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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
chci poděkovat Vám všem, kteří jste se jakoukoliv formou pomoci podíleli na odstraňování
následků ničivého tornáda v oblasti nám tak
blízké, na Podluží.
Děkuji velmi pedagogům ZUŠ Velké Pavlovice a žákům za uspořádání koncertu
na pomoc postiženým obcím, v dobrovolném vstupné byla vybrána až nečekaně vysoká částka 43.410 Kč, která byla odeslána

na účet zřízený městem Hustopeče za přímého zapojení obcí Mikroregionu Hustopečsko.
Starostové mikroregionu v září na zasedání
schválili poskytnutí finančního daru z tohoto účtu obcím Hrušky a Moravská Nová Ves
ve výši 2.000.000 Kč pro každou obec. Dále
bylo rozhodnuto, že transparentní účet bude
dále v platnosti.

ku 500.000 Kč, 250.000 Kč pro obec Hrušky
a 250.000 Kč pro obec Moravská Nová Ves.

Zastupitelstvo našeho města na svém zářijovém zasedání uvolnilo z rozpočtu města část-

Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

Co říci závěrem k následkům živlu, který se
prohnal oblastí, která není tak daleko od našeho města… Pomáhejte, pomáhejte, pomáhejte. Stále je to potřeba.
Děkuji!

INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA
Byla dokončena rekonstrukce vozovky a veřejného osvětlení v ulici Kpt. Jaroše, hodnota
díla 4.208.595 Kč vč. DPH.
Výstavba komunikace a inženýrských sítí
na akci „Prodloužení ulice Starohorská“ je
také ukončeno. Hodnota díla je 4.101.204 Kč
vč. DPH.
Ukončena je i oprava terasy v mateřské škole,
částka opravy činí 2.585.807 Kč vč. DPH.
Akce, které zahajujeme a budou ukončeny
v roce 2022 – již nyní se pracuje na akci

„Vodní nádrž Záblatská“, hodnota díla
12.440.949 Kč vč DPH, dotace poskytnutá
Ministerstvem zemědělství na tuto akci je
ve výši 8.708.000 Kč. Jedná se výstavbu vodní
nádrže o objemu vody cca 35.000 m3, o rozloze 2,5 ha a maximální hloubce 2,5 metru.
Hotovo bude v květnu 2022.
V měsíci říjnu začnou práce na akci „Technické zázemí města Velké Pavlovice“. Jedná
se o výstavbu zpevněné plochy a haly pro
technické služby města na pozemku města,
v areálu firmy HANTÁLY a.s.. Stavbu prove-

de firma FIRESTA – Fišer, Brno, vysoutěžená
cena je 11.634.712 Kč vč DPH. Hotovo bude
v květnu 2022.
A závěrem jedno přání, přeji všem žáků a studentům (ale i rodičům), aby strávili školní rok
se svými spolužáky ve škole.
Pěkný podzim Vám všem.
Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem třikrát a mimo
jiné se zabývala následující problematikou:
• průběžně projednala a vzala na vědomí věstník vlády, informace o činnosti městského
úřadu, o činnosti služeb města a o průběhu
investičních a dotačních akcí, pronájmy
bytů atd.
Rada města schválila (výběr)
• Smlouvu o dodávce a odvádění odpadních
vod č. 34600/00001 s VaK Břeclav, a. s.,
Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav,
IČ: 49456168 na odběrné místo Nám.
9. května 566/3, 691 06 Velké Pavlovice.
• Výsledek výběrového řízení na akci "Technické zázemí Města Velké Pavlovice", zjednodušené podlimitní řízení, na stavební práce s výsledkem:
1. RMě schvaluje vyloučení ze zadávacího
řízení nejvýhodnější nabídku od firmy MK

PROJEKTstav s.r.o., Komárovská 666/3,
Komárov, 617 00 Brno, IČ: 04508434, který v rámci své nabídky nesplnil podstatnou
část kvalifikace
2. RMě schvaluje dodavatele a podpis
smlouvy na plnění veřejné zakázky "Technické zázemí Města Velké Pavlovice", a to
s firmou FIRESTA – Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00
Brno, IČ: 25317 28 s nabídkovou cenou
9.615 464,70 Kč bez DPH.
• Nákup věcných darů z reprefondu starosty
města pro SDH Voderady (SK) k 155. výročí
založení spolku.
• Komisi pro výběrové řízení na akci "BIOCENTRUM ZÁBLATSKÁ – TŮNĚ A VÝSADBY" ve složení: Halm, Havránek, Otřel
dne 20. 8. 2021.
• Spolupořadatelství města Velké Pavlovice
se spolkem Velkopavlovické tradice a Ekocentra Trkmanka na akci celorepublikového

rozsahu k ukončení kulturního léta 2021 VP
s názvem "Dáme kroj".
• Nákup majetku – pevného elektroměrového rozvaděče zabudovaného v zeleném
pásu u autobusového nádraží parc. č. 665,
k. ú. Velké Pavlovice v majetku města.
Cena je stanovena dohodou na 1.000 Kč.
Rozvaděč bude využíván především při akcích jako jsou hody, hodky, Velkopavlovické vinobraní.
• Smlouvu č.: HO-014330068898/001-MDP
o zřízení věcného břemene s 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 umístění distribuční soustavy kabel NN na pozemku
parc. č. 7736 z důvodu stavby "V. Pavlovice, rozš. NN, Buchta K7739" za cenu
2.000 Kč bez DPH.
• Smlouvu o sdružených dodávkách elek-
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třiny na odběrné místo: Náměstí 9. května
566/3, Velké Pavlovice. Smlouva je uzavřena
s E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice 7, IČ: 26078201.
• Dodatek Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ASEKOL a.s.,
se sídlem Československého exilu 2062/8,
Praha 4, 143 00, IČ: 27373231. Dodatek
je nutný z důvodu nových legislativních
změn, zároveň dochází od 1. 9. 2021 k úpravě výše příspěvků, které budou místům
zpětného odběru navýšeny dle nových platných ceníků.
• Podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o souhlasu
s realizací stavebního záměru na pozemku
ve vlastnictví ČR – ÚZSVM č. SŘ 023/21
CH, čj. UZSVM/BBV/6818/2021-BBVH
ke stavbě s názvem: "Velké Pavlovice, rekonstrukce VO v ul. Bří Mrštíků, Nová a přilehlé". Tímto dodatkem se doplňuje souhlas se
stavebním záměrem na pozemcích parc.
č. 1554/7 a 1554/9 v k. ú. Velké Pavlovice.
• Smlouvu č.: HO-001030067623/001-RGV
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s 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
umístění distribuční soustavy – kabelový pilíř; kabelové vedení NN na pozemku
parc. č. 740,742 z důvodu stavby "V. Pavlovice, příp. NN, Dvořák" za cenu 2.000 Kč
bez DPH.
• Uzavření Smlouvy s *** na pronájem pozemku parc. č. 6672 o výměře 1.773 m² trať
Vysoký v k. ú. Velké Pavlovice, za účelem
příjezdu a otáčení se k přilehlým pozemkům
a s *** na pronájem části pozemku parc.
č. 6111 o výměře 345 m² a části pozemku
parc. č. 6113 o výměře 379 m², trať Novosády v k. ú. Velké Pavlovice za účelem
vybudování lukostřelnice, dle vyvěšeného
Záměru č. 11/2021 o pronájmu pozemku.
• Smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítě nízkého napětí mezi E.ON
Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
IČ: 26078201 na odběrné místo Velké Pavlovice, parc. č. 665 (autobusové nádraží).
Smlouva je uzavřena na akci Velkopavlovické vinobraní 2021.
• Zakoupení nového digitálního pianina YAMAHA p–125 B za cenu 14.590 Kč a příslušenství do celkové ceny 20.000 Kč bez DPH
z důvodu výměny starých kláves, které jsou
již zcela nevyhovující. Tento hudební nástroj
je využíván pro potřeby obřadů na MěÚ.
• Obchodní smlouvu č. 07091/2021/MK mezi
městem a Radio Promotion s.r.o., Brněnská 38, Hodonín na propagaci Velkopavlovického vinobraní v Rádiu Jih v období
13.–17. 9. 2021. Délka spotu 30 sec., počet
spotů 20. Cena 4.500 Kč bez DPH.
• Finanční dar ve výši 20.000 Kč *** za dobře
odvedenou práci ve prospěch města Velké
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Pavlovice – oprava sochy sv. Floriána.
• Výherce výběrového řízení s názvem "Biocentrum Záblatská – Tůně a výsadby", a to
firmu „Velké Pavlovice, biocentrum – FIRESTA + KAVYL“, zastoupená správcem
společnosti: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, IČ: 25317628, který splňuje
všechna vypsaná kritéria s nabídkovou cenou 13.634.412,90 Kč bez DPH. Rada města
zároveň schvaluje podpis smlouvy s vybraným účastníkem.
• Dodatek č. 3 na zakázku "Velké Pavlovice - ul. V Sadech, komunikace" (zhotovitel
Ing. Bořek Zvědělík, IČ: 09130578), a to
z důvodu prodloužení (nutnost projednat a koordinovat plánované rekonstrukce komunikace a kanalizace společnosti
VaK) a dodání konceptu dokumentace
do 28. 2. 2022. Ostatní ujednání smlouvy
zůstávají v platnosti.
• Úhradu nákladů spojených s akcí "Dáme
kroj" v rámci ukončení Kulturního léta Velké
Pavlovice 2021 - konkrétně ozvučení, dopravy pro CM a nákup drobného občerstvení
pro vystupující děti.
• Dodatek č. 1 licenční smlouvy, ve kterém se
řeší zvýšení ceny technické podpory za užívání aplikace UZOb (usnesení Zastupitelstva a rady Obce) z ceny 5.500 Kč/12 měsíců
na 10.500 Kč/12 měsíců.
• Uzavření Smlouvy s *** za účelem pronájmu pozemku parc. č. 6954/1 o výměře
29 938 m² v k. ú. Velké Pavlovice a za účelem zřízení prutníku, plantáže autochtonních dřevin a opce, dle vyvěšeného Záměru
č. 12/2021 o pronájmu pozemku.
• Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330061642/002-MDP
mezi EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá
pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 a městem
za cenu 2.000 Kč bez DPH. Jedná se o stavbu
"V. Pavlovice, rozš. NN, Palas K5758/4".
• Termín
Velkopavlovického
vinobraní
na rok 2022, a to na 16.–17. září. Dále RMě
požaduje, aby se při Velkopavlovickém vinobraní neinstalovali atrakce pro děti (myšleno kolotoče), s ohledem na změnu využití
místa a také s ohledem na to, že v letošním
roce byly provozovatelé dvakrát upozorněni, aby nehráli reprodukovanou hudbu,
přesto neuposlechli.
• Vyhotovení stolních kalendářů města Velké
Pavlovice na rok 2022.
• Termín Vánočního jarmarku na 19. 12. 2021.
• Přípravu prodeje autobusu v majetku města.
Řidič autobusu odešel do starobního důchodu a využití autobusu je tak komplikované.
• Nabídku na technický a investorský dozor
na akci "Technické zázemí Města Velké Pavlovice – TDS" za cenu 150.000 Kč bez DPH,
s DPH 181.500 Kč. Nabídku dodal Ing. Jaroslav Fojtách, Chodská 4250/2, 690 02 Břeclav, IČ: 41592538.
• Cenovou nabídku na výkon funkce koordi-

nátora bezpečnosti práce po dobu stavby dle
z. č. 309/2006 Sb. při realizaci stavby "Technické zázemí Města velké Pavlovice" od firmy DOMOEKO spol. s r.o., Tábor 226/24,
691 06 Velké Pavlovice, IČ: 60707208
za cenu 119.700 Kč bez DPH (s DPH
144.837 Kč). Stavba bude probíhat v období
od října 2021 do července 2022.
Rada města neschvaluje
• Žádost o poskytnutí daru ve výši 4.500 Kč
spolku Naše odpadky, Uherčice 339, Uherčice, 691 62, IČ:10722289, a to z důvodu, že
vše, co spolek nabízí je městu Velké Pavlovice nabídnuto zadarmo od našeho smluvního
partnera Hantály, a.s..
Rada města vydává
• Souhlas s umístěním sídla LK Společenstvo
Moravských vlků, z.s. na adresu Nádražní
1/1, Velké Pavlovice, umístěné na pozemku
parc. č. 889/1, katastrální území Velké Pavlovice, zapsaného na LV č. 10001.
Zastupitelstvo města na svém 18. zasedání,
které se konalo 9. 9. 2021, schvaluje:
• Poskytnutí příspěvku obcím postiženým
tornádem ve výši 500.000 Kč na účty veřejných sbírek jednotlivých obcí, a to ve složení
250.000 Kč obci Hrušky a 250.000 Kč obci
Moravská Nová Ves.
• Rozpočtové opatření č. 6/2021. Celkové
příjmy jsou navýšeny o 11.414.900 Kč, celkové výdaje jsou navýšeny o 12.484.900 Kč
a celkové financování je navýšeno
o 1.070.000 Kč. Změny byly dále provedeny u výdajů v rámci paragrafů, a to do výše
rozpočtové rezervy. Závaznými ukazateli
jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že
jednotlivé paragrafy lze v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy.
Celkové výdaje překročit nelze.
• Prodej pozemku parc. č. 1304/9 v k. ú. Velké
Pavlovice o výměře 21 m² za cenu 2.100 Kč,
parc. č. 1304/10 v k. ú. Velké Pavlovice o výměře 3 m² za cenu 300 Kč a parc. č. 1304/11
v k. ú. Velké Pavlovice o výměře 18 m²
za cenu 1.800 Kč v k. ú. Velké Pavlovice
vzniklých na základě geometrického plánu
č. 2450-91/2021, zpracovaného Ing. Janem Hlávkou společnosti Modrohorské
humno, V Sadech 656/1, Velké Pavlovice,
IČ: 29259126, zastoupené Vladislavem
Kynickým. Prodej pozemků bude realizován na základě směnné smlouvy. Náklady
na vyhotovení směnné smlouvy ponese
Modrohorské humno s.r.o., město uhradí
návrh na vklad.
• Město Velké Pavlovice souhlasí s vyvěšením
záměru na právo stavby, s územním rozhodnutím, územním souhlasem, stavebním
povolením a realizací stavby „Přístavba haly
LOMAX, Velké Pavlovice“ na pozemcích
parc. č. 4524/6, 4524/93, 4524/94, 4524/98,
4524/1 dle předložené projektové dokumentace, zpracované společností OK Ateliér,
s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav.
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Vlastnické vztahy pod stavbou, popř. v okolí
stavby budou řešeny po geodetickém zaměření skutečné stavby.
• Bezplatné nabytí nemovitosti – "Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku
č. 1004992159" uzavřenou mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem,
Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov,
130 00, IČ: 01312774 a městem Velké Pavlovice. Jedná se o převod pozemku parc.
č. 682 o rozloze 3.707 m², druh půdy orná,
k. ú. Velké Pavlovice v uvedené hodnotě
48.079,79 Kč (z vlastnictví ČR – Státního
pozemkového úřadu do vlastnictví města Velké Pavlovice). Pozemek bude využit
k realizaci veřejné zeleně a veřejně prospěšných opatření po dobu nejméně 10 let.
• Kupní smlouvu na koupi pozemku parc.
č. 8038/2 o výměře 185 m² vedeného jako
orná půda, který vznikl na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku
č. 2367-258/2019 z původního pozemku
KN parc. č. 8038 o výměře 2635 m². Prodávajícím je ***. Jde o pozemek, který se
nachází pod přečerpávací stanicí pro průmyslovou zónu. Cena je stanovena dohodou
v celkové výši 55.500 Kč. Správní poplatky
i smlouvu hradí kupující.
• Koupi pozemku 1304/8 o výměře 9 m²
v k. ú. Velké Pavlovice vzniklého na základě geometrického plánu č. 2450-91/2021,
zpracovaného Ing. Janem Hlávkou ve vlast-

nictví Modrohorského humna s.r.o. Pozemek vznikl po zaměření plotu, který byl
v ul. V Sadech vybudován v roce 2015–2016.
Koupě pozemku bude realizována na základě směnné smlouvy. Náklady na vyhotovení směnné smlouvy ponese Modrohorské
humno s.r.o., město uhradí návrh na vklad.
• "Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BBV/5668/2021-BBVM", a to pozemku parc.
č. 1265/23 v k. ú. Velké Pavlovice, obci Velké Pavlovice z vlastnictví České republiky
do vlastnictví města Velké Pavlovice.
Smlouva je uzavřena s Českou republikou
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 a městem Velké Pavlovice. Jedná se o pozemek
o rozloze 16 m² v účetní hodnotě 160 Kč.
Zastupitelstvo města na svém 18. zasedání,
které se konalo 9. 9. 2021, revokuje:
• Výši příspěvku pro město Hustopeče
na očkovací centrum ve výši 19.947 Kč, která
byla schválena dne 27. 5. 2021 pod bodem
4c/16Z/2021, a schvaluje upravenou částku
vycházející ze skutečných nákladů ve výši
13.298 Kč a podpis smlouvy.
Zastupitelstvo města na svém 18. zasedání,
které se konalo 9. 9. 2021, neschvaluje:
• Prodej bytu Tovární 8, Velké Pavlovice v majetku města Velké Pavlovice, v současnosti
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pronajatého p. ***. O prodej bytu si požádala nájemkyně.
Zastupitelstvo města na svém 18. zasedání,
které se konalo 9. 9. 2021, bere na vědomí:
• Informaci o trvajícím úkolu – měření rychlosti a měření počtu aut projíždějících
v ul. Pod Břehy.
• Přípravu rozpočtu – podklady, podněty
– zasílat tajemnici; starostou podanou informaci, že prodloužení komunikace Bří
Mrštíků se zatím odkládá pravděpodobně
na rok 2023; pozvání zastupitelů i přítomných občanů na akci k ukončení Kulturního
léta 2021 "Dáme kroj"; informaci s vysvětlením proč nebyl proveden formální úkon
"povolení hodů 2021" a informaci o zodpovězení dotazů ohledně opravy oplocení MŠ;
zpracování projektu na prostor za sokolovnou a konstatování, že úkol ohledně podání
informací o činnosti naší MěPo starostou
stále trvá.
• Přípravu OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a OZV
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky a připomínky k daným OZV.
Ing. Jana Václavková,
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2021
Vážení občané, vážení voliči!
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se konaly volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Ve Velkých Pavlovicích je zapsáno ve voličském seznamu 2.591 voličů. Svůj hlas, tedy
svou obálku, do hlasovací urny odevzdalo
1.861 voličů, hlasů bylo platných 1.841. Volební účast byla v našem městě 71,9 %, počet
platných hlasů 98,93 %.

Ve Velkých Pavlovicích nejvíce hlasů obdržela
koalice SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
* 633 hlasů (34,38%), druhé bylo ANO 2011
* 402 hlasů (21,83%), třetí PIRÁTI a STAROSTOVÉ * 253 hlasů (13,74%), čtvrté SPD
* 146 hlasů (7,93%), páté PŘÍSAHA Roberta Šlachty * 131 hlasů (7,11%), šesté KSČM
* 79 hlasů (4,29%), sedmé ČSSD * 69 hlasů
(3,74%), osmé Trikolora Svobodní Soukromníci * 46 hlasů (2,49%), deváté Moravané
* 22 hlasů (1,19%) a desáté VOLNÝ BLOK

* 19 hlasů (1,03%). Kompletní výsledky naleznete na webových stránkách www.volby.cz.
Všem voličům, kteří se aktivně hlasování zúčastnili a splnili tím tak svou občanskou povinnost, velmi děkujeme!
Karolína Bártová

TELEGRAFICKY
Čemu se věnovali v srpnu
pracovníci Služeb města?
(srpen 2021)

Činnost Služeb města Velké Pavlovice je nadmíru rozmanitá. Jak my často říkáme „chlapy
z města“ můžeme i během jediného dne vidět
a potkat hned na několika místech. Čemu

se mimo jiné věnovali během měsíce srpna?
No rozhodně neprázdninovali. Seznam čítá
spoustu náročných položek.
Pustili se do…
• sečení trávy traktorovou sekačkou
v ulici Nádražní
• sečení trávy traktorovou sekačkou
v ulici Za Dvorem

• sečení trávy křovinořezy v ulici Nádražní
• stříhání živého plotu v ulici Nádražní
• mulčování trávy čtyřkolovým mulčovačem
v ulici Nádražní
• mulčování trávy neseným mulčovačem
okolo polních cest
• mulčování trávy čtyřkolovým mulčovačem
okolí rybárny a ČOV
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• stříhání živého plotu u základní školy
a u gymnázia
• sečení trávy křovinořezem
na Náměstí 9. května

Barokní skvost
naše seniory uchvátil
(1. 9. 2021)

• vytrhání nemocných keřů u zdi hřbitova
ze strany od radnice
• úpravy terénu po vytrhaný keřích
a osetí travním semenem

• odstranění starých podlahových krytin
v městském bytě
• odvozu odpadků z košů
• úklidu lehkých setů k sezení za sokolovnou
• odvozu odpadků od sokolovny
po Velkopavlovických hodkách
• demontáže rozvodů elektrické energie
v okolí sóla za sokolovnou
• odvozu setů k sezení a dřevěného stánku
do areálu společnosti VINIUM, a.s.
• výroby dřevěného plotu k MŠ ze strany
od ulice V Sadech
• opravy traktoru
• opravy mulčovače
• demontáže tabule v učebně gymnázia
• vypletí části zahrádek v ulici Nádražní
• sečení porostu na Zahájce
• zalíčení zdi pod přístřeškem na dětském
hřišti, obroušení lavic a mnoho dalšího…

Obnovené fotografie
na rozhledně Slunečná
pomáhají v orientaci

Známe termíny
Velkopavlovických hodů
a Velkopavlovického vinobraní
v roce 2022
(23. 9. 2021)

• zahájení drobných oprav hřbitovní zdi
ze strany od hřiště

• demontáže pergoly na sóle za sokolovnou

Na financování workoutové sestavy přispěl
spolek Forum Moravium.

Členové Klubu důchodců se vydali po nekonečně dlouhé době na výlet. Měl příchuť
nejen vína, ale také návratu k alespoň
částečnému předkovidovému normálu.
Doba covidová je plná omezení, a tak se
po dlouhé době a poprvé v letošním roce
členové Klubu důchodců vydali na poznávací výlet.
Tentokrát se jejich cílem stala druhá perla
Lednicko–valtického areálu, nedaleký zámek
ve Valticích. Po prohlídce luxusních a opulentních interiérů zámku je čekal unikátní labyrint
historických vinných sklepů Valtické podzemí
s degustací a komentovanou prohlídkou.

Rada města Velké Pavlovice rozhodla o termínu konání Krojovaných hodů a Velkopavlovického vinobraní v roce 2022. Velkopavlovické vinobraní bude opět dvoudenní.
Uskuteční se v pátek 16. a v sobotu 17. září
2022. Po dohodě s Velkopavlovickou chasou
a panem farářem Markem Slatinským byl
dohodnut také termín Velkopavlovických
hodů. Ty se budou konat od neděle do úterý
14.,15. a 16. srpna 2022. Hodky jsou v plánu
na sobotu 20. srpna 2022.

Naši senioři poznávají
památky jižní Moravy
(29. 9. 2021)

Na workoutové sestavě
si mohou protáhnout těla
dospělí, ale také děti
(6. 9. 2021)

(30. 8. 2021)

Velkopavlovičtí senioři při prohlídce
kostela svatých Andělů strážných
ve Veselí nad Moravou.

Nedaleko vlakové zastávky, podél
cyklostezky, nemůžete minout novinku
posledních dnů – nové workoutové hřiště.
Už jste si byli zacvičit?
Rozhlédni se, člověče… a věz, co vidíš.
Díky novým orientačním fotografiím
to půjde snáze.
Na velkopavlovické rozhledně Slunečná je
nově obnoveno šest velkoformátových fotografií, na kterých je zachycen objektivem pohled návštěvníka z rozhledny. Sledující člověk
tak uvidí totožné obrazy, které jsou zachyceny
na fotografiích.
Snímky jsou ovšem navíc popsány a návštěvník se tak okamžitě dozvídá, na kterou
obec nebo na který objekt se dívá. Fotografie
vyhotovila hustopečská reklamní agentura
DD tisk.
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V lesoparku u vlakové zastávky byla nainstalována workoutová sestava společností Enuma Elis s.r.o., jejíž výrobky jsou známy spíše
pod obchodní značkou RVL13.COM.
Pevná a kvalitní workoutová sestava umožňuje nespočet cviků k protažení celého těla.
Moderní „gumový“ povrch dopadové plochy
zvyšuje komfort při cvičení a navíc výběr cviků dále rozšiřuje.
V provozním řádu hřiště je uvedeno, že je
cvičební sestava určena osobám starším
15 let, pokud ji chtějí navštívit osoby mladší
tak pouze s doprovodem. Prosíme o respektování provozního řádu.

