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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
na posledním zastupitelstvu byl schválen
rozpočet města na rok 2022, s výdaji ve výši
98.919.900 Kč.
Zastupitelé tímto dali zelenou investičním
i neinvestičním akcím v našem městě, i opravě a vybavení další ordinace pro zubního
lékaře. Město si v lednu 2020 pronajalo tři
volné ordinace, které bychom chtěli postupně opravovat. V minulém roce byla opravena
podlaha v ordinaci pediatra. Dne 10. února
2022 jsme udělali další krůček. Proběhlo
výběrové řízení na dodavatele zubařského
křesla. Dodavatelem zubařského křesla je fir-

ma Henry Schein s.r.o. za částka 790.000 Kč
s DPH. Tak máme křeslo a mohou začít stavební úpravy v bývalé ordinaci po doktoru Jurišicovi. Pokud půjde vše hladce, předpoklad
otevření zubařské ordinace je září letošního
roku. Kdy se začne s přijímáním nových pacientů a jakým způsobem se to provede, se dozvíte s dostatečným předstihem.

prostředky na výměnu vodovodu v této ulici
a oprava kanalizace byla přesunuta na rok
2023. Práce na ulici Starohorská by měly
být zahájeny v měsíci dubnu. Doufám, že se
nám podaří opravit část komunikace na ulici
V Sadech, v úseku od mateřské školky
po křižovatku ulic Brněnská, V Sadech a Vinařská. Zároveň by byl opraven i chodník.

Akce, která neproběhne v plném rozsahu, je
oprava vozovky na ulici V Sadech. Před opravou vozovky měla být provedena výměněna
části kanalizace, která je v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. Po
vážné havárii vodovodu na ulici Starohorská společnost rozhodla převést finanční

Přeji Vám příjemné prožití končící zimy a těšme se na jarní měsíce.
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 čtyřikrát 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 vzala na vědomí (výběr)

v dané lokalitě realizací Zóny 30, která přispěje k bezpečnosti silničního provozu,
• informaci – úkol ze zasedání ZMě ze dne
6. 12. 2021, kdy je dohodnuta společná
schůzka RMě se stavební komisí a vedoucím SÚ na 8. 2. 2022, při které budou projednány nashromážděné Žádosti na změnu
územního plánu, které byly vyřazeny z důvodu zrychleného pořízení změny ÚP č. 2
i č. 3, včetně nových přijatých žádostí.

• oznámení o udělení ředitelského volna
od ředitele ZŠ V. Pavlovice Mgr. Michala Riláka. Ředitelské volno je vyhlášeno
na den 22. 12. 2021,

Rada města schválila (výběr)

• ukončení letošní provozní sezóny na
rozhledně. Rozhledna byla vyklizena
a zazimována,

• uzavření dodatku a zároveň i přečíslování Pojistné smlouvy č. 400 047 949
na C550010709 od 1. 1. 2022. Předmětem
dodatku je sjednání doložky M-490 – Výluka kontaminace a infekčních chorob,
a z důvodu rostoucích cen všeho zboží,
včetně stavebního materiálu a ceny stavebních prací, inflaci apod., jsou zvýšeny
hodnoty souboru budov z 480 000 000 Kč
na 531 000 000 Kč. Ve vyjádření ceny pojistného se jedná o navýšení ročního pojistného z 175 680 Kč na 187 037 Kč,

• informaci, že dne 1. 12. 2021 zastupitel
Mgr. Martin Prokeš, Ph.D. ukončil mandát
zastupitele (KDU–ČSL),
• uvolněný mandát člena ZMě za politickou
stranu KDU-ČSL a doplnění o náhradníka
panem Stanislavem Prachařem,
• pořádání půlnočního ohňostroje k přivítání
nového roku 2022 před radnicí,
• výroční zprávu o činnosti MěÚ V. Pavlovice
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění za rok 2021,
• činnost MěPo V. Pavlovice za rok 2021,
• výsledek dopravního řešení na ul. Zelnice,
kdy PoČR doporučuje řešit dopravní situaci

• změnu odpisových plánů a výši odvodů
z Fondu investic u příspěvkových organizací města V. Pavlovice pro rok 2021,

• smlouvu o dílo k technickému zabezpečení – ozvučení, osvětlení a zastřešení
pódia na kulturní akci „Velkopavlovické
vinobraní 2022 ve dnech 16.–17. září 2022
mezi městem a Jaromírem Rajchmanem
TONSTUDIO, Josefovská 969, 696 17 Dolní Bojanovice

• uložení registračních značek autobusu
v majetku města do depozitu a také schvaluje ukončit pojištění vztahující se k provozu autobusu,
• přílohu č. 1 vnitřního předpisu č. 1/2012
– Sazebník úhrad nákladů spojených
s poskytováním informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, platnou od 1. 1. 2022. Sazebník je zveřejněn na stránkách města a uložen
v kanceláři tajemnice,
• změnu v pojistné smlouvě č. 380 002 000,
která je uzavřena se společností Allianz
pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 3, Praha 8,
IČ: 47115971. Účinnost změny je k 1. 1. 2022
a týká se Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.
Změna spočívá v uvedení celkového počtu
zaměstnanců v daných skupinách a není
nutné je vypisovat jmenovitě při personální změně,
• návrh na vyřazení opotřebovaných knih.
Jedná se o 168 svazků, jsou to knihy starší
15 let, a tedy značně opotřebované čtenáři,
anebo také knihy obsahově zastaralé. Knihy budou nabídnuty dalším knihovnám,
popř. nabídnuty k prodeji,
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: HO-001040019054/003ENGS na akci s názvem "1040019054
V. Pavlovice, úprava NN, Hicl č. p. 786/9"
uzavřenou mezi městem a EG.D a.s.,
IČ: 28085400 ve výši 2 000 Kč bez DPH,
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• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001040020736/002ENGS na akci s názvem "V. Pavlovice,
úprava NN, Schäferová RD 163" uzavřenou
mezi městem a EG.D a.s., IČ: 28085400
ve výši 2 000 Kč bez DPH,
• odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem,
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030070684/003ENGS na akci s názvem "V. Pavlovice,
rozš. NN, Pláteník K2306" uzavřenou mezi
městem a EG.D a.s., IČ: 28085400 ve výši
4 800 Kč bez DPH,
• rozpočtové opatření č. 10/2021, dle přílohy,
celkové příjmy jsou navýšeny o 22 400 Kč,
celkové výdaje jsou navýšeny o 22 400 Kč
a beze změny zůstalo celkové financování,
• rozpočet na rok 2022 vlastní příspěvkové organizaci Ekocentru Trkmanka Velké Pavlovice,
• rozpočet na rok 2022 vlastní příspěvkové
organizaci Mateřská škola Velké Pavlovice,
• rozpočet na rok 2022 vlastní příspěvkové
organizaci Základní škola Velké Pavlovice,
• rozpočet na rok 2022 vlastní příspěvkové
organizaci Gymnáziu Velké Pavlovice,
• dodatek č. 1 platný od 1. 1. 2022 k Ceníku
nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst na veřejném pohřebišti provozovaném městem V. Pavlovice. Tímto
dodatkem dochází ke změně ceny nájmu
pro urnová místa v kolumbáriu na pohřebišti ve V. Pavlovicích. Cena se tímto upravuje
na 200 Kč na 10 let,
• zrušení městského společenského plesu dne
29. 1. 2022 z důvodu současných vládních
nařízení – omezení pro konání společenských akcí. Zároveň RMě schvaluje termín
plesu na rok 2023, a to na 28. ledna. DH
Sokolka je na tento termín již domluvena,
stejně tak sokolovna,
• členský příspěvek pro Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.
(STMOÚ ČR) na rok 2022 ve výši 2 500 Kč,
• smlouvu o výpůjčce č. 1/2022 mezi městem
VP a Vinnými sklepy Františka Lotrinského,
a.s. (socha Bohyně vína – Prosperita, inv.
č. 3200004) od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025,
• smlouvu o výpůjčce č. 2/2022 mezi městem a ZUŠ VP (movitý majetek dle seznamu, který je nedílnou součástí smlouvy)
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025,
• uzavření dohody o poskytování náhradního
plnění v roce 2022 č. M/NV/2022/6 mezi
MONIT plus, s.r.o. a městem V. Pavlovice,
• vnitřní směrnici č. 1/2022 Poskytování příspěvků a nepeněžního plnění zaměstnancům a zastupitelům města Velké Pavlovice
s účinností od 1. 2. 2022,
• vnitřní směrnici č. 3/2022 Organizační řád
Městského úřadu Velké Pavlovice s účinností 18. 1. 2022,
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• nové platové výměry pro ředitelku a ředitele
svých školských příspěvkových organizací.
Platové výměry byly upraveny dle nových
nařízení č. 420/2021 Sb., v platném znění
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu s nařízením č. 352/2019 Sb., o katalogu prací
ve veřejných službách a správě k 1. 1. 2022,

• žádost o příspěvek Girasole, sdružení
pro pomoc a rozvoj z.s., Mrštíkova 122/1,
693 01 Hustopeče z důvodu placení každoročních příspěvků na sociální služby
a výpomoc našim občanům přes Smlouvu
o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče.

• finanční dar ve výši 10 000 Kč pro Dětský
domov Mikulov,

Rada města jmenuje

• uzavření
Smlouvy
č.:
HO001040020453/001-ENGS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem a EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36,
Černá pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400
na stavbu s názvem "V. Pavlovice, úprava
NN, Valoušek dem. 234"- umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN,
kabelový pilíř NN, sloup, venkovní vedení
za cenu 13 800 Kč bez DPH,
• pořádání následujících akcí v roce 2022:
Běh o velkopavlovickou meruňku, Dýňobraní, Velkopavlovické vinobraní, Vánoční jarmark a Rozloučení s rokem 2022,
• spolupořádání těchto akcí: Krajem vína
(červen), Festival dechových hudeb, Expedice krajem André, Zahrávky hodů, Krojované
hody, Krojované hodky, Krajem vína (podzim), Lampiónový průvod, Žehnání vína,
Velkopavlovické kulturní léto,
• výběrové řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na "Dodávku stomatologické soupravy" - předpokládaná cena je 800 000 Kč
bez DPH. Zadavatel město V. Pavlovice je
při provádění úkonů smluvně zastoupen
Agenturou K1 s.r.o.,
• na základě Žádosti od pana *** o navýšení ceny pronájmu pozemku o inflaci. Jde
o smlouvu na pronájem pozemků pod školkou. Rada města souhlasí s navýšením
ceny ze smlouvy ve výši 15 000 Kč o inflaci
stanovenou Českým statistickým úřadem
ve výši 3,8 %. Po předchozím projednáním
s panem *** je domluveno navýšení od roku
2022 a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
z roku 2014, ve znění dodatku z roku 2017,
kde je řešena inflační doložka,
• zvýšení nájemného nebytového prostoru
budovy Pošty na základě smlouvy, která
umožňuje v závislosti růstu míry inflace
jednou ročně zvýšit částku nájmu o tuto
inflaci. Za rok 2021 činila inflace 3,8 % (navýšení o 1 208 Kč/rok). RMě tedy zvyšuje
nájemné na nebytových prostorách Pošty
na 33 032 Kč/rok.
Rada města neschvaluje
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030070684/003ENGS na akci s názvem "V. Pavlovice,
rozš. NN, Pláteník K2306" uzavřenou mezi
městem a EG.D a.s., IČ: 28085400 ve výši
2 000 Kč bez DPH. Cena za věcné břemeno
není adekvátní k délce uloženého kabelu
v pozemku vztahující se k břemenu,

• na základě návrhu tajemnice vedoucí Odboru ekonomického paní Bc. Janu Brůčkovou
s účinností od 18. 1. 2022.
Rada města projednala
• (podnět) připomínku od manželů *** ohledně zničené, v dubnu 2021 povolené okrasné výsadby na pozemku parc. č. 1995/1
k. ú. Velké Pavlovice. Byla provedena prohlídka daného pozemku a dohodnuto,
že v průběhu jara bude původně osázená
plocha opět uvedena do původního stavu,
tzn. osázená.
Zastupitelstvo města na svém 19. zasedání,
které se konalo 6. 12. 2021, mimo jiné projednalo a schválilo:
• snížení příspěvku MŠ V. Pavlovice o 342 347
Kč na 2 097 714 Kč. Původní odpisový plán
byl ve výši 538 480 Kč. Vzhledem k tomu, že
zdrojem krytí fondu investic jsou investiční dotace, je nutné k dokrytí fondu investic
pouze rozdíl mezi vytvořenými odpisy (SÚ
551) a účtem 403 (poskytnuté investiční dotace), což v tomto případě činí 196 133 Kč,
• snížení příspěvku Ekocentru Trkmanka
V. Pavlovice o 756 684 Kč na 3 573 293,33 Kč.
Původní odpisový plán byl ve výši
1 183 800 Kč. Vzhledem k tomu, že zdrojem
krytí fondu investic jsou investiční dotace, je
nutné k dokrytí fondu investic pouze rozdíl
mezi vytvořenými odpisy (SÚ 551) a účtem
403 (poskytnuté investiční dotace), což
v tomto případě činí 427 116 Kč,
• Navýšení příspěvku DSO Čistý jihovýchod
o částku 5 110 Kč na projekt „Adaptační
strategie DSO ČJ na změnu klimatu“,
• rozpočtové opatření č. 9/2021. 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,
• dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování
systému IDS JMK mezi Jihomoravským krajem, IČ: 70888337, zastoupeného Ing. Jiřím
Crhou (členem Rady JMK na základě pověření ze dne 25. 11. 2020) a městem. Město
se zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu
do rozpočtu JMK na standard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK (dále jen „standard IDS JMK“) na kalendářní rok finanční
příspěvek ve výši násobku celkového počtu
obyvatel města, zjištěného dle aktuálních
statistických údajů ČSÚ ke dni 1. 1. 2021
a částky 100 Kč pro rok 2022 na jednoho obyvatele, tedy na rok 2022 celkem
3118 × 100 = 311 800 Kč,
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• příspěvek na rok 2022 na financování systému IDS JMK rok 2022 v celkové výši
311 800 Kč,
• příspěvek na rok 2022 pro DSO Čistý jihovýchod ve výši 10 354 Kč a MAS Hustopečsko
ve výši 49 120 Kč,
• příspěvek vlastní příspěvkové organizaci Mateřské škole VP na rok 2022 ve výši
2 469 000 Kč,
• příspěvek vlastní příspěvkové organizaci Základní škole VP na rok 2022 ve výši
3 700 000 Kč,
• příspěvek vlastní příspěvkové organizaci Gymnázium VP na rok 2022 ve výši
2 710 900 Kč,
• příspěvek vlastní příspěvkové organizaci
Ekocentrum Trkmanka na rok 2022 ve výši
3 727 200 Kč,
• výši SKF pro rok 2022 dle přílohy, tvorba
3 % z ročního vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení, tj. 420 000 Kč,
použití 527 000 Kč,
• rozpočet na rok 2022, celkové příjmy
74 001 700 Kč, celkové výdaje 98 919 900 Kč,
celkové financování 24 918 200 Kč. 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,
• směnu pozemku parc. č. 4995/2 o výměře
410 m², vinice, v k. ú. VP, dle Geometrického plánu č. 2451-96/2021, zpracovaného Ing. Janem Hlávkou v majetku města
V. Pavlovice (záměr prodeje vyvěšen), za pozemek parc. č. 5034/2 o výměře 410 m², orná
půda, v k. ú. VP, dle Geometrického plánu
č. 2464-202/2021 zpracovaného Ing. Janem
Hlávkou, v majetku ***. Náklady na převod
pozemků hradí žadatel,
• prodej pozemku parc. č. 1588/30, ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. VP, o výměře
191 m², který vznikl na základě Geometrického plánu č. 2455-144/2021, vyhotoveného
Ing. Janem Hlávkou. Kupujícím je ***. Cena
za pozemek je stanovena na 400 Kč/m²,
tj celkem 76 400 Kč. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující,
• "Právo stavby" na části parc. č. 4524/93
dle předložené projektové dokumentace
„Přístavba haly LOMAX, Velké Pavlovice“, zpracované společností OK Ateliér,

s.r.o., Břeclav. Dotčený pozemek stavbou
bude převeden na stavebníka za úplatu, a to ve výši obvyklé ceny. Stavebník je
LOMAX
&
Co.
s.r.o.,
Bořetice,
IČ: 26903920,
• pořádání akce u vánočního stromu dne
19. 12. 2021 od 15 do 17 hod. – vystoupení kapely Windband a pouštění balónků
s přáníčky dětí. Výstava rukodělných děl
občanů města Velké Pavlovice ve výstavním
sále radnice se odkládá na vhodnější termín
a klidnější dobu.
Zastupitelstvo města na svém 19. zasedání,
které se konalo 6. 12. 2021, vydává:
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění přílohy zápisu.
Důvodová zpráva
Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová
odpadová legislativa (zákony č. 541, 542
a 543/2020 Sb.), kterou byla dotčena i právní
úprava zpoplatnění nakládání s komunálním
odpadem. Z tohoto důvodu je vydávána zcela
nová OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to s účinností k 1. 1. 2022. Částka poplatku pro rok 2022 je
stanovena na 700 Kč, a to z důvodů zvýšených
nákladů na likvidaci odpadu. Splatnost poplatku zůstává jako v předcházejících letech,
• Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021,
o regulaci používání zábavní pyrotechniky,
ve znění přílohy zápisu.
Důvodová zpráva
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• prodej části pozemku parc. č. 2149 v k. ú.
V. Pavlovice ***. Jedná se o část pozemku o
šíři 5 metrů, délce cca 20 metrů, podél rodinného domu v sousedství s dětským hřištěm,
• prodej bytu Tovární 499/8, Velké Pavlovice
v majetku města V. Pavlovice, v současnosti
pronajatého p. ***.
Zastupitelstvo města na svém 19. zasedání,
které se konalo 6. 12. 2021, zmocňuje:
Radu města V. Pavlovice k provádění rozpočtových opatření po celý rok 2022 v těchto případech:
• pokud se rozpočtová opatření uskuteční
povinně z důvodu změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (např. přijetí dotace).
V tomto případě se mění paragraf a položka
související s dotací, a to pouze o částku povinné změny v příjmech i ve výdajích.
• k rozhodnutí o použití rozpočtové rezervy
do rozpočtované výše a navýšení závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu
do výše rozpočtované rezervy. Tato pravomoc se nevztahuje na závazné ukazatele
„příspěvky na provoz“ zřízeným příspěvkovým organizacím.
• z důvodu časové tísně na konci účetního
a rozpočtového období tak, aby úprava
rozpočtu proběhla v termínu uzávěrky
a mohla se promítnout do příslušných výkazů daného roku. V tomto případě se mohou
rozpočtovým opatřením měnit jakékoliv
paragrafy a položky rozpočtu.
Zastupitelstvo města na svém 19. zasedání,
které se konalo 6. 12. 2021, bere na vědomí:

Ve městě Velké Pavlovice nebyla schválená
regulace používání zábavní pyrotechniky.
Z důvodů velkého množství stížností z řad
občanů byla vytvořena OZV, která upravuje
zákaz používání zábavní pyrotechniky, neboť
se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě. Tato obecně závazná
vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni vyhlášení.

• zápis č. 6 Finančního výboru zastupitelstva města,

Zastupitelstvo města na svém 19. zasedání,
které se konalo 6. 12. 2021, neschvaluje:

Ing. Jana Václavková,
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

• zápis č. 5 Kontrolního výboru zastupitelstva města,
• revitalizaci prostoru za sokolovnou a pověřuje RMě, aby s návrhem dále pracovala,
• informaci o podané Žádosti o změnu územního plánu.

• nákup 1/2 podílu pozemku parc. č. 6975,
v k. ú. VP o výměře 1796 m², ovocný sad,
výchozí cena 64 Kč/m². Pozemek byl nabídnut firmou VIAGEM a.s.,
• prodej pozemku parc. č. 88/9 a části pozemků parc. č. 7/1 a 89/3 v k. ú. V. Pavlovice ***,

STATISTIKA DOCHÁZKY ZASTUPITELŮ
NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZA ROK 2021
Práce zastupitele města neznamená jenom to,
že se párkrát za rok zúčastní zasedání zastupitelstva města. V zájmu města a jeho občanů se
dá „pracovat“ mnoha způsoby.
Je asi neměřitelné, kdo se jak zapojuje do dění

v obci, kdo má více podnětů k řešení, anebo
který ze zastupitelů má ty nejlepší nápady.
Lze však velmi jednoduše zmapovat docházku zastupitelů na zasedání zastupitelstva
města. V roce 2021 se uskutečnilo zasedání

Zastupitelstva města Velké Pavlovice pětkrát
a celkem všech pět zasedání trvalo 711 minut,
tedy téměř 12 hodin. Doba strávená zastupiteli v zasedací místnosti městského úřadu je
tedy hodně podobná jako v roce 2020.
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Zasedání zastupitelstva města Velké Pavlovice v roce 2021
Číslo zasedání

Datum		

Čas

15. 			

4. února 		

18.00 – 18.45 hod.

16. 			

27. května

18.00 – 21.35 hod.

17. 			

17. června

18.02 – 19.50 hod.

18. 			

9. září 		

18.00 – 20.02 hod.

19. 			

6. prosince

18.04 – 21.45 hod.

100 %

Jana Crháková 		
– úmrtí

34,1 %

Mgr. Martin Prokeš, Ph.D. 6,1 %
– mandát ukončen k 1. prosince 2021
Radní se sešli v roce 2021 celkem 27krát, což
vychází přibližně jedenkrát za 14 dní. Schůze
rady města trvá průměrně 2,5 hodiny, celkem
bylo „projednáno“ téměř 69 hodin.

Účast na zasedáních zastupitelstva města v %
Ing. Dušan Bedřich

79,5 %

Petr Hasil		

100 %

Ing. Jaroslav Benda, Ph.D.

82,8 %

Jan Havránek		

100 %

Mgr. Renata Bláhová

100 %

Karel Hovězák		

100 %

František Čermák		

100 %

Jiří Otřel			

100 %

Josef Dostoupil		

97,9 %

František Popelka		

100 %

Mgr. Eva Drienková
– nová zastupitelka

100 %

Stanislav Prachař		
– nový zastupitel

Ing. Roman Halm		

100 %

Mgr. Michal Rilák 		

79,5 %

Starosta města Jiří Otřel se zúčastnil všech
schůzí rady města, místostarosta Petra Hasil chyběl na dvou, Ing. Mgr. Marie Šmídová
rovněž. Na jedné schůzi chyběl Ing. Roman
Halm. Mgr. Michal Rilák se nezúčastnil
pěti schůzí.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

MÍSTNÍ POPLATKY
PRO ROK 2022

MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE I V ROCE 2022
FINANČNĚ PODPOŘÍ SPOLKY

Místní poplatky se budou vybírat v době od
14. března 2022 do 15. dubna 2022 v hotovosti
nebo platební kartou na pokladně městského
úřadu. Poplatky lze hradit i bezhotovostním
převodem na účet města, ale pouze po předchozím sdělení platebních údajů od zaměstnanců městského úřadu. Platební údaje se budou zasílat na požádání e-mailem (výjimečně
SMS zprávou starším občanům, kteří nemají
e-mail).

Rada města schválila v úterý 8. února 2022
dotace pro velkopavlovické spolky, které se
podílí na kulturním, sportovním či jinak společenském životě ve městě.

Pracovní doba pro platbu na pokladně
městského úřadu:
Pondělí 7:30 – 11:00, 12:00 – 17:00
Úterý

7:30 – 11:00, 12:00 – 16:00

Středa

7:30 – 11:00, 12:00 – 17:00

Čtvrtek 7:30 – 11:00, 12:00 – 16:00
Kontakty pro sdělení platebních údajů:
Lenka Nesvadbová
e-mail: nesvadbova@velke-pavlovice.cz
tel.: 777 736 496
Liběna Ludvová
e-mail: ludvova@velke-pavlovice.cz
tel.: 777 736 434
Sazba poplatku ze psa:
V rodinném i bytovém domě činí ročně
200 Kč, za druhého a každého dalšího psa
300 Kč.
Výše poplatků za nájem pozemků a nájem
hrobů jsou uvedeny individuálně v nájemních
smlouvách.
Sazba poplatku za svoz odpadu za kalendářní rok 2022 a osobu činí 700 Kč.
Pytle na tříděný odpad se budou vydávat
v počtu 12 kusů na osobu i občanům starším
75 let a dětem do 2 let, přestože jsou od poplat-
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Ing. Mgr. Marie Šmídová

Zabývala se však pouze žádostmi, v nichž
není požadováno z rozpočtu města více jak
50 tis. Kč, zbylé zůstanou na rozhodnutí zastupitelů města 24. února 2022.

ku osvobozeni. Žádáme občany o vyzvednutí
pytlů nejpozději do 31. května 2022.
V souvislosti s novelizací zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vydalo Zastupitelstvo města
Velké Pavlovice Obecně závaznou vyhlášku
města Velké Pavlovice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platnou od 1. ledna 2022
(celý text vyhlášky je zveřejněn na webových
stánkách města – samospráva obce – právní
předpisy města).
Výňatek z této vyhlášky:
Čl. 2 Poplatník
(1) Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci (týká se
i cizinců s jakýmkoli druhem pobytu v ČR)
b) vlastník (fyzická a nově i právnická osoba) nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Čl. 3 Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní
rok (období od 1. 1. do 31. 12).

Rada města rozdělila 201 tisíc Kč, zastupitelé
města se však budou muset vyrovnat s žádostmi o dotaci v celkové výši 1.836.000 Kč.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Čl. 4 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku, kterým je Městský úřad Velké Pavlovice,
ohlášení nejpozději do 15 dnů od dne vzniku
své poplatkové povinnosti (přihlášení k pobytu, narození dítěte, nárok na osvobození atd.).
Formulář pro ohlášení poplatkové povinnosti
je zveřejněn na webových stránkách města:
městský úřad – místní poplatky – poplatek
za odpad
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je povinen poplatník tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala
(odhlášení z pobytu, pozbytí nároku na osvobození, atd.).
Čl. 5 Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 700 Kč.
V případě, že v průběhu kalendářního roku
dojde ke změnám, které ovlivní poplatkovou povinnost (vznik nebo zánik), například v souvislosti se změnou místa trvalého pobytu, změnou
ve vlastnictví nemovité věci, vzniku nebo zániku
nároku na osvobození atd., hradí se poplatek
v poměrné výši, rozhodující je stav ke konci kalendářního měsíce, ve kterém ke změně došlo.
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Čl. 6 Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 15. dubna příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti, je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 7 Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které
poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné
obci a má v této jiné obci bydliště,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení

dítětem žijícím ve společné domácnosti,
které je mladší nebo dovršilo 18 let toho kalendářního roku včetně, a to ve výši 400 Kč
(platba za třetí a další dítě činí 300 Kč).

e) na základě zákona omezena na osobní
svobodě s výjimkou osoby vykonávající
trest domácího vězení.

(4) Úleva podle odst. 3 se neposkytuje v případě, že je toho kalendářního roku poskytnuto
fyzické osobě ve společné domácnosti osvobození dle odst. 2 písm. b).

