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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
na našem kontinentu se rozhořela válka. Tu
mnozí z nás vůbec nepoznali a ani nás nenapadlo, že by v dnešní době bylo něco tak hrozného, co se odehrává na Ukrajině, možné.
Statisíce občanů Ukrajiny byly nuceny opustit
své domovy. Převážně se jedná o ženy a děti, které hledají bezpečí a pomoc v této jejich, pro nás
těžko představitelné, nezáviděníhodné situaci.
V minulých dnech navštívili městští strážníci občany, kteří poskytli uprchlíkům pomoc
i přístřeší. Potřebovali jsme upřesnit počty
běženců a pro lepší koordinaci hlavně počty
dětí. To vše z důvodu umisťování dětí ve ško-

lách a v adaptačních skupinách, pokud o tyto
služby bude ze strany ukrajinských rodičů zájem. Naši základní školu již nyní navštěvuje
jedenáct dětí a na gymnáziu jsou dva studenti.
Počty se nám rozcházejí se statistikou ministerstva vnitra. My jsme dostali informaci o 56
osobách, stránky ministerstva uvádějí k datu
21. dubna 2022 89 ukrajinských občanů. Dovoluji si Vás, velkopavlovické občany, požádat o informaci, zda jste již poskytli přístřeší
ukrajinským uprchlíkům ve svých domovech
či tuto možnost zvažujete. Popřípadě, pokud
u vás svůj pobyt již ukončili, sdělte nám i tuto
důležitou informaci. Předem velmi děkujeme
za spolupráci.

Město má ve svém rozpočtu prozatím vyčleněnou částku na krizové situace 150.000 Kč.
Pomáháme se zajištěním ubytování i materiální pomocí. Veškeré informace dáváme
na webové stránky města. V případě potřeby
se obracejte buď na mě osobně, anebo na zaměstnance města.
Jak si všichni velmi dobře uvědomujeme, naší
pomoci není třeba pouze nyní, bude ji třeba
i nadále, i když válka skončí. Proto chci poděkovat všem, kteří jakoukoliv měrou již pomohli nebo se rozhodnou pomoci.
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 šestkrát 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)
• informaci, že z důvodu zatím neschváleného
státního rozpočtu na rok 2022 poslal Státní
pozemkový úřad dopis, že zatím není známá
výše přidělených ﬁnančních prostředků pro
rok 2022, a tak městu nemohou sdělit termín, kdy dojde k zadání veřejné zakázky na
městem požadované zpracování projektové
dokumentace na polní cesty vzniklé z komplexní pozemkové úpravy – C04 a C11
• inventarizační zprávu za rok 2021
• výroční zprávy o hospodaření ZŠ, MŠ
a Gymnázia za rok 2021
• poděkování od Malovaného kraje, z.s. a redakce jím vydávaného stejnojmenného časopisu za poskytnutí ﬁnančního příspěvku
na letošní rok 2022
• ukončení Přezkoumání hospodaření za rok
2021 s výsledkem "Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky".
Výsledek bude předložen ZMě se závěrečným účtem dne 5. 5. 2022
• obdržení dopisů oznamujících vyšší moc
– válku na Ukrajině u staveb Vodní nádrž

Záblatská a Technické zázemí města Velké
Pavlovice. Dopis zaslal dodavatel Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., město na
toto oznámení odpovědělo dle návrhu právní kanceláře
Rada města schválila (výběr)
• smlouvu č.: HO-014330051033/003-MDP
o zřízení věcného břemene s EG. D, a.s.,
Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno,
IČ: 28085400 (dále jen EG. D., a. s., Brno) stavba "V. Pavlovice (Brněnská), rozš. kNN,
Lacina" za cenu 9.600,- Kč bez DPH
• smlouvu č.: HO-001030072988/001-PUTT
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EG. D, a.s., Brno, IČ: 28085400- stavba
"V. Pavlovice, rozš. NN, Veverka K2194/4"
za cenu 2.700,- Kč bez DPH
• smlouvu č.: HO-001030060316/001-PERF
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EG. D, a.s., Brno, IČ: 280 85 400 - stavba "V. Pavlovice, příp. NN, Štamb" za cenu
2.000 Kč bez DPH
• smlouvu o dílo č.: P 01/2021 - Dodatek č. 1
na stavbu s názvem: "Velké Pavlovice – RD
u Trkmanky, kanalizace a vodovod", uzavřenou s ﬁrmou Projekce inženýrských sítí
s.r.o., Za Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav,
IČ: 29319706 na vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební
(vodoprávní) řízení. Dodatek upravuje bod
IV. Termín plnění. Ostatní ujednání smlouvy
zůstávají v platnosti
• poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 3.000,Kč pro Nadační fond Gaudeamus, Nerudova

č.p. 2283/7, Cheb
• smlouvu s JABLOTRON SECURITY, a.s.,
K dubu 2328/2a, 149 00 Praha 4 – Chodov,
IČ: 28501861. Předmětem smlouvy je provozní dohled alarmu na hasičské zbrojnici za
cenu 145,- Kč včetně DPH/měsíc
• cenovou nabídku Pavla Miklíka, Brumovice
127, IČ: 64519660 ve výši 438.528,90 Kč bez
DPH na opravu fasády domu pošty, a to ze
strany od bývalého kina a z čelní strany
• dotace pro místní spolky z rozpočtu města
na rok 2022:
Žadatel

IČ/RČ

Požadovaná dotace

Schválená
dotace

Moravskoslezský kynologický svaz, Velké
Pavlovice

71224963

15.000

15.000

T.J. Sokol Velké
Pavlovice

00213951

20.000

20.000

Spolek rodičů
a přátel dětí
a školy při
Gymnáziu
Velké Pavlovice

26613301

6.000

6.000

SDH Velké
Pavlovice

65804040

20.000

20.000

Český
zahrádkářský
svaz

49137433

15.000

10.000
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Hanáckoslovácký krúžek

07901488

49.000

40.000

Velkopavlovické tradice

06043704

49.000

40.000

Presúzní sbor,
Mgr. Kosík

22726918

20.000

20.000

VOC vinice
Velké Pavlovice,
z.s.

08157057

Velkopavlovický okrašlovací
spolek

05167035

20.000

30.000

15.000

15.000

• použití znaku města Velké Pavlovice na akci
"Soutěž verbířů Hanáckého Slovácka". Znak
města je dále možné použít na pozvánku
a statut soutěže a dalších propagačních materiálech soutěže, nesmí být však jeho použití v rozporu s dobrými mravy
• dotaci z rozpočtu města na rok 2022 pro
místní spolek Letecký klub Nad krajem André, IČ: 27057941 ve výši 15.000,- Kč na pořádání dětského dne
• poskytnutí ﬁnančního daru z rozpočtu města pro rok 2022 pro časopis Malovaný kraj
ve výši 5.000,- Kč (nekomerční národopisný
a vlastivědný časopis Slovácka)
• dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení na akci "Velké Pavlovice – RD
u Trkmanky, komunikace a chodník" s dodavatelem Projekce dopravních staveb,
s.r.o., Školní 1793/13, 690 03, IČ: 09669698.
Dodatek řeší změnu v bodu 8.7, a to termíny
předání projektové dokumentace, inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního
povolení
• smlouvu č.: HO-014330066676/001-MDP
o zřízení věcného břemene s EG. D, a.s.
Brno - stavba "V. Pavlovice, rozš. NN, Prokeš s.r.o. K583/3" za cenu 2.000,- Kč bez
DPH
• smlouvu č.: HO-014330082350/001-MDP
o zřízení věcného břemene s EG. D, a.s.,
Brno - stavba "V. Pavlovice, rozš. NN, benzinka MOL" za cenu 1.000,- Kč bez DPH
• smlouvu č.: HO-014330063775/001-MDP
o zřízení věcného břemene s EG. D, a.s.,
Brno - stavba "V. Pavlovice, rozš. NN, Hádlík K2033" za cenu 6.500,- Kč bez DPH
• smlouvu o zřízení věcného břemene č.
7700101394_1/VB s GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem –
stavba s názvem "REKO MS Velké Pavlovice
– Pod Břehy + 1, č. stavby 7700101394" za
cenu 29.600,- Kč včetně DPH
• smlouvu o zřízení věcného břemene č.
7700101391_1/VB s Gasnet, s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem –
stavba s názvem "REKO MS Velké Pavlovice – Hlavní, č. stavby 7700101391" za cenu
51.800,- Kč včetně DPH
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• smlouvu
o
krátkodobém
připojení
č. 9001941916 s EG. D, a.s., Brno. Smlouva
se týká krátkodobého odběru pro místo
spotřeby na adrese ul. Brněnská, parc. č. 665
(autobusové nádraží)
• smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení
zpěvačky Kristíny s kapelou na VPV 2022,
17. 9. 2022 s Agenturou September, Tř. T.
Bati 190, 760 01 Zlín, IČ:70466033
• výsledek výběrového řízení na akci "Dodávka stomatologické soupravy", veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele. Výhercem
je ﬁrma HENRY SCHEIN s.r.o., Černokostelecká 2085/24 Strašnice, 100 00 Praha 10,
IČ: 05324271 za cenu 652.893,- Kč bez DPH
• účetní závěrky příspěvkových organizací
města za rok 2021 sestavené k 31.12.2021:
Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech
48, p.o., Základní škola Velké Pavlovice
okres Břeclav, p.o., Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, p.o. a Ekocentrum
Trkmanka, p.o.
• výsledky hospodaření MŠ, ZŠ, Gymnázia
a Ekocentra Trkmanka
• rozpočtové opatření č. 2/2022, celkové příjmy, celkové výdaje a celkové ﬁnancování
zůstalo beze změn. Změny byly provedeny
u výdajů v rámci paragrafů, a to do výše rozpočtové rezervy
• ﬁnanční dar spolku Klub sportovního rybářství Velké Pavlovice, z.s., IČ: 01578316 ve
výši 3.000,- Kč
• ﬁnanční dar 5.000,- Kč SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Velké Pavlovice, IČ:
65804040, Nám. 9. května 700/40, Velké
Pavlovice
• cenovou nabídku na zpracování projektové
dokumentace-studie, prověřující územně-technické předpoklady výstavby plochy pro
parkování obytných automobilů na pozemku p. č. 676 v k. ú. Velké Pavlovice. Cenová
nabídka je vyčíslena na 52.332,50 Kč a podala ji společnost Viadesigne, Na Zahradách
1151/16, 690 02 Břeclav
• smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu "Venkovní areál sokolovny"
se společností BLARA s.r.o., Hlavní 59,
Velké Pavlovice. Cena 206.000 Kč bez DPH
zahrnuje architektonickou studii, dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, inženýrskou činnost až po
vydání stavebního povolení
• cenovou nabídkou na zhotovení studie pro
zklidnění dopravy v ul. Pod Břehy k ŠSV
s názvem akce "Velké Pavlovice - ul. Pod
Břehy, řešení bezpečnosti chodců a cyklistů". Cenovou nabídku podala společnost
Viadesigne, Na Zahradách 1151/16, 690 02
Břeclav, kdy je cenová nabídka na studii ve
výši 53.542,50 Kč
• smlouvu o služebnosti s GROUND LINE
s.r.o., IČ 28484819, se sídlem v Zahrádkách
2155/3, Předměstí 568 02 Svitavy. Ve prospěch "oprávněného" - města Velké Pavlo-

vice se zřizuje služebnost umístění zařízení
– požárního hydrantu na pozemku parc. č.
834/1 v k.ú. Velké Pavlovice, včetně umístění vodovodního potrubí pro přívod vody
a včetně práva vstupu na pozemek za účelem
opravy a údržby zařízení. Služebnost se zřizuje bezplatně
• smlouvu o nájmu nemovitostí mezi městem
VP a Markem Suským, IČ: 72380161. Jedná se o kiosek a sociální zařízení umístěné
u rozhledny Slunečná za cenu 3.000,- Kč/
měsíc (provozu)
• smlouvu o dílo na zpracování územní studie Velké Pavlovice u Trkmanky s Ing.
arch. Pavlem Kleinem – KT architekti,
Kroftova 35, Brno, 616 00, IČ: 72385120
s názvem "Územní studie zástavby v lokalitě u Trkmanky, Velké Pavlovice" za cenu
129.000,- Kč bez DPH
• smlouvu č.: HO-014330068917/001-MDP
o zřízení věcného břemene s EG. D, a.s.,
Brno - stavba "V. Pavlovice, rozš. NN, Reichman K387" za cenu 2.000,- Kč bez DPH
• smlouvu č.: HO-001030074572/001-PUTT
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EG. D, a.s., Brno - stavba "V. Pavlovice,
rozš. NN, Tomková K2017" za cenu 5.000,Kč bez DPH
• zadávací dokumentaci pro zadávací řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu dělenou na části Rekonstrukce odborné učebny
pro vyhlášení Výběrového řízení. Zadavatelem je Gymnázium Velké Pavlovice, p.o.
• ﬁnanční dar ve výši 3.000,- Kč *** za vystoupení CM Palička dne 13.4.2022
• pořádání výstavy Šikovné ruce, která bude
probíhat od 13. dubna 2022 ve výstavním sále městského úřadu. Dále schvaluje
poskytnutí občerstvení při vernisáži dne
13.4.2022
• zakoupení darů v hodnotě 3.000,- Kč pro
Vyhlášení fotbalisty roku na slavnostním
galavečeru okresního fotbalu pořádaném
Okresním fotbalovým svazem Břeclav dne
25.3.2022 v prostorách divadla v Boleradicích
• vystoupení dravců za cenu 50.000,- Kč. Tohoto vystoupení se zúčastní všechny děti
navštěvující ZŠ, gymnázium i MŠ a bude ﬁnancováno městem Velké Pavlovice
• možnost uspořádat sbírku ošacení pro neziskovou organizaci Textilní banka, z.s..
Vhodný termín a přesné dispozice sbírky
budou předloženy později
• prodej a Kupní smlouvu o koupi movité
věci, a to městského autobusu tovární značky KAROSA – C956.1074, RZ 2B5 2732 za
cenu 70.000,- Kč bez DPH s DPH 84.700,Kč panu Romanu Gavelčíkovi, Akátová 222,
Orlová – Poruba, 735 14, IČ: 76002403
• členský příspěvek na rok 2022 za členství ve
Svazu měst a obcí v ČR ve výši 14.915,24 Kč
• smlouvu č.: HO-014330078323/003-MDP
o zřízení věcného břemene s EG. D, a.s.,
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Brno - stavba "V. Pavlovice, rozš. NN,
Ground Line" za cenu 23.900,- Kč bez DPH
• smlouvu č.: HO-014330067181/001-MDP
o zřízení věcného břemene s EG. D, a.s.,
Brno - stavba "V. Pavlovice, rozš. NN, LS
K4524/83" za cenu 9.900,- Kč bez DPH
• dodatek č. 7/00283703/Ju ke smlouvě o provozování kanalizace ze dne 1.3.2004 a dodatek č. 8/00283703/Ju ke smlouvě o provozování vodovodu ze dne 1.6.2004 na nově
vybudovaný vodovod v rámci stavby "Velké
Pavlovice - ul. Starohorská, dopravní a technická infrastruktura". Dodatek je uzavřen
s Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČ:
49455168
• uzavření smlouvy na akci "Dodávka stomatologické soupravy" s ﬁrmou HENRY
SCHEIN s.r.o., Černokostelecká 2085/24
Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 05324271 za
cenu 652.893,- Kč a dále smlouvy na nákup
stomotalogického přístroje s příslušenství
včetně instalace za cenu 551.138,- Kč bez
DPH
• rozpočtové opatření č. 3/2022. Celkové příjmy jsou navýšeny o 14.409.500,- Kč, celkové
výdaje jsou navýšeny o 9.409.500,- Kč a celkové ﬁnancování je sníženo o 5.000.000,- Kč
• udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků
ve třídě stanoveného prováděcím právním
předpisem. Jedná se o povolení navýšení počtu žáků o jednoho, a to ve třídě 5. A. Základní školy Velké Pavlovice
• svoz zeleného odpadu v intervalu 14 dnů,
a to od měsíce května. V mezidobí probíhá
v úterý svoz bio popelnic a zelený odpad je
také možno zatím ukládat na plochu pod
Slavojem, nové místo bude občanům včas
oznámeno. Občané budou o změnách informováni také článkem ve zpravodaji
• uzavření Smlouvy o uměleckém vystoupení
mezi městem Velké Pavlovice a Blue Cimbal,
Dlouhá 548, 270 51 Lužná na akci Velkopavlovické vinobraní dne 16. 9. 2022 od 20:00
hod za cenu 25.000,- Kč
Rada města neschvaluje
• žádost spolku Lungta – připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
• tyto dotace z rozpočtu města pro rok 2022:
Žadatel

IČ/RČ

Požadovaná dotace

Schválená
dotace

Velkopavlovická chasa, z.s.