Projížďka lodí po Baťově kanále nabídla
našim „mořským vlkům“ doslova
skvostné pohledy do pestrobarevné
podzimní přírody. Nádhera…
Členové velkopavlovického Klubu důchodců se na svých pravidelných výletech věnují především poznávání krás a zajímavostí
jižní Moravy. Proč také cestovat kdovíjak
daleko, když to nejkrásnější a nejvzácnější
máme na dosah ruky. Prakticky za humny
se nachází také cíl pozdně zářijového výletu.
Tentokrát si naši po zážitcích bažící senioři
za svůj cíl vybrali město Veselí nad Moravou,
konkrétně kostel svatých Andělů strážných.
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Po komentované prohlídce tohoto svatostánku kostela se vydali na Baťův kanál do Strážnice, kde absolvovali plavbu s průvodcem.
Z obou míst si odnesli nezapomenutelné zážitky a radost z opětovné možnosti trávit spolu svůj volný čas.

V ulici Pod Břehy proběhne
rekultivace předzahrádek

v jednotném stylu. Zahradnické práce budou
prováděny ve spolupráci se zahradnictvím
paní Klimšové z Mikulova.

V lokalitě Záblatská
bude nové biocentrum

2021

Součástí předmětu plnění je i následná povýsadbová péče.

Oprava střechy na kostele
(11. 10. 2021)

(4. 10. 2021)

(1. 10. 2021)

Zahájení prací na budování nového
biocentra v lokalitě Záblatská.
Zahájení rekultivace předzahrádek
na ulici Pod Břehy.
Předzahrádky mezi chodníkem a komunikací v ulici Pod Břehy (na straně lichých čísel)
budou zrekultivovány. Úprava spočívá v odbagrování porostů, kamínků a fólie, následně proběhne navezení nové hlíny a osázení

V lokalitě Záblatská byly zahájeny práce
na projektu na výsadbu zeleně a tůní v oblasti Záblatská. Cílem projektu je vytvořit vodní plochy s litorálními zónami a množstvím
vodních a mokřadních biotopů. Ty budou
podporovat biodiverzitu a vyšší ekologickou
stabilitu krajiny. V rámci projektu půjde o výstavbu tůní, terénní modelace, které budou
doplněny o výsadbu v extravilánu Záblatská.

Střecha našeho svatostánku volala
po opravě. Tašky jsou vyměněny,
déšť nemá šanci!
Po jedenácti letech od kompletní opravy střechy velkopavlovického kostela Nanebevzetí
Panny Marie bylo zapotřebí provést menší
opravy. Za pomoci vysokozdvižné plošiny
byly doplněny chybějící a vyměněny rozbité
tašky i hřebenáče.
Karolína Bártová
& Věra Procingerová

VELKÉ PAVLOVICE
POSÍLAJÍ DO MORAVSKÉ NOVÉ VSI A HRUŠEK 500.000 KČ
Zastupitelé města Velké Pavlovice schválili
na své schůzi dne 9. září 2021 příspěvek obcím postiženým tornádem ve výši 500.000 Kč.
Polovina této částky, tedy 250.000 Kč, bude
poukázána na účet veřejné sbírky obce Hruš-

ky a stejný obnos na účet veřejné sbírky městyse Moravská Nová Ves.
Zastupitelé se jednomyslně shodli, že je nutné
obce podpořit. Rada města doporučila zastupitelům rozdělit 500 tisíc obcím z Břeclav-

ska. Tento návrh podpořilo osm zastupitelů,
pět zastupitelů navrhovalo rozdělit příspěvek
i obcím na Hodonínsku.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

KULTURA & REPORTÁŽE Z AKCÍ
VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2021
Jaké bylo Velkopavlovické vinobraní v roce
2021? Záleží, z jaké pozice se na tuto akci spojenou s vínem, burčákem, hudbou a folklórem
podíváme. Pokud bych měl mluvit za pořadatele, Velkopavlovické vinobraní se vydařilo.
V pátek i v sobotu navštívilo areál za sokolovnou více lidí než v roce 2019. Příjmy ze vstupného jsou tedy také vyšší než v předešlých letech. A čísla neokecáte.
Během obou dnů komunikuji se všemi vystupujícími, s vinaři, stánkaři a sbírám tak jejich
připomínky k programu nebo k organizaci
akce. Mám tak celkem solidní přehled, co je

třeba vylepšit, anebo co se celkem podařilo.
Netvrdím však, že všechno vylepšit jde.
Kdo na vinobraní byl, ví, že byl v pátek hodinový skluz v programu, který byl zapříčiněn problémy při stavbě pódia a ozvučení. Paradoxně
tento skluz nikomu z účinkujících nevadil
a neměl jsem ani žádné vyhrocené negativní
informace z publika. Samozřejmě toto nejvíce
„odskákala“ první vystupující kapela V hnízdě rej z Kobylí. Nevěděla, kdy se podaří vše
zprovoznit a kdy tedy budou moci začít hrát,
a navíc se ještě dolaďovalo ozvučení během
jejich vystoupení. Zpoždění zapříčinilo ovšem

i to, že návštěvníků před pódiem přibývalo
stále více a více, a tak vlastně první kapela
měla posluchače i z řad fanoušků YoYo bandu,
který ji na pódiu střídal.
Při sestavování programu bylo pamatováno
i na starší a pokročilé. Proto YoYo band. Když
přišla od manažera skupiny akceptovatelná
nabídka na vystoupení, nebylo co řešit a byla
podepsána smlouva. Sice prvně pro rok 2020,
ale dohodli jsme se po přesunutí akce (z důvodu koronaviru) na následující rok 2021…,
stejně jako u dalších účinkujících. Byl jsem
přesvědčený, že naše legendární skupina

5

5
2021

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

nikoho nezklame. A? Nezklamala. Za pořadatele mohu navíc dodat, že jsem se s členy
skupiny velmi dobře pobavil. Určitě to nejsou
žádní náfukové.
Jako puberťák jsem byl kdysi na Argemě. Co
si budeme, Jarošovský pivovar, Vyznání a Špinavá záda jsou písničky dodnes TOPové a tak
trošku jsem zatoužil je slyšet znovu. Podařilo
se. Já byl tak nadšený, že je slyším naživo…
a nebyl jsem sám, soudě podle odezvy publika.
Nutno dodat, že zpěvák kapely ví moc dobře,
jak právě s publikem komunikovat. Zobalo mu
z ruky a dělalo přesně to, co on chtěl. Ruce hore,
ruce dole, lalala tralala, úúúůůůúúúuuuu.
Škoda, že jsem toho nevyužil a nepoprosil ho,
jestli by publiku třeba neřekl, že by mohli uklidit ze stolů kelímky, skleničky a prázdné flašky. Ubylo by ráno plno práce.
Rozjet znovu program v sobotu není až tak
složité, pokud je uklizeno a pokud neprší.
Úklid mají na starost Služby města a déšť?
Mraky. S městskými pracovníky se domluvit
podařilo, s mraky prvně ne, po jedenácté hodině už si daly říct.
První účinkující bývají na pódiu děti. Návštěvníci Velkopavlovického vinobraní si dávají vždy na čas, a tak je publikum složené
spíše z rodičů, babiček a dědečků. Když to
klapne a bude prostor, možná je posuneme
příště trošku dozadu, aby si děti užily atmosféru větší akce jak ostatní soubory. Ale nic
neslibuji, protože sestavení programu je jedna velká alchymie, kde se bere ohled na dobu
vystoupení, které musí sednout do časového
harmonogramu. Dále se musí program napasovat na tradiční čas průvodu a scénky,
v potaz je brána omezená kapacita šaten pro
účinkující a vyhovět je třeba i vystupujícím,
kteří chtějí jít v průvodu anebo vystupují ještě
s někým jiným.
Děti pravidelně střídá dechová hudba, která poté jde do průvodu městem doprovodit
krojované, koňské povozy, jezdce na koních
a další účastníky. V roce 2019 jsem zkusil
na doporučení dechovou hudbu Sokolka
ze Šakvic a po dvou letech se k nám opět toto
uskupení s panem kapelníkem Svobodou
a čtyřmi Pavlovčáky v kapele vrátilo.
Trošku odbočím. Víte, když si můžu vybrat
se kterými lidmi budu jednat a se kterými
budu spolupracovat, dávám přednost samozřejmě těm, se kterými si rozumím a se
kterými se jedná dobře. A hlavně nehledají
problémy tam, kde nejsou. A třeba i to je případ pana kapelníka dechové hudby Sokolka
Jana Svobody. Vlastně na letošním vinobraní jsem neměl žádných prudičů, vyjma toho
jednoho pošuka z publika, kterého jsem
musel vyprovodit z pódia při Argemě. S tím
jsem ale nespolupracoval a on vlastně nechtěl
spolupracovat ani se mnou.
Ale zpět k programu. Zkombinovat průvod
městem s vystoupením na pódiu je trošku oříšek. V letošním roce jsem to trošku pomrndil
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a museli jsme vypustit po průvodu tanec krojovaných na sóle. Toto se nelíbilo jedné paní
z Kladna, která mi za to patřičně na place vyčinila, protože kvůli těmto deseti minutám
přijela. Bylo však nutné dodržet v sobotu časovou osu programu s ohledem na další vystupující interprety. V programu bylo uvedeno během průvodu i vystoupení FK Pohárek
z Týnca s CM Lašár na pódiu, (na pódiu se
během průvodu stále vystupuje) a ten jsem
já trošku blbě nechal vystupovat „papírově“
až do 15:45 hodin a do této doby jsem nemohl nechat přijít k sokolovně průvod. Proto se
průvod mírně pozdržel u radnice, aby vše
klaplo i za cenu vynechání tancování krojovaných, protože v 16:00 začínala scénka
Zarážení hory, která měla trvat 25 minut,
v 16:30 hodin měl vystoupit Franta Uher, který potřeboval nutně v 17:15 hodin končit.
Scénka „Zarážení hory“ byla letos trošku
zkrácená. Ničemu to nevadilo, si myslím, neboť především domácí nebyli ochuzeni o tradiční, navýsost populární a oblíbené hlášení
rozhlasu, ve kterém se rozebírají drby z Velkých Pavlovic. Ve scénce je možné slyšet plno
slov v nářečí a Franta Uher po scénce ze sebe
myslím ani spisovné slovo nevysúkal. Myslím
si, že jsem ho ještě v životě neslyšel naživo,
ale podle odezvy diváků musím uznat, že zavolat ho byla jednoznačně dobrá volba. A to
jsme se na vystoupení domluvili pouze měsíc
před akcí.

covat a rozproudit krev. Každý si navíc našel svou písničku, protože se hrálo od popu,
přes rock až po punk naprosto všechno. A to
jsem teda čuměl…, a nebyl jsem sám. Většina
muzikantů z Windbandu hrála v roce 2019
na našem Vánočním jarmarku a jak se říká,
dobří holubi se vracejí.
V předešlých řádcích jsem se jenom trošku
otřel o cimbálovou muziku Lašár a folklórní
krúžek Pohárek. CM Lašár vznikla ve Velkých
Pavlovicích, ale muzikanti v ní jsou samozřejmě i z okolí. A tak je vždycky trošku zneužíváme k tomu, aby hráli na Velkopavlovickém
vinobraní, protože víme, že bez problémů
doprovodí folklórní soubory, se kterými spolupracují, včetně zpěváků a zpěvaček z okolí.
Folklórní soubor Pohárek z Týnca, který letos
provázela CM Lašár, byl taktéž výborný. Šrumec na pódiu jste viděli všichni, já ho viděl
i za pódiem při střídání. Vše šlapalo jak
dobře namazaný stroj.
Vinobraní bez vína a burčáku není vinobraní.
Opět jsem zaslechl porovnání s Mikulovem
nebo Znojmem, ale to mi leze jedním uchem
dovnitř a druhým ven. Počet stánků s vínem
a burčákem se za mnoho let osvědčil. S ohledem na vinaře, na velikost areálu a celé zázemí. Pokud by to bylo špatně, nikdo by na vinobraní do Velkých Pavlovic už 20 let nejezdil.
A špatně to zjevně není, lidé se totiž hojně vracejí a vracet budou.
Co ale i mě překvapilo, tak stánky jako takové klasické. Nemyslím občerstvení. Myslím
hračky, cukrovinky a barjaké serepetičky. Bavil jsem se o tom s paní, která tam prodávala
řetízky, prstýnky a náušnice. Na absenci stánkařů mohl mít vliv COVID, mnoho akcí v kraji
a samozřejmě i počasí.

Kdo prošel velkopavlovickou školkou,
nezůstal Sadováčkem nepolíben.
Stejně jako tyto roztomilé děti.
Trošku netradičně jsme zařadili do hlavního
programu divadelní představení „Slovácko sa
nesúdí“. No, nejsem slepý ani hluchý, a jsem
si vědom toho, že to nebylo úplně šťastné.
Líto mi bylo především herců, kteří možná
byli oproti jejich zvyku i daleko od publika.
Navíc jsou zvyklí, že je v divadle klid, což není
v moci nikoho na takové akci jako je Velkopavlovické vinobraní zajistit. Ponaučení pro
příště. Ale zase…, všimli jste si, jak byli herci
nahlas ozvučeni? No, a to měli naprosto stejné zvukové vybavení jako naši amatérští divadelníci na scénce. Prostě i do mikrofonu se
musí umět mluvit.
Závěr celého vinobraní patřilo zábavové kapele, která umí zahrát vše. Tentokrát jsme
pozvali Windband z Podivína. Večer bývá už
chladno a lidi jsou rádi, že si mohou zatan-

Krátce se zmíním i o kolotočích. Ty už příští
rok nebudou. Pokusíme se domluvit pro děti
na toto místo jinou zábavu. Pokud vás něco
napadá, nebo o něčem víte, někoho znáte, dejte mi vědět na e-mail hasil@velke-pavlovice.
cz . Předem děkuji!
V sobotu večer, na závěr, jsem na pódiu řekl,
že jestli se někomu něco na Velkopavlovickém vinobraní nelíbilo, tak ať na to zapomene
a vzpomíná jenom na to, co se mu líbilo. Mně
se třeba líbilo, když jsem vyrážel zvukařovi Windbandu dveře na záchodě, protože se
během první přestávky kapely nemohl dostat ven. S představou, že Velkopavlovické
vinobraní končí o dvě hodiny dřív, než mělo,
jsem dveře na popáté vyrazil. Sklidil jsem
dokonce i aplaus.
A kdy se bude konat Velkopavlovické vinobraní v roce 2022? Rada města schválila termín 16. a 17. září.
Petr Hasil,
místostarosta města
a ten, který měl celé
Velkopavlovické vinobraní za krkem
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Do průvodu se vydali i ti nejmenší.
Není nad to pěstovat lásku k folklóru
už od plínek.

Vinobraní, to jsou zralé hrozny révy vinné. A Velkopavlovické vinobraní, to jsou obrovské
hrozny pečlivě seskládané ze stovek kuliček révy vinné. Dva hoši mají co dělat, aby je unesli.

Ani vinobraní nemůže začít bez požehnání. Ujal se jej velkopavlovický farář
pan Slatinský.

Průvod dorazil na taneční sólo u sokolovny. Zábava může začít.
Ten kdo pravidelně navštěvuje Velkopavlovické vinobraní a je zdejší, nikdy si
nenechá ujít vrchol slavností – hlášení
místního rozhlasu prošpikované zaručeně
pravdivými zprávami z místních kuloárů.

Verbuňk – jihomoravský klenot zapsaný
na seznam nehmotného světového
kulturního dědictví UNESCO.
U nás ho s přehledem ovládají už i děti.

Scénka Zarážení hory. Pozor, nevstupujte do vinobraní do vinohradu a hlavně netrhejte
hrozen. Ani na chuť. Mohli byste přijít o ruku. Ano, čtete dobře, nenechaví turisté?
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PŘEDHODOVNÍ OPEN-AIR KONCERT
S OPEROU, MUZIKÁLEM, POPEM I ROCKEM
Prostranství pod rozhlednou Slunečná ožilo
v předhodovní sobotu dne 14. srpna 2021
hudbou. Očekávalo by se logicky, vzhledem
k nastávajícím folklórním událostem, že hudbou lidovou, nabízelo by se posezení u cimbálu, anebo dechovkový „předvoj“.
A ono ne! Nejvyšší vrcholek vinařské trati
Nad Zahradami se rozezněl melodiemi mnoha žánrů, například v rytmu popu, slyšet byly
známé muzikálové melodie, jazz i opera, nechyběly ani oblíbené muzikálové pecky či tvrdý rock.

gospelu sopranistky Paolli Šáchové a violocellisty pana Zbyňka Šemory.
Kdo se zúčastnil, ať už plánovaně, anebo
překvapivě při svých toulkách pěšky nebo
na kole, zajisté si užil krásný a neobvyklý
prázdninový zážitek – open-air koncert mezi
vinicemi a sady, k pohodě na jihu Moravy.
Karolína Bártová
Léto pod Slunečnou není jen o cyklistice
a turistice, ale také o kultuře.
Občas se tu můžete potkat i s,
pro Moravu netradiční, hudbou.

To vše v podání interpretů, jejichž jména jsou
ve světě hudby pojmy – sólistky brněnského

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU LAUDAMUS,
ZPĚVÁCI PODPOŘILI SVÉHO SBORMISTRA
V neděli 10. října 2021 v odpoledních hodinách v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Velkých Pavlovicích po třech letech znovu
zazpíval místní chrámový sbor Laudamus.
Tento chrámový sbor se sešel po dlouhé odmlce, aby podpořil svého sbormistra Jana

Kosíka, pocházejícího z tornádem zasažených
Mikulčic. Proto byl výtěžek z dobrovolného
vstupného věnován právě jemu a jeho rodině.
S nápadem uspořádat koncert přišla Eliška
Minářová (dříve Vomáčková), která celý sbor

Zpěváci zazpívali a výtěžek koncertu
věnovali svému sbormistru
panu Kosíkovi, který žije v tornádem
zničených Mikulčicích.
svou myšlenkou nadchla a sestavila program
ze skladeb, jež jsou neodmyslitelnou součástí
Laudámu. Díky tomu členové mohli zavzpomínat na úspěchy, které se sborem dosáhli
a znovu si od srdce zazpívat. Celý program byl
tedy průřezem repertoáru zpívaného pod vedením Jana Kosíka.
Sbor Laudamus tímto děkuje za účast všem,
kteří na koncert přišli a za podporu, kterou
všichni přítomní projevili.
Velkopavlovický pěvecký sbor Laudamus po třech letech rozezněl
svým oblíbeným repertoárem místní kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Za pořadatele koncertu
Josef Jilka

JEŠTĚ K LETNÍ VÝSTAVĚ FOTOGRAFIÍ
Výstavu fotografií s názvem „Vnitřní a vnější
zrcadlení“ jsme mohli vidět ve Velkých Pavlovicích od 22. července do konce srpna 2021
v rámci kulturního léta ve výstavním sále
velkopavlovické Radnice. Již tradičně jde o
společný projekt fotografů z našeho regionu
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a členů Fotoklubu při Záhorském osvětovém
středisku (ZOS) v Senici.
Propagaci výstavy jsme se věnovali v průběhu
celého léta, nechceme se proto vracet ke stejným informacím. Jenom bychom rádi připo-

mněli, že z našeho regionu byli do přeshraničního projektu zapojeni Hanka Bálková (Velké
Pavlovice), František Kobsa (Velké Pavlovice), Pavel Sedláček (Vrbice) a Jana Vondrová
(Velké Pavlovice).
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Vzhledem k tomu, že návštěvníci výstavy většinou do podpisové knihy přidají navíc pouze
pár slov, velice nás potěšil dopis pana Pavla
Kučery z Velkých Pavlovic, který výstavu
ohodnotil a ocenil významným komentářem.
Vybrali jsme proto část jeho příspěvku k posouzení i všem našim občanům, celý příspěvek doc. Kučery jsme předali slovenským organizátorům jako přílohu k projektu.

Několik dojmů a postřehů
z letní výstavy fotografií
Ve výstavním sále zdejší radnice jsem v srpnu
navštívil výstavu fotografií s názvem „Vnitřní
a vnější zrcadlení“. Považuji ji za významnou
uměleckou akci, ke které bych rád přidal své
vlastní dojmy a názory, ačkoliv sám nejsem
odborník v příslušné tématice. Výstava spíše
silně působila na mé smysly a mysl, pohlížím
na ni spíše z hlediska filozofického.
Ačkoliv jsem si v lektorském komentáři
dr. Lančariče přečetl, že „autoři jsou z hlediska
fotografického na různých technických úrovních“, je sympatické, že při realizaci výstavy
i tvorbě katalogu nerozhodovaly dosavadní
odborná příprava fotografů, ani akademické tituly, tím méně národnost nebo pohlaví,
ale pouhé a prosté abecední pořadí představovaných fotografů. Viděl jsem práce těch,
pro které je fotografování příjemným koníčkem, stejně jako fotky téměř profesionální

Autor fotografie: Pavel Sedláček z Vrbice.

úrovně. Protože jsem velkých příznivcem
vzájemných moravsko-slovenských vztahů,
velice příznivě na mě zapůsobilo, že stále ještě
existují a stále ještě je rozvíjí i nové generace umělců.

čer slavných Velkopavlovických hodů. Silně
emocionálně na mě působily nejenom vystavené fotografie, ale sama kouzelná atmosféra
výstavního sálu, který je pro město důstojným
kulturním stánkem.

Před 94 lety jsem se právě v měsíci srpnu, kdy
se letos výstava konala, v Praze narodil a byl
jsem pokřtěn vltavskou vodou, proto velmi
na mě zapůsobilo, že lektor vybral pro výstavu práci Pavla Sedláčka z Vrbice, kde zrcadlení představuje pouze voda a písek. Oslovila
mě i série Stanislava Fehéra ze Senice, který
svou prací připomíná, že zrcadlíme také svůj
vnitřní svět, své nitro, své pocity. Práce jmenovaného fotografa, jakož i práce Slovenky
Natálie Bielikové mi připomněly umělecký
směr 1. poloviny 20. stoletý, míním surrealismus, který mám velmi rád a který nahrazuje
„vnější model vnitřním“.

Děkuji všem, kteří se podíleli na logistickém,
organizačním i materiálním zabezpečení této
významné kulturní akce. Rád bych v budoucnu poznal také pracovníky Záhorského osvětového střediska v Senici a těším se na další
podobné akce.

Mnohé vystavené fotografie věnovaly pozornost přírodě, jednak v její velebné majestátní velikosti, zatímco jiné si všímaly jejích
detailů a intimních zákoutí a také vzájemného vztahu dvou velkých umělců – přírody a člověka. Děkuji autorům fotografií
za umělecká díla, která mi poskytla příležitost
zamyslet se nad různým chápáním smyslu lidské existence.

2021

doc. Ing. Pavel Kučera, CSc.
(Omlouváme se autorovi, z důvodů místa byl
jeho příspěvek redakčně krácen.)
Výstavu „Vnitřní a vnější zrcadlení“ jsme
díky pomoci města Velké Pavlovice přesunuli
v září letošního roku na Polikliniku v Břeclavi, kde nám byly již potřetí zapůjčeny prostory
pro prezentaci fotografií na radiodiagnostickém oddělení. Pokud vás tedy komentář
doc. Kučery zaujal a nestihli jste si výstavu
prohlédnout ve Velkých Pavlovicích, můžete ji na Poliklinice v Břeclavi vidět do konce
října 2021.
Mgr. Dana Růžičková,
Městská knihovna Velké Pavlovice

Důkazem toho, že na mě výstava zapůsobila je i skutečnost, že jsem výstavu navštívil
dvakrát, také se svými syny, právě v předve-

Autor fotografie: Hanka Bálková z Velkých Pavlovic.

