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• Korunku pro druhou nejkrásnější ženu získala Sarah

V tomto

čísle:

• Studenti průmyslovky se společně dotkli vesmíru
• Svatomartinské otevřené sklepy praskaly ve švech
• Děti oslavily 17. listopad v lampiónovém průvodu
• Jak čelit 7 zlodějům Vánoc?

Velké Pavlovice obrazem
říjen, listopad a prosinec 2021

Koncert pěveckého sboru Laudamus.

Martin Grůza (druhý zleva) se svým týmem.

Výstava „Imprese všedních dní“ opět spojila české i slovenské fotografy.

Třída 5. A na besedě v knihovně na téma dobrodružná literatura.

Velkopavlovičtí myslivci ve sváteční uniformě
na Svatohubertské mši.

První vicemiss ČR roku 2021 Sarah Horáková (druhá zleva).

Pětice okorunkovaných krásek se Sarah uprostřed.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rozsvícený vánoční strom, vločky a vaše krásně nazdobené domy v nás navozují vánoční
atmosféru, která nám pomáhá zapomenout
na situaci kolem nás.
Tento rok opět přinesl mnoho nepříjemných
změn, chaotických příkazů, zákazů, omezování. Různá opatření musí být, ale měla by být
méně chaotická, lépe promyšlená a konzultována s odborníky daných oborů.
Možná nás tato situace má v této uspěchané
době zpomalit a dovést k zamyšlení nad tím,
jak se chováme k přírodě, k druhým lidem
i sami k sobě. Věřím, že stejně tak, jak před

stovkami let, kdy lidé překonali války a jiné
epidemie, i tato epidemie skončí a rok 2022
bude velkým mezníkem, kdy se bude hovořit
o rocích před koronavirem a po koronaviru.
Více než jindy si uvědomujeme hodnotu lidského zdraví. Bohužel Covid-19 tady s námi
po celý rok byl, stále tady je a vypadá to, že
ještě nějaký čas bude. Musíme se přizpůsobit,
chránit sebe i své blízké a věřit, že se brzy najde řešení.
Kvůli této pandemii a s tím spojenými opatřeními se bohužel ani v letošním roce neorganizovala většina naplánovaných akcí. A pokud
se nějaké akce konaly, tak organizátoři do
poslední chvíle netušili, jestli akce bude moci

proběhnout, nebo za jakých podmínek a omezení. Přesto se podařilo některé akce uspořádat. A za to si organizátoři zaslouží velké poděkování. Také mi dovolte, abych poděkoval
všem aktivním občanům a spolkům za jejich
čas a úsilí, které věnují naší mládeži a dětem.
To, co do nich dnes vložíme, se nám v budoucnu několikanásobně vrátí.
Dovolte mi, abych Vám touto cestou jménem
svým a jménem zastupitelů a zaměstnanců
města popřál krásné svátky. Přeji Vám, aby se
život v roce 2022 vrátil co nejdříve do normálu.
Přeji Vám hodně zdraví, štěstí a pokoje.
Jiří Otřel, starosta města

Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem pětkrát a mimo
jiné se zabývala následující problematikou:
• průběžně projednala a vzala na vědomí 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)
• Dodatek č. 1 k "Plánu inventur na rok 2021",
a to z důvodu změny složení u komisí – bod
1., bod 2.4 a bod 2.8.
• Poskytnutí věcných darů pro zaměstnance
družebního města Ždírec nad Doubravou
v celkové výši do 12 000 Kč. Dne 22. 10. 2021
proběhla návštěva družebního města.
• Dodatek č. 2 licenční smlouvy "k užívání
softwarové aplikace pro tvorbu a evidenci usnesení zastupitelstva obce" – UZOB.
Předmětem dodatku je sdělení, že zhotovitel
Mgr. Miroslav Pizur, IČ 07895607, se stane k 1. 11. 2021 plátcem DPH.
• Dodatek č. 5 k pachtovní smlouvě ze dne
16. 1. 2016, ve znění pozdějších dodatků
s pachtýřem Moravská Agra a. s. Velké
Pavlovice, Brněnská 191, Velké Pavlovice,
a to vypuštěním užívaného pozemku parc.
č. 8045 z důvodu výstavby Biocentra Záblatská. Ostatní ujednání smlouvy ve znění
všech dodatků zůstává v platnosti.

• Vyvěšení Záměru na odkup pozemku parc.
č. 1588/30, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú.
V. Pavlovice, o velikosti 191 m2.
• Smlouvu o dílo s Ing. Josefem Poláškem
(UNIPROJEKT), Budovatelská 852/6, 691
41 Břeclav, IČ: 41528841 na projektovou dokumentaci na "Stavební úpravy kotelny ZŠ
Velké Pavlovice – výměna technologie" za
stanovenou cenu 86 000 Kč bez DPH. Dodavatel není plátce DPH.
• Přípravu výročí města Velké Pavlovice (770
let od první písemné zmínky o V. Pavlovicích) a při této příležitosti navrhuje opětovné projednání návrhu vlajky města zařadit
na projednání na první jednání zastupitelstva města v roce 2022.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4/2021, který
upravuje změnu účelu dotace od města VP
pro spolek SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Velké Pavlovice, Nám. 9. května
40, IČ 65804040. Dodatek č. 1 mění Čl. 2
smlouvy z „Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové
částce 35 000 Kč na provoz spolku, pořádání
kulturních akcí (pořádání dětské soutěže
v požárním útoku, pořádání noční soutěže
v požárním útoku, pořádání Velkopavlovické lávky)“ na „Poskytovatel dotace se za
podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci v celkové
částce 35 000 Kč na provoz spolku, pořádání kulturních akcí (Velkopavlovická lávka,

Lampiónový průvod), dále na pořízení vzduchovek pro mládež (střílení ze vzduchovky je
disciplínou při branném závodě) a pořízení
stanu“.
• Cenovou nabídku společnosti Vodafone
Czech Republic a. s. na tarify mobilních telefonů města Velké Pavlovice.
• Žádost o uzavření MŠ Velké Pavlovice,
v souladu s vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění, v době vánočních prázdnin, a to v období od 23. 12.
2021 do 1. 1. 2022. Provoz bude opět zahájen v pondělí 3. 1. 2022.
• Prodej majetku města – autobusu meziměstského jednopodlažního, tovární zn.
KAROSA C 956–1074, RZ 2B5 2732. Minimální kupní cena je stanovena na 219 561 Kč
bez DPH. Nejnižší podání ke zvýšení kupní
ceny se stanovuje na 500 Kč. Hodnocení
obdržených nabídek proběhlo 23. 11. 2021.
Nabídka prodeje byla vyvěšena min. 15 dnů
a zveřejněna na vývěsce MěÚ a na www
stránkách města.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330061643/001-MDP mezi městem Velké Pavlovice a EG. D, a. s., Lidická 1873/36,
Brno - Černá Pole (dále jen „EG. D. a. s.“),
specifikace věcného břemene: "V. Pavlovice,
příp. NN, Melichar K49" za cenu 2 000 Kč
bez DPH.
• Dar ve výši 23 235 Kč Základní škole Velké
Pavlovice od společnosti Orlen Unipetrol
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RPA s.r.o., 436 70 Litvínov, Záluží 1, IČ:
27597075 na pořízení digitálního klavíru
Roland RP 102.
• Rozpočtové opatření č. 7/2021, celkové příjmy jsou navýšeny o 406 000 Kč, celkové výdaje jsou navýšeny o 406 000 Kč a beze změny zůstalo celkové financování. Změny byly
dále provedeny u výdajů v rámci paragrafů,
a to do výše rozpočtové rezervy. Závaznými
ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů
s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém
součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze.
• Rozdání stolních kalendářů města Velké Pavlovice na rok 2022 občanům města zdarma.
• Licenční smlouvu č. VP_2021_141361 mezi
společností OSA – Ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním, z. s. a městem
Velké Pavlovice na kulturní akci Velkopavlovické vinobraní 2021 ve výši 8 160 Kč bez DPH.
• Nový platový výměr ředitelce Ekocentra
Trkmanka od 1. 11. 2021.
• Příkazní smlouvu mezi městem Velké
Pavlovice a JUDr. Ilonou Chladovou, IČ
66213924. Předmětem je poskytování právní pomoci týkající se samostatné i přenesené
působnosti, zejména v oblasti správního řízení a stavebního práva.
• Nové a nahrazující smluvní ujednání, které
zahrnuje poskytování stále stejné služby,
tedy bezplatný zpětný odběr všech šesti skupin elektrozařízení, včetně přenosných baterií a akumulátorů dle zákona č. 542/2020
Sb., a to Smlouvu o zřízení veřejného místa
zpětného odběru mezi městem V. Pavlovice
a REMA Systém, a. s., se sídlem Budějovická 1667/64, Praha, 140 00, IČ 64510263.
• Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone
OneNet č. 016837 se společností Vodafone
Czech Republic a. s. na 24 měsíců, tj. na rok
2022 a rok 2023. Dále RMě schvaluje Dílčí smlouvu o poskytování služeb Vodafone
OneNet – Hlasové služby k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vo-

dafone OneNet č. 016837.
• Uděluje předchozí souhlas k přijetí daru –
cvičebního náčiní a nářadí z projektu Lokomoce, z. s.. Věcný dar bude poskytnut Mateřské škole V. P. ve výši 10 000 Kč.
• Žádost Mateřské školy V. Pavlovice, příspěvková organizace o pokácení 5 ks okrasných
jabloní. Jabloně jsou vysazeny v zahradě mateřské školy. Konzumace plodů dětmi není
vhodná a stromy jsou vysazeny na inženýrských sítích.
• Rozpočtové opatření č. 8/2021, celkové příjmy, celkové výdaje a celkové financování
zůstalo beze změny. 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.
• Uzavření Smlouvy č. HO-001030067913/
002-ELIG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Velké Pavlovice
a EG. D, a. s., IČ: 28085400 na stavbu s názvem "V. Pavlovice, rozš. NN, Novák"- umístění distribuční soustavy – kabelový pilíř, kabelové vedení NN za cenu 5 500 Kč bez DPH.
• Uzavření Smlouvy č. HO-001030070998/
001-RGV o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Velké Pavlovice
a EG. D, a. s., IČ: 28085400 na stavbu s názvem "V. Pavlovice, rozš. NN, S.M.K a BLARA" – umístění distribuční soustavy –
4524/1 – kabelové vedení NN, uzemnění,
kabelový pilíř, 4524/105 – kabelová skříň,
kabelový pilíř a uzemnění, 4524/102 – kabelové vedení NN a 4524/104 – kabelové vedení NN za cenu 18 000 Kč bez DPH.
• Pronájem části pozemku 907/1 o celkové
výměře 2 245 m2 u bytového domu na ul. Tovární 350/12, v k. ú. Velké Pavlovice, dle níže
uvedeného rozdělení:
• zahrádka č. 1 o celkové výměře 64 m2 xxx
• zahrádka č. 2 a 3 o celkové výměře 113 m2 xxx
• zahrádka č. 4 o celkové výměře 59 m2 xxx