09418032

40.000

0*

Rada města nesouhlasí
• s možností pronájmu rodinného domu na
parc. č. 386 (Švástovo). Rada města nesouhlasí s tím, aby byl tento dům do budoucna
pronajímán k bydlení ani pro jiné účely
Rada města pověřuje
• zaměstnankyni města Dagmaru Švástovou
(matrika), aby mohla předkládat kroniku
města Velké Pavlovice veřejnosti a zároveň
vést o nahlížení do kroniky evidenci
• tajemnici městského úřadu dokončit administrativní kroky k uzavření smlouvy o provozování kiosku u rozhledny "Slunečná"
s Marek Suský, Velké Pavlovice, Hlavní 75,
IČ: 72380161
• tajemnici Ing. Janu Václavkovou k zajištění
provedení ﬁnanční kontroly v městské PO
Ekocentru Trkmanka
• tajemnici Ing. Janu Václavkovou o zadání
inzerátu do časopisu České lékařské komory
na volné místo dětského lékaře – pediatra či
pediatričku
Rada města doporučuje
• městskému úřadu ve Velkých Pavlovicích vydat rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů, poplatku z pobytu a poplatky za
komunální odpad uprchlíkům přicházejícím
z Ukrajiny z důvodu mimořádné události
Zastupitelstvo města na svém 20. zasedání,
které se konalo 24. 2. 2022, mimo jiné projednalo a schválilo
• příspěvek na rok 2022 pro Svazek obcí Modré Hory ve výši 65.200,- Kč
• příspěvek na rok 2022 pro Mikroregion Hustopečsko ve výši 36.400,- Kč
• rozpočtové opatření č. 1/2022. Celkové příjmy zůstaly beze změny, celkové výdaje se
zvýšily o 5.050.000,- Kč a celkové ﬁnancování se zvýšilo o 5.050.000,- Kč
• poskytnutí dotace pro rok 2022 pro Klub důchodců Velké Pavlovice, z. s., IČ: 01690451
ve výši 100.000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 12/2022
• poskytnutí dotace pro rok 2022 pro TJ Slavoj Velké Pavlovice, z. s. IČ: 185 11 694 ve
výši 940.000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy č. 13/2022
• poskytnutí dotace pro rok 2022 pro Myslivci Velké Pavlovice, z. s., IČ 63434318 ve
výši 200.000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy č. 14/2022

*Město Velké Pavlovice je spolupořadatelem Velkopavlovických hodů - hradí nedělní kapelu, máj a její dovoz,
na bedrech města je také příprava a pravidelné úklidy
areálu za sokolovnou.

• poskytnutí dotace pro rok 2022 pro Ligu lesní moudrosti – kmen Vlci z. s., IČ 70960216
ve výši 50.000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy č. 16/2022

Junák - český
skaut, středisko
Vranovice, z.s.

• poskytnutí dotace pro rok 2022 pro Římskokatolickou farnost Velké Pavlovice, IČ
66598907 ve výši 1/2 celkových nákladů na
výměnu oken dle smlouvy, maximálně však

71196293

30.000

0

2022

do výše 340.000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 17/2022
• vnitřní předpis 2/2022 s názvem "Směrnice
o poskytování příspěvků a nepeněžního plnění zastupitelům města Velké Pavlovice",
který upravuje pouze výši příspěvku na stravování s účinností od 1. 2. 2022 na částku
82,- Kč místo původních 75,- Kč
• odměnu místostarostovi města Petrovi Hasilovi za krizové řízení při vykonávání svých
agend po celou dobu pandemie nemoci covid-19
• prodej pozemků parc. č. 9/1 o výměře 0,39
m2 a pozemku parc. č. 9/14 o výměře 1 m2
v k. ú. Velké Pavlovice manželům *** za
účelem vypořádání vlastnických vztahů pod
stavbou. Kupní cena je stanovena ve výši
400,- Kč/m2, tj. v celkové výši 800,- Kč. Náklady na převod pozemků hradí kupující
• prodej pozemku parc. č. 5819/1 o výměře 112 m2 v k. ú. Velké Pavlovice společnosti HUKO projekt s.r.o., Olomoucká
1158/164a, 627 00 Brno za účelem dořešení
vlastnických vztahů. Kupní cena je stanovena ve výši 400,- Kč/m2 + DPH, tj. v celkové
výši 44.800,- Kč + DPH. Náklady na vyhotovení kupní smlouvy hradí kupující, návrh na
vklad práva do katastru nemovitostí prodávající. V rámci stejné smlouvy je řešen nákup
pozemku parc. č. 5818/2 o výměře 20 m2
městem Velké Pavlovice
• koupi pozemku parc. č. 5818/2 v k. ú. Velké Pavlovice o výměře 20 m2 od společnosti HUKO projekt s.r.o., Olomoucká
1158/164a, 627 00 Brno, celková cena za pozemek je stanovena na 2.000,- Kč. Jedná se
o pozemek u nově vzniklé komunikace v ul.
Starohorská
• prodej pozemku parc. č. 4524/114 o výměře 310 m2 a pozemku parc. č. 4524/112
o výměře 206 m2 v k. ú. Velké Pavlovice za
účelem scelení pozemků společnosti BLARA s.r.o., Hlavní 1189/59, 691 06 Velké
Pavlovice, IČ: 29379733. Prodej pozemku
bude řešen směnnou smlouvou – společnost
BLARA nabízí k prodeji za tyto dva pozemky pozemek parc. č. 4524/116 o výměře 383
m2. Pozemek je ve stejné lokalitě, dále je pozemek rovnoběžný s prodávanými pozemky
a lze na něm vyhotovit komunikaci.
• Cena pozemku parc. č. 4524/114 v k.ú. Velké
Pavlovice v majetku města Velké Pavlovice
o výměře 310 m2 je stanovena na 310.000,Kč bez DPH a pozemku parc. č. 4524/112
o výměře 206 m2 v k. ú. Velké Pavlovice
v majetku města Velké Pavlovice je stanovena na 206.000,- Kč bez DPH, tj. celkem
516.000,- Kč bez DPH. Cena pozemku parc.
č. 4524/116 o výměře 383 m2 v k. ú. Velké
Pavlovice v majetku společnosti BLARA je
stanovena na 383.000,- Kč bez DPH. Rozdíl cen pozemků, tj. 133.000,- Kč bez DPH,
bude uhrazen městu Velké Pavlovice. Náklady na převod pozemků hradí kupující
• koupi pozemku parc. č. 4524/116 o výmě-
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ře 383 m2 od společnosti BLARA s.r.o.,
Hlavní 1189/59, 691 06 Velké Pavlovice, IČ:
29379733
• smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/
BBV/235/2022-BBVM, a to pozemku parc.
č. 1265/1 v k. ú. a obci Velké Pavlovice
z vlastnictví České republiky do vlastnictví
města Velké Pavlovice
• v souladu se zněním Zákona o obecních kronikách č. 132/2006 Sb. následující:
1. kronika města Velké Pavlovice se bude psát
elektronicky s následným vytištěním
2. každý kalendářní rok bude uzavřen a vytištěn samostatně, kronika bude doplněna
přílohami
3. za kroniku města odpovídá starosta města
Velké Pavlovice, kronikář města bude dále
postupovat v součinnosti
4. veřejnost smí do kroniky nahlížet pouze za
přítomnosti kronikáře, rada města může
pověřit zaměstnance města, který také
může kroniku předkládat veřejnosti, o nahlížení do kroniky je nutno vést evidenci
5. na webových stránkách města mohou být
zveřejněny pouze digitalizované kroniky
města do roku 1989
6. kronikářkou města je ode dne zasedání zastupitelstva jmenována Mgr. Dana Růžičková
• předložený návrh vlajky města Velké Pavlovice a pověřuje starostu města podat Žádost
předsedovi Poslanecké sněmovny o udělení
vlajky dle schváleného návrhu
• úpravu a zvýšení příspěvku Gymnázia Velké
Pavlovice – vlastní spoluúčast již schválené

akce: Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
– integrované projekty CLLD – SC 4.1, a to
na částku 1.185.230,87 Kč
Zastupitelstvo města na svém 20. zasedání,
které se konalo 24. 2. 2022, navrhuje
• schválit poskytnutí dotace pro rok 2022 pro
Víno z Velkých Pavlovic, z. s., IČ 27009378
a
uzavření
Veřejnoprávní
smlouvy
č. 15/2022 až po předložení zpracování projektu a kalkulace na zpracování videa pro
představení viničních tratí Velkých Pavlovic
Zastupitelstvo města na svém 20. zasedání,
které se konalo 24. 2. 2022, neschvaluje
• prodej pozemku parc. č. 5921 a parc. č. 5608,
vše v k. ú. Velké Pavlovice panu ***
• prodej pozemku parc. č. 8445 - ostatní plocha, o výměře 8.840 m2. Pozemek měl sloužit k výstavbě 1 VTE

Zastupitelstvo města na svém 20. zasedání, které se konalo 24. 2. 2022, souhlasí
• s návrhem rady města a komise výstavby,
který vzešel ze společné schůzky, a doporučuje vyčkat na oslovení Odborem územního
plánování v Hustopečích na revizi ÚP v časovém horizontu cca v roce 2025 (4 roky od
poslední změny ÚP). Do té doby připravit
a zrevidovat všechny přijaté žádosti a připravit podklady pro změny z hlediska potřeb města
Zastupitelstvo města na svém 20. zasedání,
které se konalo 24. 2. 2022, bere na vědomí
• informaci o další činnosti společnosti
ENRESS s.r.o., která má rozestavěnou
nepovolenou stavbu v areálu společnosti
HANTÁLY a. s..Stavba je s názvem: Technologie na zpracování zbytkových plastů
OMLUVA

Zastupitelstvo města na svém 20. zasedání,
které se konalo 24. 2. 2022, pověřuje

Ve zpravodaji č.1/2022 byla uvedena na straně č.2 informace, že došlo ke zničení okrasné
výsadby na pozemku parc. č. 1995/1 v k. ú.
Velké Pavlovice (ul. Starohorská).

• starostu města k projednávání a přípravě
Smlouvy o spolupráci s VaK Břeclav, a.s. na
rozšíření stávají ČOV Velké Pavlovice dle navržené varianty č. 1

Vzhledem k tomu, že byly práce vykonány po
dohodě s vedením města, omlouváme se vykonavatelům práce, že mohli být neprávem
osočeni z protiprávní činnosti.

• místostarostu města jednat se společností DIAREX o směně části pozemku parc.
č. 6346 v majetku města Velké Pavlovice za
pozemky pod komunikací a budoucím chodníkem v ul. Nová a ul. Padělky v majetku
společnosti DIAREX

Ing. Jana Václavková,
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice, vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na uzavření pracovní smlouvy na pozici pracovník Služeb města Velké Pavlovice
Požadavky

Nabízíme

Pracovní náplň

• Dokončené střední vzdělání ukončené výučním listem v technickém oboru
(zedník, elektrikář, instalatér, zámečník.. apod.), popř. zahradník

• Stabilní zaměstnání

Údržba a opravy majetku obce, péče o zeleň, zednické práce, natěračské práce,
odvoz materiálu traktorem, zimní údržba
komunikací, svoz odpadů, úklidové práce
apod.

• Schopnost vykonávat práci motorovou
pilou, křovinořezem, sekačkou, zahradním traktorem apod.
• Údržbářská zručnost
• Bezúhonnost, samostatnost a spolehlivost
• Řidičský průkaz skupiny B (praxe v řízení nutná) a T (výhodou)
• Výhodou trvalé bydliště ve městě
Velké Pavlovice

• Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou
• Platové zařazení do tř. 4 až 6, podle Nařízení
vlády 341/2017 Sb., v platném znění v závislosti na dosaženém vzdělání a délce praxe
• Osobní ohodnocení dle pracovních výsledků
• Beneﬁty: příspěvek na oběd, příspěvek
na dovolenou, 25 dnů dovolené aj.
K písemné přihlášce budou přiloženy tyto
doklady, jako příloha:
1. Výčet (soupis) dosavadní praxe.
2. Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání.
3. Souhlas s použitím osobních údajů.
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Nástup možný od
případně dle dohody.

1.

6.

2022,

Termín pro podání přihlášky do 16. 5.
2022 do 15:00 hodin. Přihlášky zašlete
na adresu: Městský úřad Velké Pavlovice
k rukám tajemníka VŘ, Náměstí 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice nebo
mohou být doručeny osobně na podatelnu
v obálce s označením k rukám tajemníka – VŘ. Bližší informace k tomuto výběrovému řízení podá v případě potřeby
tajemnice MěÚ Ing. Jana Václavková,
tel. 778 420 023 nebo elektronicky na adrese vaclavkova@velke-pavlovice.cz.
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TELEGRAFICKY
Další „polňačka“ opravena
(11 .2. 2022)
Pracovníci služeb města využili příznivého
počasí první poloviny měsíce února a před
zahájením jarních prací se pustili do opravy
polní cesty nacházející se ve viniční trati Čechanzle. Ke zpevnění této cesty byly použity
osvědčené betonové pražce.

Klub důchodců zahájil další
ročník výletů
(4. 3. 2022)
S končící zimou Klub důchodců Velké Pavlovice nastartoval další seriál poznávacích výletů po naší vlasti. Tentokrát se v pátek 4. března
2022 vydali na výstavu kamélií v historických
prostorách zámku v Rájci-Jestřebí na Blanensku. Právě v tomto období byly kamélie v plném květu, a tedy se na ně naskytnul nejkrásnější pohled. Tamní sbírka královen zimních
květin je unikátní a největší v České republice.
Podle kastelánky Zdeňky Kalové ji tvoří asi
400 odrůd, některé keře jsou desítky let staré.

Nová vyhlídková terasa
pod dalekohledem u rozhledny
(16. 2. 2022)

Výroba nové vyhlídkové terasy umístěné
pod dalekohled k rozhledně Slunečná.

Pracovníci služeb města jsou
zdatní zahradníci (17. 3. 2022)
A to jedna báseň... Slunce svítí, jaro je tu!
V první polovině měsíce března se náhle
oteplilo se a vegetace začala bláznit. Vše bylo
pojednou v rozpuku a bylo tedy třeba dát se
do nikdy nekončící "zelené" práce. Pracovníci služeb města by o ní mohli napsat scénář
k seriálu podobnému písničce "Pes jitrničku
sežral"..., tedy pořád dokola a dokola.

Betonové pražce jsou skvělým materiálem
ke zpevnění polních cest.

Zub času se podepsal na vyvýšené terase pod
rozhlednou, na které je umístěn dalekohled.
Nutné nebylo vyměnit pouze pochozí desky,
ale celou dřevěnou konstrukci. Aby se v budoucnosti předešlo výměně dřevěných nosných částí, je konstrukce vyhotovena z železa.
A protože i město šetří ﬁnanční prostředky
a zaměstnanci se snaží recyklovat starý materiál, je konstrukce zhotovena ze starých
„úček“ a stojky terasy jsou zhotoveny ze starých sloupů veřejného osvětlení. Zakoupeno
bylo železo pouze na zábradlí. Zábradlí na
terase by mělo být zhotoveno z akátové kulatiny vytěžené na podzim minulého roku. Také
samotný dalekohled prošel repasí a „noha“
dalekohledu byla nově povrchově upravena.

Na molo v tomto stavu není příliš vhodné vstupovat. Pokud ovšem nejste plavec otužilec!

Naši senioři vyrazili na první letošní výlet,
na zámek v Rájci-Jestřebí.

Pohled na krásu jezírka ze zbrusu nového mola a kvízový boxík
k pobavení i edukaci (9. 3. 2022)
V březnu proběhla generální oprava mola na
jezírku, které se nachází v relaxačním parku
u vlakové zastávky. Prkna na něm byla kompletně demontována a z důvodu nutné výměny jednoho z nosných trámu bylo přistoupeno
rovněž k vyhotovení nosné konstrukce z kovu.
Jakmile bude tento projekt zcela dokončen,
dočkají se návštěvníci parku nejen zcela nového a bezpečného mola, ale také nového informačního boxíku umístěného při vstupu na
molo. Rovněž i obsah boxíku prošel inovací.
Pracovnice našeho TIC si pro vás připravily
dvanáct otázek do tuctu zábavného kvízu,
prostřednictvím kterého si poklepnete znalosti o městě Velké Pavlovice. Z jedné strany
boxu jsou otázky a z druhé odpovědi. Takže
si své případné mezery v místopisu a historii
ihned doplníte a možná se i něco nového dozvíte!