ZPĚV, HOUSLE, KLAVÍR A VARHANY
ROZEZNĚLY VELKOPAVLOVICKÝ KOSTEL
Ve velkopavlovickém kostele Panny Marie,
v neděli 22. srpna 2021, vystoupili mladí
umělci – Jan a Ondřej Míchalovi, Eliška Minářová a Jitka Břízová. Všichni jsou spjati
s tímto krajem a jejich přátelství čas od času
dá vzniknout společnému koncertu. Tentokrát si vybrali vyloženě duchovní skladby, a to
i kvůli obtížnosti dnešní doby – každá minuta
strávená v klidu a vlastního uvědomění může
být každému z nás jenom ku prospěchu.

Hudební vystoupení bylo naplněno skladbami pro zpěv, housle, klavír i varhany. Každé
číslo bylo jiné – zahrnovalo jinou kombinaci
mladých hudebníků. Eliška, Jan i Ondřej se
často střídali u klavíru, v pěveckých duetech
či za varhanami. Jednotlivá díla představila
v krátkosti Jitka, a to dodávalo celému vystoupení příjemnou atmosféru. Akademicky přísné naladění nikomu z interpretů nebyl vlastní.

Jitka Břízová je povoláním houslistka, hudební manažerka a hudební popularizátorka.
Provozuje hudební agenturu Arte per tutti,
která má síť hudebníků po celé České republice, a to především pro soukromé akce. Věnuje
se také skladbě.
Eliška Minářová (dříve Vomáčková) je vystudovaná zpěvačka a klavíristka, hudba je
její hlavní pracovní náplní. Na konzervatoři
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v Kroměříži působí již rok jako korepetitorka pěveckého oddělení a také učí na základní
umělecké škole hře na klavír. Studovala na
akademii v Brně.
Jan Míchal studuje obor dirigentství na akademii v Praze. Věnuje se hře na klavír, kytaru,
zpěvu a je zdatný improvizátor. V budoucnu
jistě doplní scénu profesionálních hudebníků.

Na slavnostním koncertě ve velkopavlovickém kostele bylo možné vyslechnout
si několik varhanních skladeb v podání
Elišky Minářové a Ondřeje Míchala.

Ondřej Míchal studuje obor informatiky,
ale ve volném čase se věnuje hře na varhany,
klavíru a zpěvu.
Koncert trval přes hodinu a kostel byl příjemně zaplněn diváky z Pavlovic i okolí.
Jitka Břízová

Paní Jitka Břízová rozehrála struny houslí
do libozvučných melodií.

TŘEŤÁCI PO ROCE NA NÁVŠTĚVĚ V KNIHOVNĚ
Že knihy pro děti nejsou jenom o příběhu
a o autorovi se přišly přesvědčit 6. a 7. října
do městské knihovny děti z obou třetích tříd
místní základní školy. Beseda v knihovně nazvaná Kočkopes Kvído je totiž kromě veselého
příběhu o holčičce, které se vylíhne neobvyklé
zvířátko, které doma způsobí poprask, zavedla do světa ilustrací a jejich tvůrců – ilustrátorů a ilustrátorek.
Povídali jsme si například o tom, co jsou vlast-
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ně ilustrace, jak obrázky do knih vznikají, jak
je důležité pro ilustrátora znát děj, co je správné načasování ilustrací versus text v knize
a mnoho dalšího zajímavého. Nechybělo samozřejmě čtení z knihy, které jsme originálně
zkombinovali s hrou „na pana spisovatele“.
Knihovnice několikrát zastavila čtení ukázky
a děti zkoušely domýšlet, co by oni vymyslely
jako pokračování věty. Jejich nápady byly velice kreativní a děti byly moc aktivní a častokrát

se setkaly jejich návrhy na pokračování s nápadem samotného autora knihy Miloše Kratochvíla. Po ukázce jsme si ještě zkusily maličký
testík se čtyřmi otázkami, ve kterém se mohly
děti přesvědčit samy, jak pozorně poslouchaly
text knihy a co si z něj vlastně pamatují.
Po ukázce z knihy už děti neposedně poposedávaly, takže byl pravý čas na úkol, který si
pro ně knihovnice připravila. Rozdělení do tří
skupinek dostaly svůj stolek s osmi dětskými

Žáci třídy 3.A na besedě v knihovně.

Žáci třídy 3. B na besedě v knihovně.

Jak to tak vypadá, holky ze 3. A jsou velmi náruživé a nadšené
čtenářky. Z vystavených knížek byly nadšené.

Děti ze 3.B nezaujal jen Kočkopes Kvído, o kterém se besedovalo,
ale také spousty dalších knižních hrdinů.
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knihami. Jejich úkolem bylo popárovat správně dvojice knih, které ilustroval stejný člověk.
Od originálních postaviček Adolfa Borna, či
podle namalovaných obličejů s výrazným obřím nosem až po jednoduché kontury a lá Dášenka pana Čapka. Všechny skupiny v obou
třídách to zvládly rychle a úplně na jedničku.
A pak konečně došlo na to, na co se nejvíce
děti těšily už při příchodu do knihovny. Aby

si mohly samy prohlížet knihy, procházet si
ty pro ně neskutečné řady knih v regálech…
A samozřejmě dostatečně poctivě otestovaly edukativní nástěnné hry, které pro ně byly
od loňska velkou a příjemnou novinkou.

že ve výtvarné výchově namalují svého Kvída
a pak nám obrázky dají na výstavu do knihovny. Takže doufám, že brzy si budou moci
všichni návštěvníci knihovny prohlédnout
naše šikovné malé ilustrátory a ilustrátorky.

A protože se kniha Kočkopes Kvído moc zalíbila, odnesla si ji paní učitelka rovnou s sebou,
aby se čtením napínavého příběhu pokračovaly s dětmi ve škole. A navíc knihovnici slíbily,

Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice
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ORANŽOVÉMU PÁTEČNÍMU ODPOLEDNI
PŘÁLO POČASÍ I DOBRÁ NÁLADA
Už neodmyslitelně patří jeden zářijový pátek
dětem a jejich dýňobraní, a to v nádherném
prostředí rozhledny Slunečné. A právě tam se
těsně před čtvrtou hodinou odpolední v pátek
10. září začaly scházet menší děti i větší školáci. Někteří dorazili už sami, ti mladší a ostatní
s rodiči či s prarodiči.
S vervou a nadšením usedli všichni hned na
deky, popadli nožíky (někteří dokonce dláta)
a dali se do vyřezávání originálních obličejů
či dalších originálních motivů... A protože
počasí bylo opravdu krásně letní, velmi rychle děti dýni dokončily a dozdobily a začaly
si společně hrát na honěnou, schovávanou
a další venkovní hry, ke kterému členitý terén
za kioskem a WC a mezi vinicemi doslova pobízí. Skoro jsem je ani nestihla odchytnout,
aby si zahrály přetahovanou s lany, kterou
jsem pro ně připravila. Tato hra ale velice
dlouho kupodivu bavila ty nejmenší účastníky, i když dospělí museli být ve střehu, aby to
neodnesly rozbitými koleny.
S velkým výdejem energie přichází hlad, takže
jsme zapálili fatru a začali se opékat v horku
z ohně společně se špekáčky. A při jídle si
mohli ti pozornější užít i nádherného oranžo-

Kdo měl nožík a ruce, vyřezával. Starší děti dokonce naprosto sami a bez pomoci.
vého západu slunce nad Pálavou.
Že se akce opět vydařila, hovoří i to, že oheň
hořel opékačům ještě po osmé večer a některé

děti nevyhnalo z venkovní zábavy ani přítmí,
které se jim vkladlo do hraní…
Nakonec patří poděkování, které patří jak
vedení města, které na akci poskytlo finanční
prostředky, tak paní učitelce Lence Bukovské, která nám věnovala téměř dvě desítky
vydlabaných dýní. Bez ní by si některé děti,
které nemají možnost dýni sehnat, neměly
co vyřezávat…
Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Takřka „synchronizované“ tvoření! Sourozenecké geny se prostě nezapřou.

Výsledek letošního dýňobraní. Armáda
oranžových strašáků.
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Nejmenším výrobou dýňových strašáků sekundovali rodiče.

ZVÍŘECÍ KAMARÁDI NA EKOCENTRU TRKMANKA
Máme radost, že můžeme pokračovat v našich
činnostech a nic nám nebrání v cestě realizovat naše záměry a plnit nadále cíle ekocentra.
Od začátku září máme naplněný kalendář
environmentálními vzdělávacími programy
z naší nabídky a současně dokončujeme projekt z MAP Hustopečsko „Z Bílých Karpat
na Pálavu“. Znovu se vrací školy a školky
na pobyty a adaptační programy, noví klienti
využívají našich služeb na realizaci seminářů,
zejména víkendových.
V rámci volnočasových aktivit v odpoledních hodinách využívá naše prostory stále
více různě tematicky zaměřených organizátorů, například kurzy malování, několik
druhů kurzů jógy, různé taneční kurzy, zdravé pohybovky pro děti, zázemí klubovny nadále využívá místní Kmen Vlků, vše
najdete na našich webových stránkách
www.ekocentrum-trkmanka.com.
Nabídka vzdělávacích programů ekocentra
byla obměněna a aktualizována s využitím
malých pomocníků – živých zvířátek. V programu k výuce tak vypomáhá Eliška – Ježek
bělobřichý, Sisi – Sysel Richardsonův, obyd-
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Roztomilá okatá vakoveverka létavá – nový obyvatel mini ZOO
sídlící v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.
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lený hmyzí hotel v naučné zahradě ekocentra.
Jelikož je o tento druh výuky velký zájem,
rozhodli jsme se tyto zvířecí kamarády
na ekocentru postupně rozšiřovat. Začali
jsme s budováním malé minizoo, v současné době zahrnuje již dříve uvedená zvířátka,
suchozemské želvy, užovku červenou, agamy vousaté, myši bílé, šváby argentinské,
nově dvoumetrového hroznýše královského,
potkany, osmáka degu a vakoveverky létavé. V rámci projektu spolupráce s městem
Senica přibydou na jaře na naučné zahradě
k jeseterům a jesenům také domácí zvířata, a to slepice a králíci. Prohlídka je možná
v pracovní dobu ekocentra.
V rámci vlastních volnočasových aktivit připravujeme na zimní měsíce ve spolupráci
se spolkem Velkopavlovické tradice oživení
projektu Krojové dílničky a rukodělné tvořivé dílničky nejen pro děti. Zveme velké
i malé na nejbližší akci, kterou pořádáme, a to
v sobotu 23. října 2021 na Drakiádu na louce
u rybárny.
Bc. Zita Dvořáková, MSc,
ředitelka Ekocentra Trkmanka

DVOJNÁSOBNÁ
RADOST
Velmi nás potěšilo oslovení organizátorů
příměstského tábora „Tornáda 2021“ s tím,
že jsme pro děti z těchto postižených oblastí
mohli zrealizovat na Ekocentru Trkmanka
u nás ve Velkých Pavlovicích environmentální
program „Voda pro život“.
Děti se seznámily s činnostmi našeho ekocentra, po prohlídce proběhla teoretická část programu na nádvoří ekocentra a praktická část
u nedalekého Zámeckého rybníka. Po obědě
se děti vydaly na rozhlednu Slunečná.
Byli jsme velmi rádi, že jsme mohli být součástí tohoto letního programu a dětem tak
zpříjemnit nejen letní prázdninové měsíce,
ale přivést je na jiné myšlenky.
Druhá a rozhodně ne menší radost nastala,
když jsme v naší poštovní schránce objevili
obálku odeslanou z Kanceláře Senátu parlamentu ČR. Dorazilo v ní osobní poděkování
od paní senátorky Ing. Bc. Anny Hubáčkové. Dopis v plném znění si můžete přečíst
pod tímto příspěvkem.
Je vidět, že když se něco dělá s láskou, tak to
má smysl...
Bc. Zita Dvořáková, MSc,
ředitelka Ekocentra Trkmanka
Velké Pavlovice

Účastníci letního tábora „Tornádo 2021“. Environmentální program „Voda pro život“
dětem vytvořilo velkopavlovické Ekocentrum Trkmanka.
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VELKOPAVLOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO ÚSPĚŠNĚ ZAVRŠENO
V rámci programu se ve dvou pásmech představili Dětský folklorní krúžek FLORIÁNEK
s dalšími dětmi, které chodí v krojích, Cimbálová muzika PALIČKA, HANÁCKOSLOVÁCKÝ KRÚŽEK s Cimbálovou muzikou
VINICA a Ženským sborem DAREBNÝ
ŽENY, bohužel díky podzimní chřipce ve velkém oslabení PRESÚZNÍ SBOR, Cimbálová
muzika LAŠÁR a jako hosté Cimbálová muzika MODRUŠA.
Poděkování patří i těm, kteří s námi přišli
prožít odpoledne v krojích jako naši předci
při práci a zábavě a ostatním hostům. Děkujeme všem souborům a cimbálovým muzikám
za zapojení do uctění našich tradic a zvyků,
věříme, že si každý folklórní odpoledne užil.
Kdo všechno DAL KROJ? Například dětská cimbálová muzika Palička.
Kulturní komise města Velké Pavlovice hledala způsob, jak zakončit letošní ročník Velkopavlovického léta. Vzhledem k tomu, že se
nacházíme ve Velkých Pavlovicích, o kterých
se dá říci, že žijí tradicemi a folklorem, bylo
jednohlasně přijato připojit se k celorepublikovému happeningu DÁME KROJ dne
28. září 2021.

Akci DÁME KROJ jsme vzali jako výzvu
pro předávání a uchovávání tradic pro naše
děti a jejich děti. Díky podpoře města, spolku Velkopavlovické tradice a příspěvkové
organizaci Ekocentrum Trkmanka jsme
mohli připravit příjemné kulturní odpoledne
v místní sokolovně.

Kdo nemohl chybět, když nastala možnost obléknout se do kroje?
No přece tanečníci a zpěváci Hanáckoslováckého krúžku.

Děkujeme hlavnímu pořadateli městu Velké
Pavlovice za možnost realizovat další akci zaměřenou na naše zvyky a tradice, děkujeme
Ekocentru Trkmanka za zajištění občerstvení
a Vinařství Lacina za víno pro účinkující.
Těšíme se na setkání s vámi nejen v krojích
na další akcích u nás ve Velkých Pavlovicích.
Za Kulturní komisi Města Velké Pavlovice
Bc. Zita Dvořáková, MSc

Na výzvu slyšely i děti z folklórního krúžku Floriánek.

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
ŽÁCI A JEJICH UŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
Digitální technologie nás obklopují. Během
distanční výuky si jich všichni užili hojně.
Tento příspěvek má přiblížit výskyt problémů, které souvisejí s užíváním digitálních
technologií. Souvisejí jak s jejich nadměrným užíváním, tak s jejich obsahem. Pro děti
a mladistvé může takové užívání mít nežádoucí následky. U nás je v současnosti známý pojem "netolismus", který označuje problémové
užívání (nebo závislost na) internetu.
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Pro děti mladšího školního věku může být těžké pochopit a ztotožnit se s tím, že obrazovky
je dobré používat podle určitých zdravých zásad. Zásadní roli zde hrají rodiče. Ti mohou
nejlépe na děti tzv. „dohlédnout“ a pomoci jim
se zdravými zásadami řídit. Ne všichni dospělí však mají o škodlivosti obrazovek povědomí (především v oblasti spánku, pozornosti,
obezity) a dětské používání obrazovek nemusí
vnímat jako palčivé. I pro motivovaného ro-

diče může být nastavení zásad zdravého
používání technologií náročné. Jako nejvhodnější postup se jeví sestavit a dodržovat
tzv. Digitální dohodu, což je seznam zásad
používání technologií v rodině, který sestaví rodiče spolu s dětmi.
U dospívajících od druhého stupně základní
školy rodičovská kontrola a zákazy nebývají
tolik efektivní. Naopak se zdá být žádoucí, aby
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zodpovědnost za zdravou míru užívání technologií přešla z rodičů na samotné dospívající.
S tím ale souvisí to, že by měli být upozorněni na podobnost mezi návykovými látkami
a technologiemi, které se také za určitých
podmínek mohou stát návykovými. Dnešní
teenageři jsou hyperstimulovaní a „chaos
neustálého spojení se světem je pro ně uklidňující a známý“. Být bez spojení je pro ně velmi těžké.
Jen pro zajímavost. Během dne dostáváme
více jak pětinásobek informací než v roce
1986. Člověk nad dvacet let pořídí za život asi
25.700 selfie. Nedávná data ukazují, že reálné
problémy blízké závislosti se mohou týkat téměř 10% českých dospívajících.
Pro děti samotné nebo jejich rodiče může být
náročné příznaky závislosti rozpoznat. Obzvláště náročná může být regulace užívání
mobilního chytrého telefonu. Smartphony
jsou již nedílnou součástí našich životů, máme
je u sebe neustále, můžeme přes ně být na internetu, pouštět si videa nebo hrát hry. Proto
je v domácím prostředí dobré zavést tzv. bezmobilové zóny.
Digitální závislosti mohou pomoci odhalit
učitelé, kteří s dětmi tráví hodně času a citlivěji vnímají změny chování nebo prožívání.
Varovné a orientační příznaky, které by se
měly vyskytovat alespoň 12 měsíců, jsou
neschopnost kontrolovat užívání (ani když se
o to snaží), činnost se stává důležitější než vše
ostatní (zanedbává jídlo, školu, kamarády,
záliby i spánek), intenzita činnosti se stupňuje nebo neklesá, podrážděnost při odnětí

činnosti a lhaní o čase stráveném činností.
Ve škole pak se může projevit zhoršení prospěchu, zanedbávání povinností, někdy i izolovanost v rámci školního kolektivu.
Nejvíce ohrožení online závislostmi jsou děti
a dospívající s nižším sebevědomím, vyšší
impulzivitou a nižší sebekontrolou. Ti, kteří
mají nižší podporu ze svého blízkého okolí
a také pokud je činnost používána jako únik
od problémů. Čím jsou děti mladší, tím rychleji závislost vzniká.
Dalšími zajímavými informacemi jsou zjištění, která poukazují na to, že nadměrné
a nevhodné používání sociálních sítí může
vést k úzkostem či k depresím.
Přílišné hraní (online) her zase k závislostem.
Svět sociálních sítí se řídí zvláštními pravidly.
Je to aréna, ve které se soutěží o pozornost
a publikum, to vytváří tlak na popularitu,
dokonalost. Průměrný dospívající zakládá
svou hodnotu na tom, jak si myslí, že jej
vnímají vrstevníci a je tzv. definován svým
profilem. Když má zpětnou vazbu jen ze sociálních sítí, kde je realita značně zkreslená, je
vnímání vlastní hodnoty v ohrožení, a to pak
může vést k celé řadě potíží, rizikové a sebepoškozující chování nevyjímaje. Dospělí by měli
mít přehled o tom, jaký obsah děti na sítích
konzumují a tvoří.
Existuje také přímá úměrnost mezi užíváním technologií a schopností sebeovládání.
Co však často pomíjíme, je fakt, že sebeovládání je jednou ze schopností, která predikuje
školní úspěch více než samotné IQ. Zajímavé
zjištění také je, že čtení snižuje krevní tlak,
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zatímco počítače a technologie jej zvyšují.
Procházka v přírodě zbavuje kortex nepořádku, zklidňuje nás a zvyšuje soustředěnost,
vedeme si pak lépe v úkolech vyžadujících
pracovní paměť. Na druhou stranu pozitivem
digitálních technologií třeba je, že určité typy
her příznivě upravují dyslektické potíže.
Co se týče (online) pornografie, tak podle zahraničních, ale i českých statistik, v 10 letech
již celá čtvrtina dětí pornografii viděla. Průměrný věk, kdy se s pornografií na internetu dnešní děti setkávají se pohybuje někde
mezi 8. a 11. rokem života. Tento obsah
může být škodlivý, pokud na něj děti narazí
nepřipravené, ale např. také pokud se k němu
vrací příliš často.
Jasně řečeno, technologie jsou jako divoké zvíře. Když se zkrotí, mohou přinést
do života mnoho radosti a možností. Rodičovskou povinností je naučit děti používat
technologie správně a způsobem, který ostatním neubližuje, a zároveň při jejich užívání
druzí neubližují jemu.
V případě potřeby existují příkladně tyto možnosti podpory pro rodiče:
http://www.asociace.org/mapa-pomoci/
Dětské krizové centrum: linka pro rizika
kyberprostoru, tel. 778 510 510, e-mail: problem@ditekrize.cz
Linka bezpečí, tel. 116 111, on-line poradna
e-bezpečí, e-mail: poradna.e-bezpeci.cz
Mgr. Jana Pláteníková

10 TIPŮ, JAK PŘIPRAVIT OBEC NA VEDRO I PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY
Letos jsme zažívali extrémy počasí, které se
budou podle vědců vlivem klimatické změny
objevovat stále častěji. Vedrem přehřátá města, sucho v krajině a na druhé straně bouřky,
silné deště či vítr. Není divu, že již několik let
sílí poptávka po opatřeních, která by lidem
pomohla nové podmínky lépe zvládnout.
Ani Česká republika nezůstává v tomto ohledu pozadu, jak dokazují finálové projekty soutěže Adapterra Awards 2021. Najdeme mezi
nimi příklady šetrného hospodaření na zemědělské půdě, obnovy lužních lesů, rašelinišť,
tůní, meandrů, zpřírodnění koryt řek, ukázky využití dešťové vody či zelených střech.
Více na * www.adapterraawards.cz.

Jak můžete sami pomoci?
1. Sbírejte dešťovou vodu a využívejte ji k zalévání zahrady. Díky tomu zůstane v lokalitě.
2. Dejte prostor zeleni. Předzahrádka, záhonky, luční trávníky se rozehřívají méně než betonové plochy a lépe zasakují dešťovou vodu.

3. Nepropustné plochy nahraďte propustnými, např. porézní dlažbou nebo zatravňovacími dlaždicemi.
4. Fasády, altány, sloupy, krytá stání nechte
porůst popínavými rostlinami, které stíní,
zachytávají prach a díky přirozenému výparu
v létě ochlazují své okolí.
5. Při stavbě domu myslete na udržitelnost.
Domy v pasivním standardu, zateplení, rekuperace, fotovoltaické panely, splachování
dešťovou vodou a další opatření šetří peníze
i přírodu.

ve svém okolí.
9. Použitou vodou z umyvadel a sprch je
možné splachovat toalety a ušetřit tak pitnou vodu.
10. I panelové domy mohou mít zelenou střechu, fotovoltaické panely či sbírat dešťovou
vodu a dále ji využívat k zálivce či venkovní
vodní prvky.
Vojta Herout, Nadace partnerství

6. Zelené střechy na domech nejenže dobře
vypadají, ale zasakují nadbytečnou dešťovou
vodu a postupně ji vypařují do okolí. Izolují
budovu a navíc poskytují potravu pro hmyz.
7. Nechte prostor vzrostlým stromům, které
v létě ochlazují a stíní, a sázejte nové pro budoucí generace.
8. Nedopitou vodou ze sklenic, varné konvice, vodou po omytí ovoce a zeleniny nebo
po čištění akvárii můžete zalévat zeleň

Chovejte se k vodě tak, aby to byl váš
přítel, ne živel. Vězte, bez vody není života.
Ani toho vašeho…

15

5
2021

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

3 SERIÓZNÍ TIPY, JAK ZATOČIT S ÚNAVOU
Denního svitu pomalu ubývá, všichni jsme
se po krásném a skvěle stráveném létě vrátili
do běžného režimu. Často se mohou přidávat první lehká nachlazení. Všichni můžeme
mít po roce a půl respirátorů pocit, že opravdu máme energie méně, celkově se nám hůře
dýchá a náročnější činnosti nás mohou více
unavit.
Když se do všeho ještě přimíchá stres a nekvalitní strava, může být na únavu zaděláno…
Já vždy říkám – ÚNAVU SI TĚLO DOŽENE NA TUČNÉM A JEŠTĚ SLADKÉM
JÍDLE, jako kompenzaci nedostatku energie. Ano, jsou záležitosti, které neovlivníme, noční služby, děti, kterým v noci rostou
zoubky. V takových chvílích si prosím dovolte
odpočinout si i přes den, tělo také potřebuje
dobít baterie i průběžně, ne až nám energie
spadne úplně na nulu. Podobně, jako je tomu
u Vašich smartphonů. Nuž, co na plat, někdo
kolikrát věnuje větší péči svému telefonu, jak
svému tělu.
Pro všechny, co řeší únavu, ať nárazově či
dlouhodobě, přečtěte si následující tipy, jak
s ní zatočit a co změnit, aby nás únava netrápila moc často.