• zahrádka č. 5 o celkové výměře 57 m2 xxx
• zahrádka č. 6 o celkové výměře 59 m2 xxx
za účelem využití jako zahrádku na dobu
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027, dle vyvěšeného Záměru č. 15/2021 o pronájmu pozemku.
• Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem: ***.
• Zakoupení ohňostroje pro ukončení roku
2021. Dle epidemiologické situace bude
ohňostroj buď u radnice, nebo na pozemku
u rozhledny.
Rada města projednala (výběr):
• Výstavbu domků u Trkmanky, výstavbu inženýrských sítí. Projektanti doporučují posunout linii výstavby směrem do „humna“.
Na základě doporučení RMě požádá Odbor
územního plánování v Hustopečích o pořízení Územní studie na území zástavby RD
u Trkmanky.
• Rozpočet města na rok 2022 pro schválení
na ZMě, které se bude konat 6. 12. 2021.
• Záležitosti týkající se pořádání Vánočního
jarmarku. RMě navrhuje zrušit kulturní program vyjma vystoupení kapely Windband
a dětskou dílničku v budově radnice z důvodu opatření proti šíření covidu. Je však velmi
pravděpodobné, že dojde k úplnému zrušení akce právě z důvodu zpřísnění vládních
opatření.
Rada města neschvaluje (výběr):
• Žádost o dotaci z rozpočtu města Velké Pavlovice na rok 2022 od Linky bezpečí, z. s., IČ:
61383198, ve výši 10 000 Kč
• Cenovou nabídku na odchyt holubů ve městě
od společnosti Elemento Brno, s. r. o. (TOPderax) vzhledem k nejistému výsledku. Jiná
možnost odchytu není, je možné instalovat
preventivní zařízení proti sezení holubů
a bránit tímto ve znečišťování budov a veř.
prostranství.
Ing. Jana Václavková,
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

VÁNOČNÍ JARMARK NEBUDE, BALÓNKY PRO JEŽÍŠKA ANO
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne
6. prosince 2021 zrušilo pořádání Vánočního
jarmarku, který se měl uskutečnit letošního
19. prosince u radnice. Tradiční jarmark na
čtvrtou adventní neděli tedy nebude. Připravuje
se však na tento den krátký odpolední kulturní
program. Nebude chybět tradiční vypouštění
balónků s přáními dětí Ježíškovi. Podrobnosti
budou upřesněny včas prostřednictvím hlášení
městského rozhlasu a na webu města.
Zrušena je i výstava rukodělných prací občanů Velkých Pavlovic „Šikovné ručičky“. Pevně
doufáme, že se uskuteční na jaře příštího roku.
Lucie Gawlová
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Vánoční výzdoba na radnici.
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STOLNÍ KALENDÁŘE ZDARMA DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI
Město Velké Pavlovice opět v předvánočním
čase naděluje svým občanům dárek v podobě
velkopavlovického stolního kalendáře na
rok 2022. Do každé domácnosti jeden.
Jak je zvykem, kalendář je v osvědčeném podlouhlém formátu a plný fotografií z uskutečněných akcí a také panoramat města či okolí.
Nechybí ani ceněný kalendář pro svoz odpadu.
Kalendáře si mohou zájemci vyzvednout v budově knihovny a infocentra v běžné otevírací

době. Tedy v pondělky od 7:30 do 16 hodin,
úterý až pátek v čase od 7:30 do 19 hodin
(vyjma přestávek na oběd 11:00 – 12:00) do
23. prosince tohoto roku. A pak až v novém
roce od 3. ledna ve stejných časech.
I letos bude možné, aby jeden člověk vyzvednul více kusů pro více domácností, například
pro své příbuzné, nejbližší sousedy apod. Naopak to vzhledem k situaci s COVID-19 kvůli
zamezení kumulace osob uvítáme.
Lucie Gawlová, knihovnice

Stolní kalendář pro rok 2022.

BUĎTE OHLEDUPLNÍ A TŘIĎTE DŮSLEDNĚ!
Firma Hantály a.s., která realizuje svoz vytříděného odpadu, žádá občany města Velké
Pavlovice, aby do sběrných nádob na tříděný
odpad odkládali pouze odpad k tomu určený.
Vyseparované plasty putují na dotřiďovací
linku, kde pracovníci linky ručně třídí vše,

Na třídící lince se vše musí dotřídit ručně.

co tam nepatří. Bohužel se v plastu nezřídka
objevuje zdravotnický materiál – jehly, střepy,
znečištěný hygienický materiál, nebo uhynulá
zvířata. Při třídění jednotlivých složek plastového odpadu může dojít ke zranění zaměstnanců.

Žádáme proto občany o důsledné a zodpovědné
třídění s vědomím, že odpad nekončí ve spalovně, ale dále s ním nakládají lidé.
Děkujeme za pochopení.
firma Hantály, a. s.

Co všechno lze najít ve „vytříděném“ plastu.

KDYŽ MÁ CHLAP MĚSÍC POKOJ OD ŽENSKÉ
Zasáhlo mě to jako blesk z čistého nebe, nečekal
jsem to. Ale už jsem si ve svém životě ledacos
prožil, a tak jsem věřil i tomu, že se mi podaří
zdárně proplout i těmito dny. Žena mně sdělila,
že odjede na měsíc do lázní. No, plakat nebudu.
Protože jsem docela soběstačný, nebylo třeba
nic řešit dopředu…, jsem si myslel. Jenomže
co si člověk myslí, nemusí být vždycky pravda,
a hlavně se umí ledacos vyvrbit úplně jinak,
než bylo plánované. Říká se tomu „osud“
anebo „Pán Bůh to tak chtěl“.
V pondělí, den před odjezdem, jsem dostal nějaký moribundus. Jednou za rok mám takové
to chlapské nachlazení, kdy mě první den bolí
v krku, druhý den nemůžu polykat, třetí den
mám ucpaný nos a čtvrtý už krásně vykašlávám. No krásně… prej to moc krásné není.

Všechny představy inspirované z různých filmů, kdy se ženská z domu vzdaluje na dobu
více než nezbytně nutnou, berou za své.
V úterý už se ptám sám sebe: „Panenko milá, kdo
se o mě postará, když mám teplotu? To si jako
mám sám udělat čaj? To si mám vařit oběd?“ Při
teplotě 37°C přestává moje tělo fungovat a nastavuje se samo do režimu spánku jako počítač.
Má to i stejné výhody…, nežere tolik.
Ano, po dobu mého měsíčního osamostatnění se mnou byla doma i má pubertální dcera,
ale přece se jí nepřiznám, že nedávám teplotu
37°C a výš. Jakou by si asi udělala o pánech
tvorstva a živitelích rodin představu? Ještě by
mohla dospět k tomu, že chlapi nic nevydrží
a v horším případě… by to mohla vykládat kamarádkám.

17. listopad je den volna – Den boje za svobodu a demokracii. Tak příhodné – kdyby se
rtuť v teploměru neroztahovala pod mojí paží
tak moc, je jisté, že by byla tato středa oslavou „svobody“ jak se patří. Dokonce i průvod
s lampióny by byl. Nebyl, co už,…Pán Bůh to
tak chtěl.
Bohužel jsem nebyl v pohodě ještě ani ve čtvrtek. Sledoval jsem ráno zrovna na Nově kovidové statistky a prohodil Otče náš a Zdrávas,
abych statistiky nenavýšil. Jenomže v tuto
chvíli došlo bohužel k tomu, čeho se bojí celý
svět. V ulici Pod Břehy nastal v 8.00 totální
blackout. Při pohledu na mobil mi bylo jasné,
že se jedná o plánované přerušení dodávky el.
energie, protože v celou hodinu prostě nemůže přestat svítit slunko, foukat vítr anebo se
zastavit štěpení jádra. Internet? Ani náhodou,
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signál Pod Břehy není a wifi na baterky taky
nemám. Naštěstí moje podlomené zdraví vyžadovalo ležení, tak mně to aspoň donutilo.
Následující dny už byly jenom lepší. Tělo se
dostávalo do normálu, a tak došla na řadu
pračka, žehlička, sporák, trouba. Jen tak mimochodem,… zdá se vám divné se dívat do
prádelního koše, jaké je tam prádlo, abych si
nevzal na sebe čisté, které se nepere dohromady s tím našpiněným? Jako neberu to striktně,
ale když vidím, že je tam už dost bílého, raději si vytáhnu po sprše bílý ručník a hodím jej
zrovna k tomu a vyperu. Třeba mám nějakou
skrytou úchylku.
Jakmile jsem si myslel, že se dostávám do
kondice, začal jsem představovat spolubydlící
dceři jaké kulinářské výtvory jsem schopen
stvořit v troubě nebo na sporáku. Byl jsem
požádán, abych neexperimentoval, a tak vyhrál naše první jídlo řízek s bramborovou
kaší a polévka z kosti. Jenomže to bych nebyl
chlap, abych si o pár dní později neprosadil
svoje. Uvaříme si guláš! Dostala se mi odpověď, že guláš teda 13leté holky nejedí, že mám
vymyslet něco lepšího. Maso už bylo vyhozené
z mrazáku, tak jsem vymyslel hovězí kližku na
víně a zelenině. To jsem ještě nevěděl, že ani
toto 13leté holky nejedí. Tak jsem to jedl tři
dny, ale moc mi to teda nevadilo.
Ono ať už jsem chtěl nebo ne, celá kuchyň se
pomalu měnila k obrazu mému. Nemám vy-

tápěnou dílničku a tak prostě dělám nějaké
drobné věci v kuchyni. Má to samé pozitiva.
Teplo, pohodlná židle, větší prostor, plno zásuvek, navíc je blízko lednička a co víc, jsem
v kontaktu s rodinou a taky televizí.
Dočasná situace v rodině k tomu úplně vybízela. Třeba když jsem vyráběl vánoční svícen,
stačilo na fajront uklidit jídelní stůl, vrtačku
s barvou uložit pěkňůčko vedle na skříňku
a setřít podlahu. Nikdo nic na vrtačku neříkal, ani druhý den. No třetí už to připadlo aj
mně divné, tak jsem ji přesunul na chodbu.
Měl jsem v plánu ji ještě použít, ale nevěděl
jsem přesně kdy. Teď už to vím, bylo to přesně
za týden, kdy jsem se rozhodl vyhodit do popelnice svícny, co se dávají do oken. Nechtěly
svítit a jako vyučený elektrikář jsem usoudil
po hodinovém pátraní po špatné žárovce, že
už nadešel čas odvozu těchto skvostů na Hantály.
Obnášelo to však ruční výrobu svícnů s pořádnými žárovkami. A to znamenalo co? Obsazení kuchyně – vlastně jen jídelního stolu
minimálně na tři dny a tentokrát už i s káblíky,
objímkami, šroubováky, kleštěmi a samozřejmě opět vrtačkou, voskem na povrchovou
úpravu a ledasčeho jiného. Dcera sice koulela každý podvečer očima, ale já jsem si šel za
svým cílem.
Ještě bych se chtěl zmínit o své dceři. On takový 13letý soplivec v pubertě vám ledacos

řekne a považuje to za vtipné. Rozhodl jsem
se novátorsky vyzdobit LED pásky na baterky
obložení za televizí. Koupil jsem úplně nové,
délkově odpovídající. Postupně jsem je přilepoval, bohužel za častého sakrování, protože
se mi ty kousíčky izolepy lepily všude, jenom
ne tam, kam měly. Jak jsem vánoční osvětlení
zapnul, schytal jsem si, jak je to hnusné a přeplácané a nevím co všechno. No tak jsem drahé dceři vysvětlil, že si bude muset plánovaný
úklid vnitřku kuchyňské linky udělat sama,
že to musím předělat. Nemusel, naráz to bylo
krásné a vlastně moderní.
Příspěvek do zpravodaje píši v polovině svého
dočasného „osiření“. Nechtěl jsem psát o covidu, chtěl jsem napsat úplně něco jiného, jen
tak pro potěchu, protože když se jednomu nedaří, druhého to pobaví.
Záměrně jsem se nezmínil o svých pocitech,
když uléhám do manželské postele každý večer sám. Nechám si je pro sebe, ale asi víte,
že člověk je tvor společenský a odjakživa žil
v tlupě.
Vánoční svátky jsou krásná příležitost se
scházet, využijte ji. Žít sám má své výhody, ale
myslím si, že pokud to jen trošku jde, je dobré
být pospolu, alespoň chviličku.
Přeji všem krásné svátky a do nového roku plno
zdraví, štěstí a pohody.
Petr Hasil, místostarosta města

TELEGRAFICKY
Oprava střechy na kostele
(11. 10. 2021)

nic skalníku poléhavého. Předzahrádky tak
budou zdobit bílé květy a na podzim krásné
červené plody.

váží o pár desítek metrů dál, kde vytváří val.
Najednou pojme až 18 m³ materiálu.