Během prvního jarního měsíce byly v nejčastější permanenci nůžky, pilky a hrábě. Všechny zimou zkoušené rostlinky a dřeviny bylo
nutné pečlivě ostříhat a záhonky a všechna veřejná prostranství vyhrabat od uschlého listí,
ale také od navátého nepořádku a poházených
odpadků, jako kdyby nebyla všude po městě
spousta košů!
A tak nebylo k podivu, že naše ulice onoho
času brázdila jedna traktorová vlečka za druhou a neúnavně svážela hromady seschlého
listí a větví. Rozhlédnete-li se kolem sebe a zavítáte i za hranice Velkých Pavlovic, určitě si
všimnete, jak rychle vše prokouklo!
Pracovníkům Služeb města Velké Pavlovice
patří za tuto náročnou práci poděkování!

Veřejnou zeleň je třeba neustále udržovat.
Pracovníci služeb města by mohli vyprávět…
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Polní cesty Pod Poštory
a Nad Zahrady opraveny

Rybník na Záblatské čeká
na pořádný déšť

(17. 3. 2022)

(23. 3. 2022)

Jednou z mnoha činností a pravidelných úkolů Služeb města Velké Pavlovice je průběžná
údržba a opravy polních cest v katastru města.

V polovině měsíce března letošního roku byly
ukončeny hlavní stavební práce na budování
více než patnáctihektarového biocentra v lokalitě Záblatská v katastru města Velké Pavlovice.
Díky tomuto projektu zde vznikl dva a půl hektarový rybník a několik drobnějších tůní.

Tak se stalo také v polovině letošního března,
kdy na řadu došla cesta v trati Pod Poštory
a dále cesta v trati Nad Zahrady. Na opravě
obou výše zmíněných se podílela těžká technika velkopavlovické stavební ﬁrmy BLARA,
s.r.o. Děkujeme!

Jezírko jako azuro,
díky jarní očistě
(18. 3. 2022)
V pátek dne 18. března 2022 byla odčerpána
pomocí dvou plovoucích čerpadel a jednoho
elektrického kalového čerpadla voda z jezírka
v lesoparku u vlakové zastávky.

Nyní biocentrum čeká už jen na drobné terénní úpravy, výsadbu bohaté zeleně, jež je taktéž
nedílnou součástí projektu, ale hlavně na déšť
a toho se bohužel stále v dostatečném množství nedostává. Čím dříve a čím více naprší
do nádrže dešťové vody, tím se sníží množství
vody, kterou bude v případě skrovných dešťových srážek a sucha uměle napustit. Pokud se
rybník nenaplní přirozeně, bude nutné jej co
nejdříve uměle napustit.

Jarní Srdíčkový den pomůže
bezmála 11 tisíci
(7. 4. 2022)
V rámci Jarního srdíčkového dne, který proběhl v úterý 5. dubna 2022, se podařilo prodat
studentům Gymnázia Velké Pavlovice sbírkové předměty v celkové hodnotě 10.956,- Kč.
Výtěžek je určen na pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou odkázány stabilně na
domácí péči svých rodičů, a to na zakoupení
různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek, kterou si jejich stav vyžaduje. Srdečně
děkujeme všem, kteří přispěli!
Karolína Bártová & Věra Procingerová

Oznámení o změně systému
vyvážení BIOODPADU
pracovníky města

Následující pracovní týden bylo zahájeno
čištění rybníka od naházených kamenů, listí
a bláta. Šlo o velmi náročnou a zdlouhavou
práci. Kameny bylo nutné vytahat ručně, ale
na listí a bláto byla naopak třeba mechanizace. Nedílnou součástí náročné očisty bylo také
pečlivé odstranění až centimetr vysokého nánosu řasy ze dna tvořeného fólií.
Rybník na Záblatské v očekávání dešťových
kapek. Už se těší na statisíce litrů z nebe seslané vody.

131 let od povýšení Velkých
Pavlovic na městys (4. 4. 2022)
Před zahájením čištění jezírka bylo nutné
vyčerpat taktéž silně znečištěnou vodu.

(téměř za tři roky!), ale za datum udělení erbu
musíme považovat datum Nejvyššího rozhodnutí. Od tohoto rozhodnutí tedy uplynulo v letošním roce 2022 rovných 131 let.

Nejvyšším rozhodnutím byly dne 4. dubna 1891 Velké Pavlovice povýšeny císařem
Františkem Josefem I. na městys a získaly
císařským dekretem nový znak. Písemná listina o povýšení byla vydána až 8. února 1894

Informujeme o změně četnosti svážení bioodpadu pracovníky města Velké Pavlovice. Rostlinný odpad se bude od května 2022 svážet
pouze v sudých týdnech, kdy neprovádí svoz
bio popelnic společnost Hantály, a.s.. Dnem
svozu bude vždy pátek. V měsíci květnu tedy
6. a 20..
V případě že budou mimořádné svozy, budou
o tomto občané informováni na webu města
a místním rozhlasem.
Žádáme občany, aby bioodpad vždy připravili
před svůj dům už ve čtvrtek před dnem svozu,
popř. mohou využít místo k odkládání bioodpadu, což je v současné době parkoviště pod
areálem TJ Slavoj Velké Pavlovice.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
KE ZMĚNĚ ČETNOSTI SVOZU ROSTLINNÉHO ODPADU
Každý rok na jaře přijde na přetřes téma
ohledně četnosti svozu rostlinného odpadu
pracovníky města Velké Pavlovice. A ne jinak
tomu bylo i letos.
V roce letošním jsme se rozhodli počet svozů
bioodpadu zredukovat o polovinu, a to tak,
že se bude svážet pracovníky města v pátek
vždy v sudý týden. V liché týdny sváží v úterý
bioodpad z popelnic společnost Hantály, a.s.
Ptáte se mě osobně, co na to já? Ano,
souhlasím s redukcí počtu svozů bioodpadu.
Mám k tomu hned dva pádné důvody. Prvním
z nich je úspora ﬁnančních prostředků, neboť
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provoz traktoru se zapřaženým drtícím
šnekem je nákladný a druhým důvodem je
skutečnost, že se pracovníci služeb města
vyčlenění na svoz bioodpadu mohou v onom
čase věnovat jiné neméně důležité práci při
údržbě města. Jsou to tři pracovní síly, a to je
znát.
Každý z nás má možnost, tak jak je to běžné
i v jiných obcích, odvést si svůj odpad na místo
k tomu určené, což je v současné době ještě
stále parkoviště pod areálem TJ Slavoj. Dále je
tu možnost odkládat bioodpad do nádob, které
má každý občan doma anebo do kontejnerů,

které jsou rozmístěny po obci. Domnívám
se, že možností je dost. Samozřejmě, že
nejpohodlnější je odložit rostlinný odpad před
dům, ať se postarají druzí, ale bohužel se toto
stává neúnosné.
Domnívám se, že práce na zahrádce si lze
načasovat tak, aby četnost svozů vyhovovala
většině lidem. Aby nevznikla nějaká mýlka,
chtěl bych upřesnit, že svoz bioodpadu není
totéž, co úklid listí. Není. S úklidem listí se
počítá stejně jako tomu bylo v minulosti.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice
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KDYŽ MŮŽEME, POMŮŽEME!
V dnešním nelehkém období, nesoucím se
v duchu spousty krádeží, je možno nalézt i ty
krásnější pracovní momenty, o které bychom
se s vámi rádi podělili. Letos vůbec poprvé
jsme vyjížděli na oznámení ke zraněnému zvířeti, tentokrát se jednalo o zraněného dravce
– káně lesní. Káně se mělo nacházet na jedné
z oplocenek, které byly vybudovány v trati
Hantály.
Už při příjezdu strážníků Městské policie
Velké Pavlovice na místo bylo zřejmé, že káně
není ve své kůži. Jindy by odletělo hned, jak
by strážníky spatřilo vycházet z auta směrem
k němu. Po příchodu blíže se naše domněnky
jen potvrdily. Káně se sice vzletět snažilo, ale
jeho pokusy byly neúspěšné, a tak pouze odhopkalo na druhou stranu oplocenky. Strážnice Iva Rathouská za pomoci strážníka Stanislava Prachaře provedla odchyt káněte. Káně
se sice bránilo, ale své drápy a zobák pouze zabořilo do speciálních rukavic na odchyt psů,
a tak neublížilo ani strážnici ani sobě.

Po příjezdu na služebnu byla kontaktována
Národní síť stanic (Zvíře v nouzi), která má
svá působiště rozmístěna na několika místech
po celé České republice. Pro jižní a střední
Moravu jsou to působiště v Přerově, Buchlovicích, Němčicích, Brně, Rajhradě a Jinačovicích. Naše oblast spadá pod působiště v Rajhradě a také z Rajhradu si pracovníci pro káně
přijeli. V minulosti jsme již s touto stanicí spolupracovali, tehdy jsme jim předali zraněnou
labuť.
Zásadní při spatření zvířete ve volné přírodě
je správně rozlišit případy, kdy zvíře potřebuje
opravdovou pomoc a je zraněné. V současném
jarním období se houfně rodí mláďata, např.
zajíců nebo srnek, které jejich matka zanechá
na místě a ví o nich, tudíž se nejedná o sirotky
volající o pomoc člověka. Prosíme proto, nesahejte na mláďata, které v přírodě naleznete!
Nepotřebují naši pomoc!
Iva Rathouská,
strážnice Městské policie Velké Pavlovice

Zraněné káně mělo navzdory svému karambolu mezi oplocenkami štěstí v neštěstí. Dostalo se do dobrých rukou našich městských
strážníků, na snímku s Ivou Rathouskou.

ZIMA NEZIMA, SENIOŘI SE DALI DO ÚKLIDU MĚSTA,
NAVZDORY OSMI KŘÍŽKŮM
Ačkoliv se o první aprílové sobotě roku 2022
vrátila zima s velmi nepříjemným, větrným
a po ránu dokonce mrazivým počasím,
uskutečnil se ve Velkých Pavlovic velký jarní
úklid.
Zúčastnili se jej dokonce i senioři z místního
Klubu důchodců, kteří se teple oděni vydali
uklízet a sbírat odpadky hned na několik
míst po městě. Jako vždy si vzali na starost
parčík na ulici Bezručova, dětské hřiště na
ulici Čechova, veřejné prostranství na ulici
Trávníky a parčík okolo "policejní" bytovky na
ulici Dlouhá.
Našim dříve narozeným za tento počin
patří obrovské poděkování, neboť navzdory
svému vyššímu věku, ve valné většině
doprovázenému
mnoha
zdravotními
problémy, nezaváhali a dali se do práce.
Prozradíme, že někteří brigádníci mají už na
svém kontě neuvěřitelných osm křížků, tak to
tedy klobouk dolů!

Nyní je prostor na malé zamyšlení...
Uvědomují si strůjci a vlastně i nestrůjci
nepořádku jednu zásadní věc? Že kdyby
nebylo nepořádných lidí, pořádní lidé by po
nich nemuseli uklízet? Že ty, co odpadky
zahazují, vytváří černé skládky a jsou
neohleduplní ke svému životnímu prostředí,
rozhodně mezi brigádníky nenajdeme?
Že po těchto hulvátech pak uklízí slušní
pořádkumilovní lidé? A že je jim dokonce

Členové Klubu důchodců uklízeli hned na několika místech po městě. Na snímku na ulici
Čechova na hřišti pro děti.
osmdesát let? Takže, až budete házet
kupříkladu do levandulového záhonu mastný
sáček od brambůrek, nebo povezete obalový
materiál od skořepinových kufrů do přírody
mezi vinohrady, zamyslete se nad tím, že díky
vaší bezbřehé neohleduplnosti nejen ničíte
i vaše životní prostředí, ale přidáváte práci
ostatním. Doufáme, že je vám stydno.

Všem členům Klubu důchodců a vlastně
naprosto úplně všem, co se nejen v plánovaný
den úklidu, ale i kdykoliv jindy podílejí na
zútulňování našeho města a okolí, velmi
děkujeme!
Karolína Bártová
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ELEKTROWIN
Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Město Velké
Pavlovice může v roce 2021 pochlubit
sběrem starého elektra určeného ke
zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti
10,26 t. Na každého obyvatele tak připadá
3,29 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím
uspořena spotřeba elektřiny a produkce
skleníkových plynů, celosvětově omezena
těžba ropy a železné rudy, a recyklací se
pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro
průmyslovou výrobu.

vil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí,
které na základě dosažených výsledků vysta-

Došlo také k úspoře 61.908,42 kWh energie.
Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 61.909krát.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok
2021 k úspoře produkce CO2 o 120,69 tun.
Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2?
47 ks.
Nebylo nutné vytěžit 6.013,91 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 225krát.

Podařilo se recyklovat 5.905,61 kg železa.
Toto množství recyklovaného železa by bylo
možné použít pro výrobu 243 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo
získat 208,09 kg mědi, což by postačilo pro
ražbu 36.994 1€ mincí, nebo 252,55 kg hliníku, který by stačil na výrobu 16.837 plechovek
o objemu 0,33 l.
Elektrowin v roce 2021 úspěšnou spolupráci ocenil 15.000,00 Kč ze svého motivačního
programu.
Zdroj: Elektrowin, a.s.

ASEKOL
ENVIRONMENTÁLNÍ VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2021
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době
lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností.
Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných
zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno
životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si Velké Pavlovice vybraly ke spolupráci kolektivní systém
ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž
přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem Velké Pavlovice přispěly
k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme
z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné
recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elek-

trické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových
plynů.
Certiﬁkát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos Velkých Pavlovic k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme
uspořili 83,52 MWh elektřiny, 7.938,47 litrů
ropy, 333,84 m3 vody a 6,06 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 44,31 tun, a produkci
SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 560,85 kg.
Každý kus vytříděného elektra se počítá, což
dokazuje příklad 100 vytříděných noteboo-

ků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové
množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny
rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg
vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu
benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají
tak k ochraně životního prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno
pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv.
LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá
o dopadech výroby a recyklace jednotlivých
elektrozařízení na životní prostředí. Studie
zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů,
jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.
Zdroj: Asekol, a.s.

VELKÝ JARNÍ ÚKLID MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
V sobotu 2. dubna 2022 se konala celostátní
akce Ukliďme Česko. Velké Pavlovice se do
této akce, ať již ve stejném, nebo jiném termínu, zapojují od roku 2011. Přestože nám letos
počasí nepřálo a byla zima „že by psa nevyhnal“, sešlo se nakonec dost členů nejrůznějších velkopavlovických spolků, aby mohly být
uklizeny nejenom předem domluvené úseky,
ale i několik dalších úseků a černých skládek.
Všem, kteří se dobrovolně přidali a pomohli tak
ke zkrášlení našeho okolí, patří poděkování.
Velký dík patří i zaměstnancům služeb města,
bez jejichž neúnavného svážení sesbíraných
odpadků na sběrný dvůr by úklid nebyl úplný.
Další velký dík patří těm, kteří odpad řádně ukládají do popelnic a na sběrný dvůr, a ne do přírody!
Věra Procingerová
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Do velkého úklidu spojeného se sběrem odpadků se zapojili i členové
místního Mysliveckého spolku
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KULTURA & AKCE
ANI APRÍLOVÉ POČASÍ OSTATKY NEPOKAZILO
Brzké ráno slibovalo, že bude krásný sluneční
den, bohužel již od oběda to vypadalo spíše
na apríl. I přesto se příznivci obnovené tradice velkopavlovických Ostatků sešli 26. února
léta Páně dvoutisícího dvacátého druhého
roku na třetí hodinu odpoledne na nádvoří
Ekocentra Trkmanka.
Stárek jménem ostatkového průvodu požádal
ctěného starostu města pana Jiřího Otřela
o udělení povolení k obchůzce městem. Slíbil,
že: „Půjdem bez neplech a mračení, čeká nás
enom zpěv a tančení, chovati se budem slušně, o tem pochyb néni, dejte nám teda, pane
starosto, vaše povolení.“ Pan starosta ostatkovému průvodu udělil svolení, podpořil obnovu starých zvyků a tradic, obdaroval stárka
kusem špeku na šavli a meruňkovicí na cestu.
Poté se již po sedmé, po roční odmlce, i přes
nepřízeň počasí vydal ostatkový průvod Velkými Pavlovicemi. Děkujeme veřejnosti, že
na dlouhé cestě doprovodila účastníky ostatkového průvodu – cimbálovou muziku Vinica,
Hanáckoslovácký krúžek a Darebné ženy, dětský folklórní kroužek Floriánek a masky.
Při obchůzce jsme navštívili hospodáře, vinšovali jsme jim to nejlepší, zazpívali, zatančili
a za to jsme se u nich na cestu dobře občerstvili. Dobré víno, kořalenka, domácí boží
milosti, buchty a zabíjačkové pochutiny nikde
nechyběly. První zastávka vedla do Vinařství
Prokešovi, kde mimo ostatní účinkující vystoupil také dětský soubor Sadováček z Mateřské školy Velké Pavlovice. Díky dešťovým
přeháňkám jsme využili azylu na delší dobu.
Když se počasí umoudřilo, vyrazili jsme na
dlouhou cestu. Druhou zastávkou bylo Vinařství Buchtovi a třetí Vinařství Valovi. Vzhledem k časovému skluzu jsme se až při stmívání vydali na čtvrtou zastávku Vinařství V&M
Zborovský. A netradičně tentokráte již za tmy
jsme dorazili na poslední pátou zastávku na
Hotel Lotrinský.
Vzhledem k nejasnostem, jak to bude v době
konání ostatků s covidovými opatřeními, jsme
se rozhodli vynechat závěrečnou ostatkovou
zábavu s pochováním basy v sále sokolovny.
I přesto nezapomeňte, že po „Ostatkách“ přichází „Popeleční středa“ a začíná velký půst.
Dle tradic končí všechny zábavy a začíná doba
postní. Doba zpytování svědomí, doba uklidnění a přípravy na Velikonoce.
Děkujeme všem, kteří se do realizace této tradiční akce zapojili. Všem účinkujícím velký
dík za tance a zpěvy v tomto počasí, Floriánkům, že vydrželi až do poslední zastávky, hospodářům za zajištění výborného tradičního

Když Velkopavlovické ostatky, tak „Tanec
pod šable“, bez něj by to prostě nebylo ono!