• Zjistěte a ověřte, zda jíte dostatečně
ke svému výdeji a potřebám – v rámci regenerace i redukčního režimu by neměl být
rozdíl mezi kalorickým příjmem a výdejem vyšší než 2000 až 2500 kJ. Množství
potřebné energie na den se dá se spočítat
jako relativní výdej – moje práce, ne Vaše!
Není zdravé a normální v rámci zdraví
počítat si kalorie! Kontaktujte kvalitního
poradce a průběžně podle situace příjem
upravujte. Život není konstantní.
Co musíme zohlednit, abyste nebyli unavení z nedostatku jídla?
» BMR – minimální kalorická potřeba pro
PŘEŽITÍ TĚLA, ideálně změřit na InBody u mě nebo seriózních poradnách.

• Pokuste se spát kvalitněji. Kvalitní spánek
je alfou a omegou všeho. Pokud jste unavení
z nedostatku spánku, žádný zázrak nemůže
pomoci. Pojďte se na něj zaměřit a vyzkoušejte pár tipů!

» Pohlaví – ženy mají obecně menší potřebu
energie než muži, ale relativně to může setřít rozdíl potřeby energie sportující atletka
vs. drobný muž se sedavým zaměstnáním s
nízkým podílem svalové hmoty.

1. Omezte hádky, řešení stresových záležitostí před spaním.

» Množství svalstva – vyšší množství svalstva znamená i vyšší BMR a tím i potřeba
energie na přežití.

2. Omezte navečer tučná jídla nebo jídla
hodně dráždivá či špatně stravitelná.
3. Omezte větší přísun ovoce, medu, zdravě
se tvářících sladidel, cukrovinek, raw tyčinek, sušeného ovoce, čokolády, oplatků,
sladkých limonád a šťáv.
4. Hýbejte se, klidně i večer se běžtě na chvíli
projít, pokud s usínáním máte problém.
5. Omezte elektroniku v postelích na minimum.
6. Snažte se jít spát dříve, pozdější usínání až
okolo půlnoci nezaručí kvalitní hluboký spánek s dlouho fází REM, spánek je tudíž méně
kvalitní, i když spíte dlouho.
7. Dobře před spaním vyvětrejte, ideální teplota pro spánek je pro každého jiná.
8. Omezte kofeinové nápoje a pravé čaje
s obsahem theinu dávejte naposledy 6 hodiny před spaním.
9. Nepijte před spaním alkohol, narušuje jeho kvalitu, hloubku a délku, což také
nepříznivě ovlivňuje metabolismus živin
v játrech.
10. Kolik hodin spánku tedy potřebu-
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jeme? Optimální délka spánku je mezi
7,5 až 8 hodinami. Sportovci a hodně aktivní lidé mají ale potřebu vyšší, až
12 hodin! Je to velice dobré pro regeneraci
a dobrou výkonnost. Proto třeba Nowak
Djokovic tvrdí, že spí i 12-13 hodin denně.
Ale to nemůžeme argumentovat na nás, běžně aktivně pracující a sportující, na nás je
12 hodin prostě moc a spíše už přespání působí stejně negativně jako nedostatek!

» Věk – s věkem od 60 let se potřeba může
mírně snižovat, rozhodně neplatí, že se nám
zpomaluje metabolismus již ve 40 letech.
Jen těch starostí pomalu přibývá a upřímně – přiznejte si, někomu se některé věci už
po čtyřicítce dělat úplně nechtějí.
» Aktivita dne – sedavý tip, aktivní, denně
12 hodin na nohou.
» Míra stresu.
» Množství sacharidů ve stravě – pokud jich
máte málo, budete unavení, zvláště ti, co
máte stresující zaměstnání, nebo jste obecně ve stresu, nebo ti, co mají mnoho sportovních aktivit. Sacharidy představují efektivní
a pohotový zdroj energie pro naše svalstvo.
Až z 50 % případů mých klientů s únavou
vyřešilo problém únavy právě navýšení sacharidů.
» Pozor na nadbytek bílkovin. Všeobecně
uznávaná maximální dávka je 1,8 g/ kg BW.
Zlatý střed pro běžně sportující je kolem
1,5 g, stačí ale i 1,2 g. Pokud jíte denně přes
200 g bílkovin a jste rekreační sportovec,
efekt se u Vás mine účinkem. Zde již dochází
ke zbytečným ztrátám, nízké biologické využitelnosti a trávení bílkovin Vás dost zatíží.

A zvlášť v létě.
• Co když můžete mít chudokrevnost? Tento odstavec se bude týkat asi více žen, protože nejčastější příčinou sideropenie v našich
podmínkách jsou:
1. Krevní ztráty – menstruace.
2. Problémy mají i klienti se zmenšením žaludku.
3. Extrémní diety.
4. Strava západního typu nemusí vždy dostatečně krýt potřebu železa = zvyšuje se
příjem potravin chudých na železo, přispívá k deficitu železa také fakt, že se sedavým
způsobem života se pojí i celkově nižší potřeba energie.
5. Jaké jsou další projevy nedostatku železa?
» Bledost
» Únavnost
» Nervozita
» Deformacemi a poruchy
růstu vlasů a nehtů
» Praskliny ústních koutků nebo záněty
sliznice dutiny ústní..
6. Železo rostlinného a živočišného původu
má rozdílnou vstřebatelnost. Železo obsažené v potravinách rostlinného původu je
biologicky využitelné pouze z 1–5 %, železo obsažené v potravinách živočišného
původu je biologicky využitelné z 10–25 %
7. Potravinami bohatými na železo jsou
vnitřnosti, maso, vejce, luštěniny, čaj,
Moringové listy a kakao. Zelenina, ačkoliv
obsahuje také dosti železa, je zdrojem méně
vydatným, je v ní totiž obsažená kyselina fytová, zhoršuje vstřebávání železa. Největší
množství fytátů obsahují luskoviny, brokolice, květák, ředkvičky, kapusta a zelí.
Naproti tomu některá zelenina obsahuje i vitamín C a stejně jako u ovoce může být hodnotným přínosem pro vylepšení biologické
využitelnosti železa.
Co tedy jednoznačně zvýší vstřebatelnost
železa z potravin?
» Vitamin C – čerstvé ovoce, zelenina
» Vitamin D – konzumace polotučných
mléčných výrobků a olejů
» Organické kyseliny – laktát a kyselina citrónová
» Bílkoviny z masa – ideálně konzumace hovězího masa, stačí i malá porce v polévce
» Kysané výrobky – kysané zelí a kysané
mléčné výrobky
» Suplementace hořčíku: ideálně v kombinaci se zinkem, vitaminem B6, mědí a bórem
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pro lepší efektivitu vstřebávání a biologického využití. Volte spíše organické formy, jako
je bisciklinát, nebo citrát. Pokud chcete zvýšit přírodně příjem hořčíku, doporučuji konzumovat vše zelené – molekula chlorofylu
se váže na hořčík, nebo naopak. Doporučuji
chlorellu, spirulinu, možno zařaditi zelený
ječmen. Řasy spiruliny jsou významným
antioxidantem, posilují imunitu, pomáhají
zvyšovat koncentraci a působí proti únavě.
Pokud chcete ještě více zefektivnit vstřebávání, dejte do nápoje citronovou šťávu.

zdrojů, vyzkoušejte například Kimchi,
kysané zelí, kombuchu, skvělým zdrojem
vitaminu C je ale i červená paprika
» doplňky POZOR = vitamín C se v přírodě nikdy nenachází izolovaně = lidské
tělo bude logicky benefitovat z vitamínu
C pocházejícího např. z červené papriky
než z doplňků stravy se syntetickou kyselinou askorbovou
» klinické studie vědců totiž nerozlišují přírodní od laboratorně vyrobeného

• Zařaďte do pitného režimu kvalitní zelený
čaj, velice výhodná surovina pro nakopnutí
na delší dobu, thein se v těle uvolňuje déle
a pozvolna než molekula kofeinu. Sice jsou
si dost podobné, ale účinky a obsahové látky
u zeleného čaje jsou mnohem zajímavější

» lipozomální vitamín C má v porovnání
s jinými formami vyšší vstřebatelnost,
je to dáno tím, že tekutý vitamín C je
obalen fosfolipidovými nanobublinkami
tzv. lipozomy
» lipozomální obal chrání vitamín C
před degradací, umožňuje rychlejší a účinnější vstřebávání, stejně tak lepší přístup
do nitra buněk

Vy sami jste zodpovědní za své zdraví, ne nikdo cizí. Buďte k sobě ohleduplní, myslete
na sebe, hledejte alternativy, ne agresivní
a moc přísné změny. Cesta ode zdi ke zdi není
cesta, jen se zmítání v EXTRÉMU. STRACH
SPOUŠTÍ V TĚLE STEJNÉ PROCESY JAKO
CHRONICKÝ ZÁNĚT. A TĚLU NAVÍC ŠKODÍ KAŽDÝ EXTRÉM! A ZA 2 ROKY JICH
BYLO AŽ DOST. PEČUJTE O SVÉ ZDRAVÍ
S LÁSKOU A POKOROU: MGR. ING. MARKÉTA ROZINKOVÁ, VÁŠ PARŤÁK, VÁŠ
KOUČ, TERAPEUT!

» potřeba stoupá u osob se zvýšenou stresovou zátěží
» je také dobré vědět, že jeho využívání
v těle nepříznivě ovlivňují antibiotika,
acylpyrin a antikoncepční tablety, kouření, alkohol…

» ideálně konzumujte denně z přírodních

» podpora absorpce vitamínu C = flavonoidy

Věřím a vím, že všichni mají na to, aby se cítili
šťastně a pracovali na zlepšení svého zdravotního stavu. Ale nespoléhejte na to, že to za Vás
udělá někdo jiný. Nejvíce se bojte těch, co slibují, že to za Vás vyřeší.

• Pohlídejte si příjem vitaminu C – denní
potřeba je minimálně 80 mg denně, ideálně
okolo 250 mg, hlavně v podzimním období:

» platí, že teplotní ošetření ničí 10 % vitaminu C co 10 minut varu. Proto ideálně
zeleninu mrazte, a pak upravujte velmi šetrně
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Buďte zdraví! Nejenže vám fandím,
ale také ráda odborně poradím
a pomůžu vám najít cestu!

Mgr. Ing. Markéta Rozinková,
nezávislá výživová poradkyně,
www.marketarozinkova.cz

Z FARNOSTI
ZLATNÍKOVA DÍLNA
Zaujala mě studentská divadelní hra, která
vyšla v 60. letech v Polsku – sice pod úplně neznámým jménem, jelikož se jednalo o umělecký pseudonym, ale od autora, který se později
proslavil jako Karol Wojtyla. Dílo budoucího
papeže v sobě skrývá filosofické myšlenky.

Hodnota nejen prstenu, ale také člověka, spočívá ve vztahu. Sám o sobě nemá význam.
Ve zlatníkově dílně ovšem nenalezne nový
vztah jenom manželka se svým mužem,
ale mění se také jiný vztah, protože dětem
v rodině předává svůj vzor.

Na jakém místě se odehrává „Zlatníkova dílna“ je naprosto zřejmé. Klenotník se setkává
se třemi osobami, kterým mění život. Jednou
z nich je Anna, znechucená manželstvím,
vyčerpaná každodenním životem, s pocitem
samoty. Přichází do zlatnictví prodat svůj
snubní prsten. Je přesvědčená, že Štěpán, se
kterým si zevšedněli, si toho ani nepovšimne.

V mezilidských vztazích překonává po tisíciletí člověk stále stejné obtíže a usiluje znovu
o projevování vděčnosti, obětavosti, odpuštění… Mění se však vnější tlaky. Předchozí
generace zažívaly tlak zvenčí především prostřednictvím televizních seriálů propagujících hádky, nevěru, promiskuitu. (Určitě jste
si všimli třeba v detektivním seriálu, jak hlavní postavy mezi pátráním po nebezpečném
zločinci zdánlivě mimochodem začínají řešit
„manželství je jen papír“.)

Zlatník položí prsten na váhu, aby stanovil
jeho výkupní cenu, a s překvapením jí říká:
„Nic, neukazuje vůbec nic! Váš manžel žije.
Proto prsten nelze prodat.“ Anna se v tom
okamžiku zastydí, nasadí si prsten zpět,
a vrací se domů s novou nadějí a zájmem oprášit zašlou lásku.

Novější tlaky sociálních médií jsou mnohem
ostřejší: vyměnily totiž zpochybňování za požadavky. Trápí mě, když vidím, jak jsou lidé
od dětství zahrnováni množstvím nároků, že

musí ke šťastnému životu používat různé triky a zkratky…. Jak je nezbytné radikálně přetvořit současnou společnost…, které nekriticky absorbují. Horší je, že ti, co by měli být
vyzrálí, těžkopádně reagují na takové vnější
tlaky: buď je jim vystavují svým souhlasným
mlčením anebo prohlubují napětí agresivním zpochybňováním.
Mnohdy však stačí – jako ve zlatníkově dílně
– přispět vhodným podnětem, který povzbudí
správným směrem.
(Také ve fungování farnosti se snažíme vytvořit celou škálu podnětů, které rozličnými
způsoby prospívají v tomto povzbuzování:
ať už jde o nedělní kázání, pondělní skautské
schůzky na faře, úterní náboženství, středeční „snídaňové“ mše, páteční dětské zpívání…,
a nyní chceme rozšířit o dětskou kuchyňku
a dílničku na farním dvoře.)
PaedDr. Marek Slatinský
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Z VINNÉHO SKLÍPKU
VYDAŘENÉ MODROHORSKÉ PUTOVÁNÍ ZA BURČÁKEM
V sobotu 4. září 2021 se konala již po čtrnácté tradiční modrohorská akce, „Krajem vína
2021 - Putování za burčákem po Modrých
Horách“. Všemi obcemi Modrých Hor tak
projížděly četné skupinky nadšených cyklistů

i pěších, kteří lačnili po ochutnávce burčáku
hned na osmnácti místech.
K hojné účasti dopomohlo také slunečné letní
počasí, jež bylo pro akci jako na objednávku.

Na posilněnou snad nikdo nepohrdl svěžím, sladkým, ale především zdraví prospěšným
burčákem. Zná snad někdo z vás chutnější a vitamíny nabitý životabudič,
který vám jako bonus napraví střevní mikroflóru?

Putování odstartovalo klouzavě mezi devátou a desátou hodinou dopolední z nádvoří
sokolovny ve Velkých Pavlovicích, kde probíhal i hlavní prodej vstupenek. Účastníci putování se však na startu dlouho nezdržovali
a rychle se vydali na cestu. Na každém stanovišti dostali razítko s ochutnávkou burčáku a
mohli tak vyhrát některou z cen. Výherci byli
vylosováni odpoledne na stejném místě, kde
celá akce započala.
Na „Putování za burčákem“ navázal odpolední doprovodný program v cíli a poté také
i dlouho do noci na razítkovacích místech
v jednotlivých vinařstvích. Návštěvníci tak
v tento den mohli ochutnat skvělý burčák
v každé z pěti modrohorských obcí, ve Velkých Pavlovicích, Vrbici, Kobylí, Bořeticích a Němčičkách, ale také si v cíli vybrat
na ochutnání z bezmála 270 vín z certifikované soutěže 30 vín Modrých Hor za doprovodu
cimbálové muziky Lašár z Velkých Pavlovic.
Vynikající regionální občerstvení, tradiční
místní pochutiny a nápoje přichystalo velkopavlovické Ekocentrum Trkmanka, svými chuťovkami a specialitami zazářila také
Alaadinova farma z Bořetic. Nálada skvělá,
počasí výborné, účastníci ukáznění a usměvaví, jídla i tekutin dosti - akce se rozhodně
vydařila. Těšíme se na další ročník přesně
za rok, a to v sobotu 3. září 2022.
Děkujeme všem domácím i přespolním návštěvníkům za letošní účast, dále pak partnerům akce – Vinařský fond, Vinium, a.s.
Velké Pavlovice, Vinařství Zborovský Velké
Pavlovice a Nadace Partnerství. Velké díky
také patří tetičkám z kobylského muzea a vinařům na razítkovacích místech, městu Velké
Pavlovice i ostatním modrohorským obcím
za skvělou spolupráci.
David Ludín & Lukáš Stávek,
Svazek obcí Modré Hory

Startovací místo letošního Putování za burčákem po Modrých Horách
bylo za velkopavlovickou sokolovnou. Odtud vyráželi turisté a cykloturisté vybaveni
nezbytnými mapami vstříc dobrodružství.
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Hups na kola, šlápli do pedálů a rozjeli se
do jednoho z nejkrásnějších koutů
naší země, do Modrých Hor...
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UVÍTÁNÍ NA HRANICÍCH A STEZKA MODRÉ HORY V NOVÉM KABÁTU
Modrohorské obce Němčičky, Kobylí, Vrbice
a město Velké Pavlovice na hranicích Modrých
Hor vítají své návštěvníky s novými uvítacími

tabulemi, výjimkou je obec Bořetice, která je
v samém středu turistického mikroregionu
a tudíž logicky zde nejsou žádné uvítací cedule
žádoucí. Svazek obcí Modré Hory se na těchto tabulích také loučí s návštěvníky po cestě
zpět k domovu a zároveň informuje o příštím
shledání na své plánované další akci.
Nový kabát s modrohorským kvítkem si letos
v létě oblékla i velice oblíbená Stezka Modré
Hory, kterou hojně využívají jak pěší návštěvníci, tak obzvláště cykloturisté.

Rozcestník cyklotras s novým
kvítečkovým logem Modrých Hor.
Doufáme, že se neztratíte!

Oboustranná modrohorská tabule s uvítáním
i rozloučením evokuje v návštěvnících touhu
po poznání veškerých krás malebného mikroregionu, nelze však si napoprvé vychutnat
vše, co Modré Hory nabízí, určitě každý rád

svou návštěvu po prvním prozkoumání terénu
několikrát zopakuje.
Moravské vinařské stezky v letošním roce
ve Velkopavlovické vinařské podoblasti byly
monitorovány kvůli opravám značení všech
stezek a tak se této aktivity chytily i modrohorské obce a využily tak aktualizaci nového
loga mikroregionu na značené stezce Modré
Hory. Aktivita svazku obcí se zdařila a tak
turisté mohou nově využívat stezku s označením trasy modrohorským kvítkem.
Těšíme se na setkání!
Lukáš Stávek,
Svazek obcí Modré Hory

MORAVSKÝ SOMMELIER LIBOR NAZARČUK
PROVÁZEL APELACÍ VÍN VOC MODRÉ HORY
Prestižní restaurace brněnského hotelu Passage na samém sklonku letošní turistické
sezony přivítala vinaři doporučené hosty
z řad významných sommelierů, odborné vinařské veřejnosti, restauratérů a obchodníků
s vínem.
Pravidelný seminář asociace sommelierů tentokrát zavítal na Moravu a bylo pro organizátory celkem jasné, že průvodcem představení
apelace vín VOC Modré hory nemůže být nikdo jiný než několikanásobný vítěz sommelierských soutěží České a Slovenské republiky: Moravský sommelier Libor Nazarčuk.
Erudovaným moravských sommelierem
bylo kvalitně a svérázně představeno devět
konkrétních nominovaných certifikovaných
VOC vín z řad členských vinařství spolku
VOC Modré hory. Prezentována byla Frankovka 2018 z Vinařství Herzánovi Kobylí,

Frankovka 2017 z Rodinného vinařství Jedlička Bořetice, Frankovka 2018 z Vinařství Syfany Vrbice, Frankovka 2018 z Vinařství Horák
Vrbice a Frankovka 2018 z Vinařstí VÍNO
J. Stávek Němčičky, dále pak Modrý Portugal 2019 z Vinařství ARTE VINI Velké Pavlovice a Vavřinec z Krátkých 2018 Vinařství
Baraque Velké Pavlovice. Nechyběla ani růžová vína Frankovka rosé 2018 z Vinařství
Ludwig Bořetice a Svatovavřinecké rosé 2019
z Vinařství Sedláček Vrbice.
Spolek VOC Modré hory představil jeho
předseda Ing. Jan Stávek, Ph.D. z Němčiček.
Seznámil hosty o tom, že vína originální certifikace (VOC) jsou specifická tím, že jsou
vyrobena z odrůd typických pro daný vinařský region a hrozny pocházejí pouze z pečlivě
vybraných vinařských tratí.
Tento přísný výběr dává vínům jedinečné

Pan Libor Nazarčuk – špička mezi sommeliery
spolu s panem Janem Stávkem na přednášejí
na pravidelném semináři asociace sommelierů v Brně.

vlastnosti, odrážející jejich terroir ve vůni
i chuti. Hodnocení, zda to či ono víno splňuje charakter VOC, provádí sami vinaři.
VOC Modré hory je prvním VOC v České republice, které vyrábí VOC vína pouze z modrých odrůd révy vinné. Vinaři regionu pečlivě
a dlouho vybírali a zvolili z těch nejtradičnějších, momentálně nejpěstovanějších a nejpříhodnějších pro svůj region tři: Frankovku,
Svatovavřinecké a Modrý Portugal. Z těchto
je možné uvádět na trh červená vína po osmnáctiměsíčním zrání a mladá rosé vína.
Seminář také proložil mezi ochutnáváním
vín zástupce mikroregionu Lukáš Stávek
pozvánkou na konkrétní tradiční regionální
akce a dále pak i doporučením k individuálním celoročním cestám za vínem, gastronomií, sportem, přírodními skvosty i historií
do turistického mikroregionu Svazku obcí
Modré Hory.

O seznámení s vínem z úst nejerudovanějších odborníků
byl ohromný zájem. Restaurace v hotelu Passage se zaplnila
do posledního místečka.
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Frankovka, Modrý Portugal a Svatovavřinecké. Tři charakteristické odrůdy vinařů Modrých hor právě dozrávají na nejslunnějších
svazích moravských vinic. Díky perfektním
podmínkám z nich vzniknou jedinečná červená i rosé vína, lehká a ovocná. Modré Hory se
nejlépe poznávají ve skleničce. Při dechberou-

cích výhledech na malebné okolí, kde se tato
vína rodí, chutnají úplně nejlépe.
Hosté se na tomto semináři náramně bavili
a odcházeli velmi spokojeni, naplněni nejen
informacemi, ale především plnými doušky
zážitků s vynikajícími víny prvotřídní apelace

VOC Modré hory. Za kvalitní sommelierský
servis patří poděkovat také vyhlášené restauraci hotelu Passage.
Těšíme se na setkání při vaší návštěvě v Modrých Horách!
Za Svazek obcí Modré Hory Lukáš Stávek

ZNÁME VÝSLEDKY SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍTOP VINAŘSKÝ CÍL 2021.
VELKÉ PAVLOVICE BODOVALY
S ohromnou radostí vám všem můžeme oznámit, že Velké Pavlovice opět zabodovaly, a to
na nejvyšších příčkách. Stříbrný TOP vinařský cíl je zaslouženě HABÁNSKÝ SKLEP
– VINAŘSTVÍ LACINA, cenu Národního
vinařského centra a celkově čtvrtý post
obdržela ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ VELKÉ PAVLOVICE. O takto
úžasném výsledku se nám mohlo jenom zdát!

• Stříbrný TOP vinařský cíl 2021 s celkovým
počtem 358 platných hlasů Habánský sklep
Vinařství Lacina

O vítězi soutěže rozhodla svými hlasy široká
veřejnost – návštěvníci a turisté na základě
své dobré osobní zkušenosti, nebo na základě nabídky služeb účastníků soutěže, které je
oslovily a kterých by v budoucnu rádi využili.
Celkem bylo uděleno 22.686 platných hlasů.

• TOP vinařský cíl CHAMPION roku 2021 s
celkovým počtem 1153 platných hlasů získává Salon vín ČR. V této speciální kategorii
mezi sebou soutěžili držitelé titulu TOP vinařský cíl CHAMPION.

• Vítěz TOP vinařský cíl 2021 s celkovým počtem 472 platných hlasů Vican rodinné vinařství Mikulov

• Bronzový TOP vinařský cíl 2021 s celkovým
počtem 248 platných hlasů Dvůr pod starýma horama
• Cena Národního vinařského centra s celkovým počtem 229 platných hlasů Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice

Ceny budou vítězům předány v jejich zařízeních do konce října.