Po jedenácti letech od kompletní opravy střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie bylo
zapotřebí provést menší opravy. Za pomoci
vysokozdvižné plošiny byly doplněny chybějící a vyměněny rozbité tašky i hřebenáče.

Výsadba zeleně
v ulici Pod Břehy
(18. 10. 2021)
Předzahrádky v ulici Pod Břehy prošly rekultivací. Po navezení nové hlíny bylo do plochy
mezi chodníkem a silnicí vysázeno 700 saze-

4

Skrejpr mění pole ve vodní
nádrž
(18. 10. 2021)
Několik stovek metrů jižně od Velkých Pavlovic vzniká vedle potoku Trkmanka nová vodní
nádrž a tůně. Těžké stavební stroje přemísťují zeminu a prohlubují tak terén níž. Kolový
skrejpr Cat 627F si zeminu sám nabírá a pře-

Hasiči vyjížděli k požáru
rodinného domu
(14. 11. 2021)
V 19:46 byl oznámen požár rodinného domu
v ulici Kopečky na tísňovou linku a zároveň
i hasičům na hasičské zbrojnici, kteří zde shodou okolností byli. První vozidlo vyjelo s třemi
hasiči minutu po vyhlášení poplachu, druhé
(plně obsazené) opustilo garáž tři minuty poté.
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Prvotní zásah spočíval v uhašení a ochlazení
štítu rodinného domu, aby se požár nerozšířil
do obytných místností. Na místo se sjelo několik
hasičských jednotek z okolí, včetně automobi
lového žebříku z Břeclavi. Rychlý zásah zachránil dům, i když beze škod se požár neobešel.

2021

Cyklostezka pod rozhlednou
se dočkala opravy
(25. 11. 2021)
Dva menší úseky cyklostezky pod rozhlednou
Slunečná byly ve velmi špatném stavu. Živičný povrch byl rozpadlý a nebylo možné jej
opravit jinak, než vyměnit. Opravu provedla
břeclavská firma Stavba a údržba silnic s.r.o.
Břeclav. Náklady na opravu cyklostezky spolufinancoval Jihomoravský kraj v rámci dotačního programu.
Karolína Bártová &
Věra Procingerová

KULTURA & Z NAŠICH AKCÍ
ZPĚVÁCI SBORU LAUDAMUS 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 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
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.
za pořadatele koncertu Josef Jilka

Koncert pěveckého sboru Laudamus.

MONIKA PEŇÁZ PROCHÁZKOVÁ
VYDÁVÁ DRUHOU KNIHU POHÁDEK
Po beznadějně vyprodané první pohádkové knize Vánoční nadílka pohádek vydává
rodačka z Velkých Pavlovic Monika Peňáz
Procházková další knížku plnou originálních
pohádek.
Knížku Pohádky skřítka Fantazíška, která má
vyjít 15. prosince tohoto roku, si můžete předobjednat na internetových stránkách autorky

www.monikapenaz.cz s možností vyzvednutí
knihy přímo ve velkopavlovickém Vinařství
Mezi Horami. Čestné místo bude mít kniha
samozřejmě také ve fondu naší knihovny, takže si ji budete moci zapůjčit stejně jako autorčinu prvotinu.
Karolína Bártová

Nová kniha velkopavlovické rodačky
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DOTKNI SE VESMÍRU
V rámci projektu Dotkni se vesmíru se podařilo mému týmu ze Střední průmyslové školy
v Břeclavi vypustit sondu do stratosféry.
Tento projekt je o tom, aby si žáci základních
a středních škol vyzkoušeli sestavit podle daného návodu vlastní sondu, vyslat ji do stratosféry a získat z ní data a fotografie.
Pořadatelé projektu měli již vymyšlenou
polystyrenovou schránku, v níž byla sonda
umístěná, a potom také desku, která vše zpracovávala. Vše bylo navrženo tak, aby vydrželo
náročné podmínky. Deska obsahuje mikroprocesor se senzory jako GPS nebo měření
teploty a tlaku a dále vysílač. K dispozici jsme
měli anténu na pozemní stanici, ale data se
odesílala i na větší vysílače, dokonce i v Polsku. Při hledání sondy po návratu jsme měli
předpověď dopadu, a tak pro nás bylo jednoduší vyrazit na místo a sondu najít. Předpověď
se v průběhu času i měnila v závislosti na směru a rychlosti větru a rychlosti sestupu. Odměnou za naší snahu byly fotografie, které vyfotila kamerka umístěná v polystyrenovém obalu.

Sonda po celou dobu vysílala informace o své
poloze a průběžně pořizovala fotografie. Vystoupala do výšky necelých 33 km nad mořem
a naměřila nejnižší hodnotu teploty –58 stupňů Celsia.

Svou sondu jsme vypustili v pondělí 4. října
2021 v čase 13:15 z Hydrometeorologického
ústavu v Praze a dopadla po prasknutí balonu
v blízkosti Nové Paky.

Zpočátku se sonda pohybovala někde nad
Prahou a pak směřovala na Krkonoše. Nakonec díky upravenému padáku dopadla kousek
blíž k Praze. Nasedli jsme do auta a vydali se

Fotografie pořízená sondou ze stratosféry

Nalezení sondy u Nové Paky
ji hledat. Naštěstí sonda dopadla na rozlehlou
louku a tak její nalezení nebylo až tak složité.
Práce na podobném projektu pro mě nebyla
ničím novým, se školou jsem se účastnil i soutěže CanSat, při níž je úkolem sestavit minidružici ve velikosti plechovky.
Martin Grůza, vedoucí projektu
a student Střední průmyslové školy Břeclav

SPOLUPRÁCE SE SLOVENSKÝMI FOTOGRAFY POKRAČUJE
Vernisáž výstavy fotografií, která představuje
spolupráci mezi fotografy z Velkých Pavlovic i dalšího místa regionu a členy Fotoklubu
při Záhorském osvětovém středisku v Senici
v roce 2021, se uskutečnila v našem městě
v pátek 29. října. Letošní výstava dostala název „Imprese všedních dnů“ a představuje
výsledný výběr z prací, které na závěrečném
setkání k letošnímu workshopu předložilo
lektorce k posouzení 14 účastníků z obou
stran řeky Moravy. Vystavené fotografie tentokrát vycházely s následujících tří zadaných
témat: Vnitřní a vnější pohyb, Domov a Land
art současnosti (ekologický pohled na krajinu). Naši stranu více než důstojně reprezentovalo 6 fotografů: Jana Vondrová, Ludmila
a Ivan Podešvovi, Hanka Bálková a Eva Novotná, všichni z Velkých Pavlovic, dalším
vystavujícím autorem byl Adam Růžička
z Kostic. Fotografové letos představují veřejnosti 39 velkoformátových fotografií, které
vznikaly v průběhu současného roku. Letošní
společná práce začala prvním workshopem
v Senici v červnu 2021, projekt nazvali organizátoři „Setkání s Evou“. Prázdninové měsíce byly pak určeny k tomu, aby fotografové
pořídili co největší portfolio fotek, které chtěli
předložit lektorce k posouzení a k výběru.
Odbornou lektorkou, která s účastníky projektu pracovala, a také kurátorkou výstavy je fo-
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tografka a pedagožka z Fakulty masmediální
komunikace Univerzity sv. Cyrila a Metoděje
v Trnavě, Mgr. Eva Jonisová. Lektorka sama je
nejenom vysokoškolskou učitelkou, ale především pak známou profesionální fotografkou.
Výstava byla ve Velkých Pavlovicích otevřena
do 30. listopadu 2021, v současné chvíli putují fotografie na Slovensko, kde bude výstava

Vernisáž fotografií přilákala příznivce umění.

umístěna ve výstavním sále Záhorského osvětového střediska v Senici.
Skupina fotografů, která se schází k práci
a výstavám ve Velkých Pavlovicích se mění
v závislosti nad tím, jak šel čas. Považujeme za
potřebné připomenout jména fotografů, kteří
se s námi na projektech od roku 2010 podíleli,
i když třeba už společně nevystavují. Je třeba
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zmínit především Milána Pecku a Ing. Zdeňka Karbera. Stáli na začátku přeshraniční
spolupráce a významně na výstavy přispívali.
Z Velkých Pavlovic pak dále vystavovali Ing.
Marie Holásková, Radomír Zapletal a Oldřich
Otáhal, také Jozef Držiak z Vrbice a Vilém Huber z Břeclavi. Letos v létě, kdy jsme zde měli
výstavu fotografií s názvem „Vnitřní a vnější
zrcadlení“ ze společné práce v projektu roku
2020, mohli návštěvníci vidět i práce Fran-

tiška Kobsy a Oldřicha Hradského z Velkých
Pavlovic nebo Pavla Sedláčka z Vrbice. Chtěla
jsem všechna jména připomenout, abych zdůraznila význam této komunální aktivity v našem městě i regionu.
Pokud se ještě vrátíme k výstavě „Imprese
všedních dnů“, jak moravští tak slovenští organizátoři budou v průběhu příštího roku
usilovat o to, aby našli další spolupracovníky,
kteří by výstavu převzali, neboť sami fotogra-
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fové museli investovat nejenom hodně času
a tvůrčí aktivity, ale také hodně finančních
prostředků do velkoformátových fotografií.
Určitě budeme vystavovat v Břeclavi, kde
v současné chvíli v prostorech radiodiagnostického oddělení Polikliniky Břeclav můžete
navštívit autorskou výstavu dr. Ĺubice Křištofové ze Senice, bude zde k vidění do konce
ledna příštího roku.
Mgr. Dana Růžičková

JAK SI PÁŤÁCI „PŘIČICHLI“ K DOBRODRUŽNÝM KNIHÁM I SKOŘICI
Třetí listopadový den zavítala do knihovny
třída 5.A společně s dvěma kantory v rámci
besed pro žáky místní základní školy.
Jedinou výzvou pro knihovnici bylo tuto
velmi početnou třídu (čítající 29 dětí) mít
kam a na co ve stísněném prostoru knihovny usadit. Jinak všechno klapalo v pohodové
atmosféře, děti velice pozorně poslouchaly
povídání o dobrodružné literatuře, potažmo o fantasy románech a sci-fi. Teď už ji
bezpečně poznají a snad si i rádi přijdou

půjčit knihy, které jsem jim v rámci besedy
představila.
Největším tahákem se zaslouženě stala kniha
Prašina, které jsem se věnovala podrobněji.
Že ukázka z napínavého prostředí pražské
části, kde nefunguje elektřina, páťáky opravdu naladila k dalšímu čtení, svědčí návštěva
knihovny šesti z nich v následujících dnech.
Aby beseda byla trochu zpestřená, zahrály
jsme si s dětmi i hru na zapojování smyslů.