Hudba, tanec, zpěv, lahodné víno, vynikající
občerstvení a veselá nálada – toť hlavní
atributy ostatkového průvodu.

Jak vidno, na dvoře u pohostinného vinaře
Kamila Prokeše bylo rušno. Jakby ne?!
Vždyť tu víno teklo proudem a ne ledajaké!

Průvod plný roztodivných stvoření ve spoustě masek a kostýmů. Radostná atmosféra
dávala tušit, že nastal fašankový čas.

Přestože počasí zábavě pod širákem příliš nepřálo, dětem z Floriánku chladno
úsměv na rtu nezmrazilo. Zahřály se tancem, zpěvem a skotačením.
pohoštění, vinařstvím Lacinovi, Krejčiříkovi,
Zborovští a Fůkalovi za vinné dary do průvodu a městu Velké Pavlovice za podporu při
obnově a udržování našich tradic.
Ostatky v letošním roce máme sice za sebou,
ale občané Velkých Pavlovic, výzva pro Vás!
Rozhodně Vám nebude v příštím roce bráněno účastnit se s námi ostatkového průvodu ať
v kroji, v masce nebo bez masky, nebo jakkoliv
občerstvit ostatkovou chasu a podpořit tak
naši činnost. Již nyní si můžete poznačit do
diáře - Ostatky 2023: sobota 18. února. „Tradice žijí, přijďte je prožít s námi na akcích po-

řádaných Velkopavlovickými tradicemi nebo
Hanáckoslováckým krúžkem.“
Na závěr si Vás dovolujeme pozvat na Regionální kolo soutěže ve verbuňku na Hanáckém
Slovácku, které se v letošním roce bude konat
po dlouhých letech opět ve Velkých Pavlovicích, a to v sobotu 14. května 2022 v místní
sokolovně. Soutěž i zajímavý doprovodný program zajišťuje Hanáckoslovácký krúžek z Velkých Pavlovic.
Za spolek Velkopavlovické tradice
Bc. Zita Dvořáková, MSc
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ŠIBŘINKY SE KONALY OPĚT PO DVOU LETECH
Velkopavlovický maškarní bál, u nás známý
spíše pod názvem Šibřinky, se uskutečnil po
nevyžádané dvouleté covidové přestávce v sobotu 19. března 2022.
Bohužel se naplnily mírné obavy z účasti na
plese. V porovnání s minulými ročníky výrazně ubylo návštěvníků, s maskami i bez masek.
Nakonec ale všichni ti, kteří se plesu zúčastnili, určitě nelitovali a bavili se až do brzkých
ranních hodin za hudebního doprovodu brilantně naservírované muziky z mixážního
pultu DJ Tonyho Schäffera. Pořadatelé plesu
děkují všem návštěvníkům za účast a krásné
masky!
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Nejlepší masky Maškarního plesu 2022
Skupiny:
1. místo - PRINC a VEČERNICE
(Větrník, Měsíčník a Slunečník)
- jednoznačné vítězství s velkým náskokem
2. místo - POLŠTÁŘE
3. místo - BUDOUCÍ NEVĚSTA + nevěstiny
"Spolupičky"
Jednotlivci:

2. místo - VEČERNICE
(postava z ﬁlmu Princ a večernice)
3. místo - ČARODĚJNICE
(tradiční účastnice plesu)
V anketě o nejlepší masky hlasují výlučně
návštěvníci plesu, kteří řádně zaplatili vstupné a na druhé straně vstupenky mají anketní
lístek. Pořadatelé plesu mají pouze dodatečný
hlas v případě, že je dosažen stejný počet hlasů.

1. místo - KLAUN Pennywise
(postava z hororu TO)
- těsné vítězství před Večernicí

Do průvodu masek se o letošních Šibřinkách
vydali i uniformovaní. Pořádek musí být!

Svatba teprve bude, ale nevěstinka to se svými
„spolupičkami“ rozjely s předstihem!

Sexy trio, které nenechalo žádného muže
v klidu – mořská panna, včela a kočičí žena.

Tak toto se jen tak nevidí… Hlavně dovnitř se
nevidělo. Tak má vypadat stoprocentní maska.

František Čermák
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NEDĚLNÍ NÁLOŽ MASEK, SMÍCHU A DĚTSKÉHO ŠTĚSTÍ
Taťka Šmoula s hastrmanem řádící v tunýlku,
Sněhurka plazící se vedle pekelnice a klauna,
motýlek přetahující se s lanem… Blázinec?
Ale kdepak!
To se jen po tříletém spánku opět probudilo
jedno malé království plné princezen, čarodějnic, pirátů, smrťáků, příšerek, motýlků
a berušek, pistolníků a mnoha dalších bytostí
či povolání. Druhou dubnovou neděli se totiž
v místní sokolovně konalo maškarní odpoledne pro děti. A ten byl první v životě nejen pro
ty nejmenší, ale také pro většinu 4letých dětí.
O to větší paráda to ale byla! Hasiči si připravili kromě skvělé hudby také spoustu soutěží,
takže se děti mezi svým řáděním mohly zapojit třeba do zápolení při podlézání hadic či
nošení pingpongového míčku na lžíci. Nebo

si zkusily pořádnou koulovanou s novinovými
koulemi či, při slavné „Jede, jede, mašinka“
zamířil had dětí nadšeně do připraveného hasičského tunelu. Tento tunel měl úspěch u dětí
naprosto kolosální, proháněly se v něm od
začátku až do úplného konce vydařeného odpoledne. Mezitím řádily na parketu nebo si šly
vyzvednout svou výhru v připravené tombole.
Jen nerada opouštěla více než stovka rozdováděných masek sokolovnu po posledním odehraném kousku… A rodičům, či prarodičům,
kteří se konečně zas mohli potkat na takovéto
akci, se také očividně domů nechtělo. A to je
jednoznačná pochvala, která se nemusí ani
vyslovit.
Za všechny nadšené děti i rodiče bych ráda poděkovala za tuto povedenou akci všem míst-

ním hasičům, kteří akci perfektně připravili
a uspořádali ve svém volném čase a za notné
pomoci svých vlastních příbuzných, své „hasičské mládeže“ a také DJ Tondovi Schäfferovi za moderování a hudbu.
Poznámka na závěr od kolegů – pro mnohé
z nás je morálně nepřekonatelné sám sebe ve
vlastním příspěvku kladně ohodnotit a poděkovat si. Takže to provedeme za paní Lucii
Gawlovou, která se na letošní organizaci maškarního veselí významně podílela. Nejenže se
stala nevyčerpatelnou studnicí nápadů ohledně her a soutěží pro děti, ale také nezaváhala
a v neděli odpoledne dorazila do sokolovny
a pomohla s jejich realizací. Lucie, za všechny
děti, rodiče a hasiče DĚKUJEME!
Lucie Gawlová

Každá maska se musí řádně představit a ukázat se ostatním. Právě
z tohoto důvodu začíná každý maškarní bál průvodem masek.

Stálice – žádný maškarák se neobejde bez silné základny princezen.
Tato maska se nikdy neomrzí!

Máte problém s leštěním parket? Inspirujte se!

V úvodu průvod, poté soutěže a v závěru pořádná „pařba“, důkaz,
že to naše dětí umí rozjet ve velkém!
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ZAHRÁLI „NA LIDOVOU NOTU“, CHTĚLI TAK PŘIVÍTAT JARO
Koncert „Na lidovou notu“ – tak jsme, společně s Janem Míchalem ml. a Jitkou Břízovou,
nazvali koncert konaný první dubnové nedělní odpoledne. Uskutečnil se v prostorách Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice, kde nám
personál pod vedením Zity Dvořákové vychází mile vstříc a podporuje kulturní život obce.
Lidovou tematikou jsme chtěli přivítat jaro.
Vybrali jsme proto hudbu českých skladatelů
Bedřicha Smetany s jeho krásnou skladbou
pro housle a klavír „Z domoviny“, „Slovanské
tance“ ve čtyřruční klavírní úpravě od Antonína Dvořáka, důvtipné písně Bohuslava Martinů, písně s tuplovanou moravskou lidovostí od
Leoše Janáčka a mnohé jiné. Nechyběly tance
od zahraničních skladatelů Johanesse Brahmse, Bély Bartóka a slavný Montiho Čardáš.
Koncert byl dalším z řady vystoupení, které

jsme společně uspořádali. Společně hrajeme
už druhým rokem a plánujeme pokračovat.
Je to pro nás příležitost se sejít, zahrát si. Já
a Honza už působíme mimo Velké Pavlovice.
Jitka se naopak přistěhovala do Kobylí. Pro
mne, nyní už kroměřížskou občanku, a Honzu, studujícím na pražské HAMU, je však
důležité se kulturně do Pavlovic vracet a živit místní kulturu nejen klasickou hudbou.
Máme společný názor, že Velké Pavlovice mají
krásné prostory pro kulturu, které je škoda
nevyužít.
Proto se můžete těšit na naše další koncerty
a vystoupení. Tím možná nejbližším bude Meruňkobraní 2. července 2022 opět na místním
ekocentru, kde budeme hrát program k představování vín.
Eliška Minářová (rozená Vomáčková)

Mladí hudebníci nejen zahráli na lidovou notu, ale také zazpívali. Na snímku
Jan Míchal ml. a Eliška Minářová.

CHARITATIVNÍ KONCERT NA POMOC UKRAJINĚ
Základní umělecká škola Velké Pavlovice ve
spolupráci s městem Velké Pavlovice uspořádala v neděli 20. března 2022 charitativní koncert, na kterém vystoupili nejen žáci
a soubory ZUŠ, ale především dvě klavíristky
z Ukrajiny, které se dostaly do Velkých Pavlovic na útěku před válkou a projevily zájem navštěvovat vyučovací hodiny v naší umělecké
škole.
Do programu se zapojily i soubory ZUŠ - Flétnový soubor a velký čtrnáctičlenný Taneční
orchestr pod vedením MgA. Zbyňka Bílka,
Klarinetové trio pod vedením pana učitele
Marka Bureše a Cimbálová muzika Palička
pod vedením MgA. Michala Grombiříka.
Děkujeme všem vystupujícím sólistům a souborům i jejich pedagogům, Hotelu Lotrinský

za poskytnutí koncertního sálu, městu Velké
Pavlovice za spolupráci na projektu, ﬂoristovi a prodejci květin panu Františku Popelkovi
za zajištění květin v ukrajinských národních
barvách.
Výtěžek koncertu činil krásných 22.350,- Kč
a bude po dohodě s panem starostou Jiřím
Otřelem věnován na projekt neziskové organizace Girasole „Sanitkou na Ukrajinu“, jehož
posláním je přivážet přímo na území bojující
Ukrajiny zdravotnický materiál.
Velké díky všem dárcům, kteří přijeli koncert
podpořit nejen z našeho města, ale i z okolních měst a obcí. Děkujeme!
Milena Karberová, ředitelka
Základní umělecké školy Velké Pavlovice

Na charitativním koncertě zahrála nekonečná řada malých a mladých muzikantů
z Velkých Pavlovic a okolí
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Jako první vystoupila na koncertě se svým
pásmem klavírních skladeb 13letá Solomyia
Bardaj z ukrajinského města Kaluš.

Hned po ní zasedla za klaviaturu 17letá studentka hudby Valeria Svyryda taktéž z města Kaluš.
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VÝTĚŽEK Z CHARITATIVNÍHO KONCERTU NA POMOC UKRAJINĚ
POŘÁDANÉHO NAŠÍ ZUŠ PŘEDÁN
Základní umělecká škola Velké Pavlovice ve
spolupráci s městem Velké Pavlovice předala
dne 31. března 2022 organizaci Girasole výtěžek z Charitativního koncertu pro Ukrajinu,
který činil 22.350,- Kč.
Oﬁciálního předávání tohoto ﬁnančního
daru, který je určen na projekt Girasole „Sanitkou na Ukrajinu“, se zúčastnil pan Mgr.
Miroslav Prchal - ředitel Girasole se dvěma
asistentkami, pan Jiří Otřel - starosta města
Velké Pavlovice, paní Milena Karberová - ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice a její zástupce pan
MgA. Zbyněk Bílek.
Pan ředitel Girasole již v minulých týdnech
osobně zavezl na Ukrajinu jednu sanitku naloženou zdravotnickým materiálem a informoval všechny přítomné, že za peníze získané

z charitativního koncertu bude
zakoupen inzulin pro chronicky
nemocné ve válčící Ukrajině.
Město Velké Pavlovice, Základní
umělecká škola Velké Pavlovice
a Girasole sdružení pro pomoc
a rozvoj, z.s. děkuje všem návštěvníkům koncertu za jejich
příspěvky, které opravdu budou
použity ke konkrétní pomoci nejpotřebnějším obyvatelům tolik
trpící a válkou stíhané Ukrajiny.
Děkujeme!
Milena Karberová, ředitelka
Základní umělecké školy
Velké Pavlovice

Ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice Milena Karberová předává ﬁnanční dar v hodnotě 22.350,- Kč – řediteli Girasole
panu Mgr. Miroslavu Prchalovi.

DĚTI V DRNHOLCI ZPÍVALY PRO UKRAJINU
MISS HORÁKOVÁ MODEROVALA A ZADRŽOVALA SLZY
Pořadatelé v Drnholci připravili v polovině
letošního března beneﬁci pro Ukrajinu. Pozvání moderovat bez váhání přijala první vicemiss ČR a studentka gymnázia ve Velkých
Pavlovicích. Velkopavlovičance Sarah Horákové děkujeme za krásný příspěvek a všem,
kdo pomáhají, za jejich úsilí a vytrvalost.
Před pár týdny se náš život, aniž bychom si
to přáli, razantně změnil. Čtyři sta kilometrů
od nás trpí pod invazí ukrajinské děti, ženy
a muži, jsou vystaveni agresi, které Evropa
77 let odvykala a my těch několik dní stojíme
před volbou. Dívat se, nebo pomáhat. My se
rozhodli pomáhat.
Dne 16. března se spoustu dobrých duší nejen
ze Základní školy Drnholec a Dolní Věstonice rozhodlo uspořádat beneﬁční koncert pro
Ukrajinu. Když jsem dostala od mé bývalé
paní učitelky ze Základní umělecké školy pozvání, že bych mohla koncert moderovat, neváhala jsem ani minutu.
Již několik týdnů sledujeme v přímém přenosu něco, co jsme si přestali připouštět, že

koncert vznikl a kolik talentovaných lidí se
na něm podílelo. Zpívali a tancovali všichni.
Malí, velcí, studenti, pracující, každý chtěl
ukázat, že jako národ umíme pomáhat svým
slovanským bratrům.