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které
poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) je osobou po celý příslušný kalendářní
rok se zdržující v zahraničí,
b) je osobou mladší 2 let nebo osobou, která dovršila 2 roky v příslušném kalendářním roce,

b) umístěna do dětského domova pro děti
do 3 let věku

c) je osobou starší 75 let nebo osobou, která dovršila 75 let v příslušném kalendářním roce.

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, ORP, zákonného zástupce dítěte
nebo nezletilého,

(3) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení
v obci a která je třetím a každým dalším

2022

(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou
nebo zákonem, nárok na osvobození nebo
úlevu zaniká.
Formulář pro ohlášení nároku na osvobození
nebo úlevu je zveřejněn na webových stránkách
města (městský úřad – místní poplatky – poplatek za odpad) nebo je k dispozici na městském úřadě.
Lenka Nesvadbová

VELKÉ PAVLOVICE V ČÍSLECH – STATISTIKA ZA ROK 2021
K 31. prosinci 2021 žilo ve Velkých Pavlovicích 3.042 obyvatel.

ve většině uskutečnily v plánovaném termínu
a ve většině na jiném vhodném místě.

Průměrný věk obyvatel: 42,6 let

Před Římskokatolickou církví stvrdilo svůj
slib 10 novomanželských párů, před Církví
československou husitskou 3 páry.

Počet mužů: 1 497 (+15 let 1257)
Počet žen: 1 545 (+15 let 1342)
Počet přihlášených k trvalému pobytu: 43
Počet odhlášených: 69
Počet narozených: 33 (19 chlapců, 14 děvčat)
Počet zemřelých: 35 (18 mužů – prům. věk
74 let, 17 žen – prům. věk 76 let)
Informativní počet cizinců s platným povolením k pobytu k 31. prosinci 2021: 69

Svatební sezóna roku 2021
V matričním obvodě, do kterého náleží Velké
Pavlovice, Bořetice a Němčičky, bylo uzavřeno 57 manželství, to je pouze o 2 více, než
v roce 2020, kdy snoubenci svatby ve velkém
rušili či přesouvali kvůli epidemii Covid-19
a různým omezením. Tentokrát byla situace o poznání klidnější a svatební obřady se

Z celkového počtu bylo 25 párů příslušných
do zdejšího matričního obvodu. Jinými slovy,
jeden či oba snoubenci byli přihlášeni k trvalému pobytu ve Velkých Pavlovicích, v Bořeticích nebo Němčičkách.
Současná mladá generace vstupuje do manželství méně často a později než její rodiče.
Od roku 2001 se významně proměnila věková struktura snoubenců. Největší změnou je
pokles snoubenců ve věku do 25 let. Mnohem
větší podíl osob žije nesezdán a svatba je odkládána do vyššího věku. Často oddáváme
páry, které mají jedno i více dětí. Průměrný
věk novomanželů při prvním sňatku se v posledních letech příliš nemění. Když se vrátím
do loňského roku, konkrétně u nás se muži
poprvé nejčastěji ženili ve 33 letech, ženy
ve 30 letech, průměrný věk pak u mužů činil
35 let, u žen 33 let.

Rozloučili jsme se s našimi
rodinnými příslušníky,
známými a přáteli…
Zdeněk Krčmař, Josef Šmída, Petr Secký,
Renata Hlávková, Vlastislav Hlávka, Josef
Pláteník, Zdenka Otřelová, Miluše Marténková, Stanislava Grenová, Antonín Jaborník,
Ivan Kallus, Štefánia Komosná, Jan Drtil,
Marie Košuličová, Miloš Reho, František Procházka, Radoslava Pilková, Jan Panic, Marie
Gregorová, Jiřina Procházková, Rostislav
Michna, Marie Zárubová, Jana Goldová, Petr
Lešiga, Jaroslav Bartůněk, Zdeněk Hanák,
Ivana Vojtěšková, Jana Crháková, Yveta Petříčková, Marie Pláteníková, Božena Lešigová,
Jaroslav Pecka, Jiří Brtevník, Jarmila Pokorná
a Jan Tesař
Čest jejich památce!
Přehled vytvořený z údajů vedených v evidenci obyvatel má pouze informativní charakter. Institucí, která
je oprávněna poskytovat statistické údaje ve smyslu
§ 18 odst. 1 písm. b) a c) zákona o statistické službě je
Český statistický úřad.

Z matriky Dagmar Švástová

ROZHODNI A MY TI POZDĚJI ŘEKNEME,
JESTLI BYLO ROZHODNUTÍ SPRÁVNÉ
Konec starého roku a začátek nového je plánovací. Vždycky se najde nějaká věc, kterou máme v tomto období v hlavě s tím, že
bychom ji chtěli během roku udělat.

U měst a obcí je to stejné. Obce musí plánovat o to více, protože hospodaří s veřejnými
prostředky (penězi) a lidi by měli mít čas se
vyjádřit k tomu, když se má dít něco „většího“.

Na konci každého roku se schvaluje rozpočet
obce, ze kterého lze většinou hodně vyčíst, co
se bude dít v roce následujícím. Kdo se vyzná
v různých kolonkách, zjistí si sám, kam jsou
směřovány peníze. Kdo se v podkladech ne-
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vyzná, stačí poprosit kteréhokoliv zastupitele, protože ti mají k dispozici rozpočet našeho města s celkem detailním rozpisem.
Ale proč toto zmiňuji. Schválení rozpočtu
města je důležitá věc, a přesto prochází u občanů téměř bez povšimnutí. Myslím si, že lidi
vlastně ani nezajímá, jestli dáme jedné škole
o 2,5 mil. Kč víc než obvykle, anebo jestli přibude víc o 10 nebo 15 mil. Kč vedoucímu služeb města Jendovi Havránkovi na paragrafu
3639, což jsou komunální služby.
Asi je to logické. Možná se až tak moc neví,
co za tím vším je, a vlastně, když se mě to netýká, proč bych se o to měl starat. Anebo že
by důvěra v zastupitele?
Vrátím-li se k částce 2,5 mil. Kč pro školu,
asi vám postačí informace, že je třeba pořídit
nové kotle, které vytápí celou základní školu i gymnázium, a v tom spočívá samozřejmě i plno dalších finančně náročných úprav
v kotelně.
A navýšení o 15 mil. Kč na komunálních
službách není nic jiného než dlouhodobě avízované zbudování zázemí pro Služby města

na Špitálku o rozloze 2000 m² (stavba je již
zahájena) a také zpracování projektové dokumentace na budovu, která bude postavena místo kina.
Zastupitelé schvalovali rozpočet města
6. prosince a všech 14 přítomných zastupitelů
pro něj zvedli ruku. Pokud se nepletu, nebyly
ani žádné dohady a mám-li psát sám za sebe,
rozhodnout se, jak hlasovat, bylo pro mě velmi jednoduché. A to se bavíme pořád o rozdělování miliónů na různé akce, které budou
realizovány ve Velkých Pavlovicích.
Za týden, měsíc, půl roku po schválení rozpočtu dochází na lámání chleba a je třeba
sehnat dodavatele, kterému má město ty
miliony zaplatit za vykonanou práci. Vypíše se výběrové řízení a přihlásí se mimo
jiné i někdo, kdo je levný. Ale až moc levný.
Že je to podezřelé? Odvede svou práci kvalitně? Možná, ale není lepší jej zrovna vyřadit? A když se vyřadí, budeme potom vysvětlovat radním anebo zastupitelům, proč
jsme jej vyřadili? Proč nešetříme? To už je
potom rozhodování jiného kalibru. A to je
právě příležitost pro ostatní, kteří nám poz-

ději řeknou, jestli bylo rozhodnutí správné.
Jenomže my se to od nich dozvídat nemusíme, to už víme „později“ sami.
Tento článek mě však donutilo napsat úplně
něco jiného. Rozhodování o maličkostech
(jak pro koho), ovšem o takových, které se
lidí dotýkají. Které se jich dotýkají přímo.
Které pocítí.
Zmíním se zase o facebooku, který je pro mě
celkem důležitý komunikační kanál s občany
města, ale také s lidmi z širokého okolí.
Existují témata, která spolehlivě rozproudí
debatu a někteří už se těší, až bude ke konci
roku zveřejněn status, kdy a kde bude silvestrovský ohňostroj. A potom si jenom pročítají
s drinkem v ruce komentáře.
O tom, zda bude nebo nebude ohňostroj, bylo
rozhodováno v roce 2020 a v dřívějších letech
někdy na podzim. Místo se neřešilo, to bylo
jasně dané.
V roce 2021 jsme ještě týden před koncem
roku nevěděli, jestli udělat ohňostroj u radnice nebo na rozhledně. A když u radnice, jestli
s reprodukovanou hudbou a svařákem, anebo

ROZPOČET MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE NA ROK 2022
Příjmy

Kč

Daňové příjmy

63 035 000,00

Nedaňové příjmy

7 412 100,00

Přijaté transfery

3 554 600,00

Příjmy celkem

74 001 700,00

Výdaje
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paragraf

Kč

Zemědělství, lesní hosp.

1011–1099

60 000,00

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2123–2143

1 999 000,00

Doprava

2211–2295

8 476 200,00

Vodní hospodářství

2310–2399

3 030 000,00

Vzdělávání

3111–3133

11 479 900,00

Kultura, církev, sdělovací prostředky

3313–3399

3 169 000,00

Tělovýchova a zájmová činnost

3412–3429

2 320 000,00

Zdravotní středisko

3511

2 000 000,00

Bydlení, komunální služby, územní rozvoj

3612–3639

35 060 000,00

Nakládání s odpady

372X

3 700 000,00

Ochrana přírody a krajiny

3744–3759

1 377 000,00

Ekologická výchova a osvěta

3792

3 757 200,00

Služby pro obyvatelstvo

3900

200 000,00

Sociální věci

4329–4359

835 000,00

Ochrana obyvatelstva, bezpečnost, požární ochrana

5212–5512

2 421 000,00

Všeobecná veřejná správa a služby

6112–6171

13 700 000,00

Mezinárodní spolupráce

6223

15 000,00

Finanční operace

6310–6399

3 820 000,00

Ostatní činnosti

6402–6409

1 500 600,00

Výdaje celkem

98 919 900,00

Saldo příjmů a výdajů

-24 918 200,00

Financování

24 918 200,00
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jenom bez svařáku či jenom bez hudby. Konečné rozhodnutí padlo až 28. prosince, kdy
už jsme věděli, anebo spíše tušili, jaká budou
v platnosti opatření skrze šíření COVID-19.
Čekal jsem, že se ozvou občané, kterým ohňostroje vadí, a také jsem očekával diskuzi,
proč není ohňostroj pod rozhlednou jako
na začátku roku 2021, kde se na něj mohou
dívat i děti, protože by byl odpálený těsně
po setmění. Navíc u rozhledny asi není tolik zvířat (myslivecky „zvěře“) jako přímo
ve městě.
Světe div se, ale rozhodování o silvestrovském
ohňostroji bylo pro mě náročnější, než schvalování rozpočtu města. Náročnější…, nevím
jestli je to to správné slovo, …prostě bylo
pro mě důležité mít zesumírované všechna
pro a proti, protože vím, že se jedná o choulostivé téma. Vysvětlovat někomu, proč se musí
kompletně zrekonstruovat kotelna na základní škole za 2,5 milionu je kupodivu jednodušší
než někomu vysvětlovat, proč jsme se rozhodli udělat ohňostroj u radnice, a ne pod rozhlednou. Je to paradox, ale je to tak.
A proč jsem se se starostou dohodl na tom,
že odpálí hasiči ohňostroj z náměstí o silvestrovské půlnoci? Jeden z hlavních důvodů byl
pro mě ten, že akce „Rozloučení se starým
rokem“ je u radnice tradiční a oblíbená. Navštěvuje ji poměrně dost lidí. Umožňovala
to i vydaná opatření proti šíření COVID-19,
včetně možností vypití si teplého nápoje
bez toho, aniž by si člověk musel cítit provinile. Navíc jsme si byli jistí, že nedojde tradičních 400–500 lidí, a náměstí u radnice nebude

natřískané hlava na hlavě.
A zda ohňostroj anebo ne? Byl jsem iniciátorem vzniku vyhlášky, která je již v platnosti
a zakazuje používání pyrotechniky ve Velkých Pavlovicích vyjma prostor u rozhledny
(celoročně 6.00 – 22.00) a vyjma 31. 12 a 1. 1.
v celém katastru města každého roku. Nejsem
tedy pyroterorista, který je do ohňostrojů blázen, ale na druhou stranu…, kdy jindy ohňostroj, když ne na Silvestra?
Možná ještě složitější rozhodování bylo o tom,
zda uspořádáme „Vánoční jarmark u radnice“.
V roce 2020 bylo všechno jasné, tehdy to nešlo
– opatření byla jasná.
V roce 2021 byla opatření taková, že se
v tom nevyznalo ani prase a každý si vykládal možnost konání vánočního trhu jinak.
Co Čech – to epidemiolog, co diskutér na
internetu – to člověk považující se za právníka. Já jsem zastával názor takový, že trhy být
nemohou tam, kde neprobíhají celý rok. Tedy
pro Velké Pavlovice smůla.
Čím více se blížil čas konání jarmarku, tím
více se musel měnit a ořezávat program, až
z něho nezbylo téměř nic. Měl jsem v jednu
dobu obavy, že se akce opět odpíská a nebude
vůbec, přestože i zastupitelé vyjádřili podporu konání nějaké formy vánočního setkání
u radnice.
Jaké bylo konečné rozhodnutí? Na pódiu
kapela Windband, která hrála naposled
na vánoční akci právě ve Velkých Pavlovicích (2019), pouštění balónků s vánočními
přáníčky, prodej perníčků v jednom stánku

2022

a zapálené koksáky, kdyby náhodou někdo
přišel a bylo mu zima. Jak bylo naplánováno, tak vše proběhlo. Máme už nějakou dobu
po obou akcích, a víme, že rozhodnutí bylo
správné. Ve Velkých Pavlovicích se počet nakažených COVID-19 nijak zásadně nezvedl.
Kdo se chtěl v rámci nějakých kompromisů
pobavit, měl možnost.
Zda jsou moje/naše rozhodnutí na radnici
správná, se někdy dozvídáme za pár dnů, ale
také se je někdy dozvíme až z volebních výsledků, kdy je vystaveno občany zastupitelům
jakési vysvědčení.
Rok 2022 je volební, po čtyřech letech se budou opět volit noví zastupitelé a situace bude
možná zajímavá.
Za povšimnutí stojí, že máme v zastupitelstvu
v současné době 3 politické strany (KSČM,
ČSSD, KDU-ČSL) které mají pouze po jednom zastupiteli. Přitom tyto strany měly v minulosti mandátů více.
Nelze opomenout ani skutečnost, že v tomto
volebním období odmítli vykonávat z různých
důvodů svou funkci čtyři zastupitelé (Lubomír Zborovský, Mgr. Ing. Martin Prokeš, Jiří
Hanzálek, Mgr. Pavla Míchalová) a bohužel
také to, že nás navždy opustili dva dlouholetí zastupitelé města (Ing. Pavel Procházka, Jana Crháková). A potom si ještě ledacos
štěbetají vrabci…
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

PLÁN STAVEBNÍCH AKCÍ MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE NA ROK 2022
Prodloužení komunikace
v ul. Bří Mrštíků
V současné době je akce bohužel pozastavena,
a to z důvodu vedení el. kabelu v trase komunikace. Jedná se o přeložení kabelu se správcem sítě.
Stavba vodní nádrže Záblatská,
tůní a mokřadů a zpevnění komunikace
k nádrži
Stavba probíhá dle harmonogramu, velkopavlovičtí rybáři plánují ještě v letošním roce
zarybnění. Stavba jako taková by měla být
hotova do léta, na podzim proběhne výsadba stromků.
Stavba technického zázemí
pro potřeby Služeb města, ul. Tovární
Akce byla zahájena ještě před koncem roku
2021. Součástí areálu je zpevněná plocha a
plechová hala pro uskladnění strojů, popř.
materiálu. Vše by mělo být dokončeno do konce května 2022, celkové náklady na akci jsou
11,6mil. Kč.
Zpracování PD na výstavbu budovy,

která bude stát na místě bývalého kina
Záměrně není uváděn název budovy, byť se
předpokládá, že v budově bude ZUŠ, knihovna i TIC. Město Velké Pavlovice se bude zřejmě
přizpůsobovat dotačním titulům. Zpracovatel
projektové dokumentace je vysoutěžen, je
jím firma INTAR,a.s. z Brna. Na budovu byla
zpracovaná studie, která bude rozpracovaná
vysoutěženou firmou více dopodrobna a poté
bude zpracována projektová dokumentace.
Výstavba inženýrských sítí
a komunikace v ul. U Trkmanky
Na konci roku 2021 proběhla jednání s majiteli pozemků a projektanty, na kterém
byly domlouvány podmínky zástavby domy
a výstavby komunikace. V lokalitě je důležité
se vyrovnat s tím, aby byly domy vystavěny
nad pomyslnou hladinou stoleté vody a zároveň aby nebyly náklady na výstavbu domů ani
komunikace zbytečně nákladné.
Rekonstrukce komunikace
v ul. V Sadech
Jeden z nejhorších povrchů komunikace je
právě v této ulici. Bohužel stav povrchu je pří-

mo úměrný stavu kanalizace. Čas rekonstrukce povrchu komunikace a následně i chodníku
v horní části ulice tedy není úplně v režii města. Rekonstrukce povrchu bude provedena
po opravě kanalizace jejím majitelem – Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.
Zpracování PD na zastřešení,
zastínění a pódium v areálu u sokolovny
Na jednání zastupitelstva 6. prosince byla
zastupitelkou Mgr. Renatou Bláhovou
představena zastupitelům studie úprav
v areálu u sokolovny. Na tuto studii by se
mělo po prodiskutování navázat projektovou dokumentací.
Rekonstrukce střechy na přístavbě šaten
v areálu TJ Slavoj Velké Pavlovice
TJ Slavoj Velké Pavlovice plánuje rekonstrukci střechy na budově ubytovny ve svém majetku. V rámci těchto úprav bude provedena
i rekonstrukce střechy na přístavbě šaten
v majetku města.
Přístavba kolumbária
O další výstavbě urnových míst bylo jednáno
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s památkáři a zástupci Římskokatolické církve – jakožto majiteli sousedních pozemků.
Byl dojednán kompromis, který sice pomůže
na pár let vyřešit nedostatek urnových míst
v kolumbáriu, ale vzhledem k vzrůstajícímu
trendu spalování, není věc vyřešena dlouhodobě.
Oprava a rekonstrukce kotelny ZŠ
Základní škola ve Velkých Pavlovicích disponuje třemi kotly na vytápění. V provozu jsou
pouze dva, třetí není provozuschopný. To, že
postačují k vytápění dva kotle, je zapříčiněno
tím, že pláště budov jsou zatepleny a osazeny
relativně novými okny. Na výměnu kotlů je
zpracováván projekt. Výměnou starých kotlů
za nové dojde bezesporu k úspoře protopené-

ho plynu.
Výměna prvků na skateparku
V rozpočtu na rok 2022 se počítá i s výměnou
dosluhujících prvků na skateparku. V plánu
je pořídit prvky betonové, ovšem jejich cena
je dvakrát tak dražší, než bylo předpokládáno. (Více než 1 mil. Kč.) Otázkou tedy je, zda
zastupitelé v průběhu roku další finanční prostředky uvolní.
Oprava veřejného osvětlení
Na opravu veřejného osvětlení je vyčleněno
1 mil. Kč. Kde budou opravy provedeny se ještě neví. Na konci roku 2021 byla dokončena
projektová dokumentace, na opravu veřejného osvětlení v ul. Nová, Kpt. Jaroše, Kopeč-

ky, Lidická, Herbenova, Růžová a část Bří
Mrštíků. Bohužel se ceny materiálu vyšplhaly tak vysoko, že bude provedena ještě menší
část oprav, než se předpokládalo.
Výstavba ordinace pro zubaře
V současné době probíhá výběrové řízení
na dodavatele vybavení. Jakmile bude dodavatel znám, budou započaty stavební práce. Práce je třeba přizpůsobit požadavkům
na instalaci zakoupeného vybavení, dle pokynů výrobce.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

VELKÉ PAVLOVICE SE OPĚT PŘIPOJÍ K CELOSTÁTNÍ AKCI
– UKLIĎME ČESKO. PŘIPOJTE SE I VY!
Sobota 2. dubna bude dnem, kdy bude v celé
České republice probíhat akce „Ukliďme Česko“. Ve Velkých Pavlovicích ji známe spíše
pod názvem „Jarní úklid“.
Do úklidu příkopů podél cest, remízků a jiných veřejných ploch se zapojují každoročně
místní spolky i dobrovolníci. Bližší informace
budou včas zveřejněny na webových stránkách města Velké Pavlovice pod adresou
www.velke-pavlovice.cz v aktualitě. Objeví se
zde cca v první polovině března.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

ROK 2021 – STRUČNĚ A JASNĚ
Koupě rodinného domu
na Náměstí 9. května 3
V roce 2020 schválili zastupitelé města koupi rodinného domu, realizace prodeje však
proběhla až v roce 2021. Náklady na pořízení rodinného domu se stodolou, na pozemku
o výměře 699 m², byly 4.300 tis. Kč. Co
vznikne na tomto místě, je otázkou, návrhy
ze stran zastupitelů jsou různé. Ponechat RD
k nájmu, zřídit ordinaci pro lékaře, školní klub
či zbudovat předškolní třídu mateřské školy. Nevylučují se samozřejmě ani kombinace
uvedených využití.
Demolice kina
Demolice budovy kina byla zahájena v únoru. V průběhu demolice budovy se ukázaly
další skutečnosti, které potvrdily správnost
rozhodnutí budovu srovnat se zemí. V druhé
polovině roku 2021 byla podepsána smlouva na dodání projektové dokumentace nové budovy.
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Místo kina je v současné době provizorní
parkoviště. Náklady na demolici se vyšplhaly
ke 3 mil. Kč.
Stavba vodní nádrže Záblatská,
tůní a mokřadů a zpevnění komunikace
k nádrži
V roce 2021 byla provedena skrývka půdy, jež
byla vyhrnuta z míst, kde bude nádrž nebo
tůně a navršena byla na místa, kde jsou plánovány valy – vyvýšeniny. V polovině roku by
měly být hotové zemní práce, výsadba stromů
a křovin proběhne na podzim. Tato akce je financována z dotačních prostředků. Celkové
náklady se vyšplhají k 30mil. Kč, z pokladny
města však budou uhrazeny „pouze“ miliony
čtyři. V současné době probíhá formální proces schválení podkladů pro čerpání dotace.
Výstavba nové komunikace
v ul. Kpt. Jaroše
Ať už nazveme tuto akci rekonstrukcí, anebo

jakkoliv jinak, je jisté, že se jedná o zbudování
zcela nové komunikace s kompletně novým
podložím, novými obrubami a novými kanalizačními vpusťmi. V ulici bylo zbudováno
také nové veřejné osvětlení a správce kanalizace provedl vyvložkování stoky pod komunikací. Celkové náklady bez veřejného osvětlení jsou 4,2 mil. Kč. Oprava byla provedena
z důvodu špatného stavu vozovky, zapříčiněného vadami na kanalizaci, či nevhodným
postupem při původní výstavbě komunikace
a kanalizace.
Výstavba workoutového hřiště
Workoutové hřiště bylo zbudováno mezi
areálem kynologů a skateparkem. Je vyhotoveno z trvanlivých materiálů a mělo by být
téměř bezúdržbové. Workoutová sestava byla
dokončena na podzim loňského roku. Celkové náklady na výstavbu jsou 630 tis. Kč,
částkou 90 tisíc podpořil realizaci spolek
FORUM MORAVIUM.
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Výstavba komunikace
a inženýrských sítích v ul. Starohorská
Město Velké Pavlovice nedisponuje v současné době pozemky, které jsou vhodné
pro zástavbu rodinnými domy, a tak bylo rozhodnuto, že budou zafinancovány „prodloužení ulic“, kde je touha stavět a kde nedochází
ke komplikacím spojených s neochotou prodeje částí pozemků na komunikace a sítě. Je
pravděpodobné, že se výstavba v této lokalitě
brzy o nějaký dům ještě rozroste. Celkové náklady 4,2 mil. Kč.
Výstavba technické zázemí
pro Služby města
Akce byla zahájena ještě před koncem roku
2021. Součástí areálu je zpevněná plocha a
plechová hala pro uskladnění strojů, popř.

materiálu. Vše by mělo být dokončeno do konce května 2022, celkové náklady na akci jsou
11,6mil. Kč.

• oprava komunikace Stará hora

Oprava terasy mateřské školy

• oprava boční brány na hřbitově

Mnoho let plánovaná oprava terasy byla provedena moderními technologiemi. Dlouhodobě trvající problémy se zatékáním dešťové
vody do suterénu budovy mateřské školy, tedy
do technických prostor a kuchyně, jsou snad
vyřešeny. Stejná technologie zaizolování je
využita i na nepoužívané terase sokolovny.
Celkové náklady včetně nového zábradlí na
terase byly 2,8 mil. Kč.