TOP 10 cílů 2021
Vican rodinné vinařství Mikulov
Habánský sklep Vinařství Lacina
Dvůr pod starýma horama
Šlechtitelská stanice vinařská
Velké Pavlovice
Habánské sklepy, vinotéka
Château Valtice – Zámecký sklep A. D. 1430
Vinařství Sonberk
Café Fara
Bukovanský mlýn
Bohemia Sekt Centrum
Všem vítězům srdečně blahopřejeme, především však velkopavlovickým!
Zdroj: www.topvinarskycil.cz

NA AWC VIENNA USPĚLI I VELKOPAVLOVIČTÍ VINAŘI
Moravským a českým vinařům se jako
v předchozích ročnících zadařilo na prestižní světové soutěži vín AWC Vienna. Letos si
z jejího již 18. ročníku odvážejí úctyhodných
293 medailí a k tomu ještě 108 Ocenění dobré kvality („Seal of Approval“). Účast našich
vinařů proběhla za finanční podpory Vinařského fondu a organizačního zajištění Národního vinařského centra.
Z celkového počtu 428 přihlášených moravských a českých vín bylo oceněno 75 vín
zlatými a 218 stříbrnými medailemi, 108 vín
ještě obdrželo Ocenění dobré kvality („Seal
of Approval“). Nejúspěšnějším se letos stalo
vinařství Vinselekt Michlovský. Na pomyslném druhém místě se umístilo vinařství Vinofol, zabodovalo i ANNOVINO – vinařství
Lednice a také vinařství Štěpán Maňák.
„Na medailové úspěchy jsme si za poslední
ročníky AWC Vienna už poměrně zvykli, nicméně úspěch ve formě některého z ocenění
pro 401 z 428 přihlášených vín z České republiky znamená přeci jen něco více. Tato mezinárodní soutěž vín přináší zajímavé srovnání
úrovně středoevropských vín a letošní ročník
jednoznačně ukázal, že ta moravská patří
v regionu mezi ta vůbec nejlepší,“ komentoval úspěch vinařů Ing. Pavel Krška, ředitel
Národního vinařského centra.

20

V letošním roce naši vinaři obstáli v konkurenci 12 525 vín od 1 641 producentů
ze 44 zemí z celého světa.

– Ocenění dobré kvality

Z velkopavlovických vinařů slaví úspěchy
Vinařství Turek & Šiška – dvě stříbrné medaile a jedno Ocenění dobré kvality, Arte Vini
– čtyři stříbrné medaile a pět Ocenění dobré
kvality a Vinařství V&M Zborovský – dvě zlaté medaile a sedm stříbrných medailí.

Arte Vini – VOC Svatovavřinecké, 2019
– Ocenění dobré kvality

Přehled velkopavlovických oceněných
vinařství a ocenění:
Vinařství Turek & Šiška – Frankovka,
moravské zemské víno, 2017 – Stříbrná
Vinařství Turek & Šiška – Hibernal,
výběr z hroznů, 2019 – Stříbrná
Vinařství Turek & Šiška – Frankovka,
zemské víno, 2019 – Ocenění dobré kvality
Arte Vini – VOC Sauvignon, 2020 – Stříbrná
Arte Vini – Rulandské šedé, 2019 – Stříbrná
Arte Vini – Red Reserve, 2019 – Stříbrná
Arte Vini – Ryzlink rýnský, 2020 – Stříbrná
Arte Vini – VOC Rzylink rýnský, 2020
– Ocenění dobré kvality
Arte Vini – Pinot Noir, 2019
– Ocenění dobré kvality
Arte Vini – VOC Frankovka, 2019

Arte Vini – VOC Veltlínské zelené, 2020
– Ocenění dobré kvality

Vinařství V&M Zborovský – Pálava,
pozdní sběr, 2020 – Zlatá
Vinařství V&M Zborovský – Tramín červený,
pozdní sběr, 2020 – Zlatá
Vinařství V&M Zborovský – Rulandské šedé,
pozdní sběr, 2020 – Stříbrná
Vinařství V&M Zborovský – Muškát Ottonel,
pozdní sběr, 2020 – Stříbrná
Vinařství V&M Zborovský – Zweigeltrebe,
pozdní sběr, 2018 – Stříbrná
Vinařství V&M Zborovský – Rosé Eliška,
kabinet, 2020 – Stříbrná
Vinařství V&M Zborovský – Sauvignon,
pozdní sběr, 2020 – Stříbrná
Vinařství V&M Zborovský – Solaris,
pozdní sběr, 2020 – Stříbrná
Vinařství V&M Zborovský – Pinot Blanc,
pozdní sběr, 2020 – Stříbrná
Zdroj: www.vinazmoravyvinazcech.cz
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SVÁTEČNÍ SVATOMARTINSKÁ TRADICE
Seznamte se s tímto svátkem do nejposlednějšího detailu…
Na svátek sv. Martina nepřijíždí jen Martin
na bílém koni, symbolizující příchod zimy
a blížící se advent, ale také nastává období
hodů a posvícení, k nimž od nepaměti patří
pečená husa a svatomartinské víno.
V 11 hodin 11 minut 11. listopadu se poprvé
připíjí mladým vínem, podle něhož prý lze odhadnout, jak dobrá budou vína letošní úrody.
Po celý den i ve dnech následujících nabízejí
restaurace a vinařství nejrůznější svatomartinská menu.
Také letos se můžete ve Velkých Pavlovicích
těšit na, v souladu s touto tradicí pořádané, SVATOMARTINSKÉ OTEVŘENÉ

SKLEPY 2021. Uskuteční se již brzy, a to
v sobotu 13. listopadu 2021. Podrobné informace získáte na webových stránkách
pořadatelského spolku velkopavlovických
vinařů VÍNO Z VELKÝCH PAVLOVIC
– www.vinozvelkychpavlovic.cz.

ky a koláči a spíše než štědrost křesťanského
světce oceňujeme štědrost vinic, které nám
daly nové víno, a restaurací nabízejících nám
husí pochoutky.

Svatomartinská tradice dnes
Oslavy svatého Martina v současné době
představují obnovenou formu svátku s posunutým významem. Už pro nás nepředstavuje
poslední možnou zábavu před začínajícím
adventním půstem, neodměňujeme chudé
koledníky či pracovníky martinskými rohlí-

Více o proměně svatomartinské tradice
u nás na hanáckém Slovácku se podrobně
dočtete níže, v obsáhlém příspěvku etnografky paní Mgr. Šárky Prokešové:

PROMĚNA SVATOMARTINSKÉ TRADICE
NA HANÁCKÉM SLOVÁCKU
Svátek sv. Martina – legenda
Martin se narodil kolem roku 316 v římském
posádkovém městě Sabaria v Panonii (dnešní
Maďarsko). Jeho otec byl vyšší římský důstojník a tak se i jeho syn stal vojákem. V době
Martinova narození bylo již 3 roky povoleno
křesťanské vyznání. Jeho rodiče však byli pohané. Už jako vojáka jej přeložili do Amiens
v severní Galii (Francii). Tam se mu stala příhoda, jež jej od té doby symbolizuje.
Za jedné zimní noci projížděl Martin městem
a kontroloval vojenské hlídky. Na ulici uviděl
polonahého žebráka, který jej poprosil o almužnu. Ale Martin peníze neměl a tak chtěl
alespoň ubožáka ochránit před zimou. Mečem tedy přeťal svůj vojenský plášť na polovici
a jednu daroval žebrákovi. Následující noci
se Martinovi zjevil ve snu Kristus s polovicí
jeho pláště… A tak na Velkou noc roku 339 (to
mu bylo asi 22 či 23 let) přijal křest a o něco
později začal významně šířit křesťanství. Založil první klášter v západní Evropě (Ligugé
/Liguž/ ve Francii), 371 byl zvolen biskupem
v Toursu. Ze skromnosti se nechtěl ujmout
biskupského úřadu a před vyslanci, kteří jej
o to přišli požádat, se schoval v husím chlívku. Kejhání hus však jeho úkryt prozradilo.
Zvláštností Martinova biskupského působení
bylo, že chodil jako misionář za venkovským
obyvatelstvem. Zakládal venkovské farnosti
a zvykl tyto diecéze navštěvovat. Během svých
cest po venkově zakládal i malé venkovské
kláštery, které se staly středisky křesťanského
života na venkově především ve 4. a 5. století.
Martin, biskup Tourský, se dožil 80 let. Zemřel 8. listopadu roku 397 při pastorizační
návštěvě na venkovské farnosti v Candes
a tak jeho tělo převezli po řece Loire do Tours.
Zde byl 11. listopadu na hřbitově za městem
pochován do jednoduchého hrobu mezi ostat-

ní věřící tak, jak si to sám přál. Později byla
nad jeho hrobem postavena a jemu zasvěcena bazilika.

mích byl pěstován především ve středověku.
Jemu zasvěcené kostely u nás byly zakládány
od 12. století.

Označení místa (capella), kde byl plášť
sv. Martina (capa) uchováván jako relikvie,
bylo později všeobecně přijato jako název
pro malou svatyni, kapli.

V křesťanské ikonografii je svatý Martin nejčastěji zobrazován jako voják, který se dělí se
žebrákem o plášť, což má symbolizovat jeho
dobrotu nebo jako biskup s knihou, berlou,
husou v ruce, případně i s pohárem vína (císař
mu nabídl při hostině pohár s vínem a Martin
jej podal ostatním kněžím u stolu). Atributy
sv. Martina jsou žebrák, plášť, pohár, malomocný, kterého podle legendy uzdravil polibkem, kůň, peníze.

V sedmém století byl jedenáctý listopad vyhlášen svátkem Martinovy památky a později je
k tomu dní také stanovena výplata daní a desátků církví.

Je patronem vojáků, žebráků, pastýřů, domácích zvířat, koní, jezdců, hus a vinařů.

Svátek sv. Martina
v lidovém prostředí
Byl důležitým mezníkem v hospodářsko-právním ohledu již od středověku. Uzavíral
se hospodářský rok, byli vypláceni obecní
služebníci. Ukončovaly se práce na polích,
drhala se kukuřice a ze šustí se vyráběly figurky, které se zavěšovaly na dveře, vařila se povidla, drhalo se peří a při „dodírce“ se hrávaly
různé hry. Lidé si u toho zpívali a povídali.

Sýpky
Kult svatého Martina
Svatý Martin Tourský patří mezi světce, jejichž památka se rozšířila po celém světě,
znamená jednu z největších postav středověké misie. Z Francie se kult rozšířil
na východ a sever Evropy, velké úcty se dočkal v Itálii, Německu, Rakousku, Polsku,
ale také např. ve Slovinsku. V českých ze-

Konávaly se výroční a dobytčí trhy, poddaní
odváděli dávky vrchnosti v drůbeži, obyčejně v husách.
Ukončovaly se smlouvy zvláště s pastýři,
ovčáky, ponocnými, učiteli, kováři a dalšími.
Při této příležitosti se konaly obecní hromady,
tzv. sýpky, svatomartinské sýpky, sypání
nebo osyp. V Čechách to byla tzv. Bejkova
svatba (pastýř držel i obecního býka a byl
hlavním příjemcem sýpky). Součástí mzdy
obecních služebníků bývala mimo peněz i od-
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měna v naturáliích od rychtáře a hospodářů
z obce tzv. „sypání“.

i povolání koní využívající – vojáky, zbrojíře, jezdce.

Takový obecní sluha však musel za svou
smlouvu zaplatit hostinou pro všechny hospodáře z obce. Klasická „bejkova svatba“
vypadala například takto: Pastýř zabil vepře,
připravil na 80 jitrnic a jelit, zabil 2 berany
a 4 husy. Ponocný přidal husu, stejně tak hajný a připravila se hostina. Přijít mohl každý
kdo „sypal“, podmínkou bylo pouze to, že si
musel přinést svou lžíci, vidličku a nůž. Často
trvalo toto veselé zakončení hospodářské sezóny
i celý týden.

V Martinicích u Velkého Meziříčí si na svátek
sv. Martina připomínají legendu, kdy světec
podaroval místní ožebračené obyvatelstvo
a děti podkovami potom, co jeho bělouš zadupal. Podkovy se změnily ve sladké pečivo
plněné mákem. Po mši o místní martinické
pouti se čte list s touto legendou a rozdává
svatomartinské pečivo.

Podobně to vypadalo i na Moravě při svatomartinské sýpce, takové sýpky se konávaly
i na hanáckém Slovácku. Jedlo se za útraty
za sypání, pilo pivo, také mladí noví sousedé
přispívali, požívalo se z různých darů obci,
k hodování hrávali i muzikanti. Sýpka byla
dobou smíření, kdy se urovnávaly sváry.
Mnohdy „sobě lidé řekli tak mnoho, že je druzí
museli usmiřovat a pomáhat“ – Č. Zíbrt (Veselé chvíle v životě lidu českého).

Martínkové
Po těchto aktech se započalo „martínkování“ – oslavy velmi nevázané a bujaré. Z doby
rudolfínské jsou dochovány různé zápisy
o hýření chasníků – Martinků – a o snahách
toto řádění zastavit. Úřady proti nim vydávaly
nejrůznější restriktivní opatření. Mnozí tak
propili a projedli svou celoroční mzdu během
jednoho dne bez ohledu na to, zda již měl zajištěno nové místo nebo ne. S oslavou byl spojen
nadměrný hluk a následovně i řádění čeledi.
V roce 1590 dokonce napadli Martinci rytíře Davida Boryně a vyplenili několik tvrzí v okolí Prahy. Není divu, že pojmenování
„Martínek“ bylo velmi hanlivé a později označovalo člověka, který nezřízeně pije a z opilosti tropí škodu, „světit martínka“ znamenalo
hlučně hodovat. Kdo často „martínkoval“,
dospěl do Nuzic a Chudobic. Ale za Martínka
byli označováni i ti, kteří chodili koledovat,
někde i koledníci vůbec.

Text ze 14. století se dochoval česky:
1. Svatého Martina
všeliká rodina
dnes ščedrost zpomíná
beze všeho statku
vesele s čeládku.
Tučnú hus, hus, hus,
tučnú hus, hus, hus,
tučnú hus jí, vino pie,
beze všeho smutku.
2. Ale my školníci,
podobní pacholíci,
malí i velicí,
v škole když sedíme,
vesele zpieváme,
nebť nás nutie veselé,
toho netajíme.
3. Protož dnes vesele
v dobré ščedré voli,
vědúc vaše mysli,
k vám sme zavítali,
abychom dar vzali,
bychom dusnost chudoby
tudy zapudili.

Martinské pečivo

Svatomartinská husa

Ke dni svatého Martina se peklo pečivo rohlíkového tvaru plněné mákem, perníkem, povidly, mrkví – martinské rohlíky, martiny,
roháče, zahýbáky, vandrovnice či martinské podkovy, určené pro výslužku pastýřům
a čeledi odcházející ze služby, dále dětem obcházejícím po koledě, mládencům od děvčat
jako dárek. Obdarování domácích lidí přetrval
v tradici martinského svátku až do 20. století.

V textu je právě jedna z nejstarších zmínek
o huse podávané jako obřadní jídlo vázané
na svátek sv. Martina, které se tak udrželo až
do 20. století. Od 17. století to již bylo zpočátku převážně v městském prostředí tradiční martinské jídlo. Odtud přešlo jídlo do
prostředí lidového. Mělo to racionální důvod:
na zimu se vyřazovala vykrmená drůbež nevhodná k chovu. Vedle toho existuje také legenda, že husy jednou svatého Martina tak
rušily při kázání svým kejháním, že je za to
odsoudil na pekáč při svěcení jeho svátku.

Původ tvaru tohoto obřadního pečiva má několik variant. Čeněk Zíbrt, historik a etnograf
uvádí, že tvar rohlíků má připomínat původ
svatomartinského svátku v oslavě boha vína
– Bakcha, který se zobrazuje jako rohatý bůh
– proto pečivo ve tvaru dvou spojených rohů.
Jiná teorie říká, že podkovovitý tvar odkazuje
na Martinův patronát, který ochraňuje koně
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S martinským pečivem tedy souviselo
od 14. století i koledování. Koledovali nejen
žáci a chudí studenti, ale i církevní hodnostáři, ale například také opovrhovaný kat.
Poté bylo koledování zakázáno a ponecháno
jen chudým žáčkům.

Husy se na venkově jinak jedly spíše výjimečně (chudí lidé je nejedli vůbec), výhradně slavnostně při hodech a svatbách, a to na hanáckém Slovácku nejprve jen s ječnými knedlíky
nebo chlebem. Teprve později se husí pečeně

na svatebních hostinách podávala se zelím,
knedlíkem či chlebem nebo se suchou hlozou
(sušené uvařené ovoce).
Husy se totiž výhradně prodávaly, živé nebo
mrtvé překupnicím (v našem regionu zejména Líšňačkám pro Brno), nebo vykrmené
přímo v Brně, protože to byl, podobně jako
např. máslo, velmi výhodný prodejní artikl.
Pěstovaly se tak zejména na chov. Také husí
játra samotná se prodávala. Domluvila se
např. skupina žen, najaly si společně formana, brzo vyjely (z Brumovic asi v jednu hodinu
v noci) a ještě týž den se vrátily.
Nebo drůbež do našeho regionu dodávali
„husaři“ od Súchova. Hnávali stádo o 200 až
500 kusech a prodané husy vytahovali z něho
háčkem za krk. Na sádlo byli oblíbeni Bagouni
z Uher.
V oblastech, kde se svátek sv. Martina slavil
při slavnostním obědě, dostával nejmladší
pomocník hospodáře husí křídlo, aby při práci lítal, starší pak stehno, aby běhal a nebyl
líný, hospodář si ponechal část prsní kosti
(kobylku), z níž předpovídal průběh nadcházející zimy (bílá kost – tuhá zima a sníh,
do modra zbarvená – mírná a vlhká zima).
Kůže z martinské husy platila jako lék – vkládala se do bot, aby nohy neomrzly, nepotily se,
nenarostla kuří oka.

Svatomartinské víno
„Na Martina, jiskrná vína“. Víno stáčené
a ochutnávané v tento čas se od středověku
spojovalo s českým vinobraním a nadměrným
martinským pitím. Tradice se pak prohloubila
za císaře Josefa II., který se snažil eliminovat
hodování poddaných na dobu po skončení
hospodářského roku, tedy až na podzimní období (podobně jako havelské-císařské hody).
Rovněž v té době končila vinařům pracujícím
u větších sedláků doba služby a výplata, případně další smlouva se již řešila u skleničky
mladého vína.
V lidovém prostředí na Kloboucku a Ždánicku mělo specifické postavení: nikdy se
neprodávalo. Konzumovalo se celý rok hospodářem, jeho rodinou a nádeníky, kteří jej
dostávali na svačinu. Byl to běžný nápoj,
protože jej byl dostatek. Stalo se součástí jídelníčku. Máčel se do něj chléb nebo se pilo
svařené s chlebem – každodenní večeře nebo
svačina. Když se sklízela řepa, pravidelně se
popíjelo večer teplé, aby se předešlo nemocem
z nachlazení.
Víno bylo hodovým a svatebním nápojem. Kořalka byla považována za podružné pití. Pivo se kupovalo, chodilo se na něj
do hospody.
Na podzim se na mladé víno konaly svatby,
svařené víno se skořicí a cukrem se podávalo
ve svatební den při ranním pohoštění.
Světilo se na svátek sv. Jana Evangelisty,
taktéž vinařského patrona (27. prosince), kdy
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se říká „Pij na lásku svatého Jana“ – neboť
právě apoštol Jan uvádí ve svém prvním listu,
že „Bůh je láska“ (4,9.16).
Hlučné martinské hodování ukončovalo období před adventním postem, dříve šestitýdenním. Později se poslední zábavy přesunuly na svátek sv. Kateřiny. Zrcadlí se dosud
na různých výročních trzích, které jsou dosud na některých místech dodržovány.
Tradice uctívání Martina jako patrona dobytka je patná v západních Čechách, kde sedláci
přinášeli do svatyní kovářsky zhotovené železné obětní figurky domácích zvířat, hlavně koní a skotu ještě na počátku 20. století.

cí zimě. Ohni byla připisována očistná síla,
od velkých fater si lidé zapalovali louče a procházeli s nimi osady a města. Lampiónové
průvody tak připomínají tyto očistné obřady.
V současnosti se průvodů účastní také husy,
nesené v klecích, ověnčené pentlemi. Na závěrečném setkání u fatry vystupuje vedle Martina také symbolická postava žebráka, s nímž
se Martin dle legendy podělil o svůj plášť. Některé martinské průvody dnes pořádají také
symbolické sbírky a vybrané prostředky věnují dětem v nemocnicích či dětských domovech.
Tyto průvody se v posledních letech konají
také například v Kroměříži či Jihlavě.

K patronství se vztahuje i martinský dobytčí
trh v Českých Budějovicích, martinská pouť
v Klenčí a na dalších místech.

Svátek svatého Martina
na hanáckém Slovácku

Svatomartinská tradice
jinde v Evropě

Abychom pochopili, jak a kde se v našem regionu světil (případně nesvětil) svátek sv. Martina, musíme si připomenout několik jevů,
které region formovaly.

Ve Francii si vinaři nechávají v ten den světit
víno. Slovinsko: velmi oblíbený svátek, kdy se
také ochutnává mladé víno. Slaví se v sobotu
a v neděli, na svátečním stole je husa nebo
krůta. Z prsní kosti se věští, jaká bude zima.
Ve Flandrech, jižních a severo-západních
oblastech Holandska, katolických oblastech Německa a v Rakousku se tento svátek
slaví průvodem, kdy muže na koni představujícího Martina doprovází pomocník (obdoba
našeho Mikuláše). Svátek tak slaví především
děti nesoucí v průvodu lampiony. Průvod
doprovází kapela a na závěr se všichni shromáždí u veliké fatry, Martin naděluje dětem
sladkosti a dospělí pijí svařené víno.
Martinské průvody mají v těchto zemích tisíciletou tradici a křesťanský svátek se zde pojí
s pohanskou tradicí. V předvečer svátku se
zapalují ohně jako poděkování za ukončenou
sklizeň a jako prosba o ochranu v přicházejí-

Hanácké Slovácko, kam patří oblast Hustopečska, Kloboucka a Ždánicka, tvoří jednu
z pěti podoblastí Moravského Slovácka
a dnes je etnografy spíše pokládáno za přechodnou oblast mezi Hanou a Moravským
Slovenskem. Tvoří jej přes 40 obcí. Existuje
tu jazyková podvojnost, kdy JV část celku
spadá k tzv. dolským nářečím a SZ k nářečím hanáckým.
V tradiční lidové kultuře, jejímž nositelem
bylo převážně obyvatelstvo českých obcí,
tento předěl ale neplatí. Měla v celém regionu shodné rysy (stejný způsob obživy, stejné
stavitelství, zvyky a obyčeje). Zahrnovala jevy
českého i slovenského charakteru.
Prvky tradiční lidové kultury fungovaly
zhruba do poloviny 20. století (na jihu v té
době – vysídlení příslušníků německy mluvící menšiny).
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Kraj, jenž vynikal vyspělým ovocnářstvím
a vinařstvím, byl ale značně komunikačně
izolovaný, a tak zde nevzniklo žádné městské centrum. Lokální centra byly tři. Hustopeče, Ždánice (centrum panství, později
i sídlo soudního okresu) a Klobouky (rovněž
soudní okres).
Hustopečsko a Hustopeče se do roku 1945
nacházely na hranici osídlení českého
a německého etnika. Hustopeče jako město
měly až do poloviny 20. století ryze německý
charakter. Úředně se těmto Němcům říkalo
„die österreichische Deutsche“ (rakouští Němci), v národopisné literatuře se pro pozdější
Němce vžil název „die Thayner“ (Dyjáci, Podyjáci). Německý výběžek kolem Hustopečí tvořily také Popice, Kurdějov, Starovice
a Pouzdřany.
Obyvatelstvo hanáckého Slovácka bylo
tedy nejen českého a slovenského původu,
ale z nemalé části i původu německého. Stejně tak bylo nábožensky smíšené. Pro evangelíky byly střediskem Klobouky, pro katolíky – poutní místo Ždánice. V Dambořicích
byla silná židovská obec.
Na hanáckém Slovácku tak svátek svatého
Martina v podobě, která se dnes obnovila, světilo předně německé katolické obyvatelstvo.
Vinařská kultura rakouských Němců totiž byla velmi vyspělá, neboť to byli Němci
pocházející z velmi bohatých vinorodých
oblastí Podunají, a tak i tradice zvyků
a obyčejů propracovanější a bohatší. Svěcení svatomartinského svátku k nám tedy
přišlo z Francie přes rakouské Němce.