Studentka velkopavlovického gymnázia
Sarah Horáková (na snímku vlevo) přijala
nabídku moderovat charitativní koncert pro
Ukrajinu v Drnholci.

Tento večer byl pro mě velkou inspirací, jelikož jsem zjistila, že i malé věci mohou být velkými. Zjistila jsem, že pokud každý z nás udělá alespoň jednomu člověku radost a vykouzlí
mu úsměv na tváři, den bude o to hezčí a třeba
i ten úsměv někomu navrátí chuť žít a pomůže
překonat tyto těžké chvíle.

se může stát. Já osobně jsem nevěřila svým
očím, když jsem 24. února nad ránem viděla
první zprávy o tom, jak ruské jednotky zasáhly ukrajinské území.

Speciální poděkování patří všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou a díky kterým se budou
moci nakoupit další potřebné věci pro maminky a děti z Ukrajiny, které nyní zažívají nepředstavitelné období svého života. Je mi ctí,
že jsem mohla být součástí. Je mi ctí, že mohu
být obklopována takovými lidmi. Děkuji za
vás.

Emoce na koncertě byly opravdu silné, sama
jsem občas musela zadržovat slzu, když jsem
viděla, s jakou odhodlaností tento dojemný

Sarah Horáková,
studentka Gymnázia Velké Pavlovice
Břeclavský deník, rubrika Čtenář reportér

HANÁCKOSLOVÁCKÝ KRÚŽEK VELKÉ PAVLOVICE
VYSTOUPÍ NA FESTIVALU VE STRÁŽNICI
Ve dnech 23. až 26. června 2022 se uskuteční
77. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a 40. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice. Součástí jeho obsáhlé
programové nabídky bude i pořad s názvem
„Naša dědina“, který bude věnovaný vybra-

ným kalendářním zvykům a obyčejům z oblasti Hanáckého Slovácka.
Autorky pořadu Zuzana Martinková a Jarmila Teturová připravily tři tematické bloky,
v nichž budou mít diváci možnost zapojit se
nejdříve do ostatkového veselí, poté plynule

přejdou do jarního období s oslavou Velikonoc
a na závěr se stanou hosty na hodech v Němčičkách.
V jednotlivých blocích se představí Hanáckoslovácký krúžek a chasa z Velkých Pavlovic,
ženský sbor Darebný ženy, dětský folklorní
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soubor Žižkovjánek z Moravského Žižkova,
folklorní soubor Krúžek, mužský sbor a chasa z Němčiček, verbíři z Hanáckého Slovácka
i Podluží. Hudební doprovod zajistí cimbálová muzika Vinica z Velkých Pavlovic, dětská
cimbálová muzika Modruša a dechová hudba
Túfaranka ze Šakvic. Během programu proběhne v několika přilehlých skanzenových
chalupách ukázka různých řemeslných rukodělných technik a ve vinném sklepě malý košt
vína.
Pořad se bude konat v sobotu 25. června 2022 v čase od 11:00 do 16:30 hodin ve
venkovních prostorách v zadní části areálu

Skanzenu Strážnice (Muzeum
vesnice jihovýchodní Moravy).
Všechny návštěvníky srdečně zveme!
Podrobnější informace o MFF
Strážnice jsou dostupné na webu:
www.festivalstraznice.cz nebo na
Facebookovém proﬁlu: www.facebook.com/festivalstraznice.
Mgr. Jarmila Teturová
Hanáckoslovácký krúžek nemohl chybět ani na Velkopavlovickém vinobraní roku 2021.

LIDOVÝ TANEC ZAVÁDKA VYRAZIL DO BOJE
O ZÁPIS NA SEZNAM UNESCO
Vyvrcholení hodové slavnosti, často ta nejkrásnější podívaná na kroje a velká pocta
pro všechny, kteří se jí účastní. Hodová zavádka je unikátem v celé střední Evropě,
v Česku ji dodržuje jen jednadvacet obcí
(včetně Velkých Pavlovic) – a všechny leží
v oblasti Hanáckého Slovácka na pomezí
Břeclavska, Hodonínska a Brna-venkova.
Zavádka nebo také zaváďka má dlouholetou
tradici. Obřadní kráčivý tanec ve tříčtvrtečním taktu se tančí pod májí, krojované dívky,
stárky, zavádí „na plac“ jejich chlapci. K doprovodu hraje dechová hudba a zpívá mužský
sbor. Stárci mají praporec a někdy i rekvizity
typické pro danou vesnici. Podle zvyku také
postupně k tanci zavádí další účastníky hodů.
Pochvalně se o zavádce zmínila už třeba česká
etnografka a sociální pracovnice Lucie Bakešová na konci 19. století. „Tanec venkovský jest
bez důvtipu, nevyžaduje žádné pružnosti ducha, jest pouze tělesní. Kdežto tance staré, tu
a tam ještě tančené slovanské kolo, ušlechtilé
zavádění o hodech, které v Kloboucích se posud tančí, a obřadové tance vymáhaly duševního přičinění a svědčily o důvtipu, ušlechtilosti
a mravnosti národa,“ psala v dopisech skladateli Leoši Janáčkovi v roce 1895.
Jak vidno, už tehdy mělo slavnostní předtančení namále. Teď se regionální pracovníci
a muzejníci ze všech sil snaží, aby z programu
lidových tradic nadobro nevymizelo.
„V lednu jsme odeslali Jihomoravskému kraji
nominaci na zápis hodové zavádky na Hanáckém Slovácku na seznam nemateriálních statků
kraje. Verdiktu bychom se měli dočkat nejdříve
v červenci letošního roku. Samotnému zápisu
nominovaného nemateriálního statku, v tomto
případě zavádky, předchází několik kroků –
představení, posouzení odbornou komisí, zpracování dat a následné rozhodnutí,“ oznámila
vedoucí Regionálního pracoviště pro tradiční
lidovou kulturu jižní Moravy.
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Zavádka ve Velkých Pavlovicích – rok 2020.
Zápis na krajský seznam předchází žádosti
o uvedení zvyku do toho celorepublikového.
Až z něj se pak může tradice ucházet o „štempl“ v rámci UNESCO. „Do toho je ale ještě
opravdu daleko,“ podotýká vedoucí etnografka s tím, že každá kategorie má dané stupně
ochrany tradice. Na základě zápisu pak mohou obce nebo krojované chasy na uchování
zvyklosti požadovat dotace nebo příspěvky.
Ačkoli zní samotná nominace jednoduše,
skrývají se za ní dva roky tvrdé práce, na níž
se podílelo i Regionální muzeum v Mikulově.
„Nejdříve jsme kontaktovali asi čtyřicítku obcí
v oblasti Hanáckého Slovácka. Udělali jsme dotazníkové šetření. A do těch obcí, kde se zavádka
udržuje, jsme osobně zajeli a průběh slavnostního tance dokumentovali. Nakonec to bylo jednadvacet návštěv hodů v různých obcích, i kvůli
covidu se nám terénní práce protáhly na dvě sezony,“ vysvětluje etnografka.
Nehledě na to, že samotný obřadní tanec se
může protáhnout i na čas delší než hodinu.
Záleží totiž na počtu krojovaných párů, které
v některých obcích čítají v domácí chase klidně i přes padesát dvojic.

V základních rysech se ve všech obcích zavádka shoduje, ale přece jen existují lokální odlišnosti, které dělají ze slováckého kola jedinečnou součást hodů.
„Nečekal jsem, že se díky drobným odlišnostem
bude dát vysledovat, odkud ta která zavádka pochází. Například ve Velkých Bílovicích mají kluci zapálená viržinka, cigarety mají i jako ozdoby
na klobouku. V Němčičkách je tradiční součástí
boj o máji a o celý taneční prostor. Drobnosti
jsou i v krojích nebo právu,“ vyjmenovává Josef
Šuba z Regionálního muzea v Mikulově, který
se na terénním výzkumu také podílel.
Jinde se zase dodržuje takzvaná skládka.
Děvčata obřadně zavedená do tance skládají
poplatek stárkům a tím si zajišťují bezplatný
vstup ke všem muzikám v roce. Kde a v čem
mají konkrétní prvky své kořeny, prozatím
etnografové nezkoumali. Šuba však slibuje,
že do původu jednotlivých znaků se ponoří
v další etapě bádání. Zajímat je bude třeba i to,
odkud tradici převzaly obce s původně německým obyvatelstvem.
Markéta Lankašová, iDNES.cz
(úpravy a doplnění Karolína Bártová)
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VÝSTAVA ŠIKOVNÉ RUCE POTRVÁ DO KONCE KVĚTNA
Na druhý pokus se městu Velké Pavlovice povedlo zorganizovat výstavu, která představuje
výtvarnou i rukodělnou tvorbu místních občanů. V prosinci loňského roku museli organizátoři přípravu výstavy vzdát kvůli nepříznivé epidemické situaci, letošní jaro bylo a je vlídnější.
Z důvodu, že se vernisáž výstavy konala ve
středu 13. dubna 2022, směřují některé vystavené práce k tématu velikonočních svátků. Záběr výstavy je však mnohem širší. Ve výstavním sále Městského úřadu Velké Pavlovice se
představuje 22 uměleckých tvůrců se skutečně širokou škálou děl. Vernisáž byla hezkým
společenským setkáním před svátečními dny,
přinesla nejenom potěchu oka u vystaveného
umění, ale také potěchu srdce při přátelském
setkávání. Ke sváteční náladě přispěla také
cimbálová muzika Palička s uměleckým vedoucím Martinem Grombiříkem, organizační
vedoucí Janou Stříteckou a primáškou Simonou Valnou.
Přijďte se také podívat na květinová aranžmá
Marie Bankové, drátkované kraslice a výrobky
z korálků Ireny Bálkové, vyšívané obrázky s jarními motivy Karolíny Bártové, výrobky uměleckého kováře Martina Banka. Krásný karnevalový kostým páva a plesové šatičky na panenky šila
Žaneta Buchtová, oleje na plátně představuje
Lenka Dufková, místostarosta města Petr Hasil
vystavuje své dřevořezby a také maketu větrného mlýna, který stával ve Velkých Pavlovicích
před sto lety, jeho dcera, teprve čtrnáctiletá Sára
Hasilová vytvořila dokonalé cukrářské dílo: velikonočního beránka. Svou práci se dřevem a motorovou pilou představuje Libor Hiadlovský,
který se však na výstavě prezentuje ještě ve zcela
jiném směru – výrobou sýrů tvarovaných do nejrůznějších podob. Zcela nevídaná umělecká díla
vytváří Martin Hlávka, který zapůjčil vlastnoručně vyrobené i zdobené dýky z damascénské
oceli, včetně kožených pochev. Mistrovskou velikonoční žílu upletl na výstavu Stanislav Horáček, majitelka obchodu (Ne)vinné dárky ve Velkých Pavlovicích, Jana Nádeníčková, zapůjčila

Poezie na neobvyklé téma
Opěvován je náš sběrný dvůr
V minulém vydání Velkopavlovického zpravodaje jsme se v rubrice Telegraﬁcky zmiňovali
o potřebnosti sběrného dvora. O faktu, jak je
v našem městě perfektně udržován, to vše za
bedlivého dohledu pana Jiřího Blažka.
Reakce z řad čtenářů Velkopavlovického
zpravodaje na sebe nenechala dlouho čekat.
A jaká! Jednalo se kratičkou „chvilku poezie“,
rádi se s našimi občany o báseň podělíme!
Panu Bc. Jiřímu Jánovi – autoru a zároveň
nadmíru spokojenému klientu sběrného dvora touto cestou velmi děkujeme!

své obrazy a také zdobné postavy andělů.
Rodinu Jarmily Hrabalové zastupují dámy,
které se samy věnují nejrůznějším rukodělným aktivitám, Anna Káčerová zapůjčila na
výstavu vyšívané ubrusy a drhané výzdoby,
Hanka Kašpárková vybrala ze své bohaté rukodělné škály korálkové šperky a velkopavlovickou krojovou výšivku na kapesníčcích či
vsadkách do košile i celé krojované chlapecké
košilky, Eva Sadílková zapůjčila ze svého majetku krojované košilky a košile, které vyšívala
právě její babička Jarmila Hrabalová.
Obrazy tvořené jako oleje na plátně či pastely jsou dílem Lenky Michnové, která se také
věnuje vyšívání krojových součástí, a to nejen
kroje velkopavlovického. Celou škálu profesí
a témat z lidského i zvířecího života ztvárňuje svými dokonalými ﬁgurkami ze šústí Ilona
Plšková, háčkované ozdobné předměty i kraslice zdobené háčkováním přinesla Marie Šulová, klasické výtvarné techniky představuje
Marie Šmídová, jsou to nejenom ukázky technik batikování na různých látkách a kraslice
zdobené drátkováním, ale také ukázka typických velkopavlovických kraslic – černá kresba
na jasně červeném vajíčku. Líbí se také větší
i menší výrobky Marty Vymazalové z pedigu.
Výstava je doplněna ještě fotograﬁemi velkopavlovických fotografů, kteří měli zájem
představit své práce, jejich fotky všechny také
souvisejí s jarem nebo s Velkými Pavlovicemi. Šikovné oči a pochopitelně i šikovné ruce
představují Jana Vondrová, František Kobsa
a Oldřich Otáhal.

Na výstavě Šikovné ruce nechyběly obrazy,
šperky z korálků, malované kameny.

Výstavní sál provoněl typický odér dřeva,
ale třeba také uzeného sýra.

Na výstavu „Šikovné ruce“ srdečně všechny zveme kdykoli v pracovní době městského úřadu ve všední dny, otevřena bude dále
každou sobotu od 10.00 do 16.00 hodin, výstava končí 31. května 2022.
Mgr. Dana Růžičková, organizátorka výstavy
a kronikářka města Velké Pavlovice

Výstavní panely byly ozdobeny symboly
Velikonoc – kraslicemi a také křížkovými
výšivkami s jarními motivy.

Strážce sběrného dvora
Jednou tam musíme všeci,
chceme-li se zbavit věcí.
Do dvora, co Jirka řídí,
ke správnému kontejneru,
až na dno všech pytlů vidí.
Proto třídím,
na mou věru!
K uložení najdem místo,
doma máme zase čisto.
Neznáme tu černé skládky.
A díky Jirkově práci
odpad spěje k recyklaci.
No uznejte, není skvělá? A hlavně, naprosto
odráží realitu všedního pracovního dne pana
Blažka!

Chybět nemohl folklór, při pohledu na vyšité
mužské košile mnozí němě užasli. Nádhera.

Karolína Bártová
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SBÍREJTE, SKLÁDEJTE, SMĚJTE SE!
S PIDIFRKEM A ÓBRFRKEM
Určitě se vám také už někdy stalo, že jste
v ruce drželi „něco“ s tím, že to vyhodíte a na
poslední chvilku jste si pomysleli – vždyť je to
škoda!
Přesně tato situace nastala u nás doma, při
nedávném velkém úklidu studentského pokoje mé dcery. Měla v úmyslu vyhodit do sběru
celkem nenápadnou krabici od dětských botů,
která byla plná PIDIFRKŮ. Tedy sběratelských pohlednic, jež jsou k dostání na všech
turisticky atraktivních místech po celé České republice. Zajímavostí těchto pohlednic
je, že na sebe navazují a po sesbírání většího
počtu kusů z určité oblasti je možné, stejně
jako u puzzle, sestavit větší obraz. A pokud se
vám podaří sesbírat skutečně velké množství
těchto PIDIFRKŮ, můžete si dokonce sestavit
ÓBRFRK zobrazující naši celou vlast.
Dalším vítaným beneﬁtem pohlednice je
skutečnost, že pokud jí pověnujete patřičnou
pozornost, nasmějete se! Na každé pohlednici jsou uvedené vtípky, tedy „frky“, ušité na
míru onoho místa, kde jste pohled zakoupili.
Je nasnadě, že svůj PIDIFRK mají i Velké Pav-

Ve sběru starého papíru rozhodně neskončila!
Pokusila jsem se seskládat pohledy, které na
sebe navazují, doplnit je dalšími kousky a nyní
se pestrobarevným dílem napěchovaným
spoustou vtípků můžete pokochat na našem
TIC alias v knihovně na ulici Hlavní 6/9.
Až půjdete kolem, určitě se zastavte podívat!
Výstava tu bude tak dlouho, než nás omrzí.
Takže času máte relativně dost! A vystavených PIDIFRKŮ také není zrovna málo – rovných 118 kousků!

lovice, koupit si jej můžete na místním Turistickém informačním centru a začít sbírat. Více
informací naleznete na www.pidifrk.cz.