2022

• oprava/zpevňování polních cest
• oprava cyklostezky pod rozhlednou
• výměna tří garážových vrat
na městském úřadě
• oprava hydroizolace na kiosku
pod rozhlednou
• rozšíření nádrže na užitkovou vodu
u rozhledny
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Ostatní:
• oprava propadlé komunikace ul. Horní
• oprava místní komunikace ul. Tovární

PROČ NEUKLÍZÍ PRACOVNÍCI SLUŽEB MĚSTA
VŠECHNY CHODNÍKY
Když napadne větší nadílka sněhu, mají
o zábavu postarané jak děti, tak i ti, co sníh
uklízí. S uklízením sněhu na chodnících pomáhá pět let zametací vůz. A jako vše, i tento
způsob odklízení má své výhody i nevýhody.
Hlavní výhodou je, že sníh je odmeten a není
odhrnut. Bohužel, potom může chodník jednodušeji namrzat. A jaká je hlavní nevýhoda?
Nevjede všude. Buď se prostě na chodník jednoduše nevejde (ulice Úvoz), anebo mu v jízdě
na chodník něco brání (vysoký nájezd) a také
mu může zavazet něco při jízdě po samotném
chodníku (zídka, auto).
Já mám názor takový, že když už tedy z něja-

kého důvodu musím na chodníku částečně
stát, stojím tak, aby šlo v klidu projet širším
vozíkem, tedy aby zůstal volný aspoň ten jeden
ubohý metr pro maminku s kočárkem, popř.
pro elektrický vozík se seniorem.
K projetí zametacího vozu však ani tento
metr nestačí. Při uklízení sněhu tak musí
sjet z chodníku o vjezd k domu dříve a najíždí
o vjezd dále. To znamená neuklizený chodník před dvěma domy. Kdo by to měl uklidit,
pouvažujte sami.
Problém je tu však ještě jeden, a to je právě
případ třeba ulice Zahradní nebo Střední
(viz foto). Zametací vůz nenajede na chodník

všude, stačí vyšší rantl a může zůstat dalších
50 metrů neuklizených.
Víme, že není jednoduché parkovat s vozidly
tak, aby to vyhovovalo všem a vždy, ale když
už něco zaviním, chtělo by to alespoň snahu
o napravení.
Fotografie byly pořízeny právě proto, aby
bylo jasné, že zametací vůz tudy prostě projet nemůže a není tedy v silách města chodník uklidit.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

Tudy tedy opravdu cesta zametacího vozu nevede. A stačilo by tak málo…
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PRÁCE NA STAVBĚ VODNÍ NÁDRŽE ZÁBLATSKÁ
SE PO NOVÉM ROCE OPĚT ROZBĚHLY
Několik set metrů jižně od Velkých Pavlovic
vzniká vedle říčky Trkmanky nová, dva a půl
hektaru velká vodní nádrž a tůně. Po menší pauze se začátkem roku 2022 na místo
vrátily těžké stavební stroje, které se pustily
do hloubení nádrže, navážení terénní modelace a srovnávání ornice.
Dva a půl hektaru velká vodní nádrž, tůně
a množství zeleně vznikne v katastru Velkých Pavlovic v lokalitě zvané Záblatská.
Biocentrum, které se potáhne mimo zastavěnou část města po levé straně dále ve směru
na Velké Bílovice, má mít celkovou rozlohu
přesahující patnáct hektarů. Cílem projektu je vytvořit vodní plochy s litorálními zónami a množstvím vodních a mokřadních
biotopů, tůní je v plánu celkem 7 plus hlavní
rybník. Veškeré vodní plochy budou podporovat biodiverzitu a vyšší ekologickou stabilitu krajiny.
O budování nových vodních ploch a také
o před nedávnem ukončený projekt Povodí
Moravy – prodloužení říčky Trkmanky, se
začali zajímat také reportéři hlavního zpravodajského pořadu Události z České televize,
kteří o těchto významných akcích s pozitiv-

Začátkem ledna se opět rozjely práce na budování nových vodních ploch
v lokalitě Záblatská.
ním dopadem na životní prostřední natočili
obsáhlou reportáž. Tu bylo možné shlédnout
v hlavním vysílacím čase ve 20:00 hodin
v Událostech na ČT1 a ČT24 a také v regionálním zpravodajství Události v regionech Brno,

a to v několika následných reprízách. V reportáži dostal slovo i velkopavlovický starosta
pan Jiří Otřel.
Věra Procingerová

TELEGRAFICKY
Vánoční stromeček
před radnicí se rozsvítil

trošku kouzelný. Každý den se na něm totiž
objevilo nějaké to malé překvapení. Ten, který
měl oči na stopkách, mohl mezi jeho pichlavými větvičkami objevit třebas cukrovinku.
Není tedy divu, že se náměstí se stromem stalo pravidelnou zastávkou vycházek dětí z mateřské školy. To bylo radosti, když občas něco
sladkého objevily! A nezapomněly ani na poděkování do okna panu místostarostovi, který
tuto adventní kulišárnu vymyslel!

(29. 11. 2021)
V neděli 28. listopadu 2021 začal advent
a naše městečko se postupně proměnilo vánoční výzdobou. Jako každoročně byl rozsvícen vánoční strom před radnicí, který sem byl
pár dnů předem dopraven z nedalekých Dolních Bojanovic. Při vjezdu do Velkých Pavlovic všechny vítal krásně nazdobený stromeček
na kruhovém objezdu, nechyběla ani světelná výzdoba na lampách veřejného osvětlení,
bohatě nasvícena byla i spousta rodinných
domů a jejich zahrádek. Aby toho nebylo málo, přišel místostarosta se zajímavou novin-

Vánoční strom na kruhovém objezdu
před Hotelem Lotrinský.
kou. Pro ukrácení čekání na Vánoce pověsil
každý den na vánoční strom před radnicí
nějakou tu mlsotu či drobnůstku… Především
děti byly ve střehu a nález předvánočního
dárečku jim působil velkou radost.

Děti z mateřské školy měly
u radnice mikulášskou nadílku
(6. 12. 2021)

Vánoční strom před radnicí k nám
doputoval z Dolních Bojanovic.
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Mikulášská nadílka na stromečku? Nic nemožného, alespoň ne ve Velkých Pavlovicích.
Jak už bylo v předchozím příspěvku uvedeno,
vánoční strom před radnicí byl roku 2021 tak

Našly jsme bonbóny! Děkujeme!
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Ohňostroj na přivítání
nového roku byl zakoupen.
Navzdory nejasnosti,
zda bude možné jej odpálit
(6. 12. 2021)
V prosinci loňského roku schválila rada města zakoupení ohňostroje, který byl následně
odpálen při příležitosti oslav příchodu nového roku 2022. Zakoupeny byly tzv. baterie,
které už několik let odpalují postupně místní
dobrovolní hasiči. Délka ohňostroje opět
přesáhla 10 minut a do vzduchu vyletělo přibližně 900 světelných rachejtlí. V momentu nákupu bylo velkou otázkou, zda bude
možné z důvodu omezení v souvislosti s COVID-19 ohňostroj vůbec odpálit a také kde.
Ve hře byly dvě alternativy, a to prostranství
pod rozhlednou Slunečná, anebo náměstí
9. května. Nakonec dopadlo vše na jedničku
a ohňostroj začal vystřelovat své první světlice vstříc půlnočnímu temnému nebi s prvními
vteřinami roku 2022 na náměstí před radnicí.
A zájem byl obrovský. Náměstí bylo zaplněno velkou spoustou místních občanů i přespolních, oslavujících příchod nového roku.

Prosincový sníh
služby města nezaskočil
(9. 12. 2021)
Předpovědi meteorologů se vyplnily a pár dnů
po Mikuláši zasypaly jižní Moravu přívaly
sněhu. Zaměstnance služeb města však tato
kalamita nezaskočila a s nastalou situací si
poradili na výbornou. Od časného rána byli
s veškerou technikou v terénu a neúnavně
uklízeli. Zametací vůz udržoval bezpečnou
schůdnost chodníků, traktory s radlicemi
a nakladače zase silnice.

několik let materiál, který se „ještě někdy“
může hodit. Betony, kameny, rozbité panely,
stavební suť apod. Bohužel se vytvořila na
Hrůdku skládka odpadu (dá se říci...) a postupně jej zavážel kdokoliv čímkoliv. Bylo tak
nutné řešit jeho vyklizení. Vedoucímu Služeb
města Velké Pavlovice panu Janu Havránkovi se podařilo dohodnout využití materiálu
pro stavební účely další osobou. Ona získala
materiál, město nebude muset platit drtičku
anebo skládkovné. Dříve bylo místo vyhrazené pro uskladňování oplocené a uzavřené.
Nyní bude příjezd k tomuto místu znemožněn
betonovým hrazením.

"Hrůdek" poklizen. Skládka zmizela.

2022

Údržba krajiny
v lokalitě biocentra Zahájka
(13. 1. 2022)
Pracovníci Služeb města využili během zimního měsíce ledna příznivého počasí v době
vegetačního klidu a dali se do odstraňování
křovin, náletových dřevin a suchých stromů v biocentru Zahájka. Na likvidaci větví
využili sběrný a drtící vůz Zago. Podrcená
hmota byla dále využita jako mulč u vysazených stromů.

Odstraněné dřeviny ještě posloužily,
byly rozdrceny na cenný mulč.

Místo kabátu mulč.
Stromky jako v bavlnce

Po vodovodní havárii hasiči zajistili narušený sklep

(7. 1. 2022)

(14. 1. 2022)

V pátek 7. ledna 2022 mrzlo až praštělo. Zrána některé venkovní teploměry ukazovaly
bezmála 10 stupňů pod nulou. Natolik nízká
teplota si žádala pořádně se obléci. My lidé
to pořešíme po vlastní ose, teplá bunda či
kabát to spraví. Ale co stromy ve volné přírodě? Navíc, máme-li na mysli mladé, nedávno vysazené křehké sazenice náchylné
k promrznutí? Ty si žádají speciální péči
spočívající třeba právě v ochraně pomocí
mulče. Mulč krom mrazu navíc chrání půdu
před erozí, zabraňuje vypařování vody z půdy,
svým rozkladem jí dodává živiny a tlumí růst
plevele. Chrání také kořeny rostlin a cibulky
před chladem a před poškozením. Mulč také
slouží jako úkryt pro různý hmyz a podporuje aktivitu žížal a půdních mikroorganismů.
Pracovníci služeb města jej během promrzlého dne rozvezli ke stromkům nacházejícím
se u cyklostezky podél železniční tratě, nedaleko vlakové zastávky.

Ve čtvrtek 13. ledna po půl sedmé večer zasahovali hasiči ve Velkých Pavlovicích u vodovodní havárie. Podle původního oznámení
se mělo jednat o čerpání vody ze zatopeného
sklepu. Na místě však zjistili, že došlo k poškození stěny a podlahy. Přivolaný statik zhodnotil situaci a doporučil zajistit část prostoru.
Pomocí dřevěných trámů zapažili narušenou
stěnu, aby nedošlo k jejímu zborcení. Zásah
ukončili před dvacátou druhou hodinou.

Velkopavlovičtí hasiči „hasili požár“
v podobě zajištění zborcené stěny
ve vinném sklepu.

Vysloužilé vánoční stromky
posloužily coby mulč

Úklid sněhové nadílky v ulicích města.

(19. 1. 2022)

„Hrůdek“ vyklizen
(6. 1. 2022)
„Dáme to na Hrůdek“, zaznělo určitě mnohokrát z našich úst a také našich předchůdců. Hrůdek je místo, kde město uskladňuje

Pracovníci služeb města rozvážejí mulč
k mladým sazenicím stromků
nedaleko vlakové zastávky.

Tak jako každý rok posloužily vánoční stromky z domácností našich občanů k dalšímu bohulibému účelu, a to k rozdrcení na mulč. Práce se zhostili pracovníci Služeb města, kteří
rok co rok odstrojené stromky sváží. Rozdrcená štěpka, tedy mulč, byla použita k zateplení
mladých sazenic stromků a keřů.
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v areálu firmy HANTÁLY a.s. Stavbu provádí
firma FIRESTA – Fišer, Brno, vysoutěžená
cena je 11.634.712 Kč včetně DPH.

Složitý zásah hasičů
v Hustopečích
(31. 1. 2022)

Vánoční stroky se proměnily v mrazuvzdornou peřinu.

Oprava provzdušňovacího válce

Pět hasičských jednotek se podílelo na likvidaci požáru v hustopečské firmě vyrábějící
krmivo. Nejednalo se o typický požár, kde
by šlehaly plameny, ale o zahoření suroviny
na výrobu krmiv ve výrobní lince. Velkopavlovičtí hasiči se podíleli na vyhazování sypkého materiálu ze zásobníku, který je součástí linky.

(19. 1. 2022)

Městský meruňkový sad prokoukl.
V únoru byl řádně vyčištěn a omlazen.

Bývalé družstvo ožívá
čilým stavebním ruchem
(7. 2. 2022)

Zima je ideální období k opravám a údržbě
nářadí. Zaměstnanci Služeb města letos krom
mnohého dalšího opravili i provzdušňovací
válec na fotbalové hřiště.

Areál bývalého velkopavlovického zemědělského družstva se připravuje na výstavbu rodinných domů. Aktuálně zde probíhá výstavba kanalizace a za pomoci těžké techniky je
srovnáván terén.

Kam se ztrácí Trkmanka?
Velkopavlovičtí hasiči
při náročném zásahu v Hustopečích.

První únor, první sněženky
(1. 2. 2022)

Oprava provzdušňovacího válce
v dílně Služeb města.

První den druhého měsíce roku je sice obdobím ryze zimním, ale i v tomto čase dokáže
jaro o sobě už dávat neomylně vědět. Jak?
Rozkvetlými sněženkami. Máte chuť na trochu statistiky? Takže – letos, tedy v roce 2022,
pořídil snímky prvních sněženek pan Oldřich
Otáhal 1. února, v roce 2021 to bylo zhruba
o týden později a v roce 2018 bylo možné nafotit tyto vyhlížené posly jara dokonce už začátkem ledna.

Služby města budou mít
nové technické zázemí
(31. 1. 2022)
V měsíci listopadu 2021 začaly práce na
budování nového technického zázemí
pro Služby města Velké Pavlovice. Jedná
se o výstavbu zpevněné plochy a halu pro
technické služby města na pozemku města,

Ještě před pár měsíci zde bylo kdysi
věhlasné zemědělské družstvo. Za nějaký
čas zde budou nové rodinné domy.
Jó, časy (a místa) se mění…

(7. 2. 2022)
Už jste se někdy zamysleli, například
při zkoumání leteckého snímku areálu vinařské firmy Vinium, a.s., nad tím, kam se
najednou ztratilo koryto říčky Trkmanky?
Část toku (bezmála 100 metrů) je schováno
doslova a do písmene pod zemským povrchem. Překlenutí Trkmanky mostním systémem bylo zahájeno firmou Geotest Brno
roku 1979.

Bílé jako sníh, a přesto zvěstují jaro
– květy sněženek každoročně
netrpělivě vyhlížíme.

Odstraňování náletových dřevin
(2. 2. 2022)

Služby města Velké Pavlovice se budou
na léto stěhovat do nového.
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Se začátkem měsíce února využili zaměstnanci městských služeb relativně slušného
počasí a pustili se do čištění meruňkového
sadu na obecních pozemcích. Ze sadu odstranili náletové dřeviny a prořezali poškozené stromy.

Nebylo zbytí, stovka metrů Trkmanky
musela jít pod zem.
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Sběrný dvůr „Na Špitálku“,
chlouba města
(7. 2. 2022)
Město Velké Pavlovice se může právem pyšnit jednou svou běžně opomíjenou chloubou – perfektně vedeným a precizně čistým
a poklizeným sběrným dvorem – pečlivě spravovaným panem Jiřím Blažkem, t. č. důchodcem, který léta letoucí pracoval ve Službách
města Velké Pavlovice. Občané našeho města
mají možnost třikrát do týdne, a to ve středu

Nikdy nebylo třídění odpadu snadnější.
Díky důmyslnému systému má vše
své místo.

2022

a v pondělí od 12:00 do 18:00 hodin a v sobotu
od 8:00 do 12:00 hodin, zde odkládat tříděný odpad ze svých domácností a nepotřebné věci. Pokud si nejsou jisti, kam co uložit,
pan Blažek jim vždy ochotně a správně poradí. Je tedy až s podivem a naprosto nepochopitelné, že i navzdory této službě vznikají
v okolí našeho města černé skládky. Jejich
strůjci, hluboce s styďte! A šetřete na tučné
pokuty, neboť jak praví staré dobré rčení:
„Na každého jednou dojde…“
Karolína Bártová & Věra Procingerová

KULTURA & AKCE
CHARITATIVNÍ VÁNOČNÍ KONCERT DUENDE BANDU
PODPOŘÍ NARNII V MORKŮVKÁCH
V sobotu 18. prosince 2021 se v Ekocentru
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích uskutečnil
Vánoční koncert hudebního uskupení DUENDE Band.
Pořadatel koncertu Rotary Club Valtice
– Břeclav, tímto koncertem završil loňskou
činnost na podporu Diakonie ČCE – středisko
Betlém v Kloboukách u Brna. Výsledek snažení rotariánů v roce 2021 činí 152.700 Kč,
které budou podle slov organizátora koncertu
a loňského prezidenta RC Valtice – Břeclav Jaroslava Bendy věnované na realizaci projektu
„Rekonstrukce a modernizace Domova Narnie, Morkůvky“ * www.betlem.org/nase-zarizeni/domov-narnie-morkuvky.
Shromážděná částka je částečně tvořena výtěžkem samotného koncertu ve výši
124.500 Kč a částečně příspěvky členů RC
Valtice – Břeclav, dále pak podporou reklamních partnerů z řad podnikatelské veřejnosti.
Částka ve výši 2.800 Kč byla získána aukcí
vín při červnové cyklistické akci rotariánů
a částka 25.400 Kč pochází z akce vín konané při tradiční akci HUSA konané začátkem
listopadu v Hotelu Kraví hora v Bořeticích.
Na otázku ve věci dalších aktivit právě uplynulého roku se nám prezident RC Valtice
– Břeclav svěřil, že se klub velmi aktivně podílel na organizaci koncertu pro Betlém dne
30. září 2021 v brněnském Českobratrském

Společenský sál Ekocentra Trkmanka opět po roce hostil charitativní koncert
skupiny DUENDE Band. Jako vždy hrála pro dobrou věc.
evangelickém chrámu Jana Amose Komenského, který skončil s celkovým výsledkem
230.180 Kč. Tyto finanční prostředky budou
použity na dofinancování „Rekonstrukce
zázemí odlehčovací služby v Kloboukách
u Brna“ v tzv. Odstrčilově vile. Brněnský koncert pořádaly společně RC Hradec Králové,
RC Brno, RC Brno – City, RC Valtice – Břeclav
a INNER WHEEL MORAVA. Pořádání kon-

certu podpořil Jihomoravský kraj a Statutární
město Brno.
Za všechny klienty Diakonie ČCE – středisko Betlém v Kloboukách u Brna děkujeme
za podporu a držíme pěsti do další činnosti
ve prospěch potřebných.
Ing. Jaroslav BENDA, Ph.D.

VÁNOČNĚ ROZZÁŘENÁ HASIČSKÁ TATRA ROZVÁŽELA
PO MĚSTĚ ZHMOTNĚNOU VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU
Místní hasiči totiž opět po roce vyjeli s nazdobenou cisternou do ulic Velkých Pavlovic.
Nevídanou atrakci pozitivně kvitovaly dle

očekávání nadšením přetékající děti, jejichž
obličejíky dekorovaly rozzářené úsměvy doslova od ucha až k uchu. Ty zvědavě vyhlížely,
spolu se svým neméně natěšeným dospělým

doprovodem, v úterní podvečer 21. prosince
2021 u velkopavlovické hasičské zbrojnice výjezd vánočně nasvícené Tatrovky. Ta po roce
opět zopakovala loňskou úspěšnou tour, kte-
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Všem přihlížejícím se právě tají dech, vánočně vyzdobená
a do dáli svítící Tatrovka opouští hasičskou zbrojnici.
rou zpestřila místním adventní čas a zkrátila
čekání na Ježíška.
Nápad vyjet s nasvíceným hasičským výjezdovým autem, který tentokrát doplnilo
i druhé vánočně vyzdobené vozidlo, vznikl
náhodou v době covidové pandemie. „Rozsvěcovali jsme online vánoční stromek a přemýšleli
jsme, co bychom mohli lidem nabídnout víc. No
a napadlo nás nazdobit Tatru. Úspěch jsme
měli velký,“ svěřil se velitel místních dobrovolných hasičů a zároveň i velkopavlovický
místostarosta pan Petr Hasil.
Zda i v roce 2021 hasiči s barevně nasvícenými

Hurá, hurá, už jedou!!! Především děti byly ze svítící Tatrovky se
sněhulákem na kapotě štěstím bez sebe.

auty vyjedou, však zpočátku nebylo vůbec
jisté. „Stále jsme byli na vážkách. Až když se
nás začali ptát lidé, zda se pojede, tak jsme se
dohodli, že do toho půjdeme i letos,“ usmíval se
místostarosta.
Nazdobit obě auta hasičům zabralo několik
hodin. „Začali jsme přímo v poledne. Použili
jsme klasická vánoční světýlka – modrá, žlutá
i bílá,“ představil.
Hasiči si stejně jako v premiérovém roce 2020
připravili dokonce i mapu s označenými místy, kudy projedou. „Nachystané máme hned
tři okruhy, snažíme se i dodržet uvedené časy,“

upřesnil velitel.
Vánoční krasojízda městem Velké Pavlovice
se stala velkolepou a velmi úspěšnou událostí. Už teď se těšíme na konec roku 2022, až to
opět a zas hasiči s mega sněhulákem na střeše své Tatrovky rozjedou a provezou městem
pravou vánoční atmosféru „na kolečkách“.
Hoši, děkujeme!
zdroj: Břeclavský deník;
autor: Iva Haghofer;
úprava a doplnění textu: Karolína Bártová

OBLOHU NAD PAVLOVICEMI ZAPLNILY BALÓNKY:
DĚTI JE VYPOUŠTĚLY S PŘÁNÍMI JEŽÍŠKOVI
Přestože se o čtvrté adventní neděli roku 2021
nekonal klasický a všemi tolik oblíbený vánoční jarmark, před velkopavlovickou radnicí
se v poměrně hojném počtu sešli obyvatelé
Velkých Pavlovic, především pak rodiče s nejmenšími dětmi.

V roce 2021 utvořily nejpočetnější skupinu
účastníků akce Vánoční jarmark u radnice
rodiny s malými dětmi.
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„Pět, čtyři, tři, dva, jedna, teď!“ Ozvalo se
z reproduktoru a nebe nad hlavou zaplnila nekonečná spousta balónků ověnčených
množstvím tajných vánočních přání. Děti
si, navzdory všem příkazům a zákazům
a celé pandemii covidu, napsaly Ježíškovi

O krátký doprovodný hudební program se s bravurou postarala skupina Windband
z Podivína. Nutno podtrhnout, že byla skvělá!
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o své vysněné dárky a nemoc nenemoc, poslaly je nejkratší možnou cestou do rukou toho nejpovolanějšího.

Děti si přišly před vánoční radnici
vypustit balónky vánočních přání
Ježíškovi. Ty školou povinné svá přání
sepsaly vlastnoručně.

Akce odstartovala ve tři hodiny odpoledne.
Typicky vánoční písně si lidé pobrukovali s oblíbenou kapelou Windband z Podivína. „Naposledy jsme vánoční písničky zpívali před dvěma lety. A shodou okolností to bylo právě tady
ve Velkých Pavlovicích. Děkujeme místní radnici, že je tak osvícená a umožnila nám si tady
společně s vámi před Vánoci zazpívat,“ vyzdvihl na úvod frontman kapely.
Ohřát se účastníci okleštěné formy jarmarku
mohli u dvou připravených ohňů. O vnitřní
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teplo se ale každý musel postarat po vlastní
ose. Někteří si přinesli termosky s čajem, jiní
se svařákem a další si v chladném odpoledni
přiťukli něčím ještě ostřejším. „Rozhodli jsme
se, že klasický jarmark nebude, aby se tady neshlukovali lidé a abychom se tady nezdrželi až
moc dlouho. Kapela zahraje půl hodinky, potom
si děti vypustí balónky a nakonec si ještě všichni s Windbandem zazpíváme. Akce je bez nápojů i bez občerstvení,“ popsal místostarosta
Petr Hasil.
zdroj: Břeclavský deník;
autor: Iva Haghofer;
úprava a doplnění textu: Karolína Bártová

NOVÝ ROK UVÍTAL POMPÉZNÍ OHŇOSTROJ
Úderem půlnoci, v okamžiku, kdy předával
končící rok 2021 svůj štafetový kolík právě
se rodícímu roku 2022, rozzářily temnou oblohu nad našimi hlavami stovky ohňostrojů.
Velké Pavlovice nebyly výjimkou a tak si jeho
občané a také u nás slavící návštěvníci a hosté
mohli užít dechberoucí podívané.
Pestrobarevné světelné spršky a květy připomínající scenérie, odpálené z náměstí
před radnicí, zorganizovalo a zafinancovalo
město Velké Pavlovice. O samotnou bezchybnou, a hlavně bezpečnou realizaci, se postarali členové místního hasičského sboru.
Už při příchodu na náměstí neuniklo letmým
odhadem desítkám, snad až stovkám slavících, bezpečnostní páskou orámované místo,
kam byl vstup zakázán. Právě tam byla připravena k odpálení veškerá pyrotechnika.

být spoustě lidí ze spousta důvodů proti srsti.
Ano, je to pochopitelné, někdo má doma malé
dítě, které není až tak jednoduché uspat, někdo vyděšeného zvířecího mazlíčka, někdo
vstává – Silvestr neSilvestr – ráno v pět do
práce… Ale – oslava příchodu nového roku
je jen jednou do roka. Buďme tedy tolerantní a shovívaví, přivřeme pro jednou oko
a prostě si těch pár minut rámusu užijme!

Z důvodu pandemických opatření se oficiální program na náměstí nekonal, a proto si jej
každý zrežíroval dle vlastního scénáře. Ty se
podobaly jako vejce vejci. Ať už mladí či dříve
narození vytáhli paty ze svých teplých příbytků či vinných sklípků, hodili na sebe kabát,
čepici, nazuli teplé boty a vydali se užít si světelnou půlnoční show. Nenašli byste zde snad
nikoho, kdo by si nepřinesl z domova svou
vlastní šampusku a nevyzbrojil se lahvinkou
dobře vychlazeného bublinkového sektu.

Kde se vzal ohňostroj?

Jakmile začaly kostelní zvony odbíjet dvanáctou hodinu, propukla kakofonie v pravém
slova smyslu. Zvony zvonily, špunty lítaly,
lidé si cinkali skleničkami, smáli se, halekali
a patřičně hlasitě si přáli vše nejlepší do nového roku. Hudba hrála, petardy bouchaly
o sto šest... A právě tento hluk a šrumec může

Pro ohňostroj je nezbytným předpokladem
existence střelného prachu. Střelný prach byl
podle historiků objeven v sedmém až devátém
století našeho letopočtu ve starověké Číně.
Legenda vypráví o čínském kuchaři, který
při kuchtění omylem smíchal směr síry, ledku
a dřevěného prachu. Střelný prach okamži-

Silvestrovský, či chcete-li novoroční, ohňostroj rozzářil temnou půlnoční oblohu. Byla to krásná podívaná.
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tě získal pověst čarovného prášku vítězícího
nad zlými silami a nebezpečnými duchy.
Původní čínská pyrotechnika měla podobu
bambusových trubiček naplněných střelných
prachem. Ty lidé při oslavách příchodu nového roku vhazovali do ohně a zajišťovali si tak
budoucí štěstí.

Ohňostroj a Evropa
Do Evropy se střelný prach dostal až
ve 13. století spolu s návratem italského cestovatele Marca Pola. Ohňostroj se tak Evropě poprvé představil v Itálii. Italové povýšili
ohňostroj téměř na uměleckou disciplínu.
Po přidání různých kovů získaly petardy červené, zelené, později také modré a fialové zabarvení. Ohňostroje se staly oblíbenou kratochvílí evropské šlechty.

Pyrotechnika a české země

netrpělivě čeká spousta lidí.

Střelný prach se v Čechách objevil v 15. století. A v 16. století si ohňostroj oblíbil náš císař
Rudolf II. Ten proslul svým zalíbením v alchymii. Dvorní alchymisté připravovali slavnostní ohňostroje pro potěchu panovníka a jeho
dvora. Nejprve byla zábavná pyrotechnika vyhrazena pouze šlechtě a vysoce postaveným
občanům a hodnostářům. Běžným občanům
nebyla tehdy vůbec dostupná.