A jak jej tedy Němci slavili?
Den sv. Martina platil i v německém venkovském prostředí jako důležitý mezník v životě
vesnice, kdy se uzavíral hospodářský rok,
končily a obnovovaly se smlouvy obecním
služebníkům. Taktéž se podávalo zvláštní
pečivo a pečená martinská husa.
Kolem přelomu století bylo zvykem, že obecní
pastýř, jenž vyháněl na obecní louky krávy,
telata, býčky, si chodil k sedlákům pro martinské rohlíky (Martinihörnli); byly určeny
kravám a sestávaly ze zemědělských produktů všeho druhu. Nepsanou povinností vinařů
byla dávka martinského vína faráři (tzv. Buckelwein), kterou odváděl některý z chasníků
v soudku na zádech.
„Martini“ byl dnem, kdy vinař pozval
do sklepa své přátele a pracovníky ve vinohradu k ochutnávce nového vína. Říkalo se
tomu Weinaufblasen či Faßl ausblosen (Faßaufblosn). Bylo zvykem, že hostitel podal
každému z pozvaných sklenici vína z prvního
sudu. Všichni si přiťukli a pronesli přípitek
G´sundheit a sklepmistr odpověděl Sengs´s
Gott. Nechybělo pohoštění – husí pečínka,
slanina, uzenky, domácí sýr, chléb. Staré pravidlo přikazovalo, že teprve od tohoto dne se
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mohlo přiťuknout sklenicemi a vyslovit přípitek, podle pořekadla „in der hl. Martininacht
da wird der Most zu Wein gemacht“.

České prostředí
Pozůstatky svatomartinské tradice představovaly v české prostředí svatomartinské
hody, jež naposledy před příchodem adventu dovolovaly zábavy a hodování. Konaly se
v Uhřicích, Násedlovicích, Kobylí (údajně
i Němčičky) či Dambořicích.
Zde už zábavy kříží také úcta k zemřelým,
udržovaná v tomto podzimním čase. O hodové pondělí se slouží requiem za zemřelé,
průvod lidí z kostela pak mířil na hřbitov.
Na hroby se nosily pokrmy. Také hospodáři
chodívali na hřbitov po setmění na tzv. černou hodinku, vykonal modlitby a obětoval
část hodových pokrmů. Tento zvyk byl zapsán
už v 18. století.
Martinská tradice slábla během 19. století
a udržela se déle jen v německém prostředí.
V druhé polovině 20. století téměř vymizela.

Pranostiky
Lidé měli odpozorováno, že kolem svátku
sv. Martina se radikálně mění počasí a dříve
byl tento den považován skutečně za počátek zimy.
Jedna z nejstarších pranostik – Po svatém
Martinu zima nežertuje, přichází sníh i mráz
kvaltem (doložená už v roce 1617 – Partliciův
hospodářský kalendář). Svatý Martin přijíždí
na bílém koni – až z 19. století.
V našem regionu se dochovaly tyto, jinak jsou
jich desítky:
Když mráz na Martina uhodí,
na rok dobré víno se urodí.

Nepřijde-li sníh na vše svaté v noci,
přijde o svatém Martině se vší mocí.
Přijede-li Martin na bílém koni,
metelice za metelicí se honí.
Martin a Kateřina na blátě,
Vánoce na ledě.
Jsou-li na Martina mračna, zima je levná,
jestli je noc jasná, zima je mastná.
Padá-li révové listí v listopadu o sv. Martině,
usuzuje se, že bude hodně mrznout.

Svatomartinská tradice dnes
Oslavy svatého Martina v současné době
představují obnovenou formu svátku s posunutým významem. Už pro nás nepředstavuje
poslední možnou zábavu před začínajícím
adventním půstem, neodměňujeme chudé
koledníky či pracovníky martinskými rohlíky a koláči a spíše než štědrost křesťanského
světce oceňujeme štědrost vinic, které nám
daly nové víno, a restaurací nabízejících nám
husí pochoutky.
V 11 hodin 11 minut 11. listopadu se poprvé připíjí mladým vínem, podle něhož prý
lze odhadnout, jak dobrá budou vína letošní
úrody, po celý den a následující víkend nabízejí restaurace a vinařství nejrůznější svatomartinská menu.
K formě oslav svátku sv. Martina začínají
na mnoha místech přibývat i lampionové
průvody po vzoru německých zemí.
Proč se brzké pití mladého vína pojí ke svátku
sv. Martina? Je to ze zcela prozaického důvodu
– neexistovala totiž žádná spolehlivá metoda,
jak ho vzduchotěsně uchovat a skladovat a tak
se víno pilo raději dříve, nežli později a jelikož kvalita vína šla během roku pochopitelně

velmi rychle dolů, nové víno bylo očekáváno
s velkým napětím a někdy kolem poloviny
listopadu bylo to správné období. Vinaři zásobovali většinou sebe samé, popřípadě své
pány. Přesto však radost z prvního produktu
vinice byla pádným důvodem k oslavě. Navíc,
jak už víme, byl konec sklizně, završení zemědělského roku, výplata čeledi a fakt, že
majitelé vinic se zastavovali u svých vinařů,
kde také chutnají první mladé víno a hodnotili jejich práci, zavdalo postupem času
vzniku tradice podávat mladé víno ke svátku
svatého Martina. Úryvek lidové písně „treba
je kyselé, ale je veselé“... ukazuje, že prostá radost z pití mladého vína byla upřednostňována jeho kvalitám.
Proč je tomu tak dnes, poukazuje také na tradici svátku nového vína ve Francii, která zásobuje celosvětový trh každoročně od třetího
čtvrtka v listopadu novým vínem odrůdy Beaujolais Nouveau – ze stejnojmenné vinařské
oblasti východní Francie. Uvedení Beaujolais
na trh se stalo francouzským vinařským svátkem, proměnilo se ve skvělý marketingový
tah celého francouzského vinařství.
Úspěchem tohoto vína se inspirovali také
vinaři na jižní Moravě a ochrannou známku
Svatomartinských vín dnes zdarma propůjčuje Vinařský fond všem pěstitelům, jejichž
vzorky vína projdou testem kvality. Registrovaní vinaři je mohou uvádět na trh právě v jednotný termín 11. listopadu.
Svátek svatého Martina je tak příznivý dnes
zejména z hlediska vinařské a gastronomické
turistiky a posledních pár let výbornou příležitostí využívající turistický ruch k posílení
obchodu a zájmu o region.
Mgr. Šárka Prokešová

SPOLKY A KONÍČKY
SOCHA SV. FLORIÁNA JE OPRAVENA, STEJNĚ TAK DOMOV HASIČŮ
V roce 2020 byla provedena kompletní vnitřní rekonstrukce Domova hasičů. Na začátku roku 2021, při plánování nátěru fasády
a opravy nápisu na přední straně budovy,
byla domluvena i oprava sochy sv. Floriána.
Pevný termín dokončení prací nebyl dán,
dohoda zněla tak, že budou práce provedeny
do konce letošního srpna.
Socha sv. Floriána byla v žalostném stavu
a zvažovalo se, zda ji vůbec opravovat. Nutno
také dodat, že se nejedná o žádné vzácné historické či umělecké dílo, ale pravděpodobně
jde o tvorbu amatérského sochaře. Socha dokonce ani nebyla vyhotovena z jednoho kusu
kamene, různé části sochy jsou „dolepeny“
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a dokonce i vyztuženy kovem. Můžeme se jenom dohadovat, zda tak byla již vyhotovena,
anebo zda došlo k těmto úprava postupně
při opravách.
I přes všechno uvedené jsme přesvědčeni, že
opravit sochu sv. Floriána z roku 1899 byla
správná volba.
Nátěr fasády Domova hasičů, opravu štítového nápisu i opravu sochu provedl pan Navrátil
z Rakvic – https://pamatkynavratil.cz/.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Domov hasičů a socha sv. Floriána září
do dáli svěží novotou.
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PRVNÍ ROK SKAUTSKÉ DRUŽINY
Loni v září začala svou činnost družinka Vlčat a Světlušek, tedy skautů a skautek ve věku
1. a 2. třídy. Sice jsme se hned po dvou schůzkách museli přesunout do on-line režimu,
kdy jsme do Vánoc fungovali pomocí úkolů
a nějakých činností na dálku – prostřednictvím počítače.

kopavlovické faře a farní zahradě. A rodičům
za ochotnou pomoc při instalaci nábytku.
V novém školním roce se nám rozrostla družina Tygřat na jedenáct chlapců a pět holčiček, což je zatím kapacitní limit, který naše
klubovna pojme. Do dalších let ale určitě zva-

žujeme rozšíření působení skautů ve Velkých
Pavlovicích, takže se těším na nové zájemce
a nadšence.
Za velkopavlovické skauty
Prokeš Štěpán

Bohužel ani po svátcích nebyla příhodná doba
setkávat se osobně a tak jsme začali s pravidelnými schůzkami za pomocí Google meet.
Musím se přiznat, že jsem se toho spíše obával, ale schůzky byly nakonec naprosto skvělé
a hodně jsme se pobavili a nasmáli.
V půlce letošního května jsme se už konečně
dočkali toho, že jsme se setkali na farní zahradě a mohli jsme absolvovat náležitou schůzku
„naživo“. Celý rok jsme zakončili táborákem
na poslední „družinovce“. A za sebe mohu
říci, že jsem z prvního roku mile překvapený,
hlavně z nadšení dětí, jejich zápalu pro věc
a šikovností.
Ani během dlouhých letních prázdnin jsme
nezaháleli a naši klubovnu jsme za vydatné
a ochotné pomoci rodičů i dětí oblékli do nového hávu, takže se nyní v novém školním
roce se scházíme v nově vybavené klubovně.
Tímto bych chtěl velmi rád poděkovat firmě
Orlen Unipetrol za jejich program Komunita,
ze kterého jsme zafinancovali nové vybavení
a nábytek v klubovně. Dále panu faráři Marku
Slatinskému za poskytnuté prostory na vel-

On-line schůzka velkopavlovických skautů. Díky Covidu-19 jsme se scházeli virtuálně,
ale nakonec to byla navzdory prvotním obavám a ostychu ohromná legrace!

VZPOMÍNKA NA LÉTO 2021 – KMEN VLKŮ
Už 32 let vyjíždí v létě woodcrafterský kmen
Vlků na svá společná táboření. Nazvali jsme
je Letní expedice Vlků. Myslí se tím expedice
za dobrodružstvím, poznáním a kamarádstvím v duchu lesní moudrosti.
Šestnáct dnů jsme strávili v údolí Višňového
potoka na oblíbeném tábořišti nedaleko obce
Kořenec u Boskovic.
Letošním motem táboření byla Hedvábná
stezka. Hru pro nás připravil Medvěd z Brodu. Dozvěděli jsme se o vzniku Hedvábné
stezky. Kudy trasa vedla. O poměrech, jež
na ní panovaly.
Pojem Hedvábná stezka je mnohem mladší
než samotná starověká cesta, vedoucí z východní Asie přes střední Asii až ke Středomoří. Prosadil ho německý geograf cestovatel
Ferdinand von Richthofen až v roce 1877
(Seidenstrasse).
Vznik této starověké sítě obchodních cest
se datuje do roku 130 př. n. l., do období čínské dynastie Chan, které bylo a je považováno
za zlatou éru čínské historie. První Evropan,
který popsal východní Asii a procestoval tehdy ještě nepojmenovanou Hedvábnou stezku,

byl benátský kupec a cestovatel Marco Polo
(1254–1324). Ten se ve své práci zmiňuje
o všem zboží, které bylo po této cestě transportováno za obchodními účely:
Ze západu na východ: koně, sedla, vinná
réva a hrozny, psi a další domácí nebo divoká
zvířata, kožešiny a kůže, med, ovoce, koberce, záclony, zlato a stříbro, velbloudi, otroci,
zbraně, brnění.
Z východu na západ: hedvábí, barvy, čaj,
vzácné kameny, čínské servisy (talíře, misky,
šálky apod.), porcelán, koření (skořice, zázvor
atd.), bronzové a zlaté předměty, léky, parfémy, slonovina, rýže, papír, střelný prach.
Velká vzdálenost mezi Čínou a Evropou obchodní a diplomatické styky komplikovala. Obzvlášť, když mezi nimi byla překážka
v podobě výbojného etnika íránského národa – Parthů, se kterými sjednal mír až císař
Augustus – 1. císař římské říše vládnoucí od roku 27 př. n. l. až do své smrti v roce
14 n. l. I přesto, že po Hedvábné stezce proudilo rozmanité zboží všeho druhu, za její jméno
může popularita čínského hedvábí především
u Římanů.

Trasa Hedvábné stezky: Čína, Indie, Malá
Asie, Mezopotámie, Egypt, Řecko, Řím
a Británie.
Nejbližším obchodním partnerem Číny byla
severní Mezopotámie (dnešní Irán). Hedvábná stezka neexistovala pouze jedna jediná,
ačkoliv se to tak podle jednotného čísla může
mylně zdát. Jednalo se o mnoho cest skrz Asii.
Dvě další nejvýznamnější komodity, které
byly po této stezce dopravovány do Evropy,
měly i kulturní dopad na lidstvo:
Papír: Byl vynalezen ve 3. tisíciletí př. n. l.
v Číně. Původně byl vyráběn z konopí, až
v 1. století př. n. l. se začal vyrábět z hedvábí
a lnu. Papír současnosti byl vynalezen v roce
105 n. l., také v Číně.
Střelný prach: Černý střelný prach je nejznámější a nejstarší výbušninou na světě. Byl objeven v Číně mezi 7. – 9. st. n. l. a původně byl
využíván v léčitelství
Největší přínos Hedvábné stezky byl ve vzájemném sdílení kultury, umění, náboženství,
filozofie, technologií, jazyků, vědy, architektury apod. Mezi negativní aspekty patřilo
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rychlé šíření epidemií, např. černého moru,
který v roce 542 n. l. málem vyhubil Byzantskou říši.
Ke konci 14. století dobyli Osmané město
Edirne a oddělily hlavní město Byzantské říše
– Konstantinopol od zbytku Evropy. V roce
1453 byla dobyta i samotná Konstantinopol
a tím i definitivně přerušena Hedvábná stezka. Po uzavření stezky nastalo období objevů a transport zboží se postupně přesouval
na moře.
Děti rozdělené do čtyř cechů putovaly po stezce a zažívaly mnohá dobrodružství. Stavíme
nosítka výhradně z přírodního materiálu.
Na nich pak po náročných stezkách neseme
symboly svého zboží… kovadlinu, řeznickou
sekyru, vinný sud a také med. Cestou se setkáváme s Tatary. Zachraňujeme listiny z monastýru před Osmany. Studujeme řecké texty.
Zažijeme zvyky Konstantinopole. Putujeme
pouští podle souhvězdí. Náročný je i přechod
Himálají. Vaříme léčivé čaje u řeky Gangy.
Chytáme velbloudy a nakonec projdeme osmi
branami Pekingu. A teprve tady na tržnici dosáhneme kýžené odměny, i když dostatečnou
odměnou nám je už samotné dosažení cíle.
Zaslouženými vítězi putování po Hedvábné
stezce byl cech kovářů vedený Markétou z Jelení hory.
Náplní nebyla ale jen celotáborová hra. Cechy
se utkávaly rovněž ve sportovních utkáních.
Turnaje v házené a talířovce vyhrál cech včelařů vedený Martinem ze Severní Georgie.
V ringobalu zazářili borci z cechu vinařů vedení Šimonem z Jelení hory a ve fotbálku zase
dominovali kováři vedení Markétou. Pokud
počasí dovolilo, byla pohybová aktivita součástí každodenního života tábora.
Velkou část dnů nám zabralo plnění Orlích
per ze Svitku březové kůry. Kliky, běhy, hody

Tradiční Sněm kmene Vlků roku 2021.
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a kopy míčem do dálky i hody na cíl, přemety
i skoky z místa. Běhali jsme Setonův běh.
Denně probíhala lukostřelba na terč či na dostřel na vzdálenost. Prokazovali jsme dovednosti v topografii, znalosti české historie, léčivých bylin i jejich užití. Vyráběli jsme otisky
listů. Za deštivých dnů se korálkovaly rozety,
vyráběly studené pokrmy (sushi) nebo pekla
pizza v táborové peci. Vyrábíme papír, malujeme na netradiční materiály. Velkou pozornost
si zaslouží výroba pochodní. Mezi těmi velmi
zdařilými vyniká ta od Emy z Jelení hory. Její
pochodeň z přírodního materiálu dokázala
hořet plamenem dlouhých 115 minut.
Orlí pero si zasloužil ale třeba i zvlášť vydařený zábavný program jelenohorské Sáry.
Anebo, kuchařské umění dospěláků z Brodu,
Severní Georgie a Jelení hory. Díky Radku,
Křofče, Finky, Jarečku a Medvěde. Díky patří i Klárce z Jelení hory, která připravila další
zpěvník a naučila mladé Vlky nové písničky.
Předvedl se ale ve velkém stylu i majitel louky, na který táboříme. Dvakrát nás navštívil
a předvedl své umění hry na ukulele (hned

tří velikostí) a taky na banjo. Parádní podvečery u ohně tak dostaly své kouzlo.

do Jelení hory, Erik do Brodu a Šimon do Severní Georgie.

Tradiční Hra o deku má letos dva vítěze.
Za woodcrafterskou aktivitu si indiánskou
deku Hudsons bay zasloužili Sára a Ema (obě
z Jelení hory).

Následovalo velké přiznávání mnoha Orlích
per za vykonané činy a také udělování lesních
titulů. Na Stopaře byly pasovány Maky z Ostrůvku a Sára z Jelení hory. Do lesního titulu
Velký Sachem byl pasován Medvěd z Brodu.

Uprostřed táboření proběhl za účasti šedesáti Vlků a pozvaných přátel, tradiční Sněm
kmene Vlků. Do sněmoviště nás volaly Maky
z Ostrůvku a Zvířátko z Červenočerných. Posvátný oheň křesadlem zapálil Starý vlk. Pochodněmi pak sněmovní oheň zapálili Adam,
Martin, Maky a Šimon. Dýmkový obřad předvedl Frenk ze Severní Georgie.
Medvěd z Brodu nás všechny přivítal a pronesl úvodní řeč. A potom už nabralo dění spád.
Nejprve jsme volili nové náčelnictvo. Novým
náčelníkem kmene se stal Křofc z Brodu.
Ohnivcem jsme zvolili Starého vlka z Jelení
hory. Strážcem wampumu – hospodářem
se na další rok stal Jarek ze Severní Georgie
a písmákem Ema z Jelení hory. Do kmene bylo
přijato pět nových Vlků. Maka, Terka a Jakub
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Poté Sněm pokračoval plánováním činnosti.
Rozpravou o rodech. Písničkami i hodnocením uplynulého roku s řadou povedených
akcí. Modlitba kmene Omaha zazněla tentokrát až kolem půlnoci. A rozprava a písničky
pokračovaly ještě dlouho poté.
Třicátá druhé letní expedice se tedy vydařila. Stínem byl snad jen poslední den tábora. V noci vydatně zapršelo a tak sušení
starých a vetchých stanů trvalo až do oběda
a do Pavlovic jsme dorazili až kolem šesté hodiny odpolední.
Starý vlk, kmen Vlků

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ
UMÍTE SI VYSVĚTLIT VÝZNAM NĚKTERÝCH POMÍSTNÍCH NÁZVŮ?
PROČ „ŠPITÁLEK“?
Jeden z takových místních názvů je například
„Špitálek“. Mnozí ani netuší, jak vznikl.

enti i personál špitálu měli zajištěnou stravu
z cukrovarského hostince.

V roce 1914, po vypuknutí první světové války,
nechal vybudovat nedaleko cukrovaru Osvald
Kassner malý špitál pro dvanáct pacientů.
Odlehlá poloha umožnila léčit i nebezpečné
a lehce přenosné infekční choroby, anebo doléčit zranění z bojů ve válečných vřavách. Tím
se uvolnila kapacita velkých nemocnic. Paci-

Pozdější využití mi není známé, ale po roce
1950 se okolo „Špitálku“ dokrmovala vodní
drůbež. Po roce 1980 si „Špitálek“ pronajali
místní myslivci a několik let zde odchovávali
kuřata bažantů. Okolo „Špitálku“ si později
TJ Slavoj Velké Pavlovice vybudovala tréninkové škvárové hřiště a v budově „Špitálku“

v té době měli sportovci šatny.
Roku 1991 pozemek i se „Špitálkem“ získala
firma Hantály, a.s. a zřídila zde drtičku stavebního materiálu. V letech 2014 až 2015,
po sto letech, byla nevyužitá budova taktéž rozdrcena.
Stanislav Prát

VELČOVO ZAHRADNICTVÍ. ZELENINU ZDE PĚSTOVAL BULHAR
Na počátku padesátých let dvacátého století
přišli na Moravu Bulhaři, kteří zde začali pěstovat zeleninu. Nejvíc jich zakotvilo v Modřicích u Brna, kde zásobovali zeleninou hlavně
nedaleké město Brno.

Domek, kde žila rodina zahradníka
Velčeva. Nacházel se přímo na pozemku
zahradnictví, v dnešní lokalitě „Zahájka“.

Velčovo zahradnictví
– dennodenní práce venku.

Do Velkých Pavlovic přišel Velčo Velčo Velčev
se svou ženou Todorou a dcerkou Stojankou
(později provdanou Tomeškovou). Pronajali
si část pozemku v lokalitě „Horního rybníka“.
Na desetihektarovém pozemku vybudovali
hektar pařenišť, zbylých devět hektarů bylo
zavlažováno výkonným čerpadlem. Na severní straně pozemku byl postaven obytný dům
pro zahradníka. Velča byl výborný a zkušený zahradník, dokázal zahradnictví ohlídat
ve dne v noci.
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Tak jako tenkrát veškerá zemědělská činnost,
přešla i činnost tohoto zahradnictví do Jednotného zemědělského družstva. Přes říčku
Trkmanku byla vybudována pěší lávka a zahradnictví se rozšířilo i na druhou stranu říčky. V roce 1975 došlo ke sloučení JZD Velké
Pavlovice, Bořetice a Němčičky. Pak bohužel
nastal útlum zahradnictví. Do konce sedmdesátých let bylo zahradnictví zrušeno.
Ponecháno bylo zahradnictví v sousedních
Bořeticích, které bylo menší a voda se zde
roznášela v konvích. Pařeniště byla místními
občany rozebrána.
Velča se se svou rodinou postupem času odstěhoval přímo do města Velké Pavlovice
a následně byl dům zahradníka odstraněn,
a to na počátku osmdesátých let dvacátého století.
Pozemek „Horní rybník“ byl přejmenován podle vedlejšího pozemku na „Zahájku“, kde byl
vyhlouben rybník. Po zahradnictví zde zůstala jen pěší lávka přes říčku Trkmanku.
Stanislav Prát

Pařeniště Velčova zahradnictví zabíralo celý hektar.

KDE SE KDYSI DÁVNO POHŘBÍVALA UHYNULÁ ZVÍŘATA?
Mrchoviště
Každá obec musela mít připravené místo, kde
pod zdravotním dozorem zakopávala (pohřbívala) uhynulá hospodářská zvířata (nařízení,
které vstoupilo v platnost 12. srpna 1800). Byl
to způsob, jak zabránit šíření nemocí z uhynulých zvířat na zvířata zdravá, popřípadě
i na člověka.
U nás starší pamětníci vyprávěli o dvou takových místech. Jedno bylo směrem do Bořetic
pod železniční tratí, a to na pozemku před nejužším místě k Trkmance.
Dokonce ještě v dnešní době je zde možné občas najít vyoranou zvířecí kost. Druhé místo
pro pohřbívání uhynulých zvířat se nacházelo
pod vlakovým nádražím u Trkmanky. To však
bylo využíváno místním statkem.

Místo, kde se kdysi nacházelo ve Velkých Pavlovicích mrchoviště.

Rasovna
Někdy v čtyřicátých letech dvacátého století
byla na obecním pozemku, u cesty směrem
k obci Němčičky, postavena nevelká budova,
které místní říkali „Rasovna“. Do této budovy
se svážel uhynulý hospodářský dobytek. Ten
byl pak odvážen pryč.
Po soustředění hospodářských zvířat do kravínů, stájí a odchoven prasat, se případný
úhyn odvážel přímo z farem. „Rasovna“ se
přestala používat a byla odstraněna v devadesátých letech dvacátého století.
Stanislav Prát
Budova bývalé „Rasovny“.