Takže si vyzkoušely, jak moc dobře vyvinuté
mají své smysly, jestli pojmenují správně puštěné zvuky jako otevírání dveří, nalévání vody
a jestli poznají jen po čichu skořici či zvířecí
granule. A nejvíce se jim líbila ochutnávka se
zavřenýma očima, kdy si pochutnaly na jablku, lupínkách či slunečnicovém semínku.
Takže jim ani nevadilo, když se díky prohlížení knížek v knihovně jejich návštěva trochu
zdržela až téměř do svačinové přestávky.
Lucie Gawlová, knihovnice

DĚTI OSLAVILY 17. LISTOPAD V LAMPIÓNOVÉM PRŮVODU
17. listopad a lampiónový průvod, to je spojení, které se stalo ve Velkých Pavlovicích již
tradicí. Navzdory špatným zprávám o vývoji
covidové epidemie nebyla přerušena ani letos.
Desítky nadšených dětí, ale i jejich rodičů, vyrazily do ulic a s rozzářenými lampiónky procházely městem jako světélkující depeše oznamující, že opět po roce nastal svátek oslavující
svobodu, demokracii a studenstvo.
Všem pořádajícím členům Sboru dobrovolných hasičů patří obrovské poděkování za
zorganizování příjemné podzimní akce, která

nás dokázala alespoň na chvíli vrátit do pomyslné "normálnosti" a přinutila zapomenout na
starosti všedních dnů, kdy přemítáme vteřinu
co vteřinu o patáliích s covidem a ruku v ruce
s touto nemocí o své vlastní svobodě moci se
rozhodnout, o zdražováním energií, o raketově stoupajícím cenám veškerého zboží, které
nakupujeme... No, upřímně, doba je jednoznačně neveselá.
Doufejme, že za rok, nejen o lampiónovém
průvodu, bude líp. Kéž by...
Karolína Bártová

Uhlídat si lampion je dřina, stejně jako
tempo s rodiči.

EKOCENTRUM TRKMANKA LADĚNO VÁNOČNĚ
Letošní adventní čas na ekocentru nezahálíme, připravili jsme nový vzdělávací program
s názvem VÁNOCE NAŠÍ BABIČKY. Prostředí učebny bylo přeměno na starou světničku
s kachlovými kamny, kde stará babička v houpacím křesle vypraví dětem o Vánocích svého
dětství. V rámci této části programu seznámí
děti se zvyky, tradicemi a obyčeji v tradiční
kultuře z období celého adventního času až do
Tří Králů.
V tradiční kultuře jsou pro tento čas charakteristické obchůzky s maskami, věštění,
magické úkony na ochranu před škodlivými
silami a také průvody maskovaných postav,
představujících fantastické bytosti, světce,

zvířata, žertovné figury atd. Prolínají se v nich
kulturní vrstvy různého původu a charakteru. V poslední době se ujalo zdobení interiéru
adventním věncem, jež má původ v německé
tradici.
Obchůzky Barborek
V předvečer svátku sv. Barbory (4. 12.) probíhaly obchůzky bíle maskovaných dívek a žen.
Vcházely do světnice a přikazovaly dětem,
aby se modlily, pak nadělovaly ořechy, sušené
ovoce, perník, cukroví. Dnes místy roznášejí
třešňové větvičky. Říká se, že když svobodná
dívka utrhne na sv. Barboru větvičku – většinou třešňovou a dá ji do vody, tak pokud jí do
Vánoc vykvete, tak se provdá.

Mikulášské obchůzky
V předvečer svátku sv. Mikuláše (6. 12.) se ještě dnes na všech místech konají obchůzky nejčastěji Mikuláše v tradičním převleku za biskupa (ornát, vysoká koruna na způsob mitry,
berla), čerta s řetězem (v obráceném kožichu,
se začerněnou tváří nebo v masce) a anděla (v bílých šatech, s křídly, se zvonkem a s košem naplněným dárky). Někde se k nim přidávají další maskované postavy, jež přetrvaly
z bohatších mikulášských průvodů v minulosti (smrt v bílé plachtě s kosou, žid, laufr ověšený zvonky, Turek se šavlí, dragoun,  mouřenín, františkán, zvířecí masky jako koza, kůň,
čáp aj.). Vedle dospělých se dnes převlékají
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za Mikuláše také děti, což je novodobým jevem, a je zvykem, že chodí více skupin.

nost jako zábava dospívající mládeže do konce
20. století.

šení a spokojenost dětí, potažmo rodičů, je
pro nás tou největší odměnou.

Obchůzka Lucek

Svátek Tří králů

V předvečer svátku sv. Lucie (13. 12.) představovaly ženy zahalené do bílých plachet tzv.
Lucky a obcházely stavení. Charakter masky
dotvářely rekvizity, které Lucky držely v ruce,
a také jejich chování (peroutkou smetaly
prach, vřetenem či vařečkou klepaly přadlenám po prstech, sfukovaly dračkám peří, strašily děti). Nemluvily nebo vyluzovaly sykavé
a vrčivé zvuky. Poslední noc před svátkem
Lucie je jednou z nejtemnějších nocí v celém
roce a zlé síly získávají obrovskou moc.

Připomínka legendy o mudrcích z Východu,
kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi, ukončuje vánoční svátky. Proto se i tento den nejčastěji odstrojuje vánoční
stromek. Tři krále neboli Zjevení Páně slavíme 6. ledna. Svátek Tří králů je spjat s legendou, jež se vyvíjela více jak dva tisíce let. Její
obsah se postupem let měnil, základ ale vycházel z biblického příběhu z doby, kdy se
narodil Ježíš Kristus. Až v 5. století našeho letopočtu byli tito tři mudrci – králové pojmenováni jako Kašpar, Melichar a Baltazar (černé
pleti). Dodnes je připomínají malé děti – koledníci. Zatímco dříve se za ně převlékaly chudé děti, které tak měly poslední možnost vykoledovat zásoby jídla na zimu, od roku 2000
tak činí děti, které vybírají peníze na Tříkrálovou sbírku, jež pomáhá potřebným lidem.

Na závěr doufáme, že jste si Ježíškovi napsali
svůj dopis s přáním a včas jste ho odeslali. My
jsme si dopis napsali, odeslali a snad se nám
vše splní.

Vánoce
Církevní svátky na počest narození Ježíše
Krista. V církevním kalendáři vánoční cyklus
trvá od 24. 12. do 6. 1. Ve formování vánoční
tradice se prolínaly staré slavnosti zimního
slunovratu a obřady zaměřené na zabezpečení
zdaru v hospodářství a rodině v nastávajícím
roce s křesťanskými obřady a legendami.
Betlémské stádo
Štědrovečerní průvod chlapců se zvonečky,
kteří hlasem napodobují ovečky. Pastýř přitom troubil a práskal prutem, dostával od
hospodářů výslužku. K průvodu se přidali
muzikanti a v této podobě – setkání občanů,
dětí se zvonky a muzikantů – se obyčej udržuje doposud již jen na málo místech.
Koláčová slavnost
Zábava mládeže na Nový rok spojená s nakrojováním nazdobeného koláče (bábovky,
dortu), který dostávaly služebné dívky po
skončení roční služby. V některých obcích
na východní Moravě přetrvala koláčová slav-

Děkujeme všem za podporu, za spolupráci, za
návštěvnost našich aktivit v tomto roce a těšíme se na další spolupráci v roce nadcházejícím. Přejeme Vám veselé Vánoce a úspěšný
vstup do roku 2022!
Za kolektiv Ekocentra Trkmanka
Bc. Zita Dvořáková, MSc,
ředitelka příspěvkové organizace

V druhé části programu si děti vyrábějí ručně
zdobené ozdoby na stromeček ze sádrových
odlitků, pouští lodičky – svíčky v ořechových
skořápkách a zkoušejí další tradiční aktivity
dle věku dětí.
Vánočně jsme tentokrát i oděli venkovní prostory zámečku, vyzdobili okna, nazdobili
vánoční strom u vchodu a zapalujeme svíce
v průčelí budovy na velkém adventním věnci.
Tímto programem, a pokud to situace dovolí, tak i vánočními koncerty zakončíme tento
rok.
I když ne všechno bylo jednoduché, máme za
sebou rok plný úspěšných aktivit. Hlavně se
nám daří udržet naši hlavní činnost a tou je
environmentální výchova a vzdělávání. Nad-

Jaké byly Vánoce kdysi, si vyslechly děti od
babičky.

KORUNKA DRUHÉ NEJKRÁSNĚJŠÍ ŽENY MÁ DOMOV V PAVLOVICÍCH,
STEJNĚ JAKO JEJÍ MAJITELKA
Šestého listopadu proběhlo finále Miss České
republiky 2021. Myslím, že u místních obyvatel
trhla sledovanost tohoto ročníku rekord, a to
díky domácímu „želízku v ohni“ mezi finalistkami. Sen se nakonec opravdu stal skutečností
a osmnáctiletá Sarah Horáková získala titul

první Vicemiss. A to nebylo všechno, vybojovala také navíc i titul Miss Naděje, kterou
uděluje mezinárodní Unicef za přínos charitě.
Proto je nám velkou ctí dát jí prostor i v našem
zpravodaji, aby nám popsala své pocity z finále soutěže, ale i to, že cesta ke korunce je bez

trní opravdu jen v pohádkách… V reálném
životě to stojí spoustu dřiny, sebedisciplíny,
volného času či odříkání…
Ještě jednou Sarah moc gratulujeme.
Lucie Gawlová

BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE
Každý je jednou nahoře a jednou dole. Je potřeba si i ty chvíle, když jsi dole, trošku zpříjemnit
a říct si, že za chvíli se karty zase obrátí. Když
jsem byla malá, bydlela jsem v Praze a na své
krásné dětství nikdy nezapomenu. Na prázdniny jsem každý rok jezdila k babičce a dědovi,
do Velkých Pavlovic. Tam to byl pro mě jeden
velký zážitek. Řízení traktoru, montérky, sbí-
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rání hroznů a čerstvě natrhané meruňky. Jinak
bych tyto letní dny nemohla popsat.
Měla jsem zrovna nastupovat do první třídy,
když se rodiče rozvedli a já se musela přestěhovat s maminkou na Moravu. Upřímně, nejdřív to byl šok, ale aktuálně jsem šťastná, že
jsem mohla vyrůstat na klidném místě s lidmi,

kteří mají srdce na dobrém místě a podporují mě v tom, co mám ráda. To se mi potvrdilo
hlavně v posledních měsících. Pokud jdete do
nějaké soutěže, kde vás bude sledovat spousta
lidí, je zřejmé, že budete mít jak fanoušky, tak
hatery… O to více musíte vědět, že vám vaše
okolí fandí a vy je nemůžete zklamat. Což byl
přesně můj případ.
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Miss České republiky sice nebyla má první soutěž, zkusila jsem si ve čtrnácti letech
Dívku roku a později na střední škole menší
soutěž Miss OK, tudíž nějaké zkušenosti jsem
měla, ale tady mě spousta věcí překvapovala
každým dnem. Pokud chce být člověk v něčem
dobrý, musí si připustit, že přípravám obětuje spoustu času. Avšak přiznávám, že nejsem
nejtrpělivější člověk, takže začátky byly pro
mě občas těžké. Ve škole byli učitelé i spolužáci naštěstí vstřícní, tudíž i díky nim jsem
věděla, že se nesmím vzdávat a ukázat jim, že
dokážu maximálně reprezentovat naše velkopavlovické gymnázium. Kolikrát jsem si však
řekla: „Stojí mi to opravdu za to? Uvědomuji si
vůbec, že letos maturuju a ve škole skoro nejsem?“. Tyto myšlenky mi běžely v hlavně dennodenně. Jezdila jsem v zásadě každý víkend
do Prahy a trávit 5 hodin ve vlaku 2x týdně
opravdu nechcete. Teď už vám ale s klidnou
hlavou můžu říct, že to za to úsilí stálo. A ten
moment, když mi minulá vítězka, Jana Krojidlová, nasazovala třpytící se korunu na hlavu…
Cítila jsem se jako v pohádce.
Nácviky na finále a všechna ta soustředění
byla náročná, co vám budu povídat, ale nejhorší pro mě byla představa, že všechny mé
blízké a osoby, které mi celého půl roku věřily,
zklamu. Nakonec to vyšlo. Stále tomu nemůžu uvěřit, je to klišé, ale nečekala jsem rovnou
dva tituly. Když jsem v doprovodu médií vcházela do samotného sálu v Jaltě, kde čekali naši
příbuzní a já viděla maminku, jak stojí doja-
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tá na schodech, zastavil se mi na chvíli dech
i čas. Byla jsem šťastná a neskutečně vděčná.
Tyto nezapomenutelné pocity budu jednou líčit svým dětem a vyprávět jim, co všechno se
dá během pár měsíců dokázat.
Je mi ctí, že se budu moci pyšnit titulem Miss
Naděje, kterou uděluje UNICEF. Titul je
udělen za charitativní činnost, kterou i Miss
České republiky podporuje. Projekt Počítače
dětem jsem znala už z dřívějška, nikdy jsem
však neměla tu možnost s nimi spolupracovat.
Začátky spočívaly především v dobrovolničení, kde jsem předávala s maminkou počítače
v dětských domovech, školách a v rodinách,
kde technika byla potřeba. Musím říct, že
některé příběhy nenechaly jediné oko suché,
člověk si v tu chvíli uvědomí, jak důležité je
pomáhat druhým. Nyní se budu jako ambasadorka snažit o větší rozvoj projektu a do budoucna bych ráda tvořila tým s Unicef a především i s organizacemi, které již znám, což je
například „Vinaři jdou na dřeň.“
Nemůžete si však myslet, že je všechno zadarmo, velký dík patří i všem těm, díky kterým
jsem mohla pracovat, abych mohla být soběstačná a nemusela být na nikom závislá. Je to
i o mnohých kompromisech, neustálé únavě
ve škole, dlouhých cestách ve vlaku a trpělivosti. Proto nejraději používám přísloví „Bez
práce nejsou koláče.“
Je mi velkou ctí reprezentovat Českou republiku na světové soutěži Miss Aura, která se bude