Děkuji tímto mé dceři Zuzaně Bártové za věnování své letité soukromé sbírky do rukou
mého zaměstnavatele, tedy města Velké Pavlovice – zřizovatele našeho TIC (i když musím
podotknout, že v úvodu tak velkorysá nebyla
a mínila tento balíček spíše zrecyklovat) a tím
možnosti sbírku vystavit a podělit se tak o radost s vámi, našimi návštěvníky! Dále děkuji
panu Janu Havránkovi za obstarání podkladové desky a pracovníkům služeb města za
instalaci.

No a co jsem tedy udělala s dceřinou sbírkou?

Karolína Bártová

Z PIDIFRKŮ ÓBRFRK! Přijďte se podívat na
vystavenou sbírku do místního TIC a knihovny.
Budeme se těšit!

BYLA ZIMA PŘESTO BYLO PUTOVÁNÍ ZA VÍNY ÚSPĚŠNÉ
V sobotu 16. dubna 2022 uspořádal spolek
VOC vinice Velké Pavlovice další akci, a to
"Putování po vinicích za víny VOC". Jak už
sám název napovídá, jednalo se o akci v terénu, která probíhala ve vyhlášené velkopavlovické viniční trati Nadzahrady. Počasí nám
sice moc nepřálo, ale i přes silný nepříjemný
vítr a nižší teploty, než bychom ze stupnice
teploměru rádi přečetli, přijelo na 122 návštěvníků.
Jejich lásku k vínu špatná předpověď počasí
neohrozila a pranic si nedělali ani z pohledu na hned po ránu zataženou oblohu, která
zrovna příjemný den nevěstila. Však ono se
nadarmo neříká, že „není špatného počasí, ale
špatného oblečení“! Teplé obutí, bundy naducané jako péřové duchny, kulichy na hlavách
a šály natřikrát omotané kolem krků putujících, připomínajících spíše polární výpravu
než degustaci, toto rčení více méně podtrhly.
Co na tom, že naši návštěvníci svírali stopku
skleničky prokřehlými prsty v lyžařské rukavici, hlavně že jim víno chutnalo!
Vzhledem k tomu, že se slovy chvály vůbec
nešetřilo a kladné ohlasy hýřily superlativy,
usuzujeme, že byla akce velmi dobře přijata
a navzdory nepřízni vyšší moci se vydařila
na výbornou. Účastníkům akce jsme nabídli
krom předem avizované ochutnávky nekonečného množství vinných vzorků také vycházku
mezi vinohrady. Tam, kde na podzim dozrá-
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vají hrozny révy vinné – základní ingredience
našeho věhlasného tekutého zlata a v neposlední řadě nekonečný výhled do Modrých
Hor z ochozu rozhledny Slunečná.
Po ukončení Putování následovala beseda
u cimbálu s cimbálovou muzikou Dúbrava
u výrobní haly ŠSV, a.s., kde se mohli všichni
alespoň trošku ohřát, pobýt v závětří a samozřejmě si i zazpívat a zatančit.
Co říci na závěr? Akce se povedla. Ten, kdo
dorazí hned v úvodu pozitivně naladěn, neodchází rozladěn! Dobrá nálada a kladný přístup

Nejen víno bylo kvitováno s ohlasem, ale
také vyhlídky do kraje. Na snímku altán nad
Vinařským penzionem André.

je základním kamenem úspěchu každé (nejen
vinné) akce, bezchybná organizace pevným
pilířem a vynikající jiskrná vína tisíce chutí
zastřešením a pomyslnou třešničkou na dortu. Vězte, že chutnala sladce!
Všichni přítomní bez výjimky, milovníci vína
i vinaři, se už dnes těší na další ročník a pevně
věří, že i počasí nakonec dostane rozum!
Martina Suská & Karolína Bártová
za VOC vinice Velké Pavlovice

Brána u vinohradu Vinařství Buchtovi sklidila obrovský úspěch Nenašel se snad ani jeden
účastník akce, který by se zde nezvěčnil.
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VOJÁK Z JIHU MORAVY NATÁČEL V BRNĚ S BIGBANDEM NATO
KAPELU VZAL I DO SKLEPA
Už třetí rok je trumpetista MICHAL DAMBORSKÝ členem Shape International Band
reprezentujícího vrchní velitelství NATO
v Belgii. V březnu roku 2022 zavítala tato kapela do Brna, do České republiky přicestovala
vůbec poprvé.
"Moc jsem si přál dostat kolegy do České republiky a ukázat jim, odkud pocházím. Jak krásná
naše země je," vyznal se muzikant, který pochází z Velkých Pavlovic. Jeden z večerů strávil se svými kolegy muzikanty ve vinném sklepě v Hustopečích, kam je pozval poznat jeho
domovinu v tom nejryzejším smyslu.
Členem big bandu, jehož součástí je pět saxofonů, čtyři trombony, čtyři trumpety, basa,
kytara, klávesy a bicí, je Michal Damborský od
srpna 2019. Kvůli covidu ale zažil pouze první
půlrok bez omezení. "Prvotní cíl je podporovat
hlavního velitele operací NATO. Nejvíce vystoupení máme v Belgii a přilehlých oblastech, jako
je Francie. Hrajeme při ceremoniálech, státních
návštěvách, ale také reprezentujeme NATO na
veřejnosti. Jedná se o výročí bitev druhé světové
války, například velká tanková bitva v Ardenách, Flanderské pole. I výročí první světové války," zmínil Damborský.
V Brně band natočil šest nahrávek ve studiu
Českého rozhlasu Brno a také si zahráli třeba
skladbu American Patrol.
Kapela odehrála koncert v digitáriu Hvězdárny a planetária Brno. "Je jedním z mála po
covidu. Vlastně rok a půl jsme jako big band nehráli. Až nedávno jsme vystoupili na letecké základně kousek od města Mons v Belgii. Konečně
jsme si zase mohli zahrát. Pro některé kolegy to
bylo první vystoupení s big bandem," přiblížil
nadrotmistr.

Čech mezi Američany
V kapele bude Damborský hrát už pouze do
konce července. V srpnu by se měl vrátit zpátky do Posádkové hudby Olomouc. U Shape International Bandu jej má nahradit jiný kolega
z České republiky. Většina muzikantů je nyní
z USA. Přitom v dřívějších letech mělo v kapele zastoupení více států. "I Američané chtějí
vyvíjet diplomatický tlak na NATO, aby pozice
byly obsazovány mezinárodně. Bylo běžným
zvykem, že v ní byli muzikanti z Velké Británie,
Kanady, Polska a dalších zemí," prozradil.
Big band působí při NATO od roku 1983.
Damborský přiznal, že na začátku své tříleté mise měl trochu obavy, jak jej kolegové
přijmou, ale start byl nakonec jednoduchý.
"Všichni jsme muzikanti a naladění na stejnou
vlnu. Rozumíme si spolu hudebně. Shape band
je taková jedna rodina. Potkáváme se i po práci
s rodinami na grilovačce," přiblížil český voják.

Trumpetista z Velkých Pavlovic, pan Michal
Damborský, hraje v bigbandu Shape International Band reprezentují vrchní velitelství NATO
v Belgii.

Podle hesla voják se stará, voják má

má. Neustále jsem dával najevo, že bych rád vyjel, že jsem připravený," popsal.

Do dění v kapele se zapojila i Damborského
manželka. "Když velitel zjistil, že je profesionální houslistka, začal pro ni aranžovat různé
skladby. Dvě natáčíme i v Českém rozhlasu a zazní i na čtvrtečním koncertě," uvedla.
Sympatický voják měl o místo v elitní armádní
kapele zájem hned od začátku. "Pozice předpokládala znalost angličtiny a původně tam byla
i nejistota, že i když jsme zaměstnanci české armády, mohl by nastat moment, že po návratu už
nebude místo u hudby. Jediný jsem se toho z Olomouce nebál. Ani angličtiny, i když moje znalost
určitě není na úrovni rodilého mluvčího. Jednal
jsem vyloženě podle hesla voják se stará, voják

Při rozhodování měl i podporu rodiny. Jeho
manželka totiž byla tehdy na mateřské dovolené, a tak nemusela přerušit zaměstnání, ani
dávat výpověď v práci. Do České republiky se
vrací při dovolené, i tady ale zasáhl covid. "Na
začátku roku 2020 jsme čtyři měsíce nemohli
vůbec cestovat z bezpečnostních důvodů, pak
byly karantény, takže to logisticky nešlo. Loni
jsem dokončoval na Janáčkově akademii múzických umění bakalářské studium a musel jsem se
tam často otočit na osmačtyřicet hodin, abych
pak nemusel do karantény," podotkl.
Michal Hrabal, Břeclavský deník
(úpravy Karolína Bártová)

GENIUS LOCI ANEB ZÁMECKÉ SNĚNÍ
I když byla příspěvková společnost Ekocentrum Trkmanka oﬁciálně zapsána v rejstříku
již 1. dubna 2012, s dokončením stavby se ﬁnišovalo v letních měsících a slavnostně jsme
přestřihli pásku 31. srpna 2012, rozhodli jsme
se využít příjemného letního červencového
podvečera k oslavě desátého výročí založení.
Na sobotu 16. července 2022 připravujeme
akci s názvem ZÁMECKÉ SNĚNÍ. Každé
místo má svůj náboj, svého ducha, atmosféru… Pokusíme se vyvolat původní atmosféru
místa, cestovat časem, vrátit se do různých
období zámečku a jeho okolí, do dávno už minulých století, možná až do časů tvrze.
Slavnost plánujeme zahájit odhalením pamětní desky československého státního příslušníka, esejisty, překladatele a kulturního
ﬁlozofa Rudolfa Kassnera, který se dle zdrojů narodil 11. září 1873 právě na zámečku ve

Velkých Pavlovicích do rodiny majitele velkopavlovického cukrovaru Oskara Kassnera.
Rudolf Kassner byl desetkrát nominovaný na
Nobelovu cenu za literaturu. Zajímavostí této
osobnosti je krom desatera zmíněných nominací také skutečnost, že podnikala dlouhé
poznávací cesty např. do Ruska, severní Afriky, Indie, a to vše navzdory svému tělesnému
handicapu.
Celá akce ZÁMECKÉ SNĚNÍ se ponese v duchu historie budovy zámečku a jeho okolí.
Čeká Vás komentovaná prohlídka prostor
s „Bílou paní“, možná potkáme ducha loupeživého rytíře Heralta z Obřan, na nádvoří
připravíme ukázky života a řemesel našich
předků, v učebně přednášky a mnohé další.
Více prozatím nebudeme prozrazovat.
Program bude zajímavý pro malé i velké návštěvníky, nebude chybět dobová hudba ani

Historický snímek budovy „zámečku“,
dnešního Ekocentra Trkmanka.
občerstvení.
Uvítáme dobrovolníky – pomocníky, kteří se
s námi budou podílet na tvoření programu zaměřeného na historii daného místa, tak dobrovolníky na realizaci vlastní akce. Kontaktovat nás můžete přímo na ekocentru nebo na
e-mailu: info@ekocentrum-trkmanka.com.
Těšíme se!
Za tým Ekocentra Trkmanka
Bc. Zita Dvořáková MSc
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ZAHRADY EKOCENTRA PROKOUKLY,
DÍKY SENIORŮM
Velké díky patří členům velkopavlovického
Klubu důchodců, kteří v rámci naší letité
a dobré spolupráce, v plné polní dorazili ve
středu ráno dne 23. března 2022 na Ekocentrum Trkmanka a pilně jako jarní včelky se
pustili do úklidu a velké jarní údržby parčíku,
skalky, nádvoří a přilehlých prostor u silnice.
Město Velké Pavlovice nám zapůjčilo „naštěstí“ velkou vlečku, protože i velká byla pro tento den najednou malá. Za skutečně obrovskou
a především ochotnou pomoc jsme naše dříve
narozené, ale stále aktivní a plné síly a energie, brigádníky pohostili poctivým gulášem
a kafíčkem s dezertem.
Děkujeme a těšíme se na další setkání, nejen
pracovní!
Bc. Zita Dvořáková, MSc,
ředitelka Ekocentra Trkmanka
Velké Pavlovice

Co bychom si bez těch našich dříve narozených počali!
Jsou tu vždy a pokaždé rádi vypomohou, třeba s úklidem okolo místního ekocentra.

Z FARNOSTI
NA VELKÝ PÁTEK ZNĚLY MÍSTO ZVONŮ HRKAČKY
Na Velký pátek si křesťanský svět připomíná
Ježíšovu smrt na kříži. Pro křesťany je Velký
pátek dnem ukřižování Ježíše Krista, které je
společně s jeho zmrtvýchvstáním nejdůležitější událostí křesťanské víry. Jedná se o den
smutku, modliteb a klidu. Nekonají se pohřby
a neslaví se mše svatá, namísto toho jsou pořádány zvláštní bohoslužby. Věřící mají dodržovat půst.
Velký pátek se označoval také jako Bolestný
nebo Tichý pátek. Věřící si připomínají smrt
Ježíše Krista na kříži, k čemuž patří i dodržování piety.
Výjimku představují řehtačky, klapačky a další hlučné nástroje, které v tento den nahrazují
kostelní zvony. Ty totiž podle tradice na Zelený čtvrtek odletěly do Říma a vrátí se až o Bílé
sobotě.
A tak i u nás, ve Velkých Pavlovicích, vyrazila
křesťanská mládež do ulic a nepřeslechnutelným zvukem svých malých ručních i velkých
vozíčkových řehtaček nahrazovala vyzvánění
kostelních zvonů. Děti mezi sebou vytvořily
několik skupinek a rozdělily si město na místa, kam vyrazí. Neúnavně a mnohdy už za
mrazivého rozednívání křižovaly naše město
a ohlašovaly nejen celou hodinu, ale především skutečnost, že Velikonoce, nejvýznamnější křesťanské svátky a zároveň i svátky jara,
jsou zde.
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Popadnout řehtačku či klapačku a jde se na to! Zvony jsou na velikonočním „výletě“ v Římě,
musíme je zastoupit!

Malým a mladým "řehtačům" za jejich dodržování starých tradic a krásných zvyků velmi
děkujeme. Stejně také za výdrž a smekáme
s obdivem za brzičké ranní vstávávání ve
dnech, kdy si ostatní děti užívaly privilegia

velikonočních prázdnin, tedy sladkého vyspávání.
Věra Procingerová & Karolína Bártová
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DĚTI SI NESLY SVŮJ KŘÍŽ
SEHRÁLY DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PAŠIJOVÉ HRY
O velikonoční bílé sobotě, dne 16. dubna
2022, se od čtvrté hodiny odpolední začaly na
farní zahradě ve Velkých Pavlovicích odehrávat Pašijové hry – vyprávění o utrpení a smrti
Ježíše Krista.
Představení si připravily velkopavlovické děti
pod vedením Hanky Bálkové. Děj a postavy
byly sepsány dětem přímo na míru za pomoci
inspirace z webových stránek Víra pro děti.
Příběh, který všichni jistě známe, si pro intenzivnější prožitek děti zpestřily o interaktivní vsuvky. Například proběhlo mytí nohou
učedníků Ježíšem před Poslední večeří Páně,
kdy byli vyzváni tři dobrovolníci z návštěvníků. Dále děti jedly u stolu při Poslední večeři
nekvašený chléb, který si společně upekly den
předem a ve skleničkách si připily hroznovým
moštem z Kamil Prokeš vinařství. Tato hostina znázornila, že chléb představuje Kristovo
tělo a víno jeho krev. V příběhu nechyběla
ani zrada Jidáše nebo soud s Ježíšem před
Pilátem. V druhé části představení následovala dětská křížová cesta, která měla čtrnáct
zastavení rozmístěných po farní zahradě a po
celou dobu nesl Ježíš dřevěný kříž na znamení
ukřižování.

Děti se obuly do svých rolí s ohromným zapálením a zodpovědností.

Na závěr děti poděkovaly Haničce, předaly ji
krásnou jarní kytici z květinářství u Františka
a s nadšením se jí ptaly, kdy pro ně připraví
další představení, protože je práce na nacvičování i samotné vystoupení moc bavilo.
Návštěvníci ocenili účinkující děti potleskem
a s radostí se pustili do společného ochutnávání přinesených pokrmů.
Poděkování patří především Haničce Bálkové
za laskavou péči a vedení dětí a všem šikovným malým hercům. Také otci Markovi za organizační pomoc a rodičům, kteří se podíleli
na přípravách, oblékli děti do krásných kostýmů a napekli dobroty k zakousnutí.
Petra Prokešová

Protagonisté Pašijových her se svou scénáristkou, režisérkou a uměleckou vedoucí
v jedné osobě Hankou Bálkovou.