Otázkou nyní je, zda tato relativně nová tradice přetrvá. Stále více lidí si totiž začíná
uvědomovat negativní dopady ohňostrojů
na zvířata, která se bojí hlasitých ran, i na
životní prostředí – i ohňostroje sice za dobu
existence prošly výraznou modernizací,
ještě stále však jde o chemikálie, které lidé
odpalováním rachejtlí vypouští do ovzduší.
Ve velkém novoroční ohňostroje poznamenala i koronavirová pandemie. Jelikož jejich odpalování většinou bývá příležitostí k velkým
shromážděním, mnoho států je už podruhé
zrušilo v rámci protipandemických opatření.

Silvestrovský ohňostroj dnes
V současnosti je silvestrovská pyrotechnika
běžnou součástí novoročních oslav téměř
v každém městě moderního světa. V každém
větším městě napříč celou Českou republikou
je silvestrovský ohňostroj událostí, na kterou

Karolína Bártová

MUSICA ANIMAE PŘIVÍTALA NOVÝ ROK SVÁTEČNĚ
Ve společnosti sužované shonem a hlukem
jsou kostely místem, kde lidé v tichu nebo
v modlitbě nacházejí mír duše nebo světlo víry.
V neděli 2. ledna 2022 ve večerních hodinách
vystoupil v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích komorní soubor
Musica Animae, ve volném překladu „hudba
z duše“, s Žesťovým kvintetem.
Posluchači mohli přijmout sváteční hudební
pohlazení za průvodního slova Jana Míchala, který také v pestrém programu vystoupil
pěvecky. Zazněly skladby vánoční se zpěvem
Dagmar Osičkové a klavírním doprovodem
Jarmily Čadeni, za zvuků trubky Zbyňka Bílka a Petra Jandáska, trombonu Jiřího Vydry
a Pavla Vydry, tuby Davida Křížka a flétny
Jana Míchala.
Koncert nabídl posluchačům velkolepý hudební zážitek spjatý s odcházejícím vánočním časem.
Mgr. Renata Bláhová

Vánočně vyzdobený velkopavlovický kostel hostil hudebníky novoročního koncertu
komorního souboru Musica Animae, tedy „hudby z duše“.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V UPLYNULÉM ROCE
Rok 2021 nebyl běžný ani pro naši knihovnu, z nařízení vlády byla nucena mít zavřeno neuvěřitelnou dobu od 4. ledna až
do 11. dubna 2021. Naštěstí tentokrát už
jsme najeli rovnou na již vyzkoušené a velmi
žádané bezkontaktní výdejní okénko. Knihy
se objednávaly telefonicky, emailem, či si je
čtenáři „objednali“ mezi dveřmi. Anebo, když
na mě narazili náhodou na ulici, v obchodě,
tak i tak. A ti, kteří z opatrnosti nikam chodit nechtěli či nemohli, doručila jsem je až
k jejich dveřím.
Ke konci minulého roku disponovala knihovna 16.803 svazky a celkem 16 druhy časopisů.
Z financí města se zakoupilo celkem 482 no-
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vých knih. A protože knihovna není nafukovací, zároveň se i vyřazovalo, a to 614 knih,
většinou z důvodu nečtenosti či opotřebení
z pravidelného půjčování. Přece jen 30×
půjčená kniha už bohužel nevydrží co kdysi. Naneštěstí snaha nakladatelství udržet
cenu knih na uzdě jde bohužel v ruku v ruce
s kvalitou a není výjimkou, že se rozpadá
knižní blok od hřbetu už po druhém přečtení.
Na době „covidové“ se bohužel promítl i počet
registrovaných čtenářů v roce 2021. Číslo 370
značí čtenáře, kteří si během 12 měsíců obnovili roční registrační poplatek. Ten stále činí
zanedbatelných 50 Kč za rok (u dospělých,
děti a studenti 20 korun). Číslo je to bohužel

extrémně nízké, ale nepleťte si ho prosím s počtem všech evidovaných a aktivních čtenářů,
kterých je 605. Jednoduše by se dalo říct, že
každý pátý obyvatel našeho města chodí do
knihovny. Méně či více pravidelně. A někteří
chodí opravdu léta letoucí, vždyť naše nejstarší čtenářka je ročník 1934 a čtenář dokonce
oslaví 90tiny.
Neslavné číslo je i počet čtenářů z řad dětí a
mládeže, kterých bylo registrovaných 112.
Bohužel nošení roušek, omezený počet osob
na m², nutnost testování a další striktní omezení pro vnitřní akce v podstatě zničily veškeré možnosti uspořádat uvnitř knihovny
aktivity pro nesourodý kolektiv. Takže dětem
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a potažmo i maminkám s menšími dětmi pěšinka do knihovny trochu zarostla a knihovna
usnula tak trochu jako v pohádce o Šípkové
Růžence. Doufejme, že letos nás už princ
Fiala probudí… ne polibkem, ale uvolněním
v kulturní sféře.
Výjimku při návštěvě knihovny měly na podzim pouze školní kolektivy, tak jsme stihli
aspoň část besed pro školáky. Akci s předškoláky jsme na jaře uskutečnili v areálu zahrady školky. A pasování prvňáčků na čtenáře
netradičně v jejich třídách… Na každoroční
besedu se spisovatelem jsme popravdě rezignovali úplně, protože jednak se „situace
na bojišti opravdu měnila každým dnem“
a jednak jsme měli zpětnou vazbu, že část

čtenářů nerisknou návštěvu kulturní akci
z opatrnosti a část zase striktně odsuzuje nošení respirátorů, a proto se akcím, na kterých
se vyžaduje, prostě z principu neúčastní.
Neuvěřitelné číslo jsme ovšem vytvořili loni
v počtu zapůjčení knih z ostatních knihoven, především z břeclavské. Neuvěřitelných
159 titulů jsme zajistili všem, kteří se nemohli
dostat ke studijnímu materiálu, či středoškolské povinné četbě. Anebo prostě chtěli beletrii anebo komiksy, které ve fondu nemáme.
Což mi připomíná, že se budu snažit nějaké
komiksy především pro mládež postupně
pořídit. Stejně tak jsme letos rozšířili nabídku o interaktivních Albi knihy z edice Kouzelné čtení a také o dvě elektronické tužky,
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které jsou k nim zapotřebí.
A nakonec trochu odlehčení a ukázky, co umí
náš čtenářský systém. Občas se mě někdo zeptá, kolik knih jsem v té „své“ knihovně vlastně už přečetla. Tak jsem si to vyhledala. Chodím do knihovny od dětství, ale elektronický
knihovnický systém, který nahradil knižní
lístky a kartotéku čtenářů, je tu „až“ od roku
1999. Čili mi to vyhledalo výpůjčky za posledních 23 let a je to 1.098 knih. Takže mám
přečtenou určitě aspoň 1/16 knih, co máme
ve fondu. A na těch zbylých 15/16 zapracuji,
ať mám co doporučovat, slibuji.
Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU SE NÁM ZAČÍNAJÍ PLNIT
Vánočně laděné období máme za sebou
a do nového roku jsme nastartovali na plný
plyn. Oproti jiným rokům realizujeme pobytové semináře již od měsíce ledna. Díky novým klientům se nám tu například pravidelně
na vzdělávacích seminářích objevuje populární a velmi sympatický herec Petr Vaněk.
Studovnu ekocentra zaplnily dětské hlasy,
a to díky úspěšně rozvíjejícím se aktivitám
paní Stárkové STAR FIT, tanečnímu studiu
N.C.O.D., a opět se po dlouhé covidové odmlce setkávají děti z DFK Floriánek. Na přístavbě pravidelně probíhají malířské kurzy paní
Ivany Tesařové, již podruhé učebny letohrádku využil jako workshopový malířský ateliér
pan Michal Janovský.
Třikrát týdně se můžete přidat na jógu paní
Anety Pavliňákové nebo paní Petry Cavalla-

Environmentální programy pro děti, nejlépe pod širým nebem, to je „alfa a omega“
činnosti velkopavlovického ekocentra.

Naprosto úchvatná malba sovy je
výsledkem jednoho z mnoha výtvarných
workshopů na místním ekocentru.
Autorkou díla je paní Lenka Michnová
z Velkých Pavlovic.

ro, jednou týdně cvičení nejen pro seniory
na záda s paní Stárkovou nebo si protáhnout
tělo s děvčaty ze Studia1. Příznivci folklóru
se mohou přidat k tanečníkům Hanáckoslováckého krúžku nebo ke zpěvulkám Darebné ženy. Pozor – sledujte naše stránky
www.ekocentrum-trkmanka.com, připravují
se v nejbližší době další novinky.

pat na Pálavu, který jsme schopno zrealizovat
ve Velkých Pavlovicích, v Bílých Karpatech
nebo přímo v CHKO Pálava. Programy jsme
upravovali i na míru díky poptávce škol se
speciální pedagogikou. Máme spoustu rezervací na zajištění seminářů s pobytem a stravováním, tak snad již nepřijdou žádná omezení
a naše přání se budou plnit dál.

Můžeme prozradit, že tajná vánoční přání
se stávají skutečností, čemuž odpovídá zaplněný kalendář tohoto roku s rezervacemi
již dokonce na další rok. Opět přijíždí školky
a školy na environmentálně zaměřené programy, které neustále vylepšujeme a zdokonalujeme. Velký zájem je o programy s našimi zvířecími kamarády – ježkem Eliškou
a syslem Sisi. Starší více zajímají přírodovědecké programy například Živly, Příběhy
Afriky a novinkou je program Z Bílých Kar-

Jarní a letní období máme zaplněné školkami/
školami v přírodě z Jihomoravského kraje,
externími i interními tábory různě tematicky zaměřenými – divadlo, jóga, malování,
tanec, cvičení, fotbal, samozřejmě nebudou
chybět hry a soutěže. Díky velkému zájmu
o naše prostory máme oproti předcházejícím
letům užší nabídku termínů letních táborů,
o to více zkvalitňujeme jejich náplň. Letošní léto na ekocentru bude věnováno historii
tohoto kouzelného místa, vrátíme se v čase
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na tvrz, do zámku a podzámčí, budeme objevovat, zkoumat, tvořit, soutěžit. Na pobytovém táboře si po úspěchu z loňského léta opět
vyzkoušíme mimo jiné i přežití v terénu a přespíme téměř pod hvězdami.
Kulturní dům (sokolovna) zažívá opět
boom – konečně zase jedna svatba a oslava
za druhou. Krásný interiér, bezbariérovost
a celková dostupnost jsou benefity, které tře-

ba co nejvíce využít. A nejlépe v kombinaci
s obřadem na příjemném nádvoří Ekocentra
Trkmanka a průvodem na svatební hostinu
do sokolovny.
Již poosmé ve velkém (podeváté, pokud počítáme i covidový stánek s meruňkovými dobrotami) připravujeme na sobotu 2. července
tradiční akci Velkopavlovické meruňkobraní.
Návštěvníky čeká mimo meruňkových spe-

cialit opět zajímavý program s překvapením.
Sobota 16. července se ponese v duchu historie místa zámečku s názvem Zámecké snění s aktivitami pro velké i malé návštěvníky
a současně oslavíme desáté výročí zahájení
provozu Ekocentra Trkmanka. Ale o tom zase
více příště.
Za tým Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice
BC. Zita Dvořáková MSc

KNIHA POHÁDEK VELKOPAVLOVICKÉ AUTORKY
MONIKY PEŇÁZ PROCHÁZKOVÉ JE STÁLE K MÁNÍ
V minulém vydání Velkopavlovického zpravodaje jsme informovali naše čtenáře o možnosti
zakoupit si již druhou knihu velkopavlovické
autorky Moniky Peňáz Procházkové s názvem Pohádky skřítka Fantazíška.
Knihu je stále možné zakoupit, a to včetně
originální záložky za cenu 249 Kč, anebo
e-knihu za 199 Kč. Doporučujeme autorku
oslovit předem prostřednictvím kontaktního
formuláře na webu www.monikapenaz.cz.
Poutavé pohádky velkopavlovčanky Moniky
Peňáz Procházkové doplněné krásnými ilustracemi Alex Marečkové neunikly ani redaktorce webového portálu www.kritiky.cz Lence Štveráčkové. Její příspěvek, který nešetří
kladnými ohlasy, si nyní můžete přečíst…

Pohádky skřítka Fantazíška
– originální pohádky
pro všechny děti
Víte, že bábovka může mít teplotu a že
princ na kolečkách se dokáže naučit tančit? Viděli jste někdy kancelářskou sešívačku běžet Velkou pardubickou? Pokud ne,
tak právě vám je určena novinka pohádek
s názvem Pohádky skřítka Fantazíška, jejíž autorem je Monika Peňáz Procházková.
Tak neváhejte a pusťte se do čtení.

skytnutí recenzního výtisku i krásné záložky, která mně udělala radost. Moc se těším
na její další pohádkový počin.
Kniha se mně moc líbila a doporučím ji všem,
co mají rádi pohádky, malým, velkým, prostě
všem. Jelikož pohádky nás provází celým životem, ať už jako děti nebo jako dospělé, kteří
čtou svým dětem a se svými dětmi.
Co vás v knize může rozhodně mile překvapit?
Určitě jsou to krátké příběhy, které mají bohaté ilustrace. Kniha je vhodná pro začínající
čtenáře, kteří ocení méně textu a více ilustrací. Pokud hledáte vhodnou knihu pro vaše děti
či vnoučata třeba jako dárek, nebudete litovat.

18

Několik slov o autorce:

Monika Peňáz Procházková

Ukázka z knihy:

Moniku nepotkáte jinak než s hrnkem horké
kávy, rozečtenou knihou a ve společnosti jejího psa Niny.

„Každá pohádka má svůj šuplíček a své místečko. V těch šuplíčcích mají tu nejměkčí postýlku
a nejpohodlnější polštáře. O celé toto skladiště se stará skřítek Fantazíšek. Oprašuje přihrádky, natřepává peřinky a stará se o pohodlí
všech pohádek.

Narodila se na jižní Moravě krátce o revoluci
do vinařské rodiny ve Velkých Pavlovicích.
Víno a dobrosrdečná povaha ji tak provází
celým životem. Od svých čtyřiadvaceti let
žije s rodinou v Olomouci, kam se přestěhovala za svým manželem.
Už jako malá věděla, že jednou bude psát
pohádky pro děti. A ne tak ledajaké. Její
pohádky budou neotřelé, originální, zapojující fantazii dětí na plné obrátky a bude
v nich i kapka ponaučení. Tento sen se jí
splnil a Vy teď držíte v rukou její druhou pohádkovou knížku, kterou si vaše děti bezpochyby zamilují.

V knize najdete celkem 26 krátkých, humorných pohádek s ponaučením pro všechny
kluky a holky. O čem vlastně pohádky jsou?
Především o zvířátkách, jako jsou kočičky, kuřátko nebo kukačka, dále o klaunovi, hudebním nástroji jako je klavír, také o princeznách,
které musely nosit brýle, nebo o princi, který
byl na vozíku, dále o jídle - třeba o krupicové
kaši, o bábovce a mnoho dalších zajímavých
pohádek, které vám vykouzlí úsměv na tváři.
Víte, kdo je skřítek Fantazíšek a jaké má hlavní úkoly? Znáte vílu Vyprávěnku Pohádkovou
nebo Múzinku Iluzinku? Neznáte? Tak to jste
na správné adrese. Já je také neznala a jsem
moc ráda, že jsem si o nich mohla přečíst originální pohádky, které podněcují fantazii dětí,
aby jejich hlavička fungovala na plné obrátky.
Věřím, že vás tato kniha s pohádkami zaujme
a rozhodnete se ji koupit. Určitě nebudete
litovat. Tímto velice děkuji autorce za po-

A kolik jich tam je? Sto? Tisíc? Milion? Ještě mnohem víc. Pohádek je ve skladu tolik, že
se spočítat nedají. Právě jen skřítek Fantazíšek ví, jak se každá z nich jmenuje, a každou
zná do nejmenších detailů. A nemysli si, to
není žádná legrace, starat se o takový pohádkový sklad. Hlavním Fantazíškovým úkolem
je vyhledat vhodnou pohádku pokaždé, když
si o ni nějaké dítě řekne. To pak Fantazíšek
musí hledat.“

Poznámka Městské knihovny
Velké Pavlovice:
Knihovna Velké Pavlovice má ve svém fondu
obě knihy výše uvedené autorky, a to pohádkovou prvotinu Vánoční nadílka pohádek
vydanou v roce 2019 a také novou knihu Pohádky skřítka Fantazíška z roku 2021. Obě
knihy jsou k dispozici po dvou kusech. Můžete
si je tedy přijít vypůjčit.

Nová kniha Moniky Peňáz Procházkové
Pohádky skřítka Fantazíška čeká
právě na Vás!

Rozhodně bude však lepší si knihu pořídit
do své knihovny a hrdě se pyšnit úspěšnými
literárními počiny velkopavlovické rodačky. Ale hlavně – kdykoliv se Vám zachce,
můžete po knize sáhnout a začíst se. Děti
vám poděkují…
zdroj: Kritiky.cz;
autor: Lenka Štveráčková;
úprava a doplnění textu: Karolína Bártová
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LÉTO NA EKOCENTRU TRKMANKA 2022.
VYDEJTE SE ZA TAJEMSTVÍM TVRZE
Ekocentrum Trkmanka, jak všichni ví, sídlí
v rekonstruované budově zámečku ve Velkých
Pavlovicích. Ne každý ale ví, jaká je historie
tohoto místa a proto jsme se rozhodli s dětmi
v létě pátrat po tom, jak se žilo a co se dělalo, když se poprvé objevila zmínka o Velkých
Pavlovicích, co se časem měnilo, co se tu
všechno za tu dobu do současnosti událo.

Letošní léto se tak s dětmi na táborech vrátíme s nádechem tajemna zpět do historie,
života na tvrzi, v zámku a podzámčí. Zažijeme spoustu dobrodružství, poznáme nové
kamarády, objevíme spoustu zajímavostí.
Budeme tvořit, soutěžit a nezapomeneme ani
na pohyb.
Jako v loňském roce máme připraveny pobytové tábory s dobrodružným přespáním v terénu a příměstské tábory pro malé i velké.

Cena: 3.000 Kč

Příměstské tábory
Info: 5denní, pondělí až pátek,
svačina-oběd-svačina, pitný režim, materiál
Určeno: žáci MŠ
Termín PŘT1: 1. 8. – 5. 8. 2022
Termín PŘT2: 8. 8. – 12. 8. 2022

Více informací najdete
na www.ekocentrum-trkmanka.com

Cena: 1.800 Kč

Letní pobytový tábor
ZA TAJEMSTVÍM TVRZE

Termín PŘT3: 1. 8. – 5. 8. 2022

Na pobytovém táboře využijeme zázemí ekocentra, ale jednu noc strávíme dobrodružně
v přírodě přímo pod hvězdami.
Poznáváte? Právě takto vypadal kdysi
zámeček ve Velkých Pavlovicích, dnes
Ekoncetrum Trkmanka. V rámci letních
prázdninových pobytů se děti vydají
po stopách jeho historie.

Termín PBT2: 8. 8. – 12. 8. 2022

Info: 5denní, pondělí až pátek, ubytování,
celodenní stravování, pitný režim, materiál

Určeno: žáci ZŠ
Cena: 2.000 Kč
V případě, že turnus nebude naplněn, vyhrazuje si pořadatel právo takový turnus zrušit,
a účastníky po dohodě přesunout do turnusu,
který tak bude řádně obsazen.
Bc. Zita Dvořáková, MSc,
ředitelka Ekocentra Trkmanka
Velké Pavlovice

Určeno: žáci ZŠ (předškolní sourozenci
po přechozí domluvě)
Termín PBT1: 18. 7. – 22. 7. 2022

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO TANEČNÍKA
SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU NA HANÁCKÉM SLOVÁCKU
Hanáckoslovácký krúžek, z.s. si Vás dovoluje pozvat na regionální kolo soutěže
ve verbuňku na Hanáckém Slovácku, které se v letošním roce bude konat po dlouhých letech opět ve Velkých Pavlovicích
v sobotu 14. května 2022 v sokolovně.

vý výraz při zpěvu a pohybový výraz
* tanec – jeho náročnost, množství, pestrost,
návaznost a úroveň provedení kroků a figur,
prostorové uspořádání, kompozici a gradaci tance, zvládnutí a dodržení regionálního
tanečního stylu, celkovou úroveň zvládnutí
technické a výrazové stránky

Verbíře hudbou doprovodí CM Šmytec s primášem Markem Trávníčkem, která tradičně
doprovází hanáckoslovácké verbíře nejen
na regionálních soutěžích, ale i ve finále na
festivalu ve Strážnici. Slovem nás celou soutěží provede Marek Šalanda, cestovatel a autor
knihy Slovácko sa nenudí. V doprovodném
programu uvidíte všechny složky Hanáckoslováckého krúžku – ženský sbor Darebný
ženy, tanečníky i CM Vinica. Po skončení
soutěže bude následovat beseda u cimbálu.

* vzhled kroje – klobouk nesmí být upevněn,
boty nesmí být v jevištním provedení, kroj celkově nesmí mít charakter jevištního kostýmu
Mužský tanec verbuňk se můžete naučit či
zlepšit svoji taneční techniku pod vedením
zkušených verbířů na zkouškách od měsíce
března v prostorách Ekocentra Velké Pavlovice. Bližší informace na www.hskruzek.cz.
Přihlášky do soutěže mohou verbíři posílat
do 15. dubna 2022 mailem na hskruzek@
gmail.com nebo písemně poštou na adresu
Hanáckoslovácký krúžek, z.s., Hlavní 583/1,
691 06 Velké Pavlovice.

Kdo se soutěže může zúčastnit?
Amatérští tanečníci bez ohledu na to, zda jsou
či nejsou členy nějakého kolektivu pěstujícího
lidový tanec. Spodní hranicí je 15 let, horní
věková hranice není stanovena. Vítěz soutěže postupuje přímo do finále soutěže na MFF
ve Strážnici 2022. Soutěžící, kteří se umístí
na 2. až 6. místě postupují do předkola soutěže na MFF ve Strážnici 2022. Odborná porota
mimo jiné hodnotí například:
* předzpěv – intonační čistotu, nářečí, celko-

Formulář přihlášky a další informace k soutěži i k celé akci naleznete na webu krúžku:
www.hskruzek.cz/soutez-verbiru-2022
Zuzana Martinková
Olda Vymazal na regionální soutěži
v roce 2021.
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Z FARNOSTI
DÍKY SKAUTŮM DORAZILO BETLÉMSKÉ SVĚTLO
I DO NAŠEHO MĚSTA
Je mezi námi velká spousta, která si, ať už
věřící či nevěřící, nedokáže představit vánoční čas a atmosféru bez svíce plápolající betlémským světlem. Je tedy krásné, že i u nás,
ve Velkých Pavlovicích, máme možnost si
s vlastní svíčkou či lucerničkou pro světlo
zajít a při pohledu na jeho hořící plamen tiše
rozjímat, přemýšlet a těšit se tak dlouho,
dokud se nám jej podaří doma udržet.
Je to nádherná tradice, které si můžeme díky
našim skautům užívat už od roku 1990, kdy
byla zahájena. Tehdy Betlémské světlo zcela
poprvé přivezli do České republiky z Rakouska brněnští skauti. A tak je tomu, dlouhých
jednatřicet let, dodnes. Možná se zamýšlíte
nad tím, že ačkoliv si pro světélko také chodíte, vlastně přesně ani nevíte, odkud je a jak se
k nám dostane. Betlémské světlo je plamínek
odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě
v centrální části Palestiny. Představuje sym-

bol míru, lásky, naděje a přátelství. Jeho rozvoz do všech koutů naší zeměkoule zajišťují
skauti a skautky z celého světa.
Za to jim patří ohromný dík, včetně těch velkopavlovických v čele s mladým studentem
a samozřejmě i skautem Štěpánem Prokešem. Štěpán, spolu se svými pomocníky
z místního skautského oddílu Tygřata, držel
o Štědrém dnu stráž v zázemí fary ve Velkých Pavlovicích, abychom si my, občané našeho města, mohli pro toto světélko
v rámci štědrodenní vycházky zajít.
Je to dojemný a silný zvyk, nádherná tradice. Je krásné se o světélko doma starat, aby
nezhaslo, udržovat jej, rozdávat jej dál své
rodině, přátelům a známým. U nás doma
zhaslo v obrovské skleněné kouli až ve středu
5. ledna. V ten tichý okamžik u nás skončily Vánoce…
Karolína Bártová

Skauti si ochotně ukrojili ze svého
štědrodenního času proto, aby mohli držet
stráž při rozdávání Betlémského světla.
Děkujeme!

BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH NA FARNÍ ZAHRADĚ
Během podzimních měsíců se v hlavě Hanky
Bálkové zrodil nápad připravit s dětmi krátké představení o narození Ježíška v Betlémě.
Sama se ujala veškeré organizace a zkoušení,
sama také vymyslela scénář příběhu, který byl
pojatý trochu netradičně: jak by to asi vypadalo, kdyby se Ježíšek narodil v dnešní době
ve Velkých Pavlovicích.
Kromě známých postav Josefa, Marie, pastý-

řů, andělů a Tří králů se tak v příběhu objevil
i vinař, starosta, pekař, záchranář a reportérka.
Děti s nadšením trénovaly a zkoušely,
ale termín představení musel být stále odsouván kvůli tomu, že se hlavní účinkující
postupně dostávali do karantény. Nakonec to
vyšlo až na neděli 9. ledna 2022.
Na farní zahradě se sešlo několik desítek diváků, kteří herce odměnili potleskem a dobro-

Dvůr velkopavlovické fary se stal místem, kde se odehrál příběh
narození Ježíška. Role si rozdělily děti.
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volným příspěvkem. O pravou vánoční atmosféru se postaral padající sníh. Zimou zkřehlí
účinkující i diváci se mohli zahřát výborným
svařeným vínem nebo horkým čajem, které
poskytlo Vinařství Mikulica.
Příjemně strávené odpoledne tak udělalo definitivní tečku za celým vánočním obdobím.
Jana Julinková

Bez Kašpara, Melichara a Baltazara by se betlémské vyprávění
rozhodně neobešlo.
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PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA...
s jeslemi, do kterých položil na slámu sošku
milostného Jezulátka. K jeslím pak přivedl
také živého vola a osla. U jesliček pak spolu se
svými řeholními spolubratry i lidmi z širokého okolí slavili v noci narození Spasitele mši
svatou. Velice brzy se tato vánoční pobožnost
rozšířila i do dalšího křesťanského světa.
Zpočátku bývalo představení vánočních jeslí
v chrámech i domácnostech velmi jednoduché
v duchu obyčeje sv. Františka. Později začali
středověcí umělci vyobrazovat místo narození
Páně jako budovu, aby tak naznačili, že chlév
v Betlémě byl vlastně prvním křesťanským
chrámem. Kromě znázornění Jezulátka,
Panny Marie a sv. Josefa se začínají u jesliček
objevovat také pastýři, jak mladí, tak i staří,
anděl s nápisem "Sláva na výsostech Bohu",
někdy i postavy proroků ze Starého zákona.
Na svátek Zjevení Páně (Tří králů) pak jesličky doplnily postavy tří mudrců vedené hvězdou k Betlému.
Stačí vhodit drobnou minci a úsměv na dětské tváři jest vykouzlen!
Uklánějící se černoušek je v kostele vyhledávanou kratochvílí.
K oslavám vánočních svátků nerozlučně patří stavění Betlémů. Ať už menších v domácnostech, tak těch větších v kostelech a chrámech. Jeden takový byl od začátku adventu až
do lednových dnů k vidění také ve velkopavlovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Postavičky Ježíška v jesličkách, Josefa, Marie,
královské trojice a spousty dalších s nadšením
sobě vlastním obdivovaly především děti. Neméně radosti jim přinášela i za drobnou minci
uklánějící se soška oblíbeného černouška.
A my, přihlížející dospělí, jsme se dojímali silnou atmosférou a vzpomínkami…
Zamýšlíte se občas při pohledu na Betlém
či při jeho stavění, kde a kdy se tato tradice
u nás vlastně vzala? Je přeci zvláštní ztvárňovat scenérii jednoho určitého okamžiku…

mi božské Děťátko pravilo: Nežádám si ničeho, leč abys zpíval Sláva na výsostech Bohu..."
Jesle, ve kterých spočinul narozený Spasitel
světa, měli podle sv. Jeronýma ve veliké úctě
už první křesťané. Zbožná císařovna sv. Helena je pak nechala umístit do stříbrné schrány
a v roce 642 byly přeneseny do Říma. Své místo nalezly v podzemní kapli baziliky Sancta
Maria Maggiore. Každoročně je pak věřící
uctívali, když byly o vánočních svátcích vystavené spolu s obrazem Ježíška na slámě.
Nadšeným ctitelem božského Jezulátka byl
sv. František z Assisi. Uvádí se, že na Vánoce
roku 1223 zbudoval v lese poblíž Grecia chlév

Lidová zbožnost také často umísťovala jesličky do panoramatu národní krajiny či města
a připojila i postavy v národních krojích, aby
se tak znázornilo, že Kristus přišel na svět
pro lidi celého světa a všech národů.