Sarah po korunovaci v Praze.
konat příští rok v Turecku. Všichni pevně doufáme, že covid situace se již nebude zhoršovat,
abych ze sebe mohla vydat opravdu to nejlepší
a opět vidět úsměvy na rtech svých blízkých.
DĚKUJI!
Sarah Horáková

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
MILOSTIVÉ LÉTO – NOVÁ NADĚJE PRO DLUŽNÍKY
Co je milostivé léto? Šance, jak ukončit některé
exekuce za výhodnějších podmínek a dostat se
z takzvané dluhové pasti.
Možnost ukončit exekuce splacením původního dluhu s malým poplatkem navíc a s odpuštěním veškerých sankcí a úroků z prodlení
je časově omezeno, a to do 28. ledna 2022!
Veškeré informace a rady, jak postupovat,

najdete na webu organizace Člověk v tísni
www.milostiveleto.cz nebo volejte pro bezplatné poradenství jejich dluhovou linku
770 600 800. Nezoufejte ani, pokud nevíte
přesnou výši svého dluhu. Na stránkách najdete kromě poradenství i vzorový dopis s žádostí na exekutorský úřad o sdělení dlužné jistiny. Milostivé léto se vztahuje také na penále
u všech zdravotních pojišťoven. Stačí pouze

doplatit původní dluh a poplatek 908 Kč.
Také poradna Národní rady osob se zdravotním pojištěním ČR Brno nabízí osobám se
zdravotním postižením a seniorům nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci bezplatné
poradenství v oblasti exekucí, dluhové problematiky a dalších vybraných oblastech.
Věra Procingerová

K ČEMU JSOU DOBRÉ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY?
V září 2019 byla otevřena v Hustopečích pobočka Centra pro ohroženou rodinu (dále jen
„COR“) organizace Ratolest Brno. Jedná se
o tzv. sociálně aktivizační službu pro rodiny
s dětmi, které se nachází v obtížné životní
situaci a v krajním případě jim může hrozit
i odebrání dětí do náhradní péče. Cílem služby je aktivizovat tyto rodiny k tomu, aby se

zvládly se svými problémy co nejlépe vypořádat a uměly samostatně vytvářet bezpečné
a podnětné prostředí pro růst a vývoj dětí.
V rámci činnosti COR spolupracujeme jak
s rodinami, kterým hrozí odebrání dětí z rodiny, tak s rodinami, které například jen
neví, jak zapsat dítě do školky, jak vyjít s pe-

nězi, na jakou podporu od státu mají nárok.
Rodičům se možná nedaří komunikovat se
školou, mají problémy s výchovou dětí, rádi
by využili naši nabídku doprovodu k lékaři,
soudu, na úřad práce, nebo by se třeba jen
chtěli o něčem poradit. Škála problémů, které rodiny mohou řešit, je široká, proto s každou rodinou pracujeme individuálně, ale zá-
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roveň vždy anonymně a s respektem k jejím
rozhodnutím.
Pomoc nabízíme jednorázově i dlouhodobě.
Spolupracovali jsme např. se seniorkou, která
měla v péči svá malá vnoučata. Její zdravotní
stav se zhoršil a potřebovala na přechodnou
dobu přejít do péče zdravotnického zařízení.
Její manžel tak na výchovu vnoučat zůstal
sám. Byli jsme proto přizváni do rodiny, abychom tuto situaci pomohli vyřešit. Ve spolupráci se všemi členy rodiny byl vytvořen plán,
jak toto období zvládnout – byl zaveden denní
režim a úkoly péče o domácnost, na kterých se
podílely i děti. Zapojili jsme také dobrovolníky
na doučování a trávení volného času s dětmi.
Teď je na tom babička zdravotně mnohem
lépe, situace doma se stabilizovala a rodina již
naši pomoc nepotřebuje.
V jiné rodině jsme řešili hledání zaměstnání
pro nejstaršího syna a volnočasové aktivity

pro mladší děti. Prvním krokem při práci s rodinou je rozhovor se všemi jejími členy (včetně
dětí) a zmapování jejich životní situace. S nejstarším synem (dále označován jako „klient“)
jsme se bavili o tom, jak probíhá jeho hledání práce. Společně jsme navštívili konkrétní
stránky s nabídkami práce a procházeli jednotlivé nabídky. Životopis si klient sestavil
sám a pak ho jenom s asistencí pracovnice
COR doladil do finální podoby. Sepsali spolu
motivační dopis, založili e-mailovou schránku a rozeslali žádosti na konkrétní pracovní
nabídky. Klient se tak dostal na pohovor, kde
měl po sepsání životopisu větší sebejistotu.
Práci si nakonec našel.
Vyřešení volnočasových aktivit bylo náročnější vzhledem k pandemii Covid-19. Většina
dětí během pandemie zůstala doma, bez možnosti smysluplného trávení volného času, a to
samozřejmě vyvíjelo tlak na rodiče a další pečující osoby.

V těchto případech jsme zajišťovali techniku
potřebnou pro distanční výuku a zapojovali dobrovolníky, kteří děti doučovali online.
S rodiči jsme procházeli možnosti, jak být
svým dětem co nejvíc nablízku, jak se zabavit
i doma, jak si společně hrát a rozvíjet potřeby
dětí. Byli jsme rodinám podporou, aby stres
z nastalé situace zvládli co nejlépe.
Rodiny jsou často do COR doporučeny
přes Orgán sociálně-právní ochrany dítěte
(OSPOD), nemusí to však být podmínkou.
Služby COR jsou určeny pro všechny lidi (fakticky) žijící v Hustopečích nebo přilehlých
obcích spadajících do správního obvodu ORP
Hustopeče. Nabízíme poradenství, doprovod
při jednání s institucemi, nácvik zvládání konkrétních dovedností, nácvik chování v konkrétních situacích, navázání na další odborníky, rozvojové aktivity pro rodiče a děti atd.
organizace Ratolest Brno

Z FARNOSTI
JAK ČELIT 7 ZLODĚJŮM VÁNOC?
Nákupní horečka

Čím větší, tím lepší (dárek)

Stále propracovanější dekorace, tisíce úžasných dárků v neodbytných reklamách a marketingově vymyšlené dny přetvořili prosinec
do měsíce nákupů. Je pravdou, že si Vánoce
zaslouží oslavu a že dárky při této příležitosti
vyjadřují naši radost i náklonnost, jenže kvůli slevovému šílenství nelze zapomenout, že
největší dar je zdarma, a tím darem je Ježíš
narozený v chudých jeslích, mezi dobytkem
a na seně. Tím největším pokladem je Láska.
Advent má sloužit právě k zastavení a přemýšlení…, nepotřebujeme kupovat mnoho věcí:
máme darovat, co koupit nelze!

Zdrojem obav pro mnohé je velikost daru, a to
nejen ve fyzickém rozměru, ale také v počtu
nul na cenovce. Zdálo by se, že velikost lásky
se měří penězi vydanými pro drahou osobu. Je
zřejmé, že koho miluji, kdo je pro mě důležitý, tomu chci dát to nejlepší. Bohužel se často
soustředíme na to, jak se sami budeme dárkem
prezentovat, místo na obdarovávanou osobu.
Co kdybychom místo materiálního předmětu darovali zažití lásky… darováním našeho
času, pozornosti, milých slov a konkrétní
pomoci, kterou od nás čekali dříve. A co kdybychom neměli očekávání, ale dokázali tiše
přijmout lásku druhého? Ať nemáme nakonec
prázdné peněženky a prázdné srdce. Protože
tím nejkrásnějším dárkem jste vy sami!

Překotné události
Na konci občanského roku bývá kalendář přecpaný událostmi od firemních večírků, přes
školní besídky, vystoupení, koncerty, návštěvy, trhy, jarmarky a rozsvícení světel, až po rodinné svátky a narozeniny, že i přes restrikce
bychom potřebovali delší dny.
Advent je však označovaný jako doba očekávání… Někdo má přijít. A když čekáme osobu,
vhodným způsobem se na ni připravujeme….
my čekáme Ježíše Krista. Jak bychom se mohli připravit na něj, když nemáme čas ani sami
pro sebe?! Našim nejlepším pomocníkem
bude umírněnost a schopnost říct si NE. Co
když budeme mít čas jen pro rodinu a nakazíme se všichni láskou? Nic se nestane, když
nebudu všude a nebudu vidět všechno.
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Naopak si promluvte citlivě, co jste slavili,
a jak můžete přispět k utváření jednoty v rodinném společenství.
Přepadnutí nostalgií
Vánoce sebou nesou rodinné scházení. Vzpomínáme na své dětství a na čas strávený s osobami, co už nejsou mezi námi. Vzpomínáme
na péči našich rodičů a na hračky, se kterými
jsme si hrávali my. A vzpomínáme na mnoho
věcí, které už nejsou, a nevrátí se. Vzpomínáme, co bylo, a přichází nostalgie a smutek.
Zdá se až nekontrolovatelný.
Papež František řekl, že radost je základem
křesťana, a zdá se mi správné jako první pomoc ve smutku nasadit radost. Kdo je posmut-

Duch antiVánoc
Rubem nepochopených Vánoc, zbavených
křesťanského smyslu, se stává odpor ke slavení: nechuť vůči společnému stolování i touha
odjet daleko na vzdálené místo. Ač taková reakce může být pochopitelná, přece je podobná
hořkost odrazem egoismu, protože se zaměřuje pouze na sebe - a na to, co chce sám.
Svým narozením nabídl Ježíš ten nejcennější
dar: svůj život… aby byl s námi. Jak bychom
mohli odmítnout oslavit ho svou přítomností s lidmi, kteří nás nejvíce milují? Jestli jsou
pro tebe vánoční svátky utrpením, najdi jejich
smysl. Nenapravíš ho samotou a rozdělením.