28

5
VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

2021

ŠKOLNÍ OKÉNKO
CO SE DĚLO VE ŠKOLCE, NEŽ ZAČALY LETNÍ PRÁZDNINY?
Připravili jsme si
pro vás malé ohlédnutí…

Městkou policií, nocování ve školce se zážitkovým programem, kde nechyběla ani noční
stezka odvahy.

Předprázdninové dny v naší školce přinesly
speciálně předškolákům spoustu společných
zážitků, některé z nich teď připomínáme…
Kupříkladu - výlet na dopravní hřiště v Hustopečích, cesta motoráčkem do Kobylí spojená
s prohlídkou expozic tamního muzea, výšlap
k rozhledně Slunečná, exkurze v místní „hasičce“, akční dopoledne s velkopavlovickou

Pomyslnou třešinkou na dortu bylo pasování
předškoláků na školáky v sále Městského úřadu. Atmosféru tohoto slavnostního okamžiku
podbarvil zvuk fanfár, také vzácný meč, kterým byli pasováni a v neposlední řadě i básničky a písně, které si téměř prvňáčci pro všechny
zúčastněné připravili.

Prázdniny skončily, úderem osmé hodiny
ranní dne 1. září 2021 začal nový školní rok.
První zvonění symbolicky otevřelo našim prvňáčkům dveře do „světa“ - pro ně zatím neznámého, ale do kterého vstoupili plni nového
očekávání.
I my dospěláci s nimi tuto chvíli vždy intenzivně prožíváme a přejeme jim radost z učení,
touhu objevovat nové poznatky a chuť získávat vědomosti. Že něco končí? Vždyť zase
něco nového začíná, tak jak je to v souladu s
koloritem života.
Krásné začátky, hlavně zdraví všem přeje kolektiv Mateřské školy Velké Pavlovice!
Na závěr připojíme verše jedné říkanky z pasování:
„Ve školičce naší milé,
strávili jsme krásné chvíle.
Ach, ten čas tak rychle letí,
už jsme vážně velké děti.
S naší milou školičkou,
pomalu se loučíme
a na tebe velká školo,
už se všichni těšíme!“

Malí předškoláci mají před sebou nezapomenutelný zážitek.
Schyluje se k předškoláckému nocování ve školce. Tak dobrou noc!

Kolektiv pedagogů
Mateřské školy Velké Pavlovice

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Jsme všichni rádi, že jsme v Mateřské škole
Velké Pavlovice mohli zahájit nový školní rok
s úsměvem a radostí. Je sice pravda, že hlavně
nejmenší děti nenastoupily zcela s úsměvem,
ale již další dny se úsměv na jejich tváře vracel.
Hlavně nás všechny lákaly společné aktivity,
kterých bylo ve třídách dost a dost. Krásný
muzikál „O perníkové chaloupce“ nám zahráli učitelé Základní umělecké školy a věřte, že

to bylo opravdu úžasné.
Od začátku měsíce září se začaly některé naše
děti připravovat na své vystoupení na akci
Velkopavlovické vinobraní. Vystoupení dětí
na téma „Řemesla“ bylo úvodním vystoupením sobotního odpoledne. Dalším připravovaným vystoupením bylo vítání nových
občánků města.
Velkou akcí byl také náš společný „Evropský

Děti z mateřinky sportovaly, zúčastnily se „Evropského sportovního dne“. Všechny byly moc šikovné a zapálené, všechny zvítězily!

sportovní den“. Tady si všechny děti vyzkoušely své pohybové dovednosti, a že jich nebylo málo!
První školní měsíc splnil všechna naše očekávání a navnadil nás všechny vstříc k dalším zážitkům!
Kolektiv pedagogických pracovníků
Mateřské školy Velké Pavlovice

Znáte tuto sportovní disciplínu? Stačí se trefit, ale věřte nebo ne,
úplně jednoduché to tedy opravdu není!
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VELKOPAVLOVICKÁ ŠKOLKA
MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Co nového v naší školce? Co děti bude tento
měsíc čekat za aktivity? To můžou rodiče najít na nových stránkách Mateřské školy Velké Pavlovice.
Dlouhý proces obnovy webové stránky završil její spuštění se začátkem nového školního
roku. Každý rodič na první pohled pozná naši
školku v záhlaví těchto stránek. Graficky ladí
k fasádě školky. Nechybí ani atributy typické
pro město Velké Pavlovice – z jedné strany
vinohrady, z druhé strany stromy obsypané meruňkami.
Přejeme webovým stránkám řadu zajímavých
aktualit, bohatý program a méně neinformovaných rodičů.
Webové stránky MATEŘSKÉ ŠKOLY Velké
Pavlovice * www.msvelkepavlovice.cz
Mgr. Eva Sadílková

Nové webové stránky Mateřské školy Velké Pavlovice.

PROJEKTOVÝ DEN NA I. STUPNI „DÁME KROJ“
Dne 28. září 2021 se mohli lidé v naší republice zapojit do akce „Dáme kroj“. Přidali jsme
se i my, v Základní škole Velké Pavlovice, jen
trošku dříve – už v pátek 24. září 2021, abychom mohli tento den všichni, kteří máme tu
možnost, přijít do školy v kroji.

Máme štěstí, že žijeme v kraji, kde je folklór
stále živý. Do školy přišlo v kroji mnoho dětí
i učitelů. Samozřejmě v kroji pracovním, ne
slavnostním. Paleta byla pestrá – kroje z Velkých Pavlovic, Lanžhota, z Podluží, z Beskyd
i kroj, který se u nás nosíval před dvě stě lety.

Využili jsme toho k vytvoření zajímavého
projektového dne plného různých informací
o kroji, typických krajových ornamentech,
tradicích, lidových písních a zdejších tancích.

Děti se během vyučování naučily zpívat i tancovat vrtěnou, šikovní chlapci ze 4. A předvedli ukázku verbuňku, ke zhlédnutí byla
i malá výstava částí kroje a panenek v kroji.

Krojovaní žáci třídy 2.B. Dětem se v krojích moc líbilo,
klidně by tak chodily do školy každý den!

Celý den byl pro děti moc zajímavý, nadšeně
se do všeho zapojovaly a na příští hody bude
pod „májú“ určitě více zpěváků a tanečníků
než letos.
Mgr. Lucie Nováková,
pedagog Základní školy Velké Pavlovice

Učitelé z I. stupně velkopavlovické základní školy.
No nejsou úžasní? Palec nahoru!

CO NÁS LETOS ČEKÁ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V letošním školním roce chystá naše škola
mnoho zajímavých i již tradičních akcí. Doufáme, že nám epidemiologická situace dovolí jejich uskutečnění. Samozřejmě dbáme
na to, aby se při všech akcích dodržovaly plat-
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né hygienické a epidemiologické podmínky.
A co nás tedy letos čeká?
Na začátku září nás navštívilo Mobilní planetárium Brno. Programy, které byly připraveny

pro žáky 1. – 6. ročníků, hravou formou přiblížily dětem vesmír a jeho krásy. 1. a 2. ročníky zhlédly program Se zvířátky o vesmíru,
3. a 4. ročníky Astronomii pro děti a 5. a 6. ročníky program Neuvěřitelný vesmír.
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Ve druhé polovině září proběhla také exkurze
9. ročníků do firmy Blanář Brumovice v rámci
projektu „Řemeslo má zlaté dno“ a projektový
den na 1. stupni „Dáme kroj“.
Na konci září jsme ve spolupráci s Českou spořitelnou připravili pro žáky 2. tříd program
zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti dětí
„Zvládneme to ve škole“. Podobný program
absolvují i žáci 4. ročníků se svými učiteli
v polovině října.
V měsíci říjnu nás čekají besedy v Městské
knihovně Velké Pavlovice pro 3. a 5. ročníky

a přírodopisné programy „Ježek“ a „Strom“
v Ekocentru Trkmanka pro 1., 2. a 4. ročníky.
Pro žáky 9. ročníků máme v říjnu připravenu
exkurzi do Technického muzea v Brně, kde se
budou zabývat v rámci předmětu Fyzika parními stroji.
Ve druhém pololetí chystáme pro většinu tříd
preventivní programy ve spolupráci se společností Podané ruce Brno, se kterou spolupracujeme již několik let. Preventivní programy
jsou zaměřené na problémy se závislostmi
u dětí a problematické chování – např. šikanu
a kyberšikanu, sexuální výchovu, problema-

2021

tiku drog, kouření a alkoholismu. Pro šesté
ročníky proběhl již v měsíci září stmelovací program Miniexpedice: Tajemný ostrov
pod vedením paní Elišky Krmelové ze společnosti Hope4kids.
Doufáme, že se všechny akce uskuteční a budou se žákům líbit.
Mgr. Halka Buryová, zástupkyně ředitele
Základní školy Velké Pavlovice

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Začátek školního roku je slavnostním okamžikem pro všechny nové prvňáčky a jejich
rodiče. Ve středu 1. září 2021 usedlo v Základní škole Velké Pavlovice poprvé do školních
lavic 32 dětí.
Ve vyzdobených třídách je přivítaly jejich paní
učitelky Mgr. Eva Bednářová a Mgr. Martina
Dobrucká. Úspěšný školní rok popřál dětem pan ředitel Mgr. Michal Rilák a také pan
starosta Jiří Otřel. Noví žáčci obdrželi pamětní listy a kornout plný sladkostí, které si
pro ně připravili zástupci Domina.
Našim novým prvňáčkům přejeme úspěšné
vykročení do nového školního roku, hodně kamarádů a mnoho krásných společných zážitků.
Mgr. Martina Dobrucká, učitelka I. stupně
Základní školy Velké Pavlovice

Novopečení školáčci poprvé ve školních lavicích. Hurá, už jsme prvňáci!

KROUŽKY V SVČ PŘI ZŠ VELKÉ PAVLOVICE
ZAHÁJÍ SVOJI ČINNOST V ŘÍJNU
Nabídka kroužků ve Středisku volného času
při ZŠ Velké Pavlovice je letos opět pestrá,
ale do jisté míry omezená současnou epidemiologickou situací v naší republice. V nabídce máme nyní 16 kroužků a pro svoji činnost
byli vždy osloveni jen děti jednoho ročníku.
Pokud by došlo k rozvolnění situace, bude
nabídka rozšířená pro žáky všech ročníků
bez omezení.

Nově se v nabídce letos objevuje gymnastika
pro nejmladší žákyně, stálicí je potom florbal, badminton, stolní tenis a vaření. Z jazykových kroužků je v nabídce ruský, anglický
a francouzský jazyk. Pro žáky třetích ročníků jsou určeny sportovní hry, pro čtvrtý ročník zase rukodělný kroužek Dovedné ruce.
Žáci sedmých ročníků si budou zdokonalovat
svoji počítačovou gramotnost v kroužku po-

čítačů, střelecký kroužek je určen pro žáky
pátých tříd. Dá se říct, že každý ročník má
svůj kroužek.
Online bude probíhat stejně jako v loňském
školním roce pouze šachový kroužek.
Ing. Lenka Bukovská,
vedoucí Střediska volného času
při Základní škole Velké Pavlovice

NETRADIČNÍ ZÁŽITEK, ŠKOLÁCI SE VYDALI DO VESMÍRU
Na začátku školního roku měli žáci Základní
školy Velké Pavlovice netradiční zážitek. Aniž
by opustili prostředí školy, mohli prozkoumat
vzdálené galaxie. To vše díky Mobilnímu planetáriu Brno.
Planetárium pomocí zážitků z efektních filmů
hravou formou zprostředkovalo nahlédnutí
do vesmíru a jeho krás.

Děti mohly díky projekční technice sledovat promítaný obraz vleže, nad sebou a také
po všech stranách nafukovací kopule. Díky
mobilnímu planetáriu získaly jedinečnou
příležitost obohatit své vědomosti v oblasti astronomie.
Program byl rozdělen do témat:
1. a 2. ročník – Se zvířátky o vesmíru

3. a 4. ročník – Astronomie pro děti
5. a 6. ročník – Neuvěřitelný vesmír
Z akce byli nadšeni nejen žáci, ale i pedagogové. Program byl velkým přínosem a obrovským zážitkem.
Mgr. Jitka Řádková,
pedagog Základní školy Velké Pavlovice
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EXKURZE DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ.
TEĎ UŽ VÍ, KTERAK NÁBYTEK VYROBIT…
Ve čtvrtek 23. září 2021 se žáci 9. ročníků
naší školy zúčastnili zajímavé akce s názvem
„Řemeslo má zlaté dno“, která se uskutečnila
v rámci projektu Místního akčního plánu
vzdělávání Hustopečsko.

Deváťáci spolu se svými pedagogy navštívili
firmu Blanář Nábytek, a. s. v Brumovicích,
která je největším výrobcem lehacího nábytku
v ČR. Zde jim byla umožněna prohlídka areálu firmy, jejíž součástí byla i krátká beseda se

zástupci Městské střední odborné školy Klobouky u Brna.
Firma Blanář Nábytek, a.s. zajišťuje již řadu
let nejenom praktickou výuku žáků čtyřletého
maturitního oboru Nábytkářství, ale zároveň
také poskytuje možnost pracovního uplatnění
absolventům po úspěšném absolvování školy.
Vážným zájemcům o práci nabízí tato firma
také motivační program formou měsíčního
stipendia během studia.
Cest, jak si vybrat své budoucí povolání, je
mnoho. Každý vybírá možná trochu jinak,
ale všichni potřebují dostatek spolehlivých
informací, aby je mohli správně vyhodnotit
a úspěšně se rozhodnout. Tato akce byla určitě jednou z mnoha možností, v níž mohli naši
deváťáci potřebné informace získat.
Mgr. Taťána Hanzálková,
výchovná poradkyně
Základní školy Velké Pavlovice

Deváťáci se v rámci projektu „Řemeslo má zlaté dno“ zajeli podívat do Brumovic,
do nábytkářské firmy Blanář Nábytek, a. s..

GYMNÁZIUM VELKÉ PAVLOVICE
25. LET JSME TU PRO VÁS
Letošního 1. září 2021 je tomu právě dvacet
pět let, kdy byla zahájena výuka na Gymnáziu
ve Velkých Pavlovicích.
Je čtvrtstoletí krátká, nebo dlouhá doba? V životě každého člověka je to období od narození
přes období předškolního a mladšího školního věku, puberty až po období dospívání.
Ve vývoji střední školy je toto období v něčem
podobné, ale v jiném směru velmi rozdílné
a složité. Vzniku našeho gymnázia předcházel záměr zastupitelů obnovit v našem městě
středoškolské vzdělání. Díky pochopení zastupitelů v čele se starostou města Ing. Martinem Bálkou, zakládajícího ředitele školy
PaedDr. Antonína Kavana, který byl natolik
zapálený pro realizaci tohoto projektového
záměru a musel současně odvést doslova mravenčí kus práce, aby s pochopením MŠMT
mohla být 1. září 1996 výuka prvních studentů zahájena.
V důsledku optimalizace středního školství
v Jihomoravském kraji, dochází v roce 2004
k přenesení všech práv zřizovatele na Město Velké Pavlovice. V roce 2007 je naplněna
kapacita školy na osm tříd osmiletého a čtyři
třídy čtyřletého studia a tento stav trvá dosud.
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Škola se musí vyrovnávat s avizovaným nepříznivým demografickým vývojem v důsledku
klesajícího počtu žáků na základních školách
a hledat cesty, alternativy ve vzdělávací nabídce, jak se s tímto faktem vyrovnat.
V roce 2015 prošlo gymnázium rozsáhlou investiční akcí zaměřenou na zateplení pláště
budovy školy a výměnu okenních výplní, rekonstrukcí společenské místnosti a sociálních
zařízení. Revitalizací prošel také sportovní
areál, kde byl vyměněn umělý povrch hrací
plochy a proveden retoping běžecké dráhy.
Kmenové třídy školy jsou dnes moderně vybavené novým nábytkem, účelně zařízené
moderní audiovizuální a počítačovou technikou. Prostor pro další rozvoj prostorových

a materiálních podmínek bude v dalším období rozvoje školy nezbytný, abychom mohli reflektovat na potřeby vzdělání studentů
pro život v 21. století.
Každodenní usilovná práce vyučujících
umožňuje všem studentům získat dostatečné
všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a odborné
znalosti ve zvolených volitelných předmětech. Během celého studia klademe důraz na
vlastní zodpovědnost studentů za své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky
a při studiu na zvolené vysoké škole. Škola
se zapojuje do rozvojových projektů EU, OP
VVV, Erasmus+, soutěží a aktivit na regionální, celostátní nebo zahraniční úrovni.
V roce 2002 opouští školu první absolventi.
V tomto školním roce je celkový počet absolventů za existenci gymnázia 752. Mnozí naši
absolventi již úspěšně ukončili studium na vysoké škole, pracují jako učitelé, lékaři, právníci, finanční poradci a v dalších profesích. Absolventi se vrací do regionu a pomáhají k jeho
dalšímu rozvoji. Dosažené výsledky našich
studentů, nejen ve studiu, úspěšnost v počtu
přijatých absolventů z našeho gymnázia k dalšímu studiu na vysokých školách jen potvrzu-
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jí, že škola naplňuje původní záměr, který vedl
k jejímu založení.

ných dveří, ve školní kavárničce rádi přivítáme naše absolventy, abychom mohli nad kronikou oživit vzpomínky na léta jejich studia.
Milí absolventi, udělejte si v diáři na tento den
čas a navštivte svoji školu. Těšíme se na Vás!

Za dvacet pět let škola dospěla, stala se uznávanou a potřebnou součástí života našeho
města a se vztyčenou hlavou se dívá do další
budoucnosti. Toto významné výročí, pokud
nám epidemiologická situace dovolí, se budeme snažit připomínat po celý školní rok
2021/2022 v řadě doprovodných aktivit a nezapomene ani na absolventy a širší veřejnost.

Rád bych na tomto místě poděkoval zřizovateli, s jehož pomocí se nám daří rozvíjet
materiálně technické podmínky pro výuku
a tím naplňovat záměr, který vedl ke vzniku gymnázia.

První příležitostí k připomenutí 25. výročí
vzniku školy budeme mít 6. listopadu 2021.
V tento den v rámci sobotního Dne otevře-

Přeji všem vyučujícím a provozním pracovníkům dostatek zvídavých žáků, aby se nám dařilo naplňovat naši společnou vizi ve výchovně
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vzdělávací práci a nadále vytvářet inspirativní
a podnětné prostředí, jak pro studenty, tak
i pro svou vlastní práci.
Přeji současným studentům, ale i těm budoucím, ať je jim Gymnázium ve Velkých Pavlovicích tím nejlepším startem do života poznání
a vědění, ale i moderním prostředím, v němž
si budou osvojovat sílu a nepostradatelnost
morálních hodnot.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

PŘIPOMEŇTE SI 25 LET GYMNÁZIA VELKÉ PAVLOVICE
NA DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V sobotu dne 6. listopadu 2021 se na Gymnáziu Velké Pavlovice uskuteční v době
od 9:00 do 16:00 hodin

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

mohli nad kronikou oživit vzpomínky
na léta jejich studia.
Rovněž rádi přivítáme i budoucí zájemce
o studium a jejich rodiče. V programu toho-

s programem k připomenutí 25. výročí
zahájení výuky na naší škole.

to dne budou žáci nižšího stupně gymnázia
pracovat v tvůrčích dílnách a v odpoledních
hodinách budou pro návštěvníky připraveny zajímavé ukázky chemických, fyzikálních
a biologických pokusů. Program dne doplní
vystoupení cimbálové muziky. Samozřejmostí bude prohlídka kmenových tříd, odborných
učeben a dalších prostor školy a také soutěž
o hodnotné ceny.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Kolektiv pracovníků
Gymnázia Velké Pavlovice

V tento den ve ŠKOLNÍ KAVÁRNIČCE
rádi přivítáme naše absolventy, abychom

VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL V BŘECLAVI
Ve dnech 5. a 6. října 2021 se v Břeclavi uskutečnil „Veletrh vzdělávací nabídky středních
škol“, který je určen zejména pro žáky základních škol a jejich rodiče. Této tradiční akce se

účastní zástupci mnoha středních škol, mezi
nimiž nechybí i naše gymnázium.
Zájemci z řad žáků základních škol a jejich
rodiče se zajímají nejen o možnosti studia

na jednotlivých školách, ale mají také možnost shlédnout módní přehlídku a účesovou
tvorbu z příbuzných učebních oborů.
První den veletrhu školu zastupovaly studentky Sára Jeřábková a Barbora Jurenová (třída
septima) pod vedením PhDr. Stanislava Rubáše. Následující den se veletrhu účastnili
studenti Vojtěch Bystřický a Veronika Ježková
(třída septima).
Mezi návštěvníky z řad žáků devátých tříd
základní školy jednoznačně převažují zájemci o čtyřletý studijní obor. Své dotazy směřovali na možnost spolupráce se zahraničními školami, výuku cizích jazyků, sportovní
a mimoškolní aktivity, na možnosti dojíždění,
úspěšnost studentů v přijímacím řízení na vysoké školy.
Naši studenti si v praxi během dvou dnů
vyzkouší své komunikační schopnosti
a svým vystupováním reprezentují naši školu
a město.

Studentky Sára Jeřábková a Barbora Jurenová s panem učitelem PhDr. Stanislavem Rubášem na Veletrhu vzdělávací nabídky středních škol v Břeclavi.

PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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MATURANTI V PRAZE NASÁVALI KULTURU A HISTORII
útrob kamenných zdí. I přesto nám ale úzké
chodbičky, stejně tak jako ohromné prostory doplněné o překrásné sochy, vyrazily
dech. Při cestě z kasemat jsme si ještě mohli
na vlastní kůži (přesněji řečeno zrak) vyzkoušet, jak vypadá skutečná tma uvnitř hradeb
a za chvíli už jsme se ocitli zpět na poledním
slunci před opevněním.
Podle programu nás dále čekala prohlídka
židovského města v Praze, ale ještě předtím
jsme stihli vyplnit přebytečný čas obědovou
pauzou. Dobře najezení a s jasnou oblohou
bez jediného mráčku nad hlavou jsme o půl
druhé započali slibovanou prohlídku zahrnující návštěvu čtyř synagog a židovského
hřbitova. I tentokrát se nám věnovala průvodkyně s nesmírně poutavým výkladem a nešlo
popřít, že pro zdejší kulturu i historii doslova žije.

Velkopavlovičtí maturanti ve „Zlaté kapličce“. Uhádnete, kde že jsme to zvěčnění?
Stalo se už na velkopavlovickém gymnáziu příjemnou a pro maturitní ročníky nedílnou součástí posledního školního roku,
že se pospolu a se svými pedagogy vypraví
na několikadenní výlet do Prahy. Letošek
nebyl (naštěstí! - protože COVID) výjimkou.
Jak se maturantům v našem hlavním městě
líbilo? Začtěte se, začínají vyprávět…

Den první
Ve středu 8. září třídy 4.A a oktáva zahájily třídenní literárně-dějepisnou exkurzi do Prahy,
kde se chystaly nasát spoustu nových zkušeností a zajímavostí.

Metrem jsme se krátce poté přemístili na
druhé nejdéle osídlené místo v Praze, slavný a legendami opředený Vyšehrad. Tam nás
o půl desáté čekala komentovaná prohlídka,
během níž nám sympatická paní průvodkyně
popsala historii tohoto významného místa
a provedla nás vyšehradskými sady až ke hřbitovu, kde odpočívají největší osobnosti české
kultury od dob národního obrození. Vzápětí
nás předala kolegovi, taktéž zkušenému průvodci, který nás pro změnu seznámil s budovami kasemat.
Ještě jsme se tedy ani nestihli ohřát na dopoledním slunci a už jsme mířili do chladných

Vzhledem k tomu, že se momentálně věnujeme v hodinách dějepisu tématu druhé světové
války, byla pro nás obzvlášť mrazivým zážitkem návštěva Pinkasovy synagogy. Vzhledem k tomu, že má druhá nejstarší synagoga
v Praze vnitřní zdi popsány jmény židovských
obětí, které přišly o život během holocaustu,
staly se pro nás teoretické počty a informace
z výuky opravdu realistickými. Celá prohlídka
židovského města v nás zanechala mnoho dojmů a byli jsme moc rádi za možnost seznámit
se s tradicemi a zvyky tohoto náboženství přímo v místech, kde se psaly jeho dějiny.
Následovala opět zhruba hodina osobního
volna, kterou jsme mohli vyplnit dle svého
vlastního uvážení, než přišel čas se přesunout
do divadla Pod Palmovkou. Druhé divadelní představení, které jsme během třídenní
exkurze v Praze navštívili, neslo název Žít-

Po bezproblémové cestě vlakem jsme se přišli
přihlásit na překrásný hotel Olšanka a hned se
vydali na první zastávku k Pražskému hradu.
Zde jsme si zaplatili vstupenky a prohlédli si
důkladně velký okruh památek – Katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, Baziliku
sv. Jiří a Zlatou uličku. Samozřejmě nádherné Královské a Jižní zahrady nesměly chybět.
Poté nás čekala zastávka ve Werichově vile
a krátká procházka po Kampě. Na večer jsme
se těšili už jen na jediné, a to na představení
Kytice v Národním divadle, které spoustu
z nás nadchlo jak zpracováním, tak i hereckými výkony.
Tereza Kodlová, 4.A

Den druhý
Druhý den jsme začali, jak nejlépe se dalo, a to
úžasnou snídaní na hotelu. Švédský stůl prohýbající se pod množstvím sladkých i slaných
variant nás dokázal skvěle probudit a připravit na nadcházející náročný program, který
nás čekal.