Tradice Betlémů u nás…
Jesličky či Betlémy mají v českých zemích tradici starou přes více než 400 let. Jak už bylo
zmíněno, v Evropě se inscenované situace
připomínající chvíli narození Ježíše Krista
rozšířila díky sv. Františkovi z Assisi, který
ve 13. století uspořádal poprvé živý Betlém.
Na tom, že se v Česku stavějí Betlémy z figurek, má také velkou zásluhu františkánský řád
a jezuité.
V Praze mohli lidé poprvé spatřit jeslič-

Vysvětlení jsme si vypůjčili z časopisu Katolický týdeník č. 51–52 z roku 2003, kde se na toto
téma rozpovídal pan Martin Weis…

Odkud je tradice
stavění betlémů?
Zvyk stavět v našich chrámech či domácnostech Betlém souvisí s úctou k místu narození
Spasitele, která je velice starobylá. Její kořeny
sahají až k životu sv. Jeronýma, jenž se roku
385 odebral z Říma do Betléma, kde žil v blízkosti betlémské jeskyně až do své smrti roku
420. Zde, na místě, kde se narodil Pán Ježíš,
vznikl také jeho překlad Písma svatého do latiny a většina jeho listů.
V jednom z nich píše: "Kdykoliv pohlédnu
na místo, kde se narodil můj Spasitel, dávám
se s ním do rozhovoru. Říkám mu: Ach Pane
Ježíši, v jak tvrdých jeslích zde ležíš pro mou
spásu. Jak ti to mám oplatit? A tehdy, jako by

Vánoce bez Betlémku? Nemyslitelné.
Nesmí chybět, stejně jako stromeček či talíř sladkého cukroví.
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ky v kostele sv. Klimenta na Starém Městě
v roce 1562, v dnešním areálu Klementina
a někdejší jezuitské koleji. Přestože byly v některých dobách z kostelů vykazovány, jejich
obliba se v českých zemích rozšířila. Betlémy
se načas z kostelů přestěhovaly do domovů
a různých oblastech českých zemí se vytvářely celé betlémářské tradice. Známá je zejména více než 200 let stará tradice třebechovických Betlémů či Betlémy z Třešti. Jesličky
jsou však dnes téměř v každém kostele.

Nejstarší dochované jesličky v Čechách jsou
v podzemí kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově.
Pod schodištěm je vybudována kopie Svaté
jeskyně, byla vysvěcena v roce 1712.

Možná jste netušili
či nepostřehli…

ventu vloženo do jesliček. Je to logické, Ježíš
se přeci narodil až 25. prosince – na Boží
narození. Proto má být do jeslí vloženo až
na Boží hod a zde má klidně spát až do svátku
Tří králů. Od Tří králů jej má správně držet
Panna Maria v ruce.
Karolína Bártová

Ústřední postava jesliček, tedy Ježíšek, mění
ve vánočním čase své místo. Správně by nemělo být miminko Ježíška po celou dobu ad-

TŘI KRÁLOVÉ PŘIŠLI K VÁM…
V sobotu 8. ledna 2022 procházeli Velkými
Pavlovicemi Kašpar, Melichar a Baltazar.
Králové však nepřišli pouze tři. Letošního
22. ročníku Tříkrálové sbírky se účastnilo téměř padesát dětí.
Díky štědrému příspěvku města Velké Pavlovice a šikovným rukám zaměstnankyň Ekocentra Trkmanka se podařilo pořídit nové
pláště pro všechny malé velké krále.
Děkujeme všem, kteří koledníky vlídně přijali,
usmáli se na ně a případně vhodili pár drobných mincí, či dokonce bankovek. Věřte, že
pro koledníky to není vždy milá zkušenost.
Bohužel se setkávají nejen s klidným odmítnutím sbírky, ale i s hrubostí a prásknutím
dveří před obličejem. Proto právě především dětem, koledníkům patří obrovské díky
za jejich čas, energii a úsměvy, kterými obdarovávají starší občany Velkých Pavlovic, kteří

se během svátků díky nepříznivé epidemiologické situaci často ani nesetkali s živou koledou, s radostným zpěvem a vřelým slovem.
Děkujeme tedy znovu nejen za příspěvky,
ale i za slušnost k ostatním a za dobrý příklad dětem.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky, který ve Velkých Pavlovicích po sečtení činil
57.173 Kč, byl odevzdán pořádající Oblastní charitě Břeclav. Ta touto cestou upřímně
a od srdce děkuje všem velkopavlovickým
štědrým dárcům.
„V tomto životě nemůžeme dělat velké věci.
Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou.“
Matka Tereza
Mgr. Alena Havlínová

Takových tříkrálových družinek jste
mohli v sobotu 8. ledna potkat
po městě nespočet.

Bylo nás skoro padesát a všichni jsme rádi coby Tři králové koledovali, zima nezima, mráz nemráz, vždy s úsměvem a koledou na rtu.
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Z VINNÉHO SKLÍPKU
Z LYŽAŘSKÉHO SVAHU NEJKRATŠÍ CESTOU PŘÍMO DO SKLEPA!
TO NENÍ VTIP, TO JSOU MODRÉ HORY
Jestliže rádi lyžujete a zároveň jste milovníky
romantického posezení ve vinném sklípku,
můžete obě své záliby spojit hned v sousední
vesnici Němčičky, které jsou nedílnou součástí svazku obcí Modré Hory. Zalyžujete
si na nejníže položené sjezdovce ve střední
Evropě a večer ochutnáte vína z modrohorské oblasti.
Jižní Morava není zrovna synonymem věhlasného lyžařského regionu, ale to rozhodně
neznamená, že si zde nemůžeme do sytosti
užít zimních radovánek. Naopak! V Němčičkách se totiž nachází nejen vinohrady,
ale také mezi nimi poměrně exoticky vyhlí-

žející lyžařská sjezdovka. Nutno dodat, že se
jedná o nejníže položený skiareál ve střední
Evropě. Jeho nejvyšší bod leží v nadmořské
výšce pouhých 240 metrů. Svah má převýšení jen 60 metrů, přesto na něm můžete
vyzkoušet hned dvě sjezdovky, přičemž ta
hlavní je dokonce osvětlená a díky umělému povrchu provozovaná i za nepříznivých
sněhových podmínek. Areál je každopádně
zimě zasněžován a upravován rolbou. Lyžařům a snowboardistům je k dispozici poma
s přepravní kapacitou 500 osob za hodinu.
Patříte-li vy, anebo vaše ratolesti, mezi lyžaře
začátečníky, můžete zdarma využít 21 metrů

dlouhý dopravníkový pás. A také máte možnost se přihlásit do lyžařské nebo snowboardové školy. Využít můžete služeb lyžařského
servisu nebo půjčovny lyžařského vybavení,
samozřejmostí je i občerstvení.
Když pak večer zujete lyžáky, můžete se vypravit do některého z blízkých vinných sklepů
na sklenku červeného. Právě červenými víny
jsou Modré Hory proslulé a modré odrůdy
révy vinné daly jméno celé oblasti i zmiňovanému SO Modré Hory. Do něj kromě zmiňovaných Němčiček patří též Kobylí, Bořetice,
Vrbice a samozřejmě i Velké Pavlovice, jediné
město z pětilístku. Ty jsou zároveň považovány za srdce oblasti. Přehled o tom, který sklep
je právě otevřen, získáte na stránkách Svazku
obcí Modré Hory, resp. na interaktivní mapě,
vše najdete na www.modrehory.cz. V mapě
jsou vyznačeny i tipy na ubytování, restaurace, doporučeníhodné turistické atraktivity,
akce a další zajímavosti. Rozhodně na tyto
webové stránky zavítejte a doporučte je svým
návštěvám a známým. Jsme přesvědčeni, že
zde objeví vše co hledají a budou jim skvělou
inspirací, kterak u nás strávit svůj volný čas
a to nejen lyžováním a koštováním!
Zdejší vína si můžete samozřejmě také zakoupit, vychutnat si je v pohodlí domova,
anebo je darovat – třeba coby zážitkovou
pozvánku do Modrých Hor. Spolehlivým vodítkem při nákupu vám může být certifikát
VOC Modré hory na hrdle lahve.
Podobně jako u dalších apelačních systémů
VOC máte i u tohoto jistotu, že je víno vyrobeno z odrůd typických pro tento vinařský
region, hrozny pocházejí pouze z pečlivě vybraných vinařských tratí a že se v chuti i vůni
vína odráží terroir oblasti. VOC Modré hory je
prvním VOC v České republice, které vyrábí
VOC vína pouze z modrých odrůd révy vinné. Na stránkách VOC Modré hory se můžete
dočíst, že 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 18měsíčním
zrání a mladá rosé vína. Do systému VOC
Modré hory je aktuálně zapojeno 18 vinařů
a certifikovaná vína pocházejí z vinic o rozloze 130 hektarů.

Na lyže do srdce Modrých Hor a ohřát se lahodným svařáčkem ze zdejšího červeného vína?
To není sen, to je možnost. Využili jste ji o letošní zimní sezóně?

Lukáš Stávek & Karolína Bártová,
SO Modré Hory
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SPOLKY A KONÍČKY
ČÍSLA VELKOPAVLOVICKÝCH HASIČŮ V ROCE 2021
Velkopavlovičtí hasiči vyjížděli v roce 2021
pomáhat k 51 případům. Ve 48 případech byli
vyvoláni k mimořádné události operačním
střediskem, dvakrát se podíleli na zajišťování bezpečnosti při automobilových závodech
a jednou měli nahlášený dozor při pálení.
Přestože se uvádí, že hasiči snad už zasahují
u všeho a k požárům jezdí minimálně, velkopavlovičtí hasiči jsou zřejmě výjimkou. V roce
2021 zasahovali nejčastěji právě u požárů a to
ve 21 případech.
A která obec byla jejich cílem nejčastěji?
Kdo tipuje, že Velké Pavlovice, tak je jeho tip
správný. Doma zasahovali naši hasiči 16krát.
Celkem často se ukázali i v Hustopečích a to
11krát.

Nejdéle trvající a nejvzdálenější zásahy
od domovské základny bude mít na jižní
Moravě za rok 2021 hodně jednotek sborů
dobrovolných hasičů a také profesionálních
hasičů shodné. Týkají se odstraňování škod
po tornádu z června a července. Ne jinak je
tomu i u nás – Hrušky, Moravská Nová Ves,
Lužice, Hodonín. Vesměs se jednalo o zásahy
trvající přibližně 12 hodin.
Za zmínku určitě stojí i jména hasičů, kteří
vyráží pomáhat nejčastěji. 28krát se podařilo
vyjet k zásahu Martinovi Buchtovi a Radkovi Konečnému, Radek Nesvadba zasahoval
26krát, Jan Schäffer 23krát.
Nic není zadarmo, a tak městská pokladna
pamatuje i na hasiče. 385 tisíc Kč bylo vy-

placeno hasičům na mzdách, z toho bylo
uhrazeno státní dotací 150 tis. Kč. Stát se
podílí i na úhradě PHM – v roce 2021 uhradil
z 27 tis. Kč 16 tis. Kč. Jihomoravský kraj
přispěl na vybavení a výstroj 37 tisíc Kč.
V loňském roce byla také provedena generální oprava dopravního automobilu. Náklady
na opravu, včetně karosářských prací, veškerých výměn provozních náplní a pořízení
nových pneumatik se vyšplhaly ke 100 tis. Kč.
Z rozpočtu města vyčerpali hasiči celkem
681 tis. Kč, z dotací bylo získáno v roce 2021
přibližně 205 tis. Kč.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

ZIMNÍ DĚNÍ V KMENU VLKŮ – ZABÍJAČKA 2021
Víte, co dělal kmen Vlků o Vánocích roku
2021? Hned po svátcích 27. prosince jsme si
udělali kmenovou zabíjačku. Akce to byla náramná, zúčastnily se jí více než tři desítky lidí,
členů stávajících i bývalých, rodičů a přátel.
Celá akce začala již v šest hodin ráno, kdy se
dospělí členové kmene sešli na dvorku u Starého Vlka, rozmístili zde tři velké a jeden malý
kotel, do nich nalili vodu a rozdělali pod nimi
oheň. A pak už se začaly scházet i děti a mládež. Ihned se všichni chopili nástrojů a akce
začala naostro.

jsme jej zpracovávat na jednotlivé zabíjačkové
pochoutky. Jako první přišla na řadu tlačenka, poté jitrnice a nakonec jelítka. Práci jsme
měli rozdělenou, někdo topil a hlídal kotle.
Další skupina pod vedením řezníka Radka
připravovala maso. U mlýnku se usadil se
svými pomocníky náš strážce kmenového pokladu Jara a Starý Vlk a společně s mládežníky připravovali a špejlovali střeva. Pomalu se
plnily tlačenkové papíry chutnou směsí masa
a koření. Po naplnění a zavázání se zprvu
chladily v bednách s vodou a později vysklá-

daly na stůl na dvoře. Byl určen zodpovědný člověk, který je pravidelně obracel až do
vychladnutí, aby měly tu správnou strukturu.
U pracovního stolu pod pergolou se už formovala parta, která měla za úkol nabít do
střev řezníkem připravený prejt a zašpejlovat pevně a neprodyšně druhý konec střev.
A na konci této linky již zase další dobrovolníci nakládali hotové jitrnice do lavoru a odnášeli je na dvorek, kde je ukládali do kotle
na uvaření. Tady pak musel velmi zodpovědný

Starší nakrájeli maso, děti se postaraly o česnek, cibuli a ostatní zeleninu. To vše postupně
putovalo do kotlů. Vlčí mládež se pak uchýlila
do letní kuchyňky. Měla totiž na starost připravit občerstvení pro účastníky zabíjačky.
Kluci připravovali polévku česnečku notně
obohacenou o uzená vepřová žebra. Děvčata
zase měla za úkol upéct něco sladkého.
Než se nám uvařilo v kotlích maso, pochutnali
jsme si na parádní polévce a z trouby holky vyndávaly výborné upečené táče.
Na přední stěně pergoly, pod níž jsme pracovali, se rozběhly fotky a videa z činnosti kmene v uplynulém roce a roků předchozích. A to
již zde byli i rodiče a přátelé, kteří také donesli
něco na zub, a tak jsme se všichni do sytosti nasnídali a dospělí si i štrnkli pohárkem
na zdárný průběh zabíjačky.
Nu a pomalu se již začalo vytahovat maso
z kotlů, samozřejmě se musel okoštovat ovárek a jiné dobroty z kotlů, pěkně s čerstvým
křenem. Když maso trochu vychladlo, začali

24

Na zabíjačku je třeba nespočet cibulí. Hlavně se nad tou prací nerozplakat!

1
VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

pracovník Medvěd hlídat okamžik, kdy budou uvařeny. Ve správný okamžik je vyndal
a hned ponořil do kýblu se studenou vodou
pro ochlazení. Jiní Vlci je pak odnesli a rozprostřeli na stůl. No, a nakonec to samé proběhlo i s jelítky.

Vlk pak ještě až do rána hlídal a pravidelně míchal zabíjačkovou polévku zvanou prdelačka.
To, aby se nám nezatáhla a pod vrstvou tuku
nezkysala. Druhý den dopoledne jsme se pak
sešli douklízet po zabijačce, ochutnat a rozdělit si hotové zabíjačkové výrobky.

Práce to bylo hodně, ale o deváté hodině večerní jsme mohli zahlásit konec šichty a odebrat se do svých domovů. Pan domácí Starý

Akce to byla perfektní, užili jsme si spoustu legrace a zavzpomínali na akce minulého
roku. Prohlédli si několik stovek fotek z naší

2022

činnosti. Mnozí, a to hlavně děti, se přiučily
a zažily, bohužel dnes již skomírající atmosféru tradiční moravské zabíjačky.
Vladimír Vystrčil – Medvěd

ZIMNÍ VÝPRAVA KMENE VLKŮ NA HOLŠTEJN
Po prvních kmenových schůzkách v novém
roce přišel čas i na první zimní víkendovou výpravu.
Díky našim dlouholetým kontaktům se speleologickou skupinou Holštejnská vyrážíme
do severovýchodního cípu Moravského krasu
do obce Holštejn. Po domluvě člena této
skupiny, který je současně i dlouholetým
členem kmene Vlků, Saši Hulaty, jsme měli
možnost si po celý víkend užívat komfortu jejich základny. To však neznamená, že
bychom se celý víkend povalovali na jejich
chatě. Naším hlavním cílem bylo projít si
celé okolí Holštejna, kterým protéká potok
Bílá voda. Ten je druhým hlavním zdrojem
podzemní říčky Punkva. Svoje jméno dostal podle toho, že každý rok v létě vysychá
a kameny nad hladinou zbělají.
A tak se nás v pátek navečer setkalo na místě
činu, tedy před chatou, osm dospělých a je-

denáct mladých a dětských členů kmene. Po
ubytování a večeři jsme všechny přítomné seznámili s programem a základními instrukcemi při pohybu v oblasti krasu a jeskyní.
Druhý den začal v sedm hodin budíčkem.
Pro děti rozcvička, hygiena, úklid pelechů,
pro dospělé navíc příprava snídaně a dohled
nad dětmi. Po snídani proběhla poměrně
dlouhá příprava na pochod. V devět hodin,
posíleni dalšími čtyřmi účastníky výpravy,
vyrážíme za poznáváním krás okolí. Naše
první kroky směřují na úpatí Holštejnského
údolí, kde se v nadmořské výšce 476 m nachází Holštejnská jeskyně s vchodem na úpatí
skalní stěny. Byla objevena 21. srpna 1966.
Objevitelé ten den založili také Holštejnskou
výzkumnou skupinu. Dnešní základní organizaci České speleologické společnosti 6–15
Holštejnská, která v této oblasti stále pokračuje v průzkumech podzemí.

Před vchodem do jeskyně proběhlo poučení
o tom, jak se chovat v jeskyních a poté vyrážíme zkoumat první z jeskyní. Prohlídka je plná
nejrůznějších zážitků. Páteří jeskyně je poměrně široký tunel prokopaný v po staletí nashromážděných sedimentech. Má různé bočními rozrážky, ve kterých se nalézají ty hlavní
poklady zdejší jeskyně: krápníková výzdoba,
různé chodby, propástka do spodních pater
apod. Zvláště záživné jsou blátivé plazivky.
Někteří odolnější jedinci se zde rychle adaptovali, a tak jejich těla mizí v různých puklinách
a chodbách, aby se po chvíli celá zablácená
opět vynořila někde opodál.
K vidění jsou zde i přezimující netopýři, konkrétně 2 druhy: netopýr velký a vrápenec
malý. Ty opatrně pozorujeme a dáváme pozor,
abychom je neprobudili. Po dvou a půl hodinách se opět nacházíme před vchodem, abychom spočítali ztráty, naštěstí žádné nebyly.

Zima nezima, sníh nesníh, vlci se vydali objevovat Moravský kras. Rozhodně tam nezavítali naposled!
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Jdeme za dalším poznáním. Ke skále, na které
se kdysi tyčil hrad a ze kterého jsou dnes již
patrné pouze zbytky zdí.
V útrobách skály pod hradem se musely dít
děsuplné věci. Pod hradem se totiž nachází
jeskyně Hladomorna (též nazývaná Lidomorna). Sloužila jako hradní vězení. Hrad
ze 13. století byl určitou dobu v držení loupeživých rytířů, kteří své oběti nemilosrdně
házeli do jeskyně otvorem ve stropě. V jeskyni
bylo nalezeno množství lidských pozůstatků i brnění. Později sem ukládali oběti moru
a vchod poté zazdili. Dnes je jeskyně Hladomorna přístupná přes velký portálový vchod,
kterým se dostáváme dovnitř. Za vchodem se
zvětráváním skály vytvořila mohutná jeskynní dutina. Jde o dóm, který tvoří značnou část
skalního masívu. Půdorysný rozměr podzemní prostory je 60×30 m a strop dosahuje výšky
až 25 m. Dóm doplňují čtyři boční kaverny.
Šikmo ukloněné dno je poseto chaotickým
sborem mohutných balvanů. Po půlhodinové prohlídce již začínáme mít hlad, a tak se
vydáme nazpět k chatě.
Zde si ohřejeme doma připravený guláš
a po obědě je vyhlášen hodinový polední klid.
No, kýžený klid u mladých Vlků nastal až
v okamžiku, kdy jsme jim vyhlásili odchod
na odpolední činnost. Ale stejně za chvíli už
všichni vyrazili na odpolední procházku,
tentokrát ne do jeskyní, ale na povrchovou
prohlídku Holštejnského údolí. Nabrali jsme
směr k hradu, tedy k zřícenině rozsáhlého
gotického hradu z druhé poloviny 13. století.
Ve své době patřil tento hrad k největším a nejpohodlnějším sídlům na Moravě, ale již v roce
1451 je uváděn jako pustý. Za hradem slézáme
dolů do údolí, kde teče Bílý potok a po chvíli dojdeme k jeskyni Nová Rasovna. Ta leží
na levé straně Hrádského (Holštejnského) žlebu. Je součástí největšího jeskynního systému
v Česku – Amatérské jeskyně a zároveň propadáním potoka Bílé vody, které je nejmohutnějším propadáním v Moravském krasu.

Pokračujeme v pochodu podél dnes již vyschnutého koryta k původnímu propadání
Bílé vody zvané Stará Rasovna. V jeho okolí
jsou další jeskyně - Piková dáma, Spirálka
a C13, kterými podzemní tok také protéká
do Nové Amatérské jeskyně, kde se spojuje se
Sloupským potokem. Tím vzniká říčka Punkva. Ta se podzemím řítí do propasti Macocha
a Punkevních jeskyní, aby nedaleko odtud
u Skalního mlýna opět vyvěrala na povrch.
Tyto jeskyně jsou mimochodem všechny
součástí v ČR největšího jeskynního systému
Nové Amatérské jeskyně, měřícího 35 km.
Poté, co jsme našli vchody všech jmenovaných jeskyní, v našem případě uzamčené šachty vstupních komínů, přejdeme
silnici směřující do Holštejna a lesem
se vydáváme po cestě vedoucí do kopce
k dalšímu významnému místu, kde bylo vytěženo více než milion tun vápence. Ke kamenolomu a vápence, kde se z vytěžené horniny v šachtové peci vypalovalo vápno. Velká
dohoda, tak se lom nazývá, byl založen v roce
1928 a jeho provoz byl ukončen po necelých
padesáti létech. Velkou dohodu spolu uzavřelo a společnost pod stejným názvem začalo
provozovat devět vápenických rodin z Lipovce. Ve své době byla největší a nejmodernější
vápenkou v Moravském krasu a její vysoce
kvalitní produkt byl znám po celé střední
Moravě. V roce 1975 dunění trhavin utichlo,
naposledy se zavlnil horký vzduch nad komínem Velké dohody a na dalších dvacet let vápeníky vystřídaly děti na letních táborech.
Zatímco vápenka se od ukončení těžby příliš
nezměnila, prach a šeď lomu postupně nahradily borovice lesní, javor babyka, nízká tráva
a všemožné druhy živé přírody. A dnes je na
dně a stěnách lomu lanové centrum, feraty
a přes celý lom jsou nataženy dvě lanovky.
Prostě je zde malý zábavní park.
A protože už se slunce pomalu překulilo přes
vršky stromků v lese, myslíme na návrat. Vy-

PRÁCE BOBRA EVROPSKÉHO.
OHLODANÉ STROMY JSOU JEHO VIZITKOU
Tak si představte, že se vydáte na vycházku
za Velké Pavlovice, po břehu říčky Trkmanky, a najednou vás zaujmou všudypřítomné
okousané kmeny křovin či stromů. Jako kdyby
někdo ostrouhával dvě špičky obyčejné tužky
proti sobě, dokud se nezlomí. Buďte si jisti,
právě teď hledíte na dílo bobra evropského
v celé své kráse a genialitě. Jeho precizní práce jej neomylně usvědčila. Teď už se stačí jen
rozhlédnout a pohledat, kde si postavil svou
vizitku – hráz.
Ještě před 20 lety by taková příhoda u nás nebyla možná, neboť původní bobři byli na našem území vyhubeni v 18. století a s výjimkou
krátké epizody v první polovině 19. století, kdy
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dáváme se lesem dolů k silnici, kde si ještě
z mostu svrchu prohlédneme propadání Bílého potoka a na chvíli přes zavřenou mříž nahlédneme do vstupního komína jeskyně Nová
Rasovna a pokračujeme po silnici do Holštejna na chatu.
Poté, co se trochu zkulturníme a převlečeme,
sníme večeři a pak je už jen volná zábava. Stejně jako minulý večer zpíváme u kytary a postupně se propadáme do říše snů.
A je tady nedělní ráno. Ke snídani jsme si dali
bábovky a buchty. Dopoledne ještě někteří starší vyrazili navštívit další z veřejnosti
nepřístupných jeskyní. My ostatní jsme se
vydali na dvou hodinovou vycházku údolím
Bílého potoka. Tentokrát jsme nabrali směr
na druhou stranu k obci Baldovec. Tedy spíše
jen ke kempu, který je známý a navštěvovaný
hlavně kvůli jeho zábavnému centru – Lanové centrum, bazén, tenisový kurt. Za mě takovéto atrakce do chráněné krajinné oblasti
nepatří, ale… Mě cestou spíše zajímají krásné
louky kolem Bílé vody, do které se po cestě
ve směru na Holštejn vlévají Molenburský potok a Bělička, a také zatím celkem zachovalé
lesy na stráních údolí.
A je tu konec výpravy, k obědu jsme si ohřáli
zelnou polévku s klobáskou a uzeným. A potom už nastal čas zabalení si svých věcí, úklidu
chaty, mytí nádobí a odjezdu domů.
Vydařená výprava do Moravského krasu bude
mít brzo své pokračování. I když v jiné, avšak
stejně atraktivní lokalitě, ale nebudu zatím nic
prozrazovat. Však zase uvidíte!
Vladimír Vystrčil – Medvěd
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se o jejich obnovení pokusili jihočeští Schwarzenbergové, byli na seznamu vyhubených
druhů. Ke změně došlo až poté, co se jižním
Německem a Rakouskem začali šířit bobři
z kolonií vysazených koncem 70. let 20. století
při horním toku Dunaje a Innu.

kolika desítek cm nad zemí, až se strom vlastní
vahou skácí na zem a zbude pouze kuželovitý
pařez. Naše nahrávka tuto situaci názorně
dokresluje – zvuk hlodání doprovází pád stromu do vody. Bobři nejčastěji porážejí stromy o průměru do 20 cm, což je pro ně práce
na jednu noc.