Vánoce a jejich tradice jsou především
o duchovním prožitku.
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nělý a melancholický, ať se podívá do jesliček
na dítě, co přináší radostnou naději na věčný
život s příslibem setkání se všemi blízkými
v nebi. Učme se žít přítomností a čelit jí s těmi,
co máme po boku. Nesme radostné poselství
i těm, kdo sami trpí, protože nejlepší lék k překonání smutku nacházíme v péči o své bližní.
Nic nebude dost dobré
Perfekcionismus se ke vší škodě rozmáhá
neuvěřitelnou rychlostí: dekorace musí být
obdivované, večeře delikatesní, oblečení
značkové, hudba… všechno v první jakosti.
A jak si uvědomíme nejmenší detail, který se
nevydařil, veškeré úsilí a láska, kterou jsme do
toho vkládali, je fuč. Běda, když se někdo do-

tkne čokolády dříve, či si dítě zamaže sváteční
oblečení, a to už nemluvím o pocitu, když má
soused hezčí vánoční výzdobu…
Vzpomeňme si, že prostota a pokora jsou
charakteristikou Ježíšova narození a že náklonnost a takt jsou jeho první ozdobou. Ona
nikdy nebude na zemi oslava, která by byla
hodna Božího Syna Ježíše Krista. Ale Bůh naštěstí nehledá dokonalost. Jen abychom milovali upřímně.
Hlavně, aby vyšla fotka
Mezi úchvatnou výzdobou, nad prostřeným
stolem, v příslušném oblečení a z dokonalých
snímků na sociálních sítí se zdá, že nakonec
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má větší váhu to, jak člověk vypadá, než co
prožívá. Vánoce se staly divadlem. Zapomněli
jsme na dítě v betlémě (a když jsme na něj nezapomněli, stalo se jen pozadím pro selfíčko).
Virtuální prostředí sebou nese obrovské riziko života v představě a vytváření falešného
obrazu a v předstírání, co jsem. Krásnou oslavu můžeme promeškat v hloupém fixování se
na chytrý telefon, aniž bychom se podívali do
očí. Pozor, Vánoce nejsou o předvádění se. Nikdy nebyly. Ale o autentickém skutku: skutku
lásky… té, jaká kdy jen mohla být. Buďte tedy
sami sebou: váš život není statusem v on-line
světě.
Kněz Marek Slatinský

Z VINNÉHO SKLÍPKU
FRANKOVKA ROSÉ Z VINAŘSTVÍ LACINA OHROMILA SANTIAGO
Zástupci českých vinařství se historicky poprvé zúčastnili již 26. ročníku mezinárodní soutěže Catad´Or World Wine Awards
v Latinské Americe. Při své premiéře v konkurenci téměř tisíce vín ze 16 různých zemí
získala v listopadu česká vína dvě velké zlaté medaile (Gran Oro), osm zlatých medailí
(Oro) a zvláštní ocenění za nejlepší růžové
víno (rosé). Součástí soutěže byl i slavnostní
český večer, na kterém se v českých kulisách
kromě našich vín a likérů představilo odborné veřejnosti rovněž české pivo a tradiční pokrmy.
Ocenění za nejlepší růžové víno získala
Frankovka Rosé 2020 z vinařství Lacina.

Medaile Gran Oro získal Ryzlink vlašský
výběr z cibéb 2017 z rodinného vinařství Vican a Ryzlink rýnský VOC 2020 z Vinařství
Piálek & Jäger. Medaile de Oro putovaly i do
Vinařství Ludwig, Baraque, Lacina, Rodinného vinařství Jedlička, Vican, Marcinčák
Organic Winery a Piálek & Jäger. I díky těmto úspěchům plánuje Vinařský fond zařadit
tuto soutěž v příštím roce do podporovaných
akcí.
Za podporu a pomoc je třeba poděkovat Ministerstvu zemědělství, ZÚ ČR v Santiagu,
společnosti Rudolf Jelínek za dopravu vín
a Vinařství Ludwig za celou administraci
soutěže.

Popularita největší mezinárodní soutěže vín
v Latinské Americe Catad´Or World Wine
Awards každoročně roste stejně tak, jako počet
participujících zemí a účastníků. Třetinu účastníků soutěže, která vznikla před více než čtvrt
stoletím především na podporu rozvoje chilského vinařství, nyní tvoří zahraniční účastníci.
Vzhledem k významu Chile, jakožto světové
velmoci v produkci vína, jsou medaile z této
soutěže vysoce ceněny a mohou významně
pomoci českým vinařům ke vstupu na trhy jak
na celém americkém kontinentě, tak i v ostatních částech světa.
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

SVATOMARTINSKÉ OTEVŘENÉ SKLEPY
PRASKALY VE ŠVECH, NAVZDORY ROČNÍ PŘESTÁVCE
V sobotu 13. listopadu 2021 proběhly ve
Velkých Pavlovicích tradiční SVATOMARTINSKÉ OTEVŘENÉ SKLEPY. I když jsme
museli v roce 2020 nechat sklepy uzavřené,
lidé na nás nezanevřeli a na letošní akci přijeli
přibližně ve stejném počtu, jako v minulých
letech.
Na uvítanou byla návštěvníkům, stejně jako
v uplynulých ročnících, připravena navýsost
atraktivní přehlídka traktorů a nářadí, kterou
vedl skutečný Martin s bílým traktorem a devadesáti koňmi pod kapotou.
Velkým zpestřením celodenní vinařské akce
byla pro všechny přítomné osobní účast první
vicemiss České republiky 2021, velkopavlo-

vické rodačky Sarah Horákové, kterou svatý Martin na pódiu představil a zapředl s ní
krátký rozhovor. Nato začali vinaři i s naší vicemiss nalévat hostům mladé víno a ti se s ní
nadšeně fotili.
U zahájení nechyběly ani bohyně vína, které
tradičně ztvárnily Terezka Fůkalová a Klárka
Zborovská. Poté se již návštěvníci, mezi kterými byla i spousta místních občanů, rozešli
na ochutnávku vín do sklepů jedenadvaceti
otevřených vinařství.
Tentýž termín jako my, vinaři z Velkých Pavlovic, si vybraly i nedaleké obce Rakvice a Vrbice. Těší nás, že ani velká návštěvnost a plné
obsazení ubytovacích kapacit příznivce vel-

Při nalévání mladého vína nechyběl ani
svatý Martin.
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kopavlovických vín neodradily a na akci přijeli třeba i v karavanech.

věříme, že se to po velkopavlovické svatomartinské registraci změní...

Za zmínku zajisté stojí Vinařství Pavla Laciny,
jež se dlouhodobě věnuje akci VINAŘI JDOU
NA DŘEŇ, která se zabývá registrací potenciálních dárců kostní dřeně, a ani tuto sobotu
tomu nebylo jinak. Návštěvníci se mohli ve Vinařství Lacina do registru kostní dřeně zapsat.

Pokud jste tedy zdraví a ve věku 18 až 35 let,
zvažte i vy zápis do registru kostní dřeně a pomozte dětem i dospělým, kteří to potřebují...

Tentokrát byla pomoc věnována malé Nikolce. Nikolka je tříletá holčička, která bojuje
s leukémií, potřebuje transplantaci kostní
dřeně a bohužel se do dneška nenašel v registru žádný vhodný dárce. Doufáme a pevně

Svatomartinské otevřené sklepy 2021 byly
zakončeny večerní besedou u cimbálu, která
se konala v místní sokolovně. I zde byla připravena ochutnávka vín od místních vinařů,
u které se návštěvníci veselili až do pozdních
večerních hodin.
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Interaktivní zážitky najdou turisti v habánském sklepě.

SPOLKY A KONÍČKY
KYNOLOGICKÝ KLUB POŘÁDAL MEZINÁRODNÍ A NÁRODNÍ ZKOUŠKY
Z VÝKONU SPORTOVNÍCH PSŮ
Kynologický klub Velké Pavlovice pořádal
po 28leté přestávce Mezinárodní a národní
zkoušky z výkonu sportovních psů. Zkoušky
se konaly 18. září 2021 a nastoupilo k nim osm
psovodů.

Na výkony psích sportovců dohlížel a posuzoval je mezinárodní rozhodčí Jan Boleslav.
Všichni psovodi se svými svěřenci splnili bodové limity a arbitrovi tak nic nebránilo zadat
příslušné kategorie.

Účastníkům patří gratulace a organizačnímu
týmu poděkování.
Vlastimil Konečný

SVATOHUBERTSKÁ MŠE PŘINESLA OPĚT NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK
V podvečer 30. října 2021 se v místním kostele konala již tradiční troubená Svatohubertská mše svatá. Ta se koná k poctě české myslivosti, přírody a za živé i zemřelé myslivce
a lesníky.

Slavnostní mši celebroval administrátor velkopavlovické farnosti PaedDr. Marek Slatinský a vystoupili trubači z OMS Přerov
v kombinaci s mužským sborem VOX VINI
z Dolních Bojanovic. Na tuto mši do koste-

la zavítají nejenom myslivci a věrní farníci.
Vznešené tóny lesních rohů dokonale sladěné
s hlasy zpěváků dělají z návštěvy kostela mimořádný kulturní zážitek.
Věra Procingerová

ŠKOLNÍ OKÉNKO
PODZIM V MATEŘINCE
Dny se krátí, sluníčka ubývá a tmy přibývá.
Každé roční období má své kouzlo a přináší
nové zážitky, náměty k tvoření i hrám. Nejinak je tomu v naší mateřince.
Celý měsíc nás provázelo téma o změnách
v přírodě. Na výpravách do polí i lesoparku
jsme sbírali i zkoumali listy, tvořili, lepili z přírodnin zvířátka i stromy. Nezapomněli pouštět draky, kteří k podzimu nezbytně patří.
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11. listopadu byly děti v očekávání, jestli přijede Martin na bílém koni... Jako po několik let
nic. Náladu nám to však nezkazilo a alespoň
ve třídách jsme si pověděli o zvycích, tradicích, které tento svátek provází. Zazpívali písničku, vystřihli martinskou husu, s nejmenšími pekli „ martinské rohlíčky“. Starší vyřešili
martinské úkoly a hlavolamy. Vytvořili koníky, podkovy i meče.

16. listopadu jsme se sešli na zahradě MŠ,
abychom společně uspali broučky, kteří se
uloží k zimnímu spánku. Počasí nám přálo,
a tak každá třída připravila jedno stanoviště, na kterém děti plnily úkoly. A ne ledajaké – přímo broučkové. S lucerničkami v ruce
zdolávaly překážky během i chůzí. Hledaly
broučkovo pexeso. Skládaly kaštany podle
předlohy. Zahrály si hmatovou „kimovku“,
co se skrývá v listí. Vyhledávaly obrázky

6
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broučků v trávě a ukládaly je do pařezového
domečku.
A co by to bylo za slavnost bez tance? Broučkovým tanečkem jsme se zahřáli i rozloučili.

Svatomartinské téma nechybělo ani
v mateřince.

ČAS VÁNOČNÍ – ČAS
DOBRÝCH SKUTKŮ
Dobrý skutek, to je něco, co druhému udělá
radost, pomůže mu, vytáhne ho ze svízelné
situace. Říká se, že dobrých skutků není nikdy
dost. Obohatí nám život a udělají jej šťastnějším.

Adventní čas se přiblížil a pokud nám to koronavirová situace dovolí, čeká nás předvánoční jarmark před mateřskou školou s adventní
atmosférou i překvapením na zimní zahradě.

Podzimní řádění v listí se neomrzí.
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Věříme, že mnoho hezkého ještě zažijeme
a kouzlo Vánoc si užijeme.
Krásné, pokojné svátky vánoční všem přeje
kolektiv mateřské školy.

Uspávání broučků v podání dětí.