34

Toulání ulicemi matičky Prahy, ale ne ledajaké.
S odborným výkladem nadšeného erudovaného průvodce.
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kovské bohyně. Drama vzniklo podle stejnojmenné knižní předlohy od autorky Kateřiny
Tučkové a nás čekala podívaná plná rozplétání rodových linií několika generací žen žijících
na úpatí Bílých Karpat. Tři hodiny divadelní
hry utekly jako nic a návratem na hotel Olšanka jsme pomyslně zakončili nabitý druhý den
naší exkurze.
Klára Pejchlová, oktáva

Den třetí
V pátek jsme po snídani opustili hotel a přesunuli se do centra Prahy. Následoval rozchod,
během kterého jsme měli za úkol vyfotit se u
libovolné památky, historické budovy nebo
expozice. Někteří zavítali na Žižkovskou věž,
do Muzea iluzí či Národního muzea.
Po splnění tohoto úkolu nám zbyl ještě dostatek času na návštěvu kaváren, restaurací
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a obchodů. S hlavním městem České republiky jsme se rozloučili a vydali se domů.
Na závěr bychom rádi poděkovali paní učitelce Pavle Míchalové za precizní naplánování
bohatého programu a také panu učiteli Stanislavu Rubášovi.
Věřím, že jsme se všichni mnohému přiučili
a odvezli si spoustu krásných vzpomínek.
Magdalena Švecová, oktáva

ERASMUS+, SLOVENSKO * „LET’S MOVE IT“
Od úterý 2. září až do pondělí 13. září 2021
naše skupina, sestávající z pěti studentů
z Gymnázia Velké Pavlovice, vycestovala na
jedenáctidenní pobyt do destinace Počúvadlo,
které se nachází v blízkosti Bánské Štiavnice.
Naše cesta začala na nádraží v Břeclavi, odkud jsme všichni vlakem odjeli do Zvolena.
Celá cesta trvala přes čtyři hodiny. Na nádraží ve Zvolenu jsme se setkali se slovenskými
účastníky a společně autobusem přijeli do cílového místa. Autobus nás přivezl před velkou
a útulnou chatu jménem Lodiar, její poloha
byla kousek od nádherného Počúvadlianského jezera.
Projektu se zúčastnilo 60 studentů z Evropy,
k naší skupince Čechů se také připojili studenti z Luhačovic, poté se projektu zúčastnilo
Slovensko, Maďarsko a letecky se dopravili
také studenti z Portugalska.
Téma celého projektu znělo „Let's move it“,
a jak už název napovídá, jednalo se o projekt
zaměřený na fyzické a motorické dovednosti.
Program jsme měli velice nabitý, všichni měli
možnost si vyzkoušet jízdu na paddleboardu,
chůzi po slackline, naučit se základní pozice
v karate nebo přijít na kloub kouzelnickým
karetním trikům. Každý den jsme měli rozdělený na čtyři devadesátiminutové „sessions“,
během kterých jsme měli půl hodinové pauzy,

Erasmus+ na Slovensku byl kromě
angličtiny především o pohybu,
takže také o józe. Veronika s Terezou
bodovaly se svými balančními kreacemi.

I pohyb žvýkacích svalů se počítá, takže – „Let’s move it!“
zvané „coffee break“, a hodinovou obědovou
přestávku. Během sessions byl vždy naplánovaný rozmanitý program.
První dny byly určené seznamování, kde jsme
se díky společným hrám postupně poznávali, sepsali jsme si základní pravidla a mluvili jsme o našich obavách ohledně projektu.
Mezi nejčastější obavy patřil strach z mluvení
v anglickém jazyce, avšak již první den jsme
zjistili, že není se čeho bát a postupně během
projektu určitá jazyková bariéra mizela.
Další dny jsme se začali zabývat důležitostí
motorických dovedností. V mezinárodních
skupinkách jsme vytvářeli videa, prezentovali před ostatními naše projekty a společné
myšlenky. Vytvářeli jsme si na památku batikovaná trička, a spoustu času jsme trávili
venkovními aktivitami. Naše oblíbené místo
bylo místní jezero, kde jsme si mohli vyzkoušet již zmíněný paddleboarding. Během dvou
večerních programů jsme se díky prezentacím
všech zúčastněných národností seznámili
s novými kulturami a ochutnali spoustu nových pokrmů.
Ve středu 8. září jsme se vydali na výlet do nedaleké Štiavnické Baně a Bánské Štiavnice.
V Bánské Štiavnici jsme navštívili například

místní kalvárii, odkud jsme viděli neskutečný výhled na Štiavnici. Náš další výlet se
konal 11. září, jednalo se o turistický výšlap
na Sitno, což je nejvyšší vrchol pohoří Štiavnických vrchů. I když cesta nebyla úplně nejlehčí, všichni jsme nakonec přišli až na vrchol
a užívali si krásný výhled a krásné počasí.
Poslední večer našeho pobytu jsme obdrželi
takzvaný „Youthpass certificate“ a společně
jsme zhlédli video z projektu. Nejtěžší částí
posledního dne bylo loučení se s novými přáteli, kde ukáplo spoustu slz.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem organizátorům za naplánovaný projekt. A také
fotografům, díky kterým máme spoustu fotek
a krásné závěrečné video. Za celou skupinu
bych chtěla říci, že jsme moc rádi za nabídku účasti na projektu, díky níž jsme získali
spoustu nových zkušeností, přátelství, poznali nová místa a odvezli si vzpomínky, na které
nikdy nezapomeneme.
Veronika Ježková,
studentka třídy septima
Gymnázia Velké Pavlovice
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ERASMUS+ JE NĚCO, CO MĚ POKAŽDÉ PŘESVĚDČÍ,
že poznávat svět a nové lidi je to, co opravdu chci a budu dělat
Tímto článkem bych chtěla veřejně poděkovat celému projektu, našemu Gymnáziu
ve Velkých Pavlovicích a lidem, kteří umí šířit
radost, úsměvy a pozitivní energii.
S mou nejlepší kamarádkou, Sárou, která je
taktéž má spolužačka, jsme se sami vydaly
na cestu Španělska, konkrétně do městečka
Villablanca, které je nedaleko portugalské

hranice. Téma "Eurochefs", kde jsme se učili vařit jídla z ostatních zemích, předčilo má
očekávání, jelikož takovou nabuzující energii
v kuchyni jsem opravdu nečekala. A jelikož
jsme byly se Sárou jediné Češky, celý týden
jsme mluvila opravdu jen anglicky, což je nejlepší škola života.
V dnešní době máme my, jako studenti, obrovské množství vzdělávacích projektů, které
můžeme díky Evropské unii využívat zadarmo, a tak to také dělejme. Nevím proč, ale mladí lidé se v poslední době nechtějí zapojovat…
buď kvůli strachu nebo kvůli tomu, že asi ani
neví, že něco takového existuje. Angličtiny se
bát nemusíš, každý má jiný "level" a účelem je
se zlepšovat a ne to, že se Ti bude někdo smát.
Takže nebuď líný a odnes si zážitky, které Ti
zůstanou na celý život!
Thank you for everything! #eplus

Sarah a Sára si užívají angličtiny,
vaření a nových přátel ve Španělsku,
díky programu Erasmus+.

Sarah Horáková,
studentka třídy oktáva
Gymnázia Velké Pavlovice

Také se vám sbíhají sliny :) ?

ABY VŠECHNY DĚTI MOHLY STUDOVAT
Pro mě byl start ze začátku těžší, ale později
jsem si na systém zvykla a fungovalo to, avšak
měla jsem svůj vlastní notebook, a proto zacházení s technikou bylo pro mě snadné. Zamyslel se ale někdo nad tím, jak to dělaly děti
například v dětských domovech?

Projekt Počítače dětem vznikl za účelem darovat potřebným rodinám počítačovou techniku, abychom jim při podobných situacích,
jako byl covid, trošku ulehčili tuto situaci.
Počítače projekt dostává od dárců, kterým se
můžete stát i vy. Po vyplnění žádosti počítač

Není lepšího pocitu než rozdávat radost.
Navíc, když darem pomůžete v náročné
životní situaci.
Já osobně jsem se nikdy žádnou konkrétní
charitou nezabývala, protože jsem se bála,
kam se moje peníze nebo věci, které daruji,
dostanou. Nad tím se zamyslel asi někdy každý z nás, jestli můžeme v dnešní době všem
a všemu věřit. Můj názor a pohled na charitu
změnil až projekt Počítače dětem, kterému se
za posledních pár měsíců věnuji.
Když jsem vstoupila do soutěže Miss České
republiky, tak nám organizátoři sdělili možnost, jak můžeme pomoci. Bylo těsně po lockdownu, kde se všechny děti a studenti museli učit z domu, prostřednictvím počítače.
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Nastávají občas situace, kdy se děti bez počítačů ve škole skutečně neobejdou.
Naposled tomu není tak dávno, všichni školáci si onu situaci na vlastní kůži vyzkoušeli
v minulém školním roce, kdy se jim školy uzavřely z důvodu nemoci COVID-19.
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odvezeme a darujeme konkrétnímu dítěti. Se
seznámením s projektem mi nejvíce pomohla
Kristýnka Hyská, která je také toho názoru,
že nejen v době pandemie je technika již nedílnou součástí našich životů, a proto musíme
pomoci tam, kde si ji nemohou dovolit.
Sama jsem navštívila už spoustu rodin, kde
mi jejich životní příběhy rvaly srdce. Tam si

teprve člověk uvědomí, že si musíme opravdu
všichni pomáhat a že naše práce má smysl.
V létě jsem navštívila i dětský domov v Hrotovicích společně s Myslbořickou Diakonií,
kde jsme předávaly s maminkou a sestřičkou
dětem techniku a ty jejich úsměvy mi zůstanou vždy v paměti.
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a pokud i ty víš o někom, kdo by mohl pomoci,
popřípadě kdo naši pomoc potřebuje, neváhej
se obrátit buď na mě, nebo na www.pocitacedetem.cz, kde Ti se vším pomůžeme.
Sarah Horáková,
studentka třídy oktáva
Gymnázia Velké Pavlovice

Vidím, že tento projekt se neustále rozrůstá

SPORT
ZPRAVODAJSTVÍ Z TENISOVÝCH KURTŮ…
Tak je to opět doma!
Tenistka Veronika boduje
VERONIKA URBÁNKOVÁ, hrající za tenisový klub Slavoj Velké Pavlovice, se zúčastnila
turnaje mladších žákyň, pořádaného ve dnech
18. až 20. září 2021 na tenisových kurtech Slovácký TK Břeclav. Ve čtyřhře se opět probojovala do finále se svou parťačkou, tentokráte
z tenisového klubu SK Uherský Brod.
U čtyřher je to tak, že se hráčky domlouvají až
na místě konání turnaje, nebo pokud se znají, mohou se domluvit i předem. Ale netrénují

spolu, takže žádná z nich neví, co může od té
druhé očekávat. Jak se říká "buď vám to spolu
sedne, nebo ne". Tentokrát to byla naštěstí ta
první varianta. Holky hrály, jako kdyby spolu
už dlouho trénovaly.
Ve finálovém klání začaly holky zostra, protihráčky přehrály a první set zvítězily 6:4.
Ve druhém setu protihráčky zlepšily hru, vedly již 1:4. Holky se nenechaly tímto výsledkem
zlomit, zpřesnily hru, povzbudily se a srovnaly
na 4:4. V druhém setu za stavu 6:6 následoval tiebreak do 7 bodů, který musí být rozdílem o 2 body. Za stavu 6:5 v tiebreaku holky

podávaly na vítězství, které se jim podařilo
proměnit, i když hru zakončily tzv. "prasátkem", na které, jak tenisté moc dobře ví, se jen
těžko reaguje.
Tenis není jen o dobré hře, ale také o štěstí,
které se tentokrát k holkám přiklonilo. Veronika si z Břeclavi odváží nejen krásný pohár
za 1. místo a věcné ceny, ale také radost a naplňující pocit štěstí z předvedené hry.

Verča si užila zlatý závěr
letní tenisové sezóny
mladších žákyň
Krásnou tečku za letní tenisovou sezónou
udělala VERONIKA URBÁNKOVÁ na závěrečném turnaji mladších žákyň s názvem
Bazény Urbánek CUP, který se uskutečnil
ve dnech 25. až 28. září 2021 v Lanžhotě.
Vybojovala tam se spoluhráčkou z Tenis Slovácko první místo ve čtyřhře. V semifinále porazila nasazené hráčky z Brna v poměru 7:6(5)
a 6:2 a zaslouženě postoupila do vysněného
finále. To pak hráčky ovládly pěknou hrou 6:0
a 6:2 a zaslouženě jim patří zlaté první místo.
Veronice srdečně blahopřejeme a přejeme jí
hodně úspěchů i v nadcházející zimní sezóně.

Mladá velkopavlovická tenistka Veronika
se zlatem a svou parťačkou do čtyřhry
na turnaji v Břeclavi.

Další zlato na sebe nenechalo dlouho
čekat. Veronika si jej se svou partnerkou
přivezla z Lanžhota.

Tenisový klub Velké Pavlovice

TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE – ODDÍL KOPANÉ
ANEB CO NOVÉHO U FOTBALISTŮ?
Po dvouleté „covidové anabázi“, kdy vláda
České republiky svými zákazy naprosto rozvrátila a zničila amatérské sportovní prostředí
v České republice, včetně sportování mládeže,
kde se tyto zákazy projevily nejvíce, věřili všichni sportovci, funkcionáři i diváci, že
od podzimu roku 2021 budou zahájeny soutěže, které se konečně regulérně dokončí!
Bohužel jednou z mnoha obětí problémů s po-

čty mládeže ve sportovním prostředí se stalo
i družstvo dorostu TJ Slavoj Velké Pavlovice.
Již předchozí cca 3 sezóny se výrazně projevoval nedostatek hráčů v družstvu, tato situace
vygradovala na podzim 2021, kdy se již družstvo nepodařilo doplnit hráči tak, aby se mohlo fotbalových soutěží zúčastnit. Oddíl kopané
byl nucen družstvo dorostu z krajských soutěží odhlásit.

Do fotbalových soutěží tak v průběhu srpna
a září nastoupila tři družstva mužů, dvě družstva žáků a dvě družstva přípravek. Věříme
tomu, že tato družstva své soutěže i dohrají
do regulérního konce (pokud nebude sport
opět vládou ČR zakázán!).
A družstvo mužů hraje krajskou soutěž
I.A třídy. Do sezóny vstoupilo družstvo s výrazně obměněným kádrem i vedením, které se
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postupně vytvářelo již v průběhu roku 2021.
V družstvu skončilo několik výrazných opor
posledních sezón (Vladimír Bombicz, Lukáš
Bogiň, Jakub Pelech, Jiří Janíček a další), naštěstí se podařilo tým kvalitně doplnit a hlavně rozšířit úzký kádr hráčů (Tomáš Pálka,
Zdeněk Otáhal, Lukáš Hovězák, Marek Jucha,
Roman Vejvančický …) a pod vedením trenéra
Milana Hoffmana z Hustopečí by družstva
měla ambice sahat do horní poloviny tabulky.
Po osmi odehraných zápasech figuruje družstvo na 7. místě tabulky se ziskem 15 bodů.
B družstvo mužů hraje své zápasy na hřišti ve Starovičkách a pro tuto sezónu má
vysoké ambice. Vzhledem ke kvalitnímu
a širokému kádru A družstva je béčko často

posíleno o náhradníky A mužstva a na výkonnosti je to znát. Béčko je zatím po 9 odehraných kolech na 2. místě tabulky III. třídy se
ziskem 19 bodů.
C družstvo hraje nejnižší okresní soutěž
a zatím si vede dobře, po sedmi odehraných
kolech se přetahuje o vedení v tabulce s družstvem Sokol Šakvice.
Starší a mladší žáci tvoří sdružené družstvo
mládeže s SK Rakvice a hrají krajskou soutěž
I. třídy. Podzimní zápasy hrají žáci v Rakvicích, na jaře budou hrát ve V. Pavlovicích.
I u těchto družstev se výrazně projevil úbytek hráčů, naštěstí je jich ještě dostatek, aby
mohli své soutěže odehrát. Po osmi kolech
jsou starší žáci se ziskem 8 bodů na 9. místě

tabulky a mladší získali celkem 12 bodů jsou
na 6. místě.
Také u družstev přípravky se projevuje menší zájem o fotbal, za poslední tři sezóny
počet dětí v přípravkách znatelně poklesl.
V průběhu roku 2021 se také změnilo vedení
u přípravek, svou činnost výrazně omezila trenérka Zdeňka Kocmanová, jako hlavní trenéři
momentálně pracují Tomáš Osička a Honza
Procingr, v jednání je ještě příchod dalšího
trenéra. Přípravky hrají Okresní přebor starších a mladších přípravek a občas se účastní
i turnajů přípravek.
Za TJ Slavoj Velké Pavlovice
František Čermák

VALNÁ HROMADA TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
Po dlouhé pauze, způsobené nejrůznějšími
„covidovými“ zákazy a omezeními, se v září
2021 sešla Valná hromada TJ Slavoj Velké
Pavlovice, aby zhodnotila uplynulé období,
hlavně rok 2020, ale také částečně 2019 a již
uplynulou část roku 2021.
Valná hromada proběhla ve středu 29. září ve
společenském sále v areálu TJ Slavoj. Jak už
jsme si za poslední roky zvykli, účast na VH

byla velmi nízká. Zájem o dění v TJ je minimální, některé kluby se valné hromady ani nezúčastnily (některé již poněkolikáté).
Po projednání tradičních bodů VH jako jsou
zpráva o činnosti, zprávy oddílů, zprávy
o hospodaření, revizní komise… proběhla
celkem dlouhá a podnětná diskuse.
Jedním z diskutovaných bodů byla připravo-

INZERCE
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vaná rekonstrukce víceúčelové budovy TJ,
která bude spočívat hlavně ve výměně střechy
na celé budově. Pokud by se TJ podařilo získat
více finančních prostředků, bude v projektu
naplánována i vestavba několika nových pokojů na ubytování.
Za TJ Slavoj Velké Pavlovice
František Čermák
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Pro nově budované vinařství v Zaječí hledáme
MANUÁLNĚ ZRUČNÉHO SPRÁVCE.
Preferujeme zkušenosti s prací na vinohradu a ve sklepě.
Samostatnost při zajišťování provozu vinařství a prací na vinici.
V případě zájmu kontaktujte pana Sedláčka mob.: 723 211 239,
případně zašlete e-mail na info@chem-pro.cz

Máte zájem o inzerci v příštím vydání Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 6/2021 – 1. prosince 2021
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 6/2021 – 17. prosince 2021

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2021
Upozornění – inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém provedení, barevný tisk neprovádíme!
Celá strana – A4 * 2.670 Kč; 1/2 polovina strany – A5 * 1.340 Kč; 1/4 strany – A6 * 730 Kč; 1/8 strany – A7 * 370 Kč
Cena inzerce je konečná včetně 21 % sazby DPH.

Těšíme se na Váš zájem!
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KALENDÁŘ AKCÍ – listopad, prosinec 2021 a leden 2022
PODZIMNÍ SLAVNOST
& LÉTÁNÍ S DRAKY

SVĚCENÍ MLADÉHO VÍNA
ROČNÍKU 2021

23. října 2021, od 15:00 do 17:00 hodin

Neděle 21. listopadu 2021, 15:00 hodin

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

* Vinné sklepy Františka Lotrinského
* www.velke-pavlovice.cz

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ
* IMPRESE VŠEDNÍCH DNÍ
Pátek 29. října 2021, v 17:00 hodin
* výstava potrvá do 30. listopadu 2021
* výstavní sál radnice
* www.velke-pavlovice.cz

SVATOHUBERTSKÁ
MŠE SVATÁ
Sobota 30. října 2021, v 18:00 hodin

KRASAVCI NA CHMELU
ANEB CHLAPI/Y JSOU
JEN PRO LEGRACI

* vstupné 990 Kč
* vinné sklepy spolku vinařů
Víno z Velkých Pavlovic
* www.vinozvelkychpavlovic.cz
* www.velke-pavlovice.cz

BESEDA U CIMBÁLU
Sobota 13. listopadu 2021, od 20:00 hodin
* vstupné 150 Kč (v ceně vstupného je
neomezená degustace nabízených vín)
* sokolovna Velké Pavlovice
* www.vinozvelkychpavlovic.cz
* www.velke-pavlovice.cz

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

MŠE ZAKONČENÁ DUŠIČKOVOU
POBOŽNOSTÍ NA HŘBITOVĚ
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

* sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz

Sobota 13. listopadu 2021,
od 11:00 do 18:00 hodin

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

* divadelní představení – "crazy" komedie
* hrají: Milan Peroutka, Braňo Polák,
Jaroslava Stránská, Václav Upír Krejčí,
Alexander Hemala, Barbora Rajnišová,
Aneta Vrzalová / Hana Sršňová,
Matyáš Hložek / Ondřej Bábor
* sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA GYMNÁZIU
SE ŠKOLNÍ KAVÁRNIČKOU

SVATOMARTINSKÉ
OTEVŘENÉ SKLEPY

Sobota 30. října 2021, od 18:00 hodin

Pondělí 1. listopadu 2021, 18:00 hodin

ROCKOVÉ VÁNOCE

* 25. výročí zahájení výuky
na Gymnáziu Velké Pavlovice
* Gymnázium Velké Pavlovice
* www.gymnvp.cz
* www.velke-pavlovice.cz

SVATOHUBERTSKÁ MŠE

Čtvrtek 2. prosince 2021, v 18:00 hodin

* kostel Nanebevzetí Panny Marie
* www.velke-pavlovice.cz

Sobota 6. listopadu 2021,
od 9:00 do 16:00 hodin

KALENDÁRIUM
– FARNOST VELKÉ PAVLOVICE

Sobota 18. prosince 2021

VÁNOČNÍ JARMARK
U RADNICE
Neděle 19. prosince 2021
* Náměstí 9. května, radnice města
* www.velke-pavlovice.cz

SILVESTR A NOVÝ ROK
PŘED RADNICÍ
Pátek 31. prosince 2021, od 23:00 hodin

ADVENTNÍ MŠE S ŽEHNÁNÍM
ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Neděle 28. listopadu 2021, 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

SETKÁNÍ DĚTÍ
SE SV. MIKULÁŠEM
Pondělí 6. prosince 2021, 18:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

I. VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
Pátek 24. prosince 2021, 20:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

BOŽÍHODOVÁ MŠE
Sobota 25 prosince 2021, 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠE S OBNOVOU
MANŽELSKÝCH SLIBŮ
Neděle 26. prosince 2021, 11:00 hodin

* Náměstí 9. května
* www.velke-pavlovice.cz

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

KROJOVANÝ PLES

PODĚKOVÁNÍ
ZA UPLYNULÝ ROK

Sobota 15. ledna 2022

Pátek 31. prosince 2021, 18:00 hodin

* sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MYSLIVECKÝ PLES
Sobota 22. ledna 2022
* sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz

MĚSTSKÝ PLES
Sobota 29. ledna 2022
* sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz

Středa 17. listopadu 2021, od 17:00 hodin
* sraz účastníků na Nám. 9. května
před radnicí
* www.velke-pavlovice.cz
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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.