První „novodobý“ bobr se u nás objevil
v roce 1979 na jižní Moravě a zanedlouho byl
zjištěn i v jižních a západních Čechách. Dnes
je bobr evropský velice rychle se šířícím druhem, čemuž napomohlo i vysazení několika párů na Moravě v Litovelském Pomoraví
a v Oderských vrších.

Kácení stromů má tři hlavní důvody. Z takto
získaného materiálu si bobři stavějí hráze,
kterými zvedají vodní hladinu do potřebné
výše. Mají totiž jednu životní zásadu, že většina východů z jejich obydlí, ne-li všechny, musí
ústit pod hladinou. A tak pokud nenajdou
místa s dostatečně vysokými břehy, pomůžou
si tím, že postaví přehradu. Navíc po vodě
snadno dopravují potravu z odlehlejších končin obývaného území, které může pokrývat
až 2,5 km pobřeží vodního toku. A konečně
ve vodě si skladují zásoby potravy na zimu.
Zatímco přes léto se živí měkkými výhonky
dřevin a zelenými rostlinami (rákosem, travinami, a dokonce jsou známé případy, že chodí
na pole na kukuřici, cukrovku či brambory),
v zimě ohlodávají kůru z větví, které ve vodě
zůstanou jako čerstvé.

Obraz jeho rozšíření se rok od roku dynamicky mění – co platilo před pěti lety, dnes už neplatí a za dalších pět let bude bobrů zase víc
a na nových místech. V současné době máme
tři hlavní centra výskytu – jihozápadní Čechy,
dolní tok Labe od státní hranice po Střekov
a prakticky celou východní polovinu Moravy od Ostravy po Břeclav. Ve Velkých Pavlovicích se potvrzuje skutečnost, že obraz
bobra, roztomilého chlupáče, rozhodně není
fata morgana.
Bobr evropský je náš největší hlodavec, dosahující úctyhodné hmotnosti až přes 30 kg.
Svým způsobem života je napevno spjat s vodou, což ostatně prozrazuje i jeho vzhled. Má
hustou a mastnou, tedy nesmáčivou srst, zadní nohy opatřené plovacími blánami, a hlavně
lysý zploštělý ocas, který mu slouží při plavání
a potápění k pohonu a jako kormidlo zároveň.
Při pohledu na bobra si nelze nevšimnout ani
obrovských, nápadně oranžových hlodáků,
které jsou pro něho důležitým pracovním
nástrojem. S jejich pomocí dokážou bobři
porazit strom s kmenem o průměru přes půl
metru. Postupují přitom systematicky a kmen
ohlodávají rovnoměrně ze stran ve výšce ně-
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Hlasový repertoár bobrů není příliš pestrý, anebo ho možná dosud zcela neznáme.
Co však nelze opomenout, je varovný signál
– když kterýkoliv bobr zjistí cosi nepatřičného, mohutným úderem ocasu o hladinu upozorní na nebezpečí všechny ostatní členy kolonie, kteří v mžiku zmizí pod hladinou.

Toto je jednoznačný důkaz, že se
ve fotografované lokalitě nachází bobr
evropský. Nemějte mu to za zlé,
prostě si nemůže pomoci, hráze jsou jeho
pudovou vášní.

U nás má bobr zatím status zvláště chráněného druhu, ale jistě není daleko doba, kdy
škody způsobené na břehových porostech
a v lužních lesích začnou být někomu trnem
oku. Bobra bychom však měli uhájit, neboť
jen málo živočichů je schopno žít ve smíru
s člověkem v dnešní přetechnizované době.

Základní údaje
– Bobr evropský (Castor fiber)
Společensky žijící druh vodního hlodavce.
Výborně plave a potápí se; aktivní je v noci.
Obývá břehy stojatých a pomalu tekoucích
vod, kde si hrabe nory se šachtou vedoucí
pod hladinu. Na vodě také staví tzv. "bobří
hrady" vysoké 2 až 3 m a přes hladinu tekoucích vod staví přehrady z větví a dalšího
rostlinného materiálu. Živí se bylinami a stromovými výhonky. Samice vrhá obvykle koncem dubna 2 až 7 mláďat. Má nepravý zimní
spánek; na zimu si pod vodou dělá zásoby.
Na naše území se začal vracet teprve nedávno a stále je velmi vzácný; patří mezi kriticky
ohrožené, zákonem zvláště chráněné druhy.
zdroj: https://portal.rozhlas.cz/;
autor: Miloš Anděra;
úprava a doplnění textu: Karolína Bártová

Tak to jsou oni, fešáci bobři, lapeni při své nejčastější hlodací činnosti.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ
ŠLECHTITEL PAN JOSEF VEVERKA
DAL ŽIVOT ODRŮDÁM PÁLAVA A AURELIUS.
LETOS BY OSLAVIL 100 LET
Velké Pavlovice a s nimi celý vinařský svět
letos slaví. Připomíná si sté výročí narození
Velkopavlovčana pana Ing. Josefa Veverky,
moravského vinaře, „otce“ dvou oblíbených
vinných odrůd vína Pálava a Aurelius.

opylení, z nichž vzniklo 417 semenáčů. Z tohoto šlechtění nakonec vznikly dvě odrůdy,
které byly zapsány do státní odrůdové knihy
– Pálava, zapsaná v roce 1977, a Aurelius, zapsaný v roce 1983.

Pan Veverka se narodil 12. ledna 1922 a zemřel roku 2006 ve věku 84 let. Celý svůj produktivní život se věnoval šlechtění révy vinné.

Připijte si nejlépe jedou z těchto odrůd
a vzdejte tak hold oslavenci. Při ochutnání těchto skvostných vín nám zajisté dáte
za pravdu, že je dodnes pan Veverka naším výjimečným rodákem, který se nesmazatelným
písmem zapsal do dějin Velkých Pavlovic.

Pamětní deska
šlechtitelům révy vinné
Roku 2010 na návrh rady města schválilo zastupitelstvo Velkých Pavlovic pořízení pamětní desky velkopavlovickým šlechtitelům révy
vinné, kteří působili na místní Šlechtitelské
stanic vinařské, jež byla zřízena v roce 1901.

Na prvním místě se skví jméno právě pana
Ing. Josefa Veverky.
Deska připomíná jím vyšlechtěné odrůdy
Pálava a Aurelius, dále zde najdeme upomínku na pana Ing. Jaroslava Horáka s věhlasnou odrůdou André, ta dokonce dala název
dnes už běžně užívané cykloturistické trase
napříč naším regionem Krajem André. Nechybí zde ani jméno pana Jana Havlíka a jeho
odrůdy Agni.
Na šlechtění nových odrůd spolupracovaly
kolektivy šlechtitelských stanic z Velkých Pavlovic a Perné.
Deska byla slavnostně odhalena na budově
městské radnice v sobotu 4. září 2010 při příležitosti vinařsko-kulturní akce Velkopavlovického vinobraní.
Karolína Bártová

Pan Josef Veverka soustředěně
pracuje ve vinici v Perné, snímek pochází
z roku 1967.

Curriculum vitae
Pan Josef Veverka vystudoval gymnázium v
Židlochovicích a Vyšší ovocnickovinařskou a
zahradnickou školu na Mělníce. Po válce pokračoval ve studiu na Vysoké škole zemědělské v Brně. Nejdříve působil na Šlechtitelské
stanici vinařské ve Velkých Pavlovicích, jejíž
správou byl v roce 1956 pověřen. V roce 1959
však odtud musel z politických důvodů odejít a
ve své práci pokračoval ve Šlechtitelské stanici
vinařské v nedaleké Perné u Mikulova, kterou
od roku 1959 vedl.
V Perné mimo jiné pokračoval ve šlechtění,
které zahájil v roce 1953 ve Velkých Pavlovicích. Jako výchozí materiál použil 25 kombinací rodičovských párů, z nichž vypěstoval
429 semenáčů, 4 kombinace volného opylení,
z nichž vzniklo 1.785 semenáčů, a 11 samo-
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Už v roce 1989 byla pořízena tato krásná fotografie pana Josefa Veverky. Koštýř a sklenička
vína mu vždy slušely nejvíce. Víno a vše s ním spojené, to byl jeho svět, jeho život.

1
VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

2022

KALENDÁRIUM
ANEB LEDNOVÉ A ÚNOROVÉ UDÁLOSTI VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
Co se událo v našem městě v letech dávno i nedávno minulých? Začtěte se do následujících
řádků a rozšiřte si tak své obzory o místně,
ve kterém žijete.
Za vynikající nápad na novou rubriku letošního Velkopavlovického zpravodaje a její
pečlivé zpracování děkujeme panu Oldřichu Otáhalovi.

LEDEN
• 14. ledna 1594 – v dopise purkmistra
a radních města Brna jsou poprvé Pavlovice
jmenovány Velkými, Jan IV. z Lipého prodal Pavlovice i s vinohrady Juliovi, hraběti
ze Salm-Neuburgu.
• 4. ledna 1839 – vyhořel pavlovský mlýn,
který stával pod Horním rybníkem, tam,
kde je v současné době most přes Trkmanku
na cestě k Floriánku, (nebyl již obnoven).
• 30. ledna 1871 – se narodil v Pavlovicích Josef Blažek, populární romanopisec (pseudonym Josef Pavlovský) a feuilletonista deníku Den.
• 21. ledna 1889 – ve tři hodiny ráno vyhořel dům pana Františka Pekáče na Suchém řádku.
• 27. ledna 1896 – byla podána žádost zemskému sněmu moravskému, aby zamýšlená
dráha nebyla vedena z Hustopečí do Hodonína, ale ze Zaječí přes Velké Pavlovice
do Hodonína.
• Leden 1919 – byla utvořena na státním statku zemědělská odborová organizace.
• 31. ledna 1931 – v 19 hodin se v obecním
hostinci konala valná hromada sboru dobrovolných hasičů Velké Pavlovice.
• Leden 1946 – byla provedena exhumace
padlých sovětských vojáků, kteří byli převezeni na vojenský hřbitov do Hustopečí.
• 1. ledna 1951 – Drůbežářský závod byl znárodněn, poté byl od 1. června přejmenován
na Jihomoravské drůbežářské závody.
• 24. ledna 1954 – požár skleníku, majitel Československý státní statek, škoda 1.200Kč,
příčina vadný kouřovod.
• 9. ledna 1956 – požár na půdě Sokolovny,
majitel MNV Velké Pavlovice. Škoda 200 Kč,
příčinou byl trám v komíně.
• 31. ledna 1957 – předali železničáři do užívání veřejnosti novou železniční zastávku
v hodnotě díla 221.807 Kčs.
• Od ledna 1969 – je v provozu čistící stanice,
kterou vybudovaly Vodohospodářské stavby
ze stavebního závodu v Břeclavi pro JMDZ
ve Velkých Pavlovicích. Cena čistící stanice
činila 2.500.000 Kčs.
• 13. ledna 1973 – se ve Velké Pavlovice ocitli
v I. ochranném protislintavkovém pásmu.

• Od 1. ledna 1974 – byl zahájen v cihelně
provoz na nové dvoukanálové peci vyhřívané metanem.
• Od 1. ledna 1974 – byl zdravotní obvod
rozdělen na dva obvody. První středisko
tvoří občané Velkých Pavlovic a členové
JZD; toto středisko vede MUDr. J. Studnička. Druhé středisko (nové) bylo zřízeno
pro zaměstnance JMDZ, statku, Moravských vinařských závodů, cihelny, uhelných
skladů a obyvatele obce Němčičky. Činnost střediska při JMDZ byla zahájena až
od konce března.
• 1. ledna 1976 – JZD Velkopavlovicko bylo
přejmenováno na JZD Rovnost. Průměrná
hodinová mzda v JZD činí 12 Kč.
• Leden 1979 – v noci z 31. prosince 1978
na 1. ledna 1979 prudký pokles teplot: během 24 hodin poklesla teplota o více než
20 stupňů. Všude zavládl chaos. Ve Velkých
Pavlovicích byly během celého ledna uzavřeny školy, v podnicích omezen provoz.
• 1. ledna 1979 – v průběhu 12 hodin prudce
poklesla teplota o 25,3°C.
• 7. ledna 1985 – v trati Za dvorem byla naměřena teplota -31°C.
• 1. ledna 1989 – místní kino bylo převzato
do správy Okresního kulturního střediska Břeclav.
• 2. ledna 1991 – spotřební družstvo Jednota prudce zvýšilo ceny svých výrobků,
v důsledku toho se objevilo ve městě několik
maloprodejců, kteří nižšími cenami začali
Jednotě konkurovat.

Velkých Pavlovic.
• 4. února 1819 – právo vyrábět cihly v obecní
cihelně přiznal poddaným (na jejich pozemcích pro vlastní potřebu i na prodej) dvorský
dekret udělený právě tohoto dne.
• 16. února 1879 – na faře z velké světnice
umístněné vpravo, tzv. šalandy, byly přestavěny dvě menší světničky pro faráře – dveře
vedoucí z velké světnice do světnice za kuchyní byly zazděné a místo nich prolomeny
do této světnice dveře z kuchyně. Tato světnice byla připravena pro hospodyni. Zeď
s kuchyní, tzv. muntulful, byla odstraněna,
čímž kuchyně získala na světle. Z příručního sklípku naproti kuchyňským dveřím
byla zbudována kuchyň pro prádlo, kam byl
umístěn kotel a pekárna na chléb. V rámci
oprav byl vybudován i záchod, který byl toho
času pro farnost novinkou. Náklady se vyšplhaly celkem okolo 700 zlatých.
• 22. února 1919 – bylo požadováno, aby obecní pozemek Stará hora, který měl doposud
v nájmu moravský zemský výbor pro pokusnou vinici, byl dán zpět do správy obce.
• 15. až 16. února 1921 – proběhlo sčítání lidu.
• 12. února 1924 – shořely chlévy v domě
č.p. 120, patřící Pavlu Procházkovi.
• Únor 1928 – v neděli proběhlo svěcení misionářského kříže, který darovali Štěpán a Anděla Tihlářovi. Kříž tento – velmi umělecké
dílo – byl zakoupen u firmy Samuela Wernera v Brně, byl umístěn v presbytáři nedaleko
hlavního oltáře (dle pamětníka pana J. Práta
kříž zmizel).

• 3. ledna 1997 – bylo po odmlce opět obnoveno promítání v místním kině.

• 28. února 1936 – byli ve školní tělocvičně
ubytováni na žádost ubytovací komise vojáci, kteří zde zůstali i 29. února 1936. Měli
totiž v okolí cvičení. Když byl ředitel měšťanské školy o to požádán, aby povolil ubytování
vojáků ve škole, zdráhal se tak učiniti, poněvadž měl různé obavy ze zdravotních ohledů
a jiných, neboť bylo vyučování.

• Leden 1999 – ZD započalo s likvidací
6 ha přestárlých meruňkových sadů odrůdy Velkopavlovická.

• Od 19. února do 26. února 1947 – byly misie – P. Norbert Škrdlík Minorita z Brna
a P. Jakub Zemek Dominikán se Znojma.

• 1. ledna 2000 – byla budova gymnázia předána státu.

• 12. února 1974 – sloučení JZD Velké Pavlovice, Bořetice a Němčičky – vzniklo JZD
Velkopavlovicko se sídlem ve Velkých Pavlovicích, které mělo 616 trvale činných členů.

• 20. ledna 1994 – městská rada byla poprvé
informována ředitelem A. Kavanem o možnosti zřízení gymnázia.
• 3. ledna 1995 – při čtvrtém ročníku základní
školy byla zřízena dyslektická třída.

• 1. ledna 2015 – město Velké Pavlovice předalo sokolovnu Ekocentru Velké Pavlovice.

ÚNOR

• Únor 1975 – byly ve farnosti zavedeny nové
pohřební obřady.

• 1. února 1373 – byl zakoupen bratřími
z Lichtenštejna rybník mezi Rakvicemi
a Velkými Pavlovicemi.

• Únor 1993 – ve městě zřízen Dům dětí
a mládeže jako středisko pro využívání volného času dětí.

• 15. února 1717 – zemřel ve věku pouhých
27 let na choleru Petr Čech. Cholera toho
roku ve Velkých Pavlovicích řádila a zahubila mnoho obyvatel. Za celý rok bylo
v matrice napočítáno 187 zemřelých a jen
v únoru bylo 32 pohřbů – vše z farní kolatury

Zpracoval Oldřich Otáhal
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MASOPUSTNÍ OBDOBÍ ZAKONČÍ OSTATKY
Rok se otočil o třistašedesátpět dnů a během
prvních zimních měsíců ledna a února nastala doba masopustní a doba ostatková. Masopustní období je časem trvajícím od svátku
Tří králů (6. ledna) do Popeleční středy.
Hlavně pro poslední dny tohoto období jsou
charakteristické velmi uvolněné zábavy
s konzumním chováním. Právě vrchol tohoto
času a jeho poslání dalo jméno celému období – masopust. Jeho název nás navádí na nadcházející období – „maso opusť“.
V našem, hanáckoslováckém názvosloví
– ostatky = vypij, sněz, či daruj maškarnímu
průvodu vše, co ti z období zabijaček, svateb a jiných zábav „ostalo“, protože nastává postní čas, předcházející Velikonocům.
O masopustním veselí se písemné zprávy
zmiňují již ve 13. století, ale kořeny tohoto
obyčeje můžeme hledat již v římských bakchanáliích (slavnostech k poctě boha vína,
úrody a plodnosti).

Masopust (názvy se v různých regionech
liší, např. voračky, končiny, fašank, fašanek,
vostatke nebo stejně jako v jižní části Hanáckého Slovácka – ostatky) vrcholil pár dní
před Popeleční středou čtyřdenním maratonem veselostí a dostatku.
Masopustní úterý – úterek býval sváteční
a dlouho očekávaný den plný maškar. Na Hanáckém Slovácku začínal průvod masek včetně dětí již dopoledne, v čele s harmonikářem,
za ním šel rozverný medvěd a Stárek. Veselý,
hravý, ale i vřískající, pištící a pitvorný průvod
obcházel dům od domu. Do každého vkročil
nejprve „Stárek“, který zastával funkci vedoucího (např. ve Strání „Gazda“, v Čechách
„Laufr“). Ten žádal rychtáře nebo představitele obce o povolení maškarní obchůzky,
pronášel v domě různá říkání a přál hospodářovi úspěšný hospodářský rok, dobrou úrodu,
zdravý a plodný dobytek. Mezitím už medvěd a jiné tradiční masky braly všechny ženy

v domě do tance a chasa sesbírala u hospodářů všechno neuzamčené jídlo – koblihy, boží
milosti, trdelníky, vejce, chleba, brambory,
ořechy, jitrnice. Celé šrůtky uzeného a slaniny napíchli „Stárkovi“ na šavli nebo handžár.
Průvod končíval v poledne v hospodě, kde
chasa s muzikou pojedla to, co v domech pobrala nebo dostala od hospodyní.
Toto, dnes již vskutku divadelní představení, kdy se po předříkaných vtipných litaniích
reagujících na dění v obci, vynese basa v lkajícím průvodu ven z hospody, má symbolicky
pohřbít basu = hudbu, tanec, pití a celé masopustní nevázané veselí a začít postní období,
kdy se křesťané připravují na svůj největší
svátek – Velikonoce. O tomto čtyřicetidenním
půstu se také říká (zřejmě pozůstatek z pohanských dob, kdy bylo toto období svátkem
ukončení zimy a čekání celé země na jaro),
že země je do doby, než vydá úrodu, těhotná,
a proto se po ní nesmí dupat a skákat. V dnešní
době nám toto masopustní úterý s průvodem
a zábavou nahrazuje, díky týdenním pracovním povinnostem většiny obyvatelstva, masopustní sobota či neděle.
Naštěstí existují různé kroniky, zpěvníky,
sborníky a jiné písemné záznamy, ze kterých
je patrné, že stejně jako v jiných obcích na
Hanáckém Slovácku, tak i v Pavlovicích, se
dodržoval tento významný výroční obyčej
v životě lidu. Vždyť právě na něm závisela zemědělská prosperita, která je na tomto území
tak důležitá.

Ostatky jsou oslavou hojnosti, nejen jídla a pití, ale také hojnosti tance,
dovádění a veselé nálady.

Všem nadšencům o obnovu Ostatků (nositelům tradic) patří velké díky, neb uchovávání
tradičního dědictví našich předků je důležité
pro jejich pochopení a přirozené vlastenectví
současníkům a také i se vší důležitostí příštím
generacím ve vztahu k vlastní hroudě, darům
přírody, tradicím, řemeslům a neméně důležitým mezilidským vztahům.
Největší poděkování však patří určitě paní
Zitě Dvořákové a paní Zuzaně Martinkové,
obě jsou aktivním hnacím motorem nejen při
obnovování Ostatků ve Velkých Pavlovicích,
tyto dvě dámy jsou opravdovými nositelkami
tradic tělem i duší.
...více o masopustním období a tradičních
ostatkových slavnostech s náhledem hlouběji do historických pramenů a jejich zrcadlením současné obnovené tradice se dozvíte na webových stránkách Modrých Hor
pod odkazem https://www.modrehory.cz/
masopustni-obdobi-zakonci-ostatky. Rozhodně stojí za to si tento příspěvek vyhledat,
srolovat myší až takřka na konec a otevřít
si dva zde připojené dokumenty. Přejeme
vám příjemné počtení s přidanou hodnotou
rozšíření si svých obzorů.

O Ostatcích si můžete dát všeho, co hrdlo ráčí a žaludek unese.
Nemáte právě chuť na ku sdobře prorostlého špeku stáhnutého rovnou ze šavle?
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
VÁNOČNÍ TĚŠENÍ V MATEŘINCE
Adventní období je ve znamení příprav a také
radostného očekávání nejkrásnějších svátků
v roce, kterými jsou Vánoce.
Ani v tomto čase jsme v naší velkopavlovické školce nezaháleli. Chodbou se linula vůně
perníčků, které ozdobili naši nejmenší. Výzdoba tříd dávala tušit, že kouzelná atmosféra zimy je tu a po roce Vánoce přicházejí.
Ale nepředbíhejme a ještě se vraťme v čase,
kdy jsme si společně zapálili první svíčku
na adventním věnci.
Jako každý rok, tak i v roce loňském nás poctil návštěvou Mikuláš s Andělem, no ani čert
nezůstal za dveřmi. Tato trojice procházela
školkou a postupně navštěvovala všechny
třídy naší školky. Nejprve se zastavila u těch
nejmladších – Motýlků, dále zamířila za dět-

Advent je časem těšení a časem pohádkových kouzel, především pro děti.
Ve školce si jej užily plnými doušky.
mi do třídy Sluníček, ze třídy Kuřátek se vydala do tříd předškoláků. Uvítali je i v Koťátkách a Mikuláš se svojí družinou nevynechal
ani třídu Berušky. Protože v naší školičce
jsou jen hodné děti, čert měl smůlu. Žádného hříšníka ve školce nenašel, tak odcházel
s prázdnou.
Středa druhého adventního týdne byla v naší
školce netradiční. Letos poprvé se totiž konal „Vánoční jarmark“. Venkovní areál naší
mateřské školy se v pozdním odpoledni stal
přímo kouzelným místem. Po slavnostním
zahájení slovem paní ředitelky a po společném zpívání koled následoval bohatý volný
program. Děti i jejich rodiče si mohli zazvonit na zvon přání, zahrát si vánoční pexeso,
ozdobit stromečky připravenou ozdobou,
projít stezkou ke kádi za kapříky a získat zlatou šupinku.

Radostné odpoledne ve vánočním duchu
nepatřilo jen dětem školkou povinným, ale
také jejich rodinným příslušníkům.

Jako na správném jarmarku, i na tom našem,
byly k mání vánoční ručně vyrobené dekorace. Velkým hitem se stalo „Vánoční štěstíčko“,
obálka s překvapením. Co pak se tam asi skrývá? Chvíle napětí při rozbalení... Každé štěs-

tíčko bylo originální, neopakovatelné.
Všudypřítomnou radostnou atmosféru podbarvovaly tóny koled, vůně teplého nealko
punče, který byl pro všechny na zahřátí, samozřejmě zdarma. Světýlka zářila nejen všude kolem, ale jiskřičky v dětských očích dávaly tušit, že se akce vydařila. Děti odcházely
domů se zlatou šupinou, perníčkem, ale také
s opravdovým vánočním plamínkem, který si společně s rodiči měly možnost odpálit
ze školkové lucerny.
Další adventní dny přinesly dětem sněhovou nadílku. To bylo radosti! Sněhuláků byla
z rázu na ráz plná zahrada a v plném proudu
také zimní radovánky, kdy nechybělo bobování s pořádnou koulovačkou. Čas ale letí jako
bláznivý. V době, kdy čtete tato slova, už dokonce pohasly všechny tak krásně plápolající
plamínky na adventním věnci, školkou dozněla slova písně „Ten vánoční čas, dočkali jsme
zas ...“, a my se už nyní nemůžeme dočkat
na Vánoce příští, na nejkrásnější svátky roku.
Kolektiv zaměstnanců
Mateřské školy Velké Pavlovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PROJEKTU „HRDÁ ŠKOLA“
Projekt „Hrdá škola“, do kterého se v loňském
a letošním školním roce zapojila velkopavlovická základní škola, organizuje skupina
mladých lidí sdružujících se do organizace
Schools United. Tato organizace vznikla
po ročním studiu na střední škole v USA, kde
její zakladatelé poznali, jaké to je, když jsou

žáci doopravdy hrdí na svou školu a cítí se v ní
dobře. Proto se rozhodli podpořit české školství a sblížit lidi ve školách.
V letošním školním roce je připraveno v rámci projektu devět akcí, kterými si chceme
zpestřit čas strávený ve škole 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, Den šílených účesů, Teplákový den a Den naruby. Žáci prvního stupně
se zúčastní projektu Vánoční dobrý skutek,
Teplákového dne a Dne bláznivých ponožek.
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První projektový den s názvem Mezinárodní Suit-up den proběhl v říjnu 2021. V rámci
tohoto dne přišli žáci i učitelé do školy ve formálním oblečení a dodržovali pravidla společenského chování. Učitelé připomněli žákům
pravidla etikety a o velké přestávce se všechny
třídy vyfotografovaly.
V listopadu se naše škola zúčastnila dalšího
projektového dne s názvem Den šílených účesů. Děti i učitelé měli za úkol vytvořit si origi-

nální bláznivý účes, který jen tak někdo nemá.
Čím bláznivější, tím lepší. Většina opravdu
popustila uzdu své fantazii a vytáhla sponky, gumičky, paruky, třpytky a vytvořili si
crazy účes.
V prosinci v rámci projektu Vánoční dobrý
skutek vyráběli žáci prvního stupně pod dohledem svých učitelů a vychovatelů drobné
dárky a přáníčka seniorům, aby jim zpříjemnili předvánoční čas.