PRVŇÁČCI V EKONCENTRU TRKMANKA
V pondělí 11. října 2021 se naši prvňáčci
vydali do Ekocentra Trkmanka, kde pro ně
paní lektorky připravily zajímavý program
na téma Ježek. Děti zde čekal opravdový ježek, kterého si mohly pohladit a o kterém
se dozvěděly spoustu zajímavostí, např. že
dospělý ježek si umí chytit a sníst i žábu a že

si pochutná i na melounu. Nakonec si každý
svého ježečka vystřihl a dotvořil dle fantazie.
Je jisté, že až se děti budou učit písmenko J,
ježek bude mít ve třídě opět hlavní slovo.
Třídní učitelky Mgr. Eva Bednářová
a Mgr. Martina Dobrucká

I my učitelé naší základní školy se snažíme
dětem vštípit tento přístup k životu a k lidem
kolem nás.
Proto nezapomínáme na naše seniory. To
nejmenší, co pro své spoluobčany mohou
děti udělat, je každého pozdravit, pěkně se
usmát a třeba se zeptat, jak se má, jak se mu
daří, jaký má den. Všichni se jednou dostaneme do věku, kdy pochopíme, že nejdůležitější
je nebýt sám.
Naši žáci již teď vyrábějí drobné dárky a přáníčka, abychom je opět v předvánočním čase
mohli předat seniorům a zpříjemnit jim tak
předvánoční čas. Škoda, že si s nimi nemůžeme zazpívat a pobesedovat. Příští rok si to
jistě vynahradíme.
Ale nezapomínejme na jedno – dobré skutky
neděláme jen, když jsou Vánoce. Ty by měly
přicházet po celý rok. Vždyť takový úsměv
nebo pozdrav nic nestojí a určitě udělá druhému radost.

Prvňáčci z ekocentra neodešli s prázdnou – odnesli si svého ježečka.

Mgr. Dagmar Šmídová, pedagog ZŠ
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SLAVNOST SLABIKÁŘE
Po třech měsících pilné a tvořivé práce přečetli prvňáčci ze ZŠ Velké Pavlovice svou
první knihu – Živou abecedu. Nastal tedy čas
začít číst ve skutečném Slabikáři.
Nejdříve děti dokázaly, že umí číst i psát písmena. Zvládly také poskládat slabiky a slova.

Hrály si s obrázky, zpívaly, spolupracovaly ve
dvojicích i skupinách. Na závěr si každý prvňáček svou práci zhodnotil.

Děti odcházely s úsměvem a se svou první
„velkou“ knihou.
Mgr. Martina Dobrucká
a Mgr. Eva Bednářová,
učitelky prvních tříd

Všichni žáci uměli na jedničku a zasloužili si
překvapení v podobě Slabikáře, který jim slavnostně předal pan ředitel Mgr. Michal Rilák.

BESEDA S POLICISTOU ANEB KRÁST SE NEMÁ
Děti jsou to nejcennější, co máme. Jejich
zdraví a bezpečnost je pro nás učitele, rodiče i prarodiče tím nejdůležitějším. Proto
v naší Základní škole ve Velkých Pavlovicích
do výuky pravidelně zařazujeme dopravní
výchovu, besedy a praktická cvičení, v nichž
se školáci učí ochraně zdraví, správnému
chování na silnici i při setkávání s cizími
lidmi.
Pozvání na 1. stupeň ZŠ tentokrát přijal
strážník Městské policie Velké Pavlovice pan
Stanislav Prachař, který si o bezpečnosti
s žáky 2., 3. a 4. tříd povídal.
Pozornost věnoval především pravidlům silničního provozu, ochraně zdraví a správnému chování při setkání s cizími lidmi. Část
besedy byla zaměřena na drobné krádeže
a vandalismus v našem městě. Školáci řešili
problémové situace na obrázcích i v krátkých
scénkách. Zajímavou a výborně připravenou
besedu ocenily děti svým zájmem a mnohými dotazy.
Panu Prachařovi děkujeme za odbornou spolupráci při výuce o ochraně zdraví našich dětí
a těšíme se na další spolupráci.
za kolektiv vyučujících Mgr. Eva Drienková
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Žáčci z 2. B si nadšeně zapůjčili strážníkovu výbavu.

VÝTĚŽEK ZE SRDÍČKOVÉHO DNE
V rámci Podzimního srdíčkového dne, který
proběhl v úterý 26. října 2021, se podařilo
studentům sexty prodat sbírkové předměty
v celkové částce 15 557 Kč. Výtěžek z prodeje pomůže rodinám s vážně postiženými dětmi, které jsou odkázány stabilně na domácí

péči svých rodičů, a to na zakoupení různých
rehabilitačních a zdravotních pomůcek,
ozdravné pobyty i různé rehabilitace. Srdečně děkujeme za pomoc všem, kteří přispěli.
Gymnázium Velké Pavlovice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

GAUDEAMUS

V sobotu 6. listopadu 2021 se otevřely dveře
Gymnázia Velké Pavlovice pro všechny bývalé
absolventy a zájemce o studium. Gymnázium
si v letošním roce připomíná 25 let od zahájení
výuky a tak i tento den se nesl v tomto duchu.
Vyučující připravili pro současné žáky tvůrčí
dílny s rozličnou tematikou, k pobavení byl
i fotokoutek a nechyběla školní kavárnička.
Návštěvníci se mohli zaposlouchat do tónů
cimbálové muziky souboru Palička. Zájemci
o studium přicházeli v doprovodu svých rodičů po celý den. Měli příležitost nahlédnout
do tříd a mohli si vyzkoušet přijímací zkoušky
nanečisto. Všichni příchozí se museli prokázat potvrzením o bezinfekčnosti, případně
si mohli přímo ve škole udělat antigenní test.
Součástí opatření bylo nošení respirátorů po
celé budově školy. Po celý den se příchozím

Dne 24. listopadu navštívili studenti čtvrtých
ročníků XXVII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Letos se zde prezentovalo více než 400 vystavovatelů ze 17 zemí světa. Vedle klasické
„stánkové“ ukázky jednotlivých fakult VŠ se
naši studenti mohli zúčastnit i sedmi doprovodných programů (největší návštěvnost byla
na prezentaci MU Brno). Stejně jako každý
rok se i letošní veletrh vydařil a mnohým studentům napomohl ve výběru své budoucí profesní orientace.

věnovali studenti starších ročníků, kteří velmi
ochotně poskytovali informace o možnostech
studia a spolupráci se zahraničními školami,
včetně projektu Erasmus, ale také o výuce
cizích jazyků, sportovních a mimoškolních
aktivitách, o možnosti dojíždění a úspěšnost
studentů v přijímacím řízení na vysoké školy. Děti i jejich rodiče uvedli v předchozích letech, že právě ukázka dílen, návštěva budovy
a jejích příjemných prostor pomohly žákům
k rozhodování o studiu na naší škole. Z tváří
všech zúčastněných bylo vidět, že program se
vydařil a den měl báječnou atmosféru, ke které občerstvením v podobě hodovních koláčků
přispělo i Pekařství Petr Křivka, za což mu
touto cestou děkujeme.
PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel gymnázia

PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel gymnázia
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MEZINÁRODNÍ
SUIT-UP DEN
Základní škola Velké Pavlovice se v letošním
roce zapojila do projektu Hrdá škola.
Hrdá škola pro nás připravila 9 akcí, kterými
si chceme zpestřit letošní školní rok a ukázat žákům, že škola není jen o povinnostech,
známkách a úkolech, ale že je to hlavně místo
plné pozitivní energie a zábavy. Žáci druhého stupně si vybrali tyto projektové dny: Mezinárodní Suit-up den (13. 10.), Den šílených
účesů (10. 11.), Teplákový den (14. 1.) a Den
naruby (24. 6.).

2021

DEN ŠÍLENÝCH ÚČESŮ NA DRUHÉM STUPNI
Ve středu 10. 11. 2021 se naše škola zúčastnila dalšího projektového dne s názvem „Den
šílených účesů“. Děti i učitelé měli za úkol
vytvořit si originální bláznivý účes, který jen
tak někdo nemá. Čím bláznivější, tím lepší.
Většina opravdu popustila uzdu své fantazii
a vytáhla sponky, gumičky, paruky, třpytky

a cokoliv dalšího a vytvořili si „crazy“ účes.
Každý by si měl jednou za čas zkusit vystoupit z komfortní zóny a zkusit si zažít den trošku jinak.
Mgr. Jaroslava Stávková, pedagog ZŠ

Prvního projektového dne se žáci i učitelé
zúčastnili letošního 13. října. V rámci tohoto
dne jsme všichni přišli do školy ve formálním
oblečení a dodržovali pravidla společenského chování, připomněli žákům pravidla
etikety a o velké přestávce se všechny třídy
vyfotily. Akce se velice povedla a již teď se těšíme na další, které nás ještě čekají.
Mgr. Jaroslava Stávková, pedagog ZŠ

Na den účesů se „vystrojili“ i učitelé.

S ERASMEM TENTOKRÁT DO ITÁLIE
Vždycky bývají ve filmech spontánní rozhodnutí, například, že si někdo koupí v jeden den
letenku a druhý den už letí. Mám ráda dobrodružství, ale že se mi to splní už teď, to jsem
opravdu nečekala. Díky organizaci EYCB
jsem se vydala poprvé SAMA na cestu do jižní
Itálie, konkrétně do města Lecce na projekt
Erasmus+. Jelikož to bylo opravdu „last minute“, vůbec jsem nevěděla, co si pod tím představit a už vůbec, jak vše bude probíhat.

Žáci druhého stupně se dali do gala!

Přijela jsem a zjistila, že jsem jediná z účastníků, komu je 18. Všichni byli minimálně o 10 let
starší než já. Kolikrát jen říkali, že jsou zde vy-

sláni z práce na seminář. To mě lehce zarazilo.
Možná hodně. Avšak nad moje očekávání to
byl jeden z nejlepších projektů. Možná i tím,
že jsem musela opravdu mluvit jen anglicky
a díky lidem, kteří pracovali v oboru a předali
mi opravdu mnoho zkušeností. Mockrát děkuji všem, kteří mě v těchto projektech podporují, protože vím, že tohle má pro mě smysl
a posouvá mě to dál. Opět jsem poznala mnoho úžasných lidí, s pár z nich dokonce plánujeme další projekt, který snad vyjde!
Sarah Horáková,
studentka oktávy

STUŽKOVÁNÍ MATURANTŮ
Za přísných epidemiologických opatření se
páteční podzimní podvečer 12. listopadu
2021 stal pro studenty oktávy a 4. A významným dnem, neboť byli slavnostním stužkováním uvedeni do řad maturantů velkopavlovického gymnázia. Do zcela zaplněného
výstavního sálu městského úřadu, kde se tato
slavnost konala za přítomnosti rodičů, přátel
a dalších hostů, nastoupili maturanti s velkým očekáváním. Po zahájení ceremoniálu,
který uváděla paní Mgr. Hana Filipčíková,

bylo za přítomnosti třídní učitelky Mgr.
Anny Rilákové (oktáva) a zastupujícího
třídního učitele Mgr. Bohumila Vašíčka
(4.A) 33 studentů pasováno na maturanty.
S motivačním projevem ke studentům vystoupil ředitel PaedDr. Vlastimil Kropáč,
který studentům popřál hodně štěstí a elánu do náročné práce spojené s vykonáním
zkoušky dospělosti. Slavnosti byl přítomen
místostarosta města Petr Hasil, který studentům popřál, aby v životě šli svojí vlastní

cestou za splněním životního a profesního
snu. Celý ceremoniál příjemně zpestřil klavírní doprovod Lukáše Pejchla a nechyběl
ani proslov samotných maturantů. Věřme,
že všichni studenti svoji zkoušku dospělosti úspěšně složí a že jim maturitní zkouška
bude vstupní branou do dalšího života plného přání, očekávání a nadějí.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel gymnázia
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NÁVŠTĚVA ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK V KANICÍCH U BRNA
Studentky septimy a 3. A se společně s Mgr.
Pavlou Míchalovou, v rámci semináře českých
moderních dějin, vydaly dne 1. listopadu 2021
do Archivu bezpečnostních složek v Kanicích
u Brna. Cesta byla velmi komplikovaná a zahrnovala dlouhou chůzi lesem od autobusové zastávky až k cíli, jímž byla hlavní budova
archivu. Hned po příchodu se nás ujali zdejší
odborníci na archiválie, kteří si pro nás přichystali bohatý program a postupně nás provedli nejdůležitějšími částmi budovy. Na počátku celého programu nám byla představena
historie ABS jako takového. Dozvěděli jsme
se o způsobu vzniku ABS, o tom, co v archivu můžeme dohledat a jak s těmito materiály
pracovat. Zajímavý je ten fakt, že budova, ve
které se v současné době nachází okolo 10 km
vzácných dokumentů, byla původně postavena a vybavena jako atomový kryt. Snad jen
pro obrovskou kapacitu budovy je dnes její
využití zcela jiné. Bezpečnostní složky chápeme jako spisy bývalé Státní bezpečnosti,
Veřejné bezpečnosti apod. Mezi takové dokumenty řadíme například jmenné evidence
lidí, kteří byli v době totality zaevidováni jako
podporovatelé či odpůrci režimu. Na vlastní
kůži jsme si mohli vyzkoušet dohledat konkrétní osoby v databázi. Byla nám poskytnuta
jedinečná možnost nahlédnout a prolistovat
si osobní spisy slavných lidí, smutné příběhy
lidí pokoušející se uniknout za hranice, zprávy a fotodokumentace z oboru kriminalistiky
a spoustu dalších originálů. Za všechny členy
semináře hodnotím návštěvu archivu jako jedinečný zážitek, který pro nás byl přínosem

ke znalosti období komunistického režimu na
našem území a zejména způsobů, jakými se
tehdejší justice a jiné vládní orgány zbavovaly
nežádoucích osob.