JAK ČERT CHTĚL SPLNIT POUSTEVNÍKŮM TŘI PŘÁNÍ
V jedné pohádkové legendě se vypráví, jak
se čert ukázal třem poustevníkům a požádal
je, aby každý vyslovil přání, co by chtěl změnit v minulosti: „Když vám dám moc změnit
libovolnou věc z minulosti, co chcete?“ První
z poustevníků s velikou horlivostí rychle žádá:
„Já bych chtěl zabránit všem lidským chybám,
aby Adam s Evou nezačali hřešit a lidstvo se nikdy nevzdálilo od Boha!“
Druhý z mnichů pohnutý ještě větším soucitem si přeje: „Já bych chtěl, aby ses ani ty nikdy
nevzdálil od Boha a nepropadl do záhuby!“
Třetí z nich byl úplně prostý. Místo, aby čer-

tu odpovídal, jen poklekl, přežehnal se znamením kříže a začal se modlit: „Pane Ježíši,
osvoboď mě od pokušení chtít, co by mohlo být
a nebylo.“ Čert se skřípějícími zuby se prudce
otočil a zmizel v kouři.
Zbývající dva se překvapeně ptají: „Bratře,
jak jsi věděl čím reagovat?“ Poustevník jim
vysvětluje: „Za prvé – mám zásadu nediskutuj
s nepřítelem. Za druhé – nikdo na světě přece
nemá moc změnit minulost. Za třetí –, Zlý‘ má
minimální zájem nám pomáhat, jenom nás chce
uvěznit v minulosti, abychom zanedbávali přítomnost.“

V tomto krátkém příběhu se ukazuje, že jediný čas, který můžeme pro sebe využívat je
přítomnost. Zlým svodem, jak nám zabránit
žít v přítomnosti, je nechat se uvěznit v představě, co mělo být a nebylo. Od minulosti nemůžeme čekat, že se změní a bude jiná. Ale ani
od budoucnosti nelze očekávat, že nám vrátí
minulost. Nemůžeme čekat, že třeba budoucí
měsíc nám přinese život jako minulý rok…
Minulost má v rukou Odpuštění, budoucnost
má v rukou Naděje, přítomnost má v rukou
každý sám.
Kněz Marek Slatinský
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SPOLKY A KONÍČKY
JEHO RUCE JSOU ŠIKOVNÉ,
JEHO VÝROBKY OJEDINĚLÉ, NÁDHERNÉ A TAKÉ FUNKČNÍ
Když vznikl nápad uspořádat výstavu rukodělných prací velkopavlovických občanů,
muselo být hned od začátku jasné, že se bude
vystavovat ledacos. Přesná představa nebyla,
ale počítalo se převážně s pracemi od něžnějšího pohlaví. Malování, vyšívání, výroba
různých ozdob apod. Tajně jsme doufali, že
se ozvou i pánové, kteří nabídnou výrobky ze
skla, dřeva nebo z kovu. Přeci jenom by to výstavu oživilo.
Ve Velkých Pavlovicích žije člověk, jehož díla
jsou dle mého názoru umělecká, byť tvrdí, že
jsou vyrobena tak, aby sloužila k běžnému používání.
Tento pán pracuje s více materiály a jeho šikovné ruce tvoří tak krásné a cenné výrobky,
že jsme se rozhodli je vystavit pouze v den
slavnostního zahájení výstavy a na velikonoční neděli, protože musí být pod dohledem.
Tak co, už tušíte, o co anebo o koho jde? Když
jsem přišel Martina osobně poprosit o to, zda
by zapůjčil na výstavu nějaké své dílo, hned
kývl. Chladným mě však nenechala jeho dílna,
a tak jsem se ptal na různé pracovní postupy.
Po chvíli jsem však musel vykládání utnout,
protože jsem hned dostal nápad s ním udělat
rozhovor do zpravodaje.
Během zpovídání Martina jsem měl jeho výrobek před sebou na stole. Říkal jsem si dokola
sám pro sebe, od které chvíle se nazývá mistr
mistrem. Já si myslím, že Martin ve svém oboru mistr je a ti co mohli vidět jeho výrobky na
výstavě si to myslí pravděpodobně také.

ROZHOVOR
Martine, o tom, jaké výrobky vytváříš, vím
už nějakou dobu. Jak dlouho se bavíš tímto
koníčkem?
• To, čím se zabývám, mě fascinuje už od
malička. Své dětské sny jsem si však mohl začít plnit až po přistěhování do Velkých Pavlovic. To jsem byl v páté třídě ve škole. Taťka je
vyučený kovář, a právě až ve Velkých Pavlovicích si postavil a vybavil dílnu. Také mě naučil
základní věci při práci s kovem.
Předpokládám, že po základní škole jsi šel
na obor, který ti byl blízký, anebo tomu bylo
jinak?
• Jsem vyučený obráběč kovů, tímto jsem
se živil půl roku, potom jsem pracoval v ZAFu
a teď už jsem 19 let u profesionálních hasičů
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Nemůžeme nic než užasnout nad krásou výsledku řemesla, jež ovládá pan Martin Hlávka.
Nůž i s pouzdro pocházejí právě z jeho dílny.
v Hustopečích.
Bavíme se o práci se železem, ale pokud
vím, pracuješ i s jinými materiály.
• Hlavně pracuji s ocelí. Vyrábím si damaškovou ocel…, kompletně sám. To je na tom ta
nejzajímavější práce. Potom ještě dělám se
dřevem, kůží a někdy třeba i s parohem. Ale
dělal jsem třeba i s mamutovinou. Ta je paradoxně levnější než slonovina. Ze slonoviny
nedělám vůbec, nikdy jsem ji nekoupil, protože mne nahlodává skutečnost, zda nepochází
z pytláctví. A to přesto, že má certiﬁkát.
Tvoje výrobky nejsou určitě sezónní, anebo
tak trošku ano? Tvoříš spíše jenom v zimě?
• V zimním období určitě tvořím více. Je
dost času. Nejsou polní práce a není třeba se
tak intenzivně věnovat rodině. Mám děti a pro
ty jsou přeci jenom lepší výlety v létě. Ale když
vyjde čas, tak si něco vyrobím i v létě. Třeba
při deštivém počasí.
Asi budeme muset jít pomalu s pravdou ven.
Co tě tak fascinovalo na nožích, že jsi se pustil do jejich výroby?
• Jak už jsem říkal, prostě mě nože zajímaly
od malička. Byl jsem jimi fascinovaný. Když
jsem byl dítě, nikdo mi samozřejmě nůž nekoupil, tak možná i proto.

Začal jsi hned nože vyrábět od samotného
začátku? Tedy od nákupu železa…, nebo
jaký je vlastně postup?
• Ano, prvně jsem upravoval koupené nože
z obchodu. Potom jsem přešel na výrobu vlastních. Pro mě je nejzajímavější práce s damaškovou ocelí, kterou si vyrábím sám. Ta vzniká
spojením dvou, popř. více druhů oceli kovářským způsobem, tzn. při vysokých teplotách
a tlaku. Ocel se ohřeje na vysokou teplotu, kdy
dochází k natavování povrchu a v tomto stavu
je schopná se spojit s jinou. Teplota musí být
akorát, aby se to správně spojilo. Je potřeba
teplota fakt vysoká, ale když to přeženu, je
ocel nenávratně poškozena. Teplotu nijak neměřím, to se tak nějak pozná. Vstupní materiál je tvrdá ocel a houževnatá ocel. Pokud se
damašek správně vyrobí, vezme si z každé té
oceli tu správnou vlastnost. Z té tvrdé si vezme tvrdost, řezivost a odolnost proti opotřebení a u té měkčí houževnatost.
A jaký je postup?
• V jednoduchosti řečeno přeložím pláty
ocele přes sebe a při vysoké teplotě je zkuji
dohromady. Ty ocele se spojují, ale pořád si
zachovávají své vlastnosti. Prvně dám přes
sebe třeba deset plátů ocele a až tvoří homogenní hmotu, zase je rozkuji a potom přeložím, abych měl vrstev třeba 100. S tímto materiálem potom lze dělat různé úkony, abych
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dosáhl různých tvarů vzoru na kovu. Různými záseky, ohýbáním apod. To ještě není vzor
damaškové oceli zcela viditelný.
Potom už se vyrábí samotná čepel nože a brousí se. Po broušení dochází ke kalení a popouštění. To platí u jakéhokoliv nože. Pokud je vše
uděláno dobře a nic nepraskne, přechází se na
ﬁnální dobrušování čepele a po něm následuje
leptání, po kterém vystoupí vzor. Leptací roztok reaguje na různé ocele různým způsobem,
a tak reliéf vzniká.
Čepel je hotová, potom se dělá rukojeť?
• Je třeba ještě vyrobit záštitu. Ta na noži
vystaveném na výstavě je rovněž z damaškové
oceli, ale může být z čehokoliv. Třeba z barevného kovu. A potom rukojeť. Nejpoužívanější
materiál na rukojeť je dřevo. Hodně se používají tropická dřeva. Eben, palisandr, wenge.
Nejoblíbenější dřevo uživateli je arizonské
pouštní železné dřevo – Arizona ironwood.
Rukojeti si vyrábím také sám, ze špalíků, které
si kupuji. Prvně je hrubě opracuji a přes stále
jemnější a jemnější práce dochází až k ﬁnálnímu opracování. Na noži může být ještě i koncová hlavice. Z pohledu okrasného tam můžou
být i ozdobné kroužky a ledasco jiného.

To, že si vyrobíš nůž kompletně celý sám,
je úžasné. Klobouk dolů. Jenomže to není
všechno. Ty si vyrábíš sám i kožená pouzdra.
• Ke každému noži potřebujeme i pouzdro.
Dá se říci, že všechny pouzdra tvořím z kůže.
Prvně jsem přemýšlel, že by mi pouzdra někdo dělal. Ale situace mne donutila naučit se
i sedlářskou práci. Nenašel jsem nikoho, kdo
by odvedl takovou práci, abych byl spokojený.
Podobně to vlastně bylo předtím i s rukojeťmi.
Hlavní surovinu – hovězí kůži, lze na pouzdrech dekorovat i jinou kůží, třeba hadí nebo
pštrosí. Jednou se nějakým způsobem dostalo
moje kožené pouzdro na nůž do brněnské sedlářské ﬁrmy. Chtěli, abych k nim šel pracovat.
Nabídka potěšila, ale nepřijal jsem ji.
Tvoje nádherné výrobky znám z fotek. Záměrně neříkám nože, protože vím, že jsi
vyráběl i sekyru.
• Dělám i meče a sekery. Když už jsem se
naučil dělat s damaškem, tak jsem se pokusil
i o toto. Dělal jsem třeba dva meče vikingů.
Seker jsem už vyrobil více. Ty ale moc neumím, jsou na nich jiné pracovní postupy.
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Předpokládám, že tvoje výrobky jsou spíše
dekorativní.
• Všechno dělám tak, aby se používalo.
Nože i sekyry. A potom mě mrzí, když se nepoužívají a visí někde na zdi. Pokud by se nedal
nůž používat, tak by mě ta práce ani nebavila.
Stalo se ti, že jsi nějaký výrobek třeba už
v závěrečné fázi pokazil? Prostě, že ti ujela
ruka?
• Kiksů může nastat v různých fázích dost.
Už na začátku při spojování materiálů. Při
kalení – to je krizová fáze, kdy se ukáže, jestli
je tam nějaký kaz. Pokud má čepel prasknout,
tak prskne v této fázi. Bohužel, i když udělám
všechno správně, může se něco pokazit. Stává se to čím dál méně, ale stává. I při broušení
se to může stát. Prostě ujede ruka. Jednou mi
letěla dřevěná střenka nože přes celou dílnu
a rozletěla se. To potom radši začnu dělat něco
jiného a k tomu samému se vrátím až za nějaký čas.
Za poučný rozhovor děkujeme Martinovi
Hlávkovi a přejeme mu, aby jej jeho koníček
stále bavil a aby se mu dařilo vyrábět tak
krásné výrobky jako doposud.
Petr Hasil

VLCI SE VYPRAVILI DO ZOO A NEJEN TAM
Víte, co dělají zvířata v zimním období v ZOO?
My jsme to také nevěděli, a proto jsme se tam
vypravili na kmenovou výpravu.
Ale popořádku…. Při plánování akcí na konci loňského roku jsme se dohodli, že bychom
mohli využít známosti našeho náčelníka Křofce s vedoucím pracovníkem jedné malé ZOO
v našem okrese. A tak jsme se 19. února 2022
vydali na výlet na Mikulovsko. Jízdu vlakem
jsme si užili parádně. Vždyť jsme během půl
hodiny hned dvakrát přestupovali. Nakonec
jsme však šťastně přijeli do Sedlece u Mikulova. Po vystoupení z vlaku jsme si ještě udělali
společné foto (co kdyby si tam nějaké naše dítě
nechali zavřené v kleci). A pak už devatenáct
Vlků vyrazilo směrem k ZOO.
ZOO se nachází v příhraniční obci Sedlec
u Mikulova. Vznikla v roce 2005 a rozkládá
se přibližně na třech hektarech. Celý areál je
rozdělen na dvě části A a B. První, venkovní
expozice, je soustředěna kolem vybudované
přírodní nádrže osázené lekníny a vodním
rostlinstvem, ve kterém volně každý rok hnízdí slípka zelenonohá a kam přilétají ledňáčci.
V této části se rovněž nachází voliéry s exotickým ptactvem, různými savci a primáty, budova terária a zimoviště zvířat.
Najdeme zde i expozici zaměřenou na chov domácích zvířat. Slepice, kačeny, kozy a holubi
zde žijí jako na venkovském dvorku.
Druhá část ZOO, areál B, je koncipována spíše volněji. S venkovními výběhy – ohradami

Velkopavlovičtí Vlci na společném snímku před zámkem v Mikulově.
a chovnými zařízeními, rozmístěnými kolem
vybudovaného systému tůněk a mokřadů,
osázených na březích dřevinami napodobující
lužní porost.

již ukážou v celé své kráse. Postupujeme dále
a prohlížíme si voliéry s dravými opeřenci –
orel, sova sněžná, sýček, výr velký a jsou zde
také naši oblíbení netopýři.

Přivítal nás náš kamarád, který nám bude dělat průvodce. Začínáme v areálu B. Na začátku
vidíme malé šelmy – rysy, psy dingo, mývaly.
A protože ZOO byla od podzimu dočasně zavřená, zvířata jsou k nám ze začátku nedůvěřivá, ale to se rychle srovnává. Za chvíli se nám

Pokračujeme k výběhům a ohradám. Nejvíc se
nám líbí velbloudi, kteří se nechají bez bázně
pohladit. Tady se dovídáme, že někteří z nich
jsou zdejšími odchovanci. Je tady také spousta
koz, ovcí, lam a oslů (v to nepočítám některé
naše děti). Pštrosi v uzavřeném výběhu. Zeb-
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ry, kterým jako by nevadil chlad. Do jednoho
výběhu nám náš průvodce vypustil na chvíli
i dikobrazy. A hele támhle jsou i klokani a už se
tam taky všichni hrnou a klokani rozdivočení
našimi dětmi skáčou po celém výběhu.
Dál kráčíme kolem vodního parku s kačenami,
husami, volavkami a dalšími vodními ptáky.
Zde se taky dovídáme, že tato ZOO je i částečně koncipovaná jako záchranná stanice
pro zvířata se zraněním nebo hendikepem. Ty
se zde buď uzdraví a jsou znovu vypuštěny do
volné přírody, nebo je ošetří a starají se o ně až
do konce jejich života.
Přecházíme do druhého areálu. Zde nás nejdříve velkým křikem pozdraví jeřábi, od nich
se vydáváme do zimoviště teplomilných zvířat.
Jsou zde hlavně opice všech možných druhů,
v dalším výběhu jsou želvy a jiná teplomilná zvířata. Dostali jsme se do budovy, kde se
nacházejí terária. Mají jich tady velký výběr –
jsou zde hadi, ještěrky a ještěři, žáby a v rohu
je výběh s oblíbenými surikatami. Před pavilonem se ještě podíváme na ukázku venkovského dvorku s domácími zvířaty, rozloučíme
se s naším průvodcem a odcházíme za dalšími
objevy.
ZOO Sedlec patří k menším zahradám u nás,
ale to jí nic neubírá na její atraktivnosti a důležitosti. Kromě prohlídek jsou zde pořádány
i různé výukové programy, komentované prohlídky spojené s krmením zvířat a zároveň také
zahrada spolupracuje s několika domácími organizacemi – Českou společností ornitologickou, Mezinárodní asociací želv, Českou asociací pro chov a ochranu krokodýlů, Českým
svazem ochránců přírody. Jsem si jistý, že jsme

ZOO Sedlec – velbloudi se zprvu nezdáli, ale nakonec se ukázali jako velmi společenský
živočišný druh.
tady nebyli naposledy a určitě brzy využijeme
některou z nabídek zdejší ZOO.
Ale naše výprava ještě nekončí. Zase jsme na
cestě k dalšímu cíli, kterým je nedávno objevený a zrekonstruovaný historický most u Sedlce. Jedná se o cihlový patnáctiobloukový most
ze 17. století. Svojí konstrukcí je unikátní nejen
u nás, ale i v celé Evropě. Od běžných mostů
se odlišuje nejen unikátní stavební formou,
ale i svojí funkcí. Vznikl jako součást zajímavého architektonického komplexu se zámkem
na ostrově s ovocnými sady a hospodářskými
budovami v okolí zámeckého rybníku. Délka
mostu dosahuje 95 metrů a lemuje jej po obou
stranách asi 75 centimetrů vysoká zídka.