Největší úspěch měl určitě Teplákový den
na školách, na který žáci prvního i druhého
stupně netrpělivě čekali. Tento projektový
den jsme si všichni užili pěkně v pohodlíčku.
Na další dny se již velmi těšíme a doufáme, že
budou také tak úspěšné jako dny předchozí.
Mgr. Halka Buryová
& Mgr. Jaroslava Stávková,
pedagožky Základní školy Velké Pavlovice

DOBROVOLNÉ
JAK TEN ČAS BĚŽÍ!
ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ … a už je zase nový rok. I my v mateřské škole
jsme se hned začátkem ledna těšili na pohádVZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ku Maxipes Fík. A věřte, že se toto divadelní
V listopadu roku 2021 se zapojili žáci Základní školy Velké Pavlovice do dobrovolného elektronického zjišťování výsledků
vzdělávání žáků, které organizovala Česká
školní inspekce.
Cílem bylo zjistit, jaká je úroveň vybraných znalostí a vybraných dovedností žáků
po dlouhém období distančního vzdělávání, naučit se pracovat s různými typy otázek
a nabídkou různých odpovědí, zvolit si správnou strategii při vyplňování testu. Při řešení
úloh bylo potřeba přemýšlet, pracovat s textem a také dokázat naučené znalosti a vědomosti aplikovat.
Žáci 5. a 9. ročníků, potenciální zájemci o přijímací zkoušky, absolvovali tři testy – z čes-

představení opravdu podařilo. Pohádka byla
vtipná, veselá a plná písniček.

V pátek 21. ledna měli předškoláci moc zajímavý projektový den nazvaný „Od špalíčku k loutce“. Přijeli k nám loutkoherci, kteří
nám zahráli divadlo a následovala spousta
zajímavých netradičních úkolů. Jakých?
No třeba jsme si mohli vyzkoušet, jak se
opracovává dřevo, jak se vyhlazuje smirkovým papírem, jak se pracuje s dlátem, jak
se dá pěkně stavět z dřevěných tvarů, asi
nejzajímavější bylo, jak se vodí marioneta.
Poutavé dopoledne jsme zakončili výrobou dřevěné dekorace na krk a ještě jsme si
nechali na památku dva dřevěné obrázky
zpracované dlátem.
A už se zase těšíme na kouzelníka a další krásné zážitky.
Kolektiv zaměstnanců
Mateřské školy Velké Pavlovice

kého jazyka, anglického jazyka a matematiky,
žáci 6., 7. a 8. ročníků testy dva – z českého jazyka a matematiky.

Žáci ZŠ se zúčastnili dobrovolného
elektronického testování vzdělávání.
Na snímku si s úkoly radí páťačka
Anežka Julinková.

Někteří z našich žáků dosáhli dobrých výsledků, u některých je však stále co zlepšovat a je zřejmé, že výuka na dálku jim příliš nevyhovovala.
Další testování nás bude čekat pravděpodob-

Jak si vyrobit ozdobu na krk ze dřeva?
Nebo dokonce loutku? Zeptejte se dětí
z mateřinky. Měly totiž možnost si tuto
nádhernou práci vyzkoušet.

ně v květnu 2022, kdy bude ze strany České
školní inspekce provedeno národní zjišťování
výsledků žáků 5. a 9. ročníku základních škol
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z českého jazyka, matematiky a dalších
vzdělávacích oborů.
Mgr. Halka Buryová,
zástupkyně ředitele Základní školy
Velké Pavlovice

OKRESNÍ KOLO 71. ROČNÍKU MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
– OPĚT DISTANČNĚ
V letošním školním roce 2021/2022 se Základní škola Velké Pavlovice zúčastnila matematické olympiády v kategorii 5. ročníků.
Školní kolo této kategorie se uskutečnilo ještě prezenčně a žáci řešili šest příkladů. Matematikou více či méně nadaní žáci si mohli
vyzkoušet, jak na tom s touto královnou věd
opravdu jsou.
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Okresního kola se ale mohli zúčastnit jen
ti žáci, kteří vyřešili správně nejméně čtyři
úlohy. S potěšením můžeme konstatovat, že
se to podařilo dvěma žákyním, a to Anežce Julinkové a Veronice Valové ze třídy 5. A.
Řešení těchto úloh nebylo jednoduché. Děvčata si však vedla výborně a vyřešila správně
pět úloh. Oběma velmi blahopřejeme!

Okresní kolo proběhlo ve středu 26. ledna
2022 distančním způsobem. Ten byl ale odlišný od minulého roku a nebyl po organizační
stránce jednoduchý pro žáky ani pro učitele.
Naučili jsme se tak opět něčemu novému.
Mgr. Rudolf Bury,
pedagog Základní školy Velké Pavlovice
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ÚKOLY PRO CHYTRÉ HLAVIČKY ANEB SOUTĚŽ MALÝCH MATEMATIKŮ
Na přelomu roku proběhla na 1. stupni základní školy matematická soutěž „Úkoly
pro chytré hlavičky.“ Děti řešily zajímavé
a zábavné úkoly, které vyžadovaly nejenom
dobré znalosti, ale i samostatné uvažování
a kreativní přístup. Díky soutěžím tohoto
typu můžeme odhalit matematický talent
u našich žáků.
Nejlepší řešitelé z jednotlivých ročníků dostali diplom a věcnou odměnu.

3. ročník
1. Ema Karafiátová, III. B
2. Anna Zelená, III. A
3. Šimon Melichar, III. A
4. ročník
1. Alžběta Havlínová, IV. A
2. Valentina Šulová, IV. B
3. Max Svrček, IV. A
5.ročník
1. Kilián Barnáš, V. A
2. Veronika Valová, V. A
3. David Tomek, V. A

1.ročník
1. Sebastien Ronge, I. B
2. Josef Stávek, I. B
3. Eliška Rožnovská, I. B

Všem dětem děkujeme za účast v soutěži
a blahopřejeme vítězům.

2. ročník

PhDr. Jitka Martincová,
pedagožka Základní školy Velké Pavlovice

1. Ema Buchtová, II. A
2. David Procházka, II. A
3. Jana Karafiátová, II. B

Zlatí matematici – chytré hlavičky.
Zleva – Kilián Barnáš, Sebastien Ronge,
Ema Buchtová, Alžběta Havlínová
a Ema Karafiátová.

DIGITÁLNÍ PIANO PRO ŽÁKY ZŠ VELKÉ PAVLOVICE
,,Hudba - jako déšť, kapka za kapkou proniká
do srdce a oživuje jej."
Romain Rolland
Naše základní škola získala jako sponzorský dar digitální piano, které věnoval
pan Ing. Jiří Sadílek, Ph.D. a firma ORLEM
Unipetrol RPA s.r.o., a to díky dobrovolnickému projektu jejich zaměstnanců. Naše
škola uzavřela s dárcem smlouvu na zákla-

dě projektu nazvaného „Konečně hudebka
s novým klavírem“ podaného v rámci Programu firemního dobrovolnictví v platformě komUNIta.
Ve škole piano využijeme nejen v hodinách
hudební výchovy při zpěvu, jako doprovod
k tanci, ale i k motivačním písničkám v jiných předmětech. Nádherný zvuk nového
piana je velkým přínosem pro zkvalitnění

výuky a umocnění hudebního zážitku. Dětské hlásky tak za doprovodu piana rozezní
celou školu.
Panu Ing. Jiřímu Sadílkovi, Ph.D. a platformě Programu firemního dobrovolnictví
komUNIta velmi děkujeme.
Mgr. Lucie Nováková,
pedagožka Základní školy Velké Pavlovice

ŠKOLÁČCI PŘIPRAVILI VŠEM VELKOPAVLOVICKÝM
NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
Holky a kluci z naší základní školy přišli letos s novým, neokoukaným a zajímavým nápadem. Shodli se na tom, že je fajn dělat nezištně radost druhým, třeba i naprosto cizím

lidem. A vánoční čas je tím nejpříhodnějším
obdobím, přímo se nabízí.
Školáci z prvního stupně dali hlavy dohromady a vymysleli, že vlastnoručně vyrobí

Tuto obrovskou spoustu dárečků vyrobily děti ze školní družiny naprosto nezištně. Jediné,
co si přály bylo, aby z nich měli lidé radost. A to se jim rozhodně podařilo!

po odpoledních, která tráví ve školní družině,
drobné dárečky, přáníčka, vánoční ozdoby
a dekorace a rozdají je lidem, kteří žijí s námi
ve Velkých Pavlovicích.
Ale jak to udělat, když kvůli COVIDu-19
není možné uspořádat žádný jarmark či podobnou akci? Další neméně zajímavý nápad
na sebe nenechal dlouho čekat. Malí školáci oslovili pracovníky místní radnice, která jim ráda vyšla vstříc a před svou budovu
na Náměstí 9. května připravila stoly. Na ty
děti své zdařilé výtvory rozložily a během
dvou prosincových dnů je zde nechaly k dispozici všem zájemcům. O tom, že jsou zde dárečky k dispozici informoval jak městský rozhlas,
tak i webové stránky města Velké Pavlovice.
Dětem i jejich paním vychovatelkám ze školní družiny patří za tento nádherný adventní
počin velký dík. Byl to skvělý nápad a doufáme, že malá výtvarná dílka s láskou vyrobená
a od srdce darovaná udělala radost.
Karolína Bártová
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V TEPLÁKÁCH DO ŠKOLY? NEPŘÍPUSTNÉ... JAK KDY
Nejpohodlnější den v roce se odehrál na naší
základní škole v měsíci lednu. Na netrpělivě
očekávanou akci „Teplákový den na školách“
se žáci prvního i druhého stupně Základní

školy Velké Pavlovice velmi těšili.
A divíte se? Kdy jindy mají žáci i učitelé dovoleno přijít do školy v teplákách?! Správně,
nikdy. Tento projektový den jsme si všichni

užili pěkně v pohodlíčku.
Mgr. Jaroslava Stávková,
pedagožka Základní školy Velké Pavlovice

V teplákách dorazili v rámci projektového dne všichni školáci. Na této fotografii jsou to žáci z prvního stupně.

Užít si den v megapohodlíčku? Toť sen všech žáků i z vyššího druhého stupně základky.
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OHLÉDNUTÍ ZA POLOLETÍM NA GYMNÁZIU VELKÉ PAVLOVICE
Dříve, než si studenti našeho gymnázia začali
užívat jednodenních pololetních prázdnin,
obdrželi v pondělí 31. ledna 2022 pololetní
výpis vysvědčení. Během prvního pololetí se
nám i přes přetrvávající období pandemie nemoci Covid-19, dařilo zabezpečit výuku v plném rozsahu. V případech nařízené karantény
jsme přistupovali k distanční výuce, která trvala jen omezenou dobu v řádu několika dnů.
Tím se období školní výuky dostává do své
druhé poloviny a všichni věříme, že již bude
bez omezení.
Na nižším stupni gymnázia (prima – kvarta)
prospělo s vyznamenáním 58 žáků. Pochvalu třídního učitele za toto pololetí obdrželo
8 žáků. Na vyšším stupni gymnázia (kvinta
– oktáva, 1. A – 4. A) prospělo s vyznamenáním 39 žáků, neprospěli 3 žáci a 3 žáci nebyli
hodnoceni pro nedostatek známek. Studenti,
kteří dosáhli za první pololetí vyznamenání,
obdrží prospěchové stipendium, jehož smyslem je motivovat žáky školy k lepším studijním výsledkům.
Třídní učitelé udělili 18 pochval za příkladné a svědomité plnění školních povinností,
pochvalu ředitele školy obdrželi 3 studenti
za příkladnou reprezentaci školy v soutěžích
a projektech.
Z pohledu přijatých výchovných opatření bylo udělena 3 písemných napomenutí

třídního učitele za drobné přestupky v chování žáků. Důtka ředitele školy byla udělena v jednom případě za nevhodné chování.
Za první pololetí je průměrná omluvená absence 81 hodin na žáka.
Studenti školy se v průběhu prvního pololetí zapojili do tradičních školních naukových soutěží, uspořádali Srdíčkový
den, zapojili se do projektu Erasmus+
a do soutěže v anglickém jazyce „Best in
English“. O školních a mimoškolních aktivitách našich studentů pravidelně informujeme na internetových stránkách školy
pod adresou www.gymnvp.cz.

Den otevřených dveří
& Přijímací zkoušky
Tradiční Den otevřených dveří se uskutečnil v omezeném rozsahu dne 10. ledna 2022
a byl určen především budoucím uchazečům o studium a jejich rodičům. Po celou
dobu pobytu se návštěvám věnovali pověření pracovníci a studenti školy. Poskytovali
informace o studiu, o možnostech výuky cizích jazyků, o sportovních a mimoškolních
aktivitách. Zodpovídali otázky na dojíždění,
na úspěšnost studentů v maturitních zkouškách a na jejich výsledky v přijímacím řízení
na vysoké školy.

Budoucím studentům, podobně jako v minulém roce, nabízíme možnost přihlásit se
do přípravných kurzů na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Kurz
pro uchazeče o osmileté studium byly zahájeny 1. února 2022. Kurz vedou naši učitelé
a pro přihlášené zájemce jsou bezplatné. Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení si
mohou uchazeči vyzvednout osobně ve škole nebo stáhnout z webových stránek. Přihlášky ke studiu pro školní rok 2022/2023
mohou uchazeči podávat prostřednictvím
svých zákonných zástupců do 1. března
2022. Více podrobností k přijímacímu řízení najdete na webových stránkách školy
www.gymnvp.cz.

Národní plán doučování
Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 10,
příspěvková organizace je od 1. ledna 2022
příjemcem finančních prostředků z Evropské
unie na aktivity Národního plánu doučování v roce 2022. Tyto aktivity jsou financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU.
Více na https://doucovani.edu.cz
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

JAK COVID ZAMÁVAL S DĚJEPISNOU SOUTĚŽÍ STUDENTŮ GYMNÁZIÍ
Další ročník Dějepisné soutěže studentů
gymnázií měl těžký vývoj. Ročník 2020 kvůli pandemii neproběhl vůbec, v roce 2021
se z krajského kola, které se konalo v dubnu
v Brně, tříčlennému týmu velkopavlovické-

ho gymnázia povedlo znovu dostat do kola celostátního.
Těšili jsme se na zážitek, který by nás v západočeském Chebu těšil, na hromady knížek,

na sál zaplněný soutěžícími z 75 českých
a slovenských škol, na setkání s historiky,
na skvělý raut… Nicméně covid a osud měl
jiný názor.
Vojta Bystřický, Martin Straka a Adam Suchyňa se spolu s dalšími čtyřmi jihomoravskými gymnázii museli v počítačové učebně Biskupského gymnázia v Brně spokojit
s monitorem a spolehnout se kromě svých
znalostí o období evropských dějin v období 1900–1939 nejen na své vědomosti, ale
také na sílu internetu a aplikací Meet, Zoom
a Moodle.
Věřím, že i když v chebsko-brněnském finále
klukům výrazného umístění dosáhnout nepovedlo, zůstanou jim silné zážitky a pevně
uložené vědomosti o evropských dějinách
v předvečer druhé světové války. Coubertinovské heslo o účasti a vítězství si kluci s vtipem sobě vlastním poupravili – „Není důležité vyhrát, ale být první u chlebíčků a dobře
u toho vypadat :)!“
Mgr. Pavla Míchalová,
pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice

Studenti velkopavlovického gymnázia na Dějepisné soutěži roku 2021. Tentokrát jim místo
Chebu stačilo dorazit do nedalekého Brna a klání si užít prostřednictvím internetu.

35

1
2022

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

BEST IN ENGLISH
Po roční pauze způsobené covidem se studenti vyššího stupně Gymnázia Velké Pavlovice
zapojili do mezinárodní soutěže Best in English. Soutěž je pořádána společnostmi Institute for Competencies Development a Czech-us
agency a je konána online. Jejím obsahem je
čtení, poslech a použití jazyka – gramatika.
Dne 26. listopadu 2021 se připojilo na web
soutěže 17.223 studentů z 595 středních
škol v 32 evropských zemích. Výsledky jsou
zveřejněny v několika kategoriích, pro Českou republiku, Evropu a v neposlední řadě
pro školu. Naši studenti měli o soutěž
velký zájem a vedli si opravdu výborně.
Ze 42 soutěžících se 16 umístilo v první třetině
v evropském hodnocení a 6 v první tisícovce
za Českou republiku.
První místo v hodnocení školy získal suverénně Vojtěch Bystřický ze septimy. Na dalších místech se pak s neméně excelentními
výsledky umístili Iveta Šedivá z kvinty, Michaela Dufková z 3. A, Ondřej Šíbl ze 4. A
a Lucie Straková z kvinty. Všem studentům
blahopřejeme a těšíme se na příští ročník.
Mgr. Ivana Hrozková, PhD.,
pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice

Kdo bude „nejlepší v angličtině“?
Výsledky ukázaly, že jsou na tom studenti našeho gymnázia více než velmi dobře.

JAK JSME NA TOM S ANGLIČTINOU
ANEB NAŠE CESTA K JAZYKOVÉMU CERTIFIKÁTU
O tom, že jsou znalosti cizích jazyků v dnešním životě nezbytností, není pochyb. Svou
cestu za získáním mezinárodně uznávaného
certifikátu z anglického jazyka jsme se rozhodly uskutečnit až v maturitním ročníku,
i když naše původní záměry vznikly mnohem dříve.
Jelikož je naše gymnázium partnerskou školou jazykové školy P.A.R.K., která zkoušky
pod záštitou Cambridge English pořádá,

zvolily jsme si právě toto zkouškové centrum.
Před samotnou registrací ke zkoušce jsme získaly kód na uplatnění slevy poskytované právě
partnerským školám P.A.R.K.u.
Vlastní přípravu jsme začaly pomalu a postupně už během distanční výuky v septimě, ale intenzivně a cíleně jsme navázaly až
na začátku oktávy, poté, co jsme si vybraly
termín a odlehčily našim bankovním účtům
o poplatek za zkoušku. Možnost zúčast-

Maturantky Daniela Ulrychová, Martina Sadílková, Magdaléna Švecová, Radka Valná
a Klára Pejchlová získaly mezinárodně uznávaný certifikát z angličtiny. Blahopřejeme!
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nit se externích přípravných kurzů jsme
po rozvaze nakonec nevyužily a zvolily jsme
si samostudium.
Pár dní před očekávaným termínem zkoušek
nám v emailu přistál přesný harmonogram
i detailní instrukce týkající se pravidel a průběhu. Dlouho očekávaný den, 19. listopad,
začal brzy ráno, kdy jsme vyrazily z Velkých
Pavlovic směr Brno-Žabovřesky. Za dostatečný časový předstih jsme nakonec byly rády,
jelikož se jako první velká překážka objevil
problém najít parkovací místo. Po třech vyhlídkových kolech okolo zkouškového centra
se nám konečně podařilo nemožné. Zaparkovaly jsme v Brně. Zdarma. První velký úspěch
dne byl tedy za námi a do budovy jazykového
centra jsme vstoupily s docela optimistickou náladou.
Čekaly nás tři písemné části skládané na počítači – čtení s použitím jazyka, slohová část
a poslech. Ještě před samotným začátkem
zkoušky jsme musely odevzdat všechna elektronická zařízení, což nás sice poněkud překvapilo, vydržet pět hodin bez telefonů jsme
však nakonec zvládly. Dlouhé chvíle během
přestávek mezi bloky jsme vyplňovaly povídáním si s ostatními zájemci o získání certifikátu. Překvapivě jsme i tuto část zkoušky
zúročily hned odpoledne během ústní části,

1
VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

kdy byly některé z nás přiděleny ke svým spolubojovníkům z ranní části. Ačkoli nás ještě
před vstupem do místnosti s komisí rozmluvila uvádějící slečna, byly již navázané kontakty výhodou. Zkoušející působily také velmi příjemně a konverzace, kterou mezi námi
účastníky rozvíjely, plynula naprosto přirozeně. S koncem ústní části zároveň skončila
i celá zkouška a my jsme unavené celodenním
soustředěním mohly přivítat víkend.
Následující dva týdny se nesly v duchu nervózního čekání na vyhodnocení a neustálého
kontrolování našich emailových schránek.

Nakonec jsme se výsledků dočkaly 3. prosince, kdy se po přihlášení do našich online účtů
zobrazily rozbory jednotlivých částí zkoušek
a výsledná známka. Nadšení provázející zjištění, že jsme všechny úspěšně složily zkoušku,
se nedá popsat slovy. Můžeme snad jen dodat,
že děkujeme všem vyučujícím angličtiny, kteří nás během našeho osmiletého studia provázeli, a zvláště pak paní učitelce Hrozkové
za podporu během přípravy a pomoc s přihlášením (paní učitelka je mj. také kontaktní
osobou pro zkoušky Cambridge na naší škole).
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bychom však doporučily nenechávat jeho
získání až na poslední, často hektický ročník
střední školy, ale zvážit složení v septimě,
tedy ročníku třetím.
Tato zkušenost i vše, co jí předcházelo, nás
mnohé naučila a doufáme, že nám certifikát
z nejrozšířenější mezinárodní jazykové zkoušky v budoucnosti usnadní studium na univerzitách a otevře dveře k dalšímu úspěchu.
Klára Pejchlová, Martina Sadílková,
Magdalena Švecová, Daniela Ulrichová
a Radka Valná, studentky třídy oktáva
Gymnázia Velké Pavlovice

Případným zájemcům o získání osvědčení

VÁNOČNÍ ZDOBENÍ PERNÍČKŮ VE TŘÍDĚ SEKUNDA
Ve třídě sekunda Gymnázia Velké Pavlovice
se v čase adventu zdobily vánoční perníčky
pod dohledem paní učitelky Elišky Kaszper.
U toho se pouštěly koledy, i písničky na přání
a dle mého názoru to byly krásně strávené vánoční časy i ve škole.
Perníčky jsme prodali a získali tak výtěžek
v hodnotě 3.500 Kč. Peníze jsme poslali stejně
tak jako v minulém roce humanitární organizaci Lékaři bez hranic, která poskytuje zdravotnickou a humanitární pomoc v konfliktních oblastech, po přírodních katastrofách
a při epidemiích ve více než 70 zemích světa.
Organizace je financována především soukromými dárci, nikoliv státy a mezinárodními institucemi.
Laura Pilarčíková, studentka třídy sekunda
Gymnázia Velké Pavlovice

Studenti třídy sekunda spolu s paní učitelkou Kaszper zdobí perníčky
pro radost a dobrou věc.

MÍSTO BALENÍ DÁRKŮ PROJEKT V ŘECKÉ SOLUNI
Soluň, místo odkud k nám přišli slovanští
věrozvěstové Konstantin a Metoděj. Místo,
na kterém jsme společně s dalšími 48 účastníky prožili krásný předvánoční čas na projektu
Erasmus plus s názvem CLARO (Challenges
Labels & Appereance… Reach Out!) podporovaném Evropskou unií.

Pro mě byl projekt v Řecku prvním, kde jsem
český tým zastupovala jako Group leaderka,
tudíž jsem měla na starosti část programu
a přípravu na denní aktivity. Nemohlo to
ani lépe dopadnout. Tak pracovitou českou
skupinku jsem si ani nedokázala vysnít, na-

Diskriminace a rasismu si můžeme v dnešní
době všímat každý den. Ať už jsme ale velcí nebo malí, ať máme světlou nebo tmavou
pleť, ať máme rádi kluky nebo holky... Všichni jsme samozřejmě odlišní, ale v hloubi duše
stejní. Důležité je nepřemýšlet nad stereotypy a nesoudit knihu podle obalu. Každý
se můžeme stát tím, čím chce a přesvědčit
společnost, že na to má!
Projektu se zúčastnilo Řecko, Česká republika, Turecko a Portugalsko, proto bylo velice
zajímavé porovnávat kulturní rozdíly v jednotlivých zemích. Člověk si po týdnu s tak
skvělými lidmi uvědomil, že pomoc potřebuje
každý a naší úlohou je být empatičtí a dělat
ostatní kolem nás šťastné.

Studentka maturitní třídy Gymnázia
Velké Pavlovice Sarah Horáková se
zúčastnila Erasmu plus v řecké Soluni,
poprvé si zkusila roli Group leaderky,
tedy vedoucí studentské skupiny.

tož představit. Sešli jsme se všichni s dobrodružným duchem a touhou za poznáním
a cestováním, takže témata byla u každodenní večeře jasná. Kam se vypravíme příště. Až mi přijde vtipné, že musím letět přes
půlku Evropy, abych se potkala s lidmi z mé
země, se kterými si připadám tak svá. Už
u prvního setkání jsme se shodli, že nám
připadá, jako bychom se znali celý život
a to je pro mě podstata života. Obklopovat se
lidmi, kteří nás motivují a posouvají dál.
Je mi ctí, že jsem se tohoto projektu mohla
zúčastnit a reprezentovat Českou republiku
ve světě. Věřím, že jsme se jako tým neviděli
a nepracovali naposledy, protože výsledky
naší píle jsou úžasné. Jsem vděčná za podmínky, které mi poskytla má střední škola
Gymnázium Velké Pavlovice a má organizace EYCB.
Smysluplné věci je potřeba podporovat. A toto smysl má. Děkujeme za vaši podporu!
Sarah Horáková,
studentka Gymnázia Velké Pavlovice
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STAČÍ SI JEN SBALIT BATOH A PLNIT SI SNY
Project ERASMUS+,
BARCELONA – Spain,
14. – 20. 11. 2021 / topic
– GAMIFICATION
Dnes, když se řekne Barcelona, nevybavím
si jen fotbalový stadion, španělskou sangriu
a paellu, ale hlavně nezapomenutelné zážitky
z dalšího projektu Erasmus+.
Je až neuvěřitelné, kolik zkušeností student
může získat během pár dnů. Náš projekt
byl především o začleňování her do denních
činností (například studia a práce), ale také
o vytváření samotných her. Nejvíce mě bavily

únikové hry, protože ze začátku pro mě bylo
velice obtížné něco takového v angličtině pochopit, ale po třetím dnu jsem si byla jistější
a šlo to samo.
Jelikož jsme se nacházeli ve velkém městě,
měli jsme velké možnosti objevovat něco nového. A jak do toho zapojit téma projektu?
No jasně, že prostřednictvím online hry, pomocí které jsme měli za úkol chodit po celé
Barceloně (v nohách jsem měla po celém dni
25 km). Stálo to ale za to! Místa, která bych
za normálních okolností opomenula, mi najednou přišla velice zajímavá a kolikrát, když
jsem se dozvěděla něco málo o historii budovy, šel mi mráz po zádech.