a vstřícnost se s námi podělit o zajímavosti
z historických pramenů pocházejících z minulého století, na které by se v dnešní době
rozhodně nemělo zapomínat.

Tímto bych jménem všech zúčastněných
ráda poděkovala zaměstnancům za ochotu

Šamalíková Agáta,
studentka 3. A

Hledání v materiálech archivu.

VÝUKA NA GYMNÁZIU V PRVNÍM ČTVRTLETÍ
První čtvrtletí letošního školního roku
2021/2022 bylo ve znamení mapování vědomostí žáků z učiva, které bylo předmětem
distanční výuky za uplynulé období. Žákům,
kteří pociťují potřebu si vědomosti doplnit,
je nabízena pedagogická podpora ve formě
doučování. Přes nastavená hygienická a epidemiologická opatření jsme se neubránili
omezení výuky v některých třídách, kde došlo k výskytu virového onemocnění. Musíme
tedy kombinovat jak prezenční, tak distanční
výuku. Podstatná ale je skutečnost, že žáci
mohou do školy docházet, což v minulém
roce nebylo možné. Rád bych na tomto místě poděkoval rodičům za včasné předání informací o virové nákaze u dítěte. Jedině tak
dokážeme včas reagovat a přijmout adekvátní hygienická opatření. Za toto pochopení
a spolupráci jsem moc vděčný. Veškeré
plánované aktivity omezujeme na minimum
a vše podřizujeme prezenční výuce, která
je pro nás nenahraditelná. Hodnocení cho-
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vání a prospěchu studentů naší školy bylo
předmětem jednání pedagogické rady v minulých dnech. Zhodnotit uplynulé čtvrtletí
školního roku je velmi obtížné, neboť na žácích se více či méně projevuje roční výpadek
školní docházky. Je možné jen konstatovat,
že většina studentů se snaží zadané úkoly
plnit. Pro rodiče, kteří se ke konzultacím
přihlásili přes rezervační systém školy, jsme
uspořádali konzultační odpoledne. Zákonní
zástupci byli na těchto schůzkách informováni o studijních výsledcích svých dětí. Jsme
přesvědčeni o tom, že čas, který zbývá do vydání pololetního vysvědčení, využijí studenti
k vylepšení svých studijních výsledků.
Škole se podařilo uspět s projektem Erasmus+ a získat grantovou dohodu na realizaci
vzdělávacích aktivit pro pedagogy školy v zahraničí. Do realizace zahraničních výjezdů
v rámci projektu se aktivně zapojují naši studenti, pro které je to velká příležitost rozvíjet

své jazykové znalosti.
Nezadržitelně se blíží konec kalendářního
roku a nastává čas bilancování. Většina z nás
si jej bude pamatovat v souvislosti se šířením nemoci Covid-19. Náš tradiční vánoční
koncert v duchu českých vánoc se v letošním
roce opět neuskuteční. Všichni přicházíme o atmosféru Vánoc. Chápeme, že zdraví
a zodpovědnost nás všech nás brzy vrátí do
běžného života a školních akcí, na které jsme
si již zvykli.
Dny roku 2021 s řadou omezení budou pomalu dopsány. V závěru tohoto příspěvku, bych
velmi rád touto cestou popřál hodně zdraví
a šťastný nový rok 2022 všem pracovníkům
školy, našim žákům, ale i rodičům a v neposlední řadě všem čtenářům Velkopavlovického
zpravodaje.
PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel gymnázia
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STUDENTKY OSLAVILY DEN NÁRODNÍ JEDNOTY RUSKA
Ruský kulturní osvětový spolek na Moravě z.
s. pod záštitou generálního konzula Ruské federace v Brně Alexandra Alexandroviče Kalačeva pořádal v předvečer státního svátku
Ruské federace oslavu Dne národní jednoty.
Dne 3. listopadu 2021 se při příležitosti státního svátku konal v prostorách Generálního
konzulátu RF v Brně koncert. Po přivítaní
předsedkyní RKOS na Moravě, básnířkou Ljubov Vondrouškovou celým večerem provázel
rozhlasový moderátor a hudebník Luděk Savana Urbánek. Posluchači aplaudovali českému
skladateli, pianistovi a zpěvákovi ruských písní
Martinu Jakubíčkovi, také absolventovi našeho
gymnázia, dnes již studentu pedagogické fakulty, Vojtěchu Antošovi, jenž si vysloužil potlesk interpretací pásma ruské lidové a populární hudby. Publikum zaujali krojovaní členové
klubu vojenské historie Václav Kokeš a Martin
Hulej ukázkou kozáckých tanců se šavlemi,
také tanečnice v sarafánech ze souboru Matrjoška pod vedením Lenky Chalabalové. Večer

plný hudby byl zakončen společným setkáním
u samovaru, kde při rozhovorech zněla čeština
i ruština. Pozvánka na tuto kulturní událost
bylo odměnou pro studentky ruštiny Radku
Valnou a Magdalenu Švecovou, které se každoročně úspěšně zúčastňují soutěží v ruském
jazyce. Letos na jaře reprezentovaly naše gymnázium v mezinárodním projektu „Ruská kul-

tura v dialogu s kulturami východoevropských
národů“, pořádaném Tambovskou univerzitou
ve spolupráci s Mezinárodní kulturní organizací Klíč. Účast na tomto koncertu byla i pro mne
jedinečnou příležitostí seznámit se s ruským
jazykem a kulturou i jinak než ve školní lavici.
Jana Fišarová, 2. A

Ruský večer byl nejen kulturní zážitek.

INZERCE
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Máte zájem o inzerci v příštím vydání Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 1/2022 –9. 2. 2022
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 1/2022 – 25. 2. 2022

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2022
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!

KALENDÁŘ AKCÍ – leden, únor a březen 2022
Vážení občané!
Vzhledem k současné znepokojivé epidemické
situaci je značně nejisté, zda bude možné
uspořádat některé z naplánovaných
kulturních, společenských a sportovních
akcí pro širokou veřejnost. Zveřejněný
kulturní kalendář proto prosím berte jako
orientační. Vždy bude záležet na aktuální
situaci a nařízení Vlády ČR!
Pokud se epidemická situace zlepší natolik,
že bude možné akci pořádat, aktuálně
vždy zveřejníme pozvánky na webu města
Velké Pavlovice (www.velke-pavlovice.cz)
a také o konání akcí budeme informovat
prostřednictvím hlášení městského rozhlasu
či plakátu na vývěskách.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA GYMNÁZIU
Pondělí 10. ledna 2022, od 14:00 – 17:00 hod.
prohlídka školy a informace

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

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Neděle 13. února 2022
* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz

OSTATKY
Sobota 26. února 2022, od 14:00 hodin,
průvod masek, tradiční občerstvení, zábava
* Zahájení na nádvoří Ekocentra Trkmanka,
průvod masek s hudebním doprovodem obcí,
tradiční ostatková zábava
* www.ekocentrum-trkmanka.com,
www. velke-pavlovice.cz

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

MŠE S OBNOVOU MANŽELSKÝCH
SLIBŮ
Neděle 26. prosince 2021, v 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

ŽIVÝ BETLÉM
Neděle 26. prosince 2021, v 16:00 hodin
* Farní dvůr

PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK
Pátek 31. prosince 2021, 18:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

* Gymnázium

PROMENÁDA ČERVENÝCH VÍN

* www.gymnvp.cz, www.velke-pavlovice.cz

Sobota 5. března 2022
* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz, www.modrehory.cz

Čtvrtek 6. ledna 2022, v 7:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

ŠIBŘINKY – MAŠKARNÍ BÁL

MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM
HROMNIČNÍCH SVÍCÍ

KROJOVANÝ PLES
Sobota 15. ledna 2022, od 19:30 hod.,
hraje DH Zlaťanka
* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz

MYSLIVECKÝ PLES

Sobota 19. března 2022, 20:00 hod
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

Sobota 22. ledna 2022, od 20:00 hod.,
hraje DH Šohajka

KALENDÁRIUM – FARNOST
VELKÉ PAVLOVICE

* Sokolovna

Období 17. prosince 2021 – 1. března 2022

* www.velke-pavlovice.cz

PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA
VELKÉ PAVLOVICE

Pátek 17. prosince 2021, od 17:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Sobota 29. ledna 2022, od 19:30 hod.,
raje DH Sokolka

MOŽNOST ODPÁLENÍ
„BETLÉMSKÉHO SVĚTLA“

* Sokolovna

Pátek 24. prosince 2021, od 10:00 do 12:00 hodin
* Fara

* www.velke-pavlovice.cz
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PLES GYMNÁZIA
Pátek 11. února 2022 od 19:30 hodin.
Zahájení tradiční polonézou studentů,
půlnoční překvapení.
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.gymnvp.cz, www.velke-pavlovice.cz

MŠE S TŘÍKRÁLOVÝM ŽEHNÁNÍM
KOLEDNÍKŮM

Středa 2. února 2022, v 7:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ
Čtvrtek 3. února 2022, v 17:00 hodin
* Farní dvůr
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.

Nejen víno, ale i bohyně vína lákaly příchozí do sklepů.

Velkopavlovické sklepy s mladým vínem se opět zaplnily
návštěvníky.

Už tradičně sváteční lampionový průvod přilákal spousty malých i velkých „světlonošů“.

Děti ze školky u svého broučkového stanoviště.

Učitelky zahrály svým „školkáčkům“ divadlo.

Děti z 1. A se svým novým slabikářem.

Strážník městské policie na besedě s dětmi v 2. A.
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Den účesů byl na základní škole obzvlášť kreativní a barevný.

Cimbálová muzika hrála návštěvníkům i absolventům gymnázia .

Stužkování letošních maturantů – sice s jistými omezeními, ale proběhlo!

Letošní první sněhová nadílka přišla už v pátek 26. listopadu a pokryla město bílou pokrývkou.

Městem v neděli 5. prosince chodil nejeden Mikuláš se svou družinou.
Spousty dalších fotografií ze všech akcí a pracovních aktivit ve městě najdete na oficiálních webových stránkách města Velké Pavlovice – www.velke-pavlovice.cz
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