V dnešní době se člověk moc nesmí spoléhat na plánování do budoucna, především
když se plány týkají cestování. Podmínky,
testování a ostatní nepříjemné záležitosti
se mění u každé země ze dne na den, proto
neváhej, využij první příležitosti a odleť i ty
za dobrodružstvím.
Jsem vděčná, že jsem mohla vyjet do zahraničí pod záštitou organizace EYCB a také
děkuji Gymnáziu Velké Pavlovice za oporu
a možnosti, které škola nabízí.
Sarah Horáková,
studentka Gymnázia Velké Pavlovice

MŮŽE BÝT SOPKA, VRAŽDÍCÍ HORA, CHLOUBOU MĚSTA?
Etna a její erupce, která v roce 1669 zabila
přes 20 tisíc lidí. Výbuch vulkánu je v posledních letech v průměru každé dva měsíce.
O tom jsem se učila v zeměpise pár let zpět.
Když mi přišla na mail nabídka, že bych ostrov, tedy Sicílii, kde se tato sopka nachází,
mohla navštívit v rámci projektu Erasmus
plus, je jasné, že jsem nemohla říci ne. Naše
výprava trvala pouze 4 dny, 12. až 16. ledna
2022, avšak stihli jsme toho mnohem více, než
jsem očekávala.

A to je pro mě smysl života. Obklopovat se lidmi, kteří jsou pro mě inspirací, velkou motivací a dělat pro sebe a pro své okolí jen to nejlepší
a posouvat se někam dál.

Největší překvapení pro mě bylo, že
na vrcholu Etny je nyní -10°C a je to také lyžařské středisko, to by mě asi doma nenapadlo, že můžu říct: „Jdu si zalyžovat na Sicílii
na sopku.“ Pár hodin před našim odletem
se objevila zpráva, že se z vulkánu začíná
kouřit a můžeme očekávat v následujících
dnech výbuch. I přes to, že bych vytékající
lávu chtěla vidět, jsem ráda, že jsme přiletěli
domů bez komplikací.

Naše dobrodružství začalo hned první večer,
kdy jsme přiletěli do města Catanie a autobusem jsme se museli přepravit do pobřežního
města Messina. Jak už někteří z vás určitě ví,
Italové a hromadná doprava nejde úplně dobře dohromady. A taky to tak bylo. Po dlouhé
cestě plné nepříjemných zážitků jsme přijeli do cílové destinace a Italové nás přivítali
s otevřenou náručí a úžasnou atmosférou, ti
nikdy nezklamou.
Projekt mi opět přinesl spoustu zajímavých poznatků o jiných kulturách, jazycích,
ale jedna z věcí, co mě překvapila nejvíce,
byl náš český tým. Je až pozoruhodné, jak se
mladí lidé dokážou sblížit za pouhé čtyři dny
a povídat si spolu, jako by se znali celý život.

Tato „doba covidová“ nám neumožňuje moc
společenských akcí, proto je to pro nás možná složité, avšak nezapomínejte, že čas plyne
rychle a nikdo nám nedokáže říct, kdy tohle
celé skončí. Dodržujte tedy všechna pravidla,
ale užívejte si života.

Teď už si nebudu pamatovat Etnu jako něco,
čeho by se lidé měli bát, ale jako přírodní
krásu a že to byla právě ona, která spojila
za 4 dny 40 lidí ze 4 států a vytvořila přátelství
na celý život.
Další projekt Erasmus plus, tentokrát
na italském ostrově Sicílie, ve stínu sopky
Etna. Tak tomu se říká zážitek
na celý život.

Děkuji celé
se zúčastnit!

organizaci

za

příležitost

Sarah Horáková,
studentka Gymnázia Velké Pavlovice

PODZIM V PORTUGALSKU ANEB NOVÁ MÉDIA S ERASMEM+
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Sedm účastníku z našeho gymnázia se zúčastnilo projektu New Media in Youth
Work, který byl spolufinancován z programu
Erasmus+ od Evropské unie. Od 27. října
do 5. listo-padu 2021 jsme byli součástí úžasného projektu Erasmus, který jsme strávili
na kouzelném místě Lourinhã v Portugalsku.

dříve, abychom si mohli prohlédnout krásy tohoto města. Po lehce zmatené cestě
autobusem, které nás odvezlo až na letiště, dopadla na některé účastníky nervozita
z prvního letu. Ta však v momentě, kdy jsme
se vznesli při dech beroucím západu slunce
vstříc oblakům, odpadla.

Ve středu 27. října jsme vyrazili na naši
cestu. Stále jsme nemohli uvěřit, že jsme
na cestě do Budapešti, odkud jsme letěli až
do Lisabonu. Do Budapešti jsme vyrazili

Na Lisabonském letišti jsme se poprvé setkali s lidmi, se kterými jsme měli strávit
následujících deset dnů v Lourinhã, Praia
de Areia Branca. S účastníky z Maďarska,

Slovenska a Litvy jsme jeli společným autobusem na místo ubytování. Po odložení zavazadel do pokojů začal náš studijní pobyt.
První dva dny byly zaměřené k seznamování a určení si základních pravidel. V sobotu
30. října jsme se začali věnovat tématu našeho Erasmu – New media in Youth Work, kde
jsme se zabývali využitím nových médií v učení a práci se sociálními sítěmi. Denně jsme
měli 4 sessions, nebo-li schůzky, které probíhaly ve stylu diskuse, společné práce, tvoření
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prezentací a různých projektů.
Během sessions jsme se učili komunikaci
a spolupráci v týmech s ostatními národnostmi. Další dny jsme společně natáčeli livestream. Každý si mohl vybrat pozici, která se mu
zalíbí. Někteří z nás si vyzkoušeli moderovat,
psát a připravit scénář, pracovat s kamerami
a technickými vymoženostmi. Livestream byl
přístupný online na platformách Facebooku,
Twitch a Youtube. Další den jsme spolupracovali na vytváření podcastu. Každý z účastníků
dostal také příležitost k létání s drony a mohl
si vyzkoušet virtuální realitu.

2022

znání tohoto okouzlujícího města. Navštívili
jsme jedno z nejznámějších náměstí v Lisabonu-Praça do Comércio a vydali se prozkoumat krásná zákoutí.
K večeru jsme se přesunuli autobusem
na letiště a po 22. hodině jsme konečně vzlétli.
Do Budapešti jsme se dostali kolem třetí hodiny ranní. Na vlakovém nádraží v Budapešti
jsme se rozloučili se zbytkem zahraničních
účastníků. V 9 hodin jsme se konečně dostali do Břeclavi, kde jsme se s kupou nových
vědomostí a zážitků rozešli do svých domovů.

Během večerních programů jsme se seznámili s novými kulturami a ochutnali spoustu
nových pokrmů. Ve volném čase jsme chodili
na pláž, která byla pět minut chůze od našeho
ubytování. Během projektu jsme se poznávali
čím dál víc, prohlubovali přátelství a užívali si
společných chvil.

Na závěr bychom chtěli poděkovat panu řediteli, který nám dal možnost zúčastnit se projektu. A zároveň i všem organizátorům, kteří
měli projekt na starosti. Získali jsme spoustu
nových zkušeností z oblasti médií a kritického
myšlení, vytvořili si nová přátelství, poznali
nová místa, kulturu a odvezli jsme si vzpomínky, na které nikdy nezapomeneme.

Poslední večer byl rozlučkový, nečekaně se
však proměnil v soutěž o nejlepší výkon v Just
dance a karaoke. Poslední ráno jsme brzy vyjeli společným autobusem do Lisabonu. Naše
letadlo odlétalo až večer a my měli čas na po-

Veronika Ježková, Tereza Skorvanová,
studentky třídy septima
a Natálie Košutová,
studentka třídy 3. A Gymnázia
Velké Pavlovice

Podzimní den na pláži v Portugalsku. To je
sen, který je možné si splnit díky Evropské
unii a projektům Erasmus+.

(NEJEN) PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY BEZ STRESU
Blíží se období přijímacích zkoušek na střední, ale v podstatě i vysoké školy. Termíny jsou
většinou zpravidla v dubnu až červnu. Proto
cítím jako vhodné napsat pár informací, které
třeba někoho mohou podpořit, zároveň mohou být využity (nejen) pro případy přijímacích zkoušek.
Události jako narození sourozence, stěhování, nový partner rodičů, školní ples, rozchod
rodičů, nový třídní učitel a také přijímací
zkoušky znamenají pro nás určitou výzvou. Ta
je často doprovázena otázkami jako: „Jak to
zvládnu? Dopadne to dobře? Jak to mám udělat správně?“.
Tyto obvykle nové a náročné situace kladou
požadavky na naše přizpůsobení, potřebu dělat věci jinak a mnoho dalšího. Jednoduše je
toho někdy až moc. Tyto nároky lidé prožívají
jako tlak.
Na těle se tlak projevuje napětím a celkovou
aktivací. Ta má pomoci k tomu, abychom výzvu zvládli. Naše tělo se ocitne na tzv. běžecké
dráze a čeká, až uslyší start, aby mohlo vyrazit
vpřed.
V prožívání se tlak projevuje jako různé emoce nebo kombinace emocí. V období před přijímacími zkouškami je zcela přirozeně hodně
stresu.
Co cítíte, když pomyslíte na přijímací zkoušky?
Jak byste to popsali? Jedná se o nejistotu, radost, naštvání, rozmrzelost, strach, nedůvěru
ve své schopnosti, únavu, zmatenost nebo třeba rozrušení?

Uvědomění si, co cítíme, může pomoci k řešení situace. Radost souvisí s tím, že si věříme, můžeme ukázat, co umíme, máme rádi
překážky. Smutek je spojen s únavou a nedůvěrou v sebe. Vztek je často spojen s tím, že
jsme nějak rozhozeni, nejde to podle našich
představ. Strach pramení často z nejistoty a
obav co bude dál, také se zde promítá vnitřní
nedůvěra.
Jak na emoci strachu? Strach je jednou ze základních lidských emocí. Zabiják naších snů,
plánů, naší sebedůvěry. Když přijde strach,
neděláme to, co bychom chtěli. A tak se bojovat se strachem vyplatí! Pokud vnímáte,
že ho prožíváte, nepokračujte v negativních
myšlenkách, naopak najděte ty pozitivní, promluvte si sami se sebou. Povzbuďte se – je to
jen strach, brzy mě to přejde, dokážu to, poradím si, zvládnu to, jen klid, mám na to. Když
nemůžete mluvit, napište to na papír. Když je
rozhozené Vaše tělo (klepete se, rychle dýcháte, je Vám teplo…), dejte si dechové cvičení. Když se Vám nedaří být v tom sami, ihned
za někým zajděte a řekněte mu, jak se cítíte a
také, že potřebujete pomoci se zklidnit. Neříkejte si, že je to trapné! Bát se, být v panice,
plašit atd. je mnohem horší.
Jak na emoci smutku? Smutek často vychází z
myšlenek jako „Jsem sám, nikdo mi nepomůže, nestačím na to, nemá to smysl, nezvládnu
to“ a dalších. Uvědomte si, jak se cítíte – smutek vychází z pocitů a myšlenek, že Vám nikdo
nepomáhá – dovolte si cítit se takto. Je to v
pořádku. Klidně plačte, schovávejte se pod

dekou, prožívejte nepohodu. Je stoprocentně jisté, že navěky v tomto stavu nezůstanete. Buďte trpěliví a nic si nevyčítejte! Když
pomine to nejhorší, zkuste se posunout dál.
Něčím se rozptylte. Dělejte něco, co máte rádi
nebo zajděte za kamarády, svými blízkými z
rodiny a dělejte něco společně.
Jak na emoci hněvu? Hněv je velice silná emoce. Když jsme unavení a nedaří se nám, je velice snadné naštvat se například na rodiče. To
oni pořád něco chtějí… Co NEDĚLAT? Nechoďte si to s kýmkoli ve vzteku rychle vyřídit.
Nechte to na potom! Místo toho si třeba běžte
ven zaběhat nebo se projít, namalujte obrázek
toho, na koho se zlobíte a klidně ho i roztrhejte, dejte si žvýkačku a intenzivně žvýkejte,
zacvičte si, něco pevně a opakovaně tiskněte,
třeba míček. Když pomine to nejhorší, zklidněte se nějakým dechovým cvičením.
Co pomáhá, abychom tolik nepodléhali nepříjemným emocím a byli dlouhodobě v pohodě?
Především je to zdravý životní styl. Ten je také
nejlepší prevencí. Mezi to základní, co je potřeba, patří dostatek spánku (8-10 hodin),
pobyt na čerstvém vzduchu, sport, kontakt s
kamarády „naživo“, NE online.
Důležité je nic nevynechávat, mít vše výše
zmíněné v pořádku. Je těžké vše dodržovat každý den. Přemýšlejte tedy klidně o celém svém
týdnu. Trávíte čas s kamarády? Spíte dost?
Chodíte ven? Najdete si čas na sport nebo jinou tělesnou aktivitu? Pokud Vám něco chybí,
v dalším týdnu to zkuste zlepšit! Když je stresu
moc, přidejte dýchací cvičení, anebo relaxaci.
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Ke zdravému životnímu stylu přidejte ještě
pravidelné učení. Udělejte si plán – kdy, co, s
kým. Plán dodržujte a pochvalte se, pokud se
Vám to daří! Když Vás přepadne krize – příkladně nejde se učit, protože máš v hlavě jen
myšlenku. že je to těžké nebo jste nebyli ve
škole, když se to učilo, kdo si to má pamatovat,
vůbec mi to nejde, nikdy se to nenaučím, je
toho strašně moc…, pak nezůstávejte v těchto myšlenkách, neshazujte se, nenadávejte
si! K ničemu to není! Můžete si dát i krátkou

pauzu, jděte se projít. Pak si ale promluvte
sami se sebou. Řekněte si, proč je pro Vás důležité se teď věnovat učení. Chcete zvládnout
přijímací zkoušky!

Jak kdysi řekl Franklin D. Roosevelt: „V životě je i něco horšího, než nezažít úspěch a to, že
se ani nepokusíme dělat něco proto, abyste ho
zažít mohli.“

Povzbuďte se „snažím se a to stačí, to zvládnu, mám na to …“ a k učení se vraťte. Pocit,
že jdete k přijímacím zkouškám připraveni,
jak nejlépe to šlo a budete se snažit ukázat to
nejlepší, co ve Vás v danou chvíli je, Vás může
příjemně zklidnit.

Mgr. et Mgr. Bc. Jana Pláteníková,
psycholožka a speciální pedagožka

SPORT
PLAVEC HONZA JE NEJLEPŠÍ PRSAŘ NA MORAVĚ,
DO ŠKOLY CHODÍ NA VELKOPAVLOVICKÉ GYMNÁZIUM
před plavcem z Komety Brno čímž potvrdil,
že je naší velkou nadějí.
Honzíkovi gratulujeme za předvedený výkon
a dobrou reprezentaci města a oddílu. Velký
dík patří také jeho trenérkám Veronice Pavelákové a Táni Svatoňové. Techniku stylu
a obrátek Honza ještě dopiloval s trenérem
Vladimírem Klemešem.

Jelikož celorepublikové Mistrovství ČR se
plave až od 12let, musíme si na souboje
s nejlepšími plavci z Čech ještě chvíli počkat.
Všem plavcům přejeme v roce 2022 rychlou
vodu, hlavně pak zdraví a klid na trénink,
bez uzavírek bazénů.
Vladimír Klemeš

NOVOROČNÍ TURNAJ MLÁDEŽE
VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
Na prahu nového roku 2022 uspořádal Šachový kroužek při Základní škole Velké Pavlovice
turnaj v rapid šachu pro naši, převážně velkopavlovickou mládež.
Zúčastnilo se 9 dětí do 15 let, všichni to byli

současní, anebo bývalí členové šachového
kroužku při ZŠ Velké Pavlovice. Hrálo se
v neděli 3. ledna 2022 v důstojných prostorách zasedací místnosti Městského úřadu
Velké Pavlovice.

Plavec Jan Kos je v disciplíně prsa
neporazitelný. Věříme, že o něm
do budoucna ještě hodně uslyšíme.
Držíme palce!
Desetiletý Jan Kos, člen Plaveckého klubu
Hustopeče a student Gymnázia Velké Pavlovice v polovině listopadu 2021 vyhrál Krajský
přebor v Hodoníně na 50 i 100m prsa.
Tímto se kvalifikoval na Pohár České republiky. Tento pohár je rozdělený na moravskou
část, která se plavala ve Vsetíně a českou,
která se plavala v Praze. V té moravské opět
zvítězil Jan Kos, jak na 50, tak i na 100m prsa,
kde nedal soupeřům žádnou šanci a hned
od začátku šel do vedení. Zvítězil „o parník“
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Slavnostní vyhlášení výsledků novoročního šachového turnaje žáků do 15 let
Šachového kroužku při ZŠ V. Pavlovice.
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Způsobem "start-cíl" zvítězil nejzkušenější
a v necelých 15 letech nejstarší hráč, hlavní favorit turnaje a jediný nositel národního
ELO koeficientu Matyáš Řačák. Nesmíme se
však domnívat, že to měl náš vítěz přehnaně
jednoduché. Ve třetím kole se střetl s třetím
hráčem závěrečného pořadí Josefem Jílkem
a musel zachraňovat zcela prohranou pozici! V ostatních partiích však byla Matyášova dominance více než zřejmá, a tak je jeho
vítězství naprosto zasloužené.
Druhé místo si zajistil s jistotou talentovaný, zatím ještě dvanáctiletý Pavel Julinek.
Prohrál jen s vítězem a vše ostatní odehrál
bez zaváhání. Věřím, že o něm ještě uslyšíme.
O třetím Pepíkovi Jilkovi jsme už hovořili.
Měl šanci zamíchat pořadím, ale řekl bych,
že jeho bronzová medaile mu nakonec sluší
nejlépe. Je to chlapec všestranných zájmů,
a proto je jeho vztah k šachům sympatický.
Na čtvrtém a pátém místě se umístili nejlepší
z nejmladších chlapců, většinou devítiletých
– Filip Hejl a Vojtěch Boháček. Získali polovinu bodů a umístění nad polovinou startovního pole. Jejich výkon (stejně jako výkon
dalších mladších hráčů v pořadí) je potřeba
– i přes velké množství chyb – ocenit. Musíme
si uvědomit, že tito chlapci patří do tzv. covidové generace, kteří sice „chodí“ už druhým
rokem do šachového kroužku, ale opravdovou
šachovnici s krásnými dřevěnými figurkami
viděli dnes poprvé v životě. Ano, už druhým
rokem jsme nuceni využívat „výhodu“ online distanční výuky s počítačem, kamerou
a mikrofonem. Kdo ví, jak „úžasné“ znalosti
vykazují děti, které prošly školní distanční
výukou, dovede si představit, že ani trénink
šachu přes počítač nemůže pořádnému tréninku na živo konkurovat. Navíc tyto děti
nemají vůbec žádné turnajové zkušenosti…
Na šestém až devátém místě se s minimálními půlbodovými odstupy umístili Andrejka
Dvořáková (jediná dívka), dále Jakub Stávek,
a nakonec naši nejmladší, zatím osmiletí Šimon Melichar a Daniel Jarský.
Pěkné věcné ceny pro všechny účastníky vě-

noval Šachový klub Slavoj Velké Pavlovice.
Po celý turnaj děti ostřížím zrakem sledoval nejen jejich trenér a současně rozhodčí
a pořadatel Luboš Kuchynka, ale také někteří
z rodičů, kterým patří uznání za jejich několikahodinovou vytrvalost.

2022

Jsem přesvědčen, že se děti šachem dobře bavily a že si poslední den vánočních prázdnin
na první neděli roku 2022 skutečně užily.
Ing. Luboš Kuchynka,
vedoucí šachového kroužku
při ZŠ Velké Pavlovice

STUDENTKA GYMNÁZIA,
KRASOBRUSLAŘKA ADÉLA KREJZOVÁ,
NADCHLA NA MISTROVSTVÍ ČR
Po šesti letech měl krasobruslařský oddíl
z Břeclavi zastoupení na Mistrovství České republiky juniorů. Kraso reprezentovala
na nejprestižnějším závodě sezony Adéla
Krejzová, talentovaná a nadějná šestnáctiletá studentka Gymnázia Velké Pavlovice. Jsme přesvědčeni, že o ní do budoucna
ještě uslyšíme.
Mistrovství se konalo od pátku 4. února
do soboty 5. února 2022 v Českém Těšíně.
V soutěži bylo celkově čtyřiadvacet nominovaných závodnic z celé republiky.
Adéla Krejzová odstartovala soutěž pátečním
krátkým programem. V něm předvedla kombinaci dvou dvojitých skoků, předepsaný dvojitý skok a jednoduchého Axela. Od rozhodčích si za svůj výkon vysloužila 28,87 bodů
a obsadila průběžné osmnácté místo.
Následující den byly na programu volné jízdy.
Břeclavská závodnice předvedla bez zaváhání všechny dvojité skoky, předepsané piruety
a získala 57,14 bodů.
V celkovém hodnocení obou soutěžních dnů
skončila Adéla na krásném sedmnáctém místě, za což zasluhuje obrovskou gratulaci a zároveň i poděkování za skvělou reprezentaci
nejen svého sportovního klubu, ale také školy
a města Velké Pavlovice.
zdroj: Břeclavský deník;
autor: Kryštof Neduchal;
úprava a doplnění textu: Karolína Bártová

Svým brilantním vystoupením získala
usměvavá Adéla Krejzová sympatie nejen
u publika, ale především u hodnotící
poroty.

INZERCE

Koupím sklep a vinohrad, tel.: 603 803 384
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NĚMČINA
Rádi byste se (lépe) domluvili u našich rakouských nebo německých sousedů na dovolené nebo obchodně?
Nabízím výuku německého jazyka, od začátečníků po pokročilé
Individuální nebo skupinová výuka | Výuka na Vrbici nebo individuálně u vás | Dále nabízím tlumočení a překlady
Kontakt:
Ing. Romana Parlásková, Vrbice 114, T.: 724 125 601, parlasek@seznam.cz
Další detaily o výuce a k mé osobě naleznete na www.romannayoga.eu/inpage/nemcina

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 2/2022 – 13. dubna 2022
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 2/2022 – 29. dubna 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!
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KALENDÁŘ AKCÍ – březen, duben a květen 2022
VELKOPAVLOVICKÉ OSTATKY
Sobota 26. února 2022 od 15:00 hodin
ostatkový průvod
* Ekocentrum Trkmanka
* www.ekocentrum-trkmanka.com
* www.velke-pavlovice.cz

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

HALOVÝ PŘEBOR
V RYBOLOVNÉ TECHNICE
Moravský rybářský svaz
Neděle 13. března 2022
od 8:00 do 15:00 hodin
* Tělocvična ZŠ
* www.velke-pavlovice.cz

ŠIBŘINKY
Sobota 19. března 2022
* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz

BĚH O VELKOPAVLOVICKOU
MERUŇKU
Sobota 26. března 2022
* registrace závodníků od 9:00 do 12:00
hodin v šatnách školní sportovní haly
* zahájení dětských závodů od 10:00 hodin
na atletickém stadionu za školou
* start hlavního závodu ve 12:30 hodin
na Náměstí 9. května před radnicí
* délka hlavního závodu ženy a muži
nad 70 let 5 km, muži 8 km
* startovné – 100 Kč nebo 4 Euro,
dětské kategorie zdarma
* Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

VELKÝ JARNÍ ÚKLID MĚSTA
VELKÉ PAVLOVICE
Sobota 2. dubna 2022
* Velké Pavlovice a okolí
* www.velke-pavlovice.cz

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Čtvrtek 7. dubna 2022
* ZŠ Velké Pavlovice
* www.zs.velke-pavlovice.cz
* www.velke-pavlovice.cz
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* Areál Slavoje
* www.velke-pavlovice.cz

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

PUTOVÁNÍ VINICEMI
ZA VÍNY VOC

30 VÍN MODRÝCH HOR

Sobota 16. dubna 2022,
od 10:00 do 16:00 hodin

* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz
* www.modrehory.cz

* Okolí rozhledny Slunečná
* www.velke-pavlovice.cz
* www.vocvelkepavlovice.cz

JARNÍ PŘECHOD PÁLAVY
SE SOKOLEM
VELKÉ PAVLOVICE
Sobota 30. dubna 2022,
odjezd v 9:00 hodin z autobusového nádraží

Sobota 21. května 2022

KALENDÁRIUM - FARNOST
VELKÉ PAVLOVICE
Období 25. února do 15. května 2022

MŠE S UDÍLENÍM POPELCE
Středa 2. března 2022, v 7:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

* CHKO Pálava
* www.velke-pavlovice.cz

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
PRO ŠKOLÁKY

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Úterý 8. března 2022, od 8:00 hodin

Sobota 30. dubna 2022

* Fara

* Louka u rybníka
* www.velke-pavlovice.cz

MŠE NA PAMÁTKU
POSLEDNÍ VEČEŘE KRISTA
* ZELENÝ ČTVRTEK

1. A 2. LIGA DRUŽSTEV
V RYBOLOVNÉ TECHNICE
Sobota 7. května 2022
* Areál Slavoje
* www.velke-pavlovice.cz

Čtvrtek 1. dubna 2022, od 18:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

KŘÍŽOVÁ CESTA PRO CYKLISTY
KOLEM POLNÍCH KŘÍŽŮ

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ
SKLEPY 2022

Sobota 2. dubna 2022, ve 14:00 hodin

Sobota 7. května 2022, od 11:00 hodin

OBŘADY NA PAMÁTKU
UMUČENÍ PÁNĚ * VELKÝ PÁTEK

* Vinné sklepy vinařů spolku Víno
z Velkých Pavlovic
* www.vinozvelkychpavlovic.cz
* www.velke-pavlovice.cz

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Sobota 14. května 2022
* Louka u rybníka
* www.velke-pavlovice.cz

SOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍHO TANEČNÍKA
SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU
NA HANÁCKÉM SLOVÁCKU
Sobota 14. května 2022
* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz
* více informací o soutěži na straně 19

MISTROVSTVÍ VE VÍCEBOJÍCH
V RYBOLOVNÉ TECHNICE

KRAJEM VÍNA
– MÁJOVÉ PUTOVÁNÍ
OKOLÍM MODRÝCH HOR

Moravský rybářský svaz

Sobota 21. května 2022

Pátek 15. dubna 2022

* Ekocentrum Trkmanka - start + cíl

* Od kostela Nanebevzetí Panny Marie

Pátek 2. dubna 2022, od 15:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

DĚTSKÁ PAŠIJOVÁ HRA
* BÍLÁ SOBOTA
Sobota 16. dubna 2022, v 16:00 hodin
* Farní dvůr

MŠE S ŽEHNÁNÍM
VELIKONOČNÍCH POKRMŮ
Neděle 17. dubna 2022, od 11:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

SPOLEČNÁ CESTA FARNOSTI
NA POCHOD PRO ŽIVOT V PRAZE
Sobota 30. dubna 2022
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.