Po prohlídce mostu pak odcházíme po cyklostezce do 6 km vzdáleného Mikulova. Tam se
nejdříve občerstvíme, prohlédneme si historické náměstí, projdeme se po zámecké zahradě a přes dochované historické židovské město
a kolem vyhlídky Kozí hrádek přicházíme na
autobusovou zastávku, odkud odjíždíme zpět
do Velkých Pavlovic.
Byl to pěkný den plný zvířátek a historických
památek v okolí Mikulova. Ale jak již jsem řekl,
tady ještě zdaleka nekončíme. Mikulov a jeho
okolí nám zdaleka ještě neukázalo všechny své
přírodní útvary a historické památky.
Vladimír Vystrčil – Medvěd, Kmen Vlků Velké
Pavlovice

ZIMNÍ ZÁVOD HLÍDEK VLKŮ
Zima končí. Je tedy třeba nabrat znovu sílu
a kondici ztracenou během zimních měsíců.
Proto pořádáme dnes už tradiční „Zimní závod hlídek“ v okolí Velkých Pavlovic. Nabíráme kondici. Velcí při osobním výběru trasy
i později při přípravě závodu a děti přímo při
účasti v závodě.
Místo startu bylo na břehu Horního rybníku
u Zahájky. Odtud soutěžící vybíhali do Vysokých. Cestou narazili na stanoviště s Vlčími
strážci. Na tom prvním poznávali pětici listnatých stromů. Javor, hloh, jírovec, lípa a akát
nebyly pro většinu dětí velkým problémem. Na
druhém stanovišti luštili celkem jednoduchou
šifru. S ní si poradili všichni celkem rychle.
Asi byla dost jednoduchá. Posuďte sami: EC
58K82U RUH ZV2E3A LICNOK 7ANIV8R
A už hlídky zase supěly do kopce až na Lysou
(292 m n. m.). Tady třetí strážce na krásném
místě s volným rozhledem prověřil znalost dětí
z místopisu. Byla by ostuda neznat okolní obce
a nepoznat je za jasného počasí. Výhled na pětilístek Modrohorských obcí je odtud krásný.
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Vidět jsou tu dokonce
i horní ulice Němčiček,
jinak skryté za kopcem.
Konečně cesta vede dolů
do údolí. V katastru
Němčiček, v trati Skalice
dolní čeká další strážce.
Tentokrát prověří znalosti uzlů a dovednost
v jejich vázání. Jen několik set metrů dál na
jih v trati Růženy je další Ti nejlepší si v soutěži „Zimní závod hlídek Vlků“ vysoutěžili krásné
stanoviště. Tady je pro- přírodní, ručně vyrobené, medaile.
věřena nejen zručnost,
a strážce pokládal otázku z dvaapadesátileté
ale i přesné oko. Každého soutěžícího čekalo
historie i současnosti kmene Vlků. Hlavně ale
pět cvičných výstřelů z luku a pět ostrých soudohlédl na bezpečný přechod cesty.
těžních. Je vidět, že někteří z nás držívají luk
v ruce častěji než jednou do roka.
Dál po louce, kolem větrolamu a po břehu
Trkmanky, až k největšímu stromu na pravém
O kus dál na jih je jediné kritické místo trasy
břehu říčky. O strom se tady opírá čihadlo.
závodu. Asfaltová cesta na zkratce mezi VelkýNáčelník kmene tam připravil pro děti další
mi Pavlovicemi a Bořeticemi je dost často vyuzkoušku. Po rychlém zopakování bezpečnostžívána jako závodní dráha málo ohleduplnými
ních pravidel se soutěžící navléknou do horoleřidiči. Proto jsme tady zřídili další stanoviště
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zecké výstroje, vyšplhají po žebříku do koruny
stromu. Tady se zavěsí pod dozorem instruktora lezení na kladku, odrazí se… a následuje
krásný přelet Trkmanky i jejich rákosem zarostlých břehů. Pěkné vyvrcholení závodu! Do
konce cesty pak už chybí jen asi půl kilometru.
Cíl závodu byl jen kousek od střelnice na pozemku jednoho z našich Vlků. Na unavené
závodníky i zimním větrem řádně profouklé
strážce tady u ohně čekal horký čaj, škvarková pomazánka, špekáčky i maso opékané na
ohni. Po hostině došlo i na předání cen vítězům jednotlivých kategorií. Ceny v podobě
placek, tedy obrázků malovaných na dřevě,
získali nejen vítězové kategorií Maky Nováková a Jara Kašpárek.
Více než dvě desítky Vlků si užily pěkný den
v okolí Pavlovic. Nic nevadilo zachmuřené počasí ani ostrý vítr.
Rád bych ještě poděkoval všem, kdo se podíleli
na přípravě a hladkém průběhu dalšího ročníku Zimního závodu hlídek Vlků.
Příprava náročného závodu v terénu není otázkou práce „od stolu“.
Organizátoři kuli pikle přesně tam, kde se měl odehrávat a při tom si dali také pěkně do těla.

Jara Suský – Starý vlk,
Kmen Vlků Velké Pavlovice

ROK 2022 JE HODNĚ PODOBNÝ ROKU 2012,
ALESPOŇ U HASIČŮ
Jestli se vám zdálo, že v poslední době houká
siréna umístěná na budově základní školy nějak často, tak se nemýlíte. Velkopavlovičtí hasiči mají za první tři měsíce roku 2022 výjezdů
skutečně hodně. Rok 2022 se přesně vyrovnal
s rokem 2012, kdy měli za stejné období 26 výjezdů.

debatujeme s dalšími deseti hasiči nad tím,
proč to tak zrovna třeba v tomto případě je.
V první řadě je potřeba brát v potaz, jak je
požár nahlášen. Operační v Brně nevidí, co
se děje na poli u Velkých Pavlovic, a tak čerpá z informací podaných oznamovatelem.
Schválně zeptejte se lidí, ať vám ukáží, kolik je
10 metrů čtverečních, kolik je 100 metrů čtverečních. Pokud už je první číslo špatně udané, vše se veze. Oznamovatel také někdy není
blízko požáru a hlásí to třeba ze silnice…, zde
může dojít opět k tomu, že má operační zkreslené informace.

Jarní období je spojeno s požáry travnatých
porostů. Ty dominovaly jak v roce 2012, tak
i v roce letošním. Množství požárů má na svědomí sucho a samozřejmě i samotní lidé, kteří
nerespektují přírodu a hlavně počasí.
Suchá tráva a klest na neobdělávaných pozemcích je v kombinaci se suchým obdobím malá
časovaná bomba. Odpaluje ji často první ohýnek z ořezaných větví u sadu, či v našich končinách zapálené réví na kraji vinice. Vzácné však
nejsou ani úmyslná vypalování, jen za účelem
„vyčištění“.
Požáry travnatých porostů se hodně bagatelizují. Většinou nejsou nebezpečné a nezpůsobují žádnou škodu. Ba co víc, je po nich
uklizeno a s prvním deštěm se mez zazelená.
Jenomže takovým vypalováním trpí příroda.
Hlavně živočichové, kteří na mezích žijí. Rukou nad broučky, hraboši anebo dokonce zajíčky nemávejte…, může se stát, že to od ohně
schytá i sám pán tvorstva.
Počty výjezdů velkopavlovických hasičů dle
obcí: 5x Velké Pavlovice, 3x Velké Bílovice, 1x
Šakvice, 2x Rakvice, 4x Němčičky, 2x Kobylí,
6x Hustopeče, 1x Bořetice, 1x Boleradice, 1x

Právě takto dramaticky může dopadnout
obyčejné vypalování suché trávy na mezi.
Brno. V osmnácti případech z šestadvaceti
jmenovaných se jednalo o požár trávy (meze,
sady, vinohrady).
Chtěl bych vám ještě vysvětlit, proč jezdí na
„banální“ požáry trav takové množství hasičské techniky. Chtěl bych, ale nevím, jestli vám
to vysvětlím. Sám se nad tím někdy pozastavuji a u vypáleného kolečka o průměru 5 metrů

Jak už je zmiňováno výše, i počasí je zrádné. Vítr dovede oheň v suchém prostředí trav
a křovin tak rychle šířit, že je to až k neuvěření.
No a pokud venku fouká a je nahlášen požár
o rozloze 10 x 10 metrů, než tam přijedou hasiči, může to být 20 x 100 metrů. Může, ale také
nemusí. To se nám stalo i letos, kdy jsme se při
výjezdu bavili, že to nebude nic moc, protože
jeden z nás jel na hasičku okolo. No, než jsme
se k ohni dostali, tak hořela celkem velká plocha.
A potom jsou tu ještě předpisy. Operační má
přesně dané, koho má kam poslat a v jakém
případě. Co si budeme, Vy byste také neriskovali popotahování za to, že jste mohli zabránit
větším škodám.
Za Sbor dobrovolných hasičů
Velké Pavlovice Petr Hasil
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VÍTE, JAKÝ ZVUK SIRÉNY CO ZNAMENÁ?
POZNÁM, ZDA HOŘÍ VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH, ANEBO NE?
Pravidelně se vyvrací některé dezinformace,
bohužel marně. Abych napsal pravdu, netuším, jak to bylo před rokem 1989, netuším
ani, jak to bylo do roku 1999. Ale vím, že od
roku 1999 není možné poznat ze sirény, která
svolává hasiče na zbrojnici, zda hoří v místě
anebo jinde. Vždy houká dvakrát 25 vteřin
s 10vteřinovou přestávkou, tedy pokud nedojde k poruše sirény.
Také jistě všichni znáte zkoušku sirén, která
probíhá první středu v měsíci ve 12:00 hodin,

tedy v pravé poledne. Dlouhý nepřerušovaný
tón zní 140 vteřin.
Průšvih nastává při kolísavém tónu sirény
oznamující „všeobecnou výstrahu“. Tento tón
trvá 140 vteřin a může zaznít až třikrát za sebou. A to je vlastně jediný tón, na který by měla
reagovat veřejnost. Kolísavý je zřejmě proto, že
je možné jej rozeznat prakticky hned, po pár
vteřinách. Co dělat v případě, že uslyším kolísavý tón? Schovat se, zabednit se a pustit si rádio
nebo televizi, ať víte, co se děje.

V případě, že se nedostane tlačítko od sirény
do rukou nějakého nezbedy, jiný tón neexistuje.
Více informací na tuto tématiku naleznete na
internetové adrese www.hzscr.cz/clanek/
sireny
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ
KALENDÁRIUM
ANEB BŘEZNOVÉ A DUBNOVÉ 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.

BŘEZEN
• 15. března 1874 - Obec přisoudila obecní
hostinec do nájmu Antonínu Dorazilovi,
o čemž svědčí i zápis v obecních knihách
z roku 1874
• 21. března 1889 - na schůzi výboru podal
František Šebesta návrh, aby byla příslušným úřadům podána žádost o vyhlášení
obce Velké Pavlovice na městys a aby zde
byly zavedeny výroční, možno-li i týdenní
trhy.
• 29. března 1897 - se konal první trh.
• 10. března 1903 - na zdejší faru nastoupil
Josef Hanák a stal se dvanáctým farářem ve
Velkých Pavlovicích.
• 17. března 1904 - zemřel farář Bartoloměj
Špatina ve svém domku ve Velkých Pavlovicích čís. 159.
• 23. března 1906 - se ve Velkých Pavlovicích
narodil pozdější univerzitní profesor a rektor Palackého univerzity v Olomouci MUDr.
Josef Hádlík.
• 16. března 1911 - nastoupil na zdejší faru
třináctý farář Tomáš Pekař.
• Březen 1918 - bylo zakázáno malování velikonočních vajíček.
• 24. březen 1920 - byly pořízeny dva provizorní ocelové zvony za 2.186,- Kč od ﬁrmy
Adolfa Hillera.
• 29. března 1920 - zemská školní rada svo-
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lila k založení chlapecké a dívčí měšťanské
školy, na nichž bylo zahájeno vyučování dne
1. září 1923.
• 1. března 1924 - z neznámé příčiny vyhořela stodola a chlévy v domě čís. 418 patřící
M. Kostrhůnové.
• Od Vánoc 1928 do března 1929 - nastaly
velmi kruté zimy s mrazy, naměřeno bylo až
-22 °C.
• Březen 1933 - na Kancelář čs. legií se obrátil pekařský mistr Jan Hicl s žádostí o vydání
legionářského potvrzení.
• Březen 1936 - za hmotné podpory členstva
a příznivců Sokola bylo zřízeno zvukové
kino. Vedoucím kina „Slavia“ (sokolského) byl odborný pan učitel Adolf Žák. Jeho
péčí zahájilo „Kino“ zvukový provoz dne
29. března 1936.

provedl Arnold Hejl a Prát.
• Březen 1987 - při JZD pracuje kroužek výpočetní techniky a družstvo zakoupilo do
školy počítač PMD-85-2.
• 15. března 1995 - na zasedání městského
zastupitelstva bylo odsouhlaseno zrušení
koupaliště.
• 13. března 1997 - zemřel plk. letectva v.v.
a hrdina druhé světové války, nositel řádu čs.
i zahraničních vyznamenání – Josef Pavelka.
• 11. března 2008 - se zapsal tučným písmem
do kroniky nejen místních rybářů, ale i samotného města Velké Pavlovice. Právě v tento den bylo po několika desetiletích zahájeno
zarybňování vyčištěného „Zámeckého“ rybníka.

• 15. března 1939 - obdržela četnická stanice ve Velkých Pavlovicích depeši s přísným
rozkazem neodporovat německé branné
moci, která provede obsazení území celé
republiky. Velké Pavlovice se tak staly Gross
Paulowitz.

DUBEN

• 10. března 1950 - bylo zapsáno do obchodního rejstříku JZD II. typu se 66 členy.

• 15. dubna 1861 - v 9 hodin večer vyhořelo
naproti kostelu 10 stodol.

• Březen 1960 - byla otevřena nová střelnice
využívána myslivci.

• 24. dubna 1883 – o třetí hodině odpolední
byl položen a posvěcen základní kámen ke
stavbě kostelní věže.

• 1. března 1961 - při sčítání bylo ve Velkých
Pavlovicích 634 domů, 61 zemědělských
usedlostí, 16 bytových domů, 3 domy s ubytovacím zařízením, 19 neobydlených budov
a 2.848 obyvatel.
• Březen 1972 - do kostela byla pořízena elektrická akumulační kamna. Kabely byly položeny do kanálu pod dlažbu. Odborné práce

• 20. dubna 1858 - vypukl v domě čís. 162 (vedle obecního hostince) požár. Ten se při větru rychle šířil a strávil na „Dědině“ 85 domů,
ponejvíce selských statků. Fara, která byla
kryta šindelem, také tenkrát vyhořela.

• Duben 1888 - řádily ve Velkých Pavlovicích
neštovice a později spála.
• 4. dubna 1891 - byly Velké Pavlovice povýšeny na městečko – městys rozhodnutím císaře Františka Josefa I.
• 24. dubna 1899 - Žádost: Nejdůstojnější bis-
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kupská konsistoři! Josefa Hromková, svobodná soukromnice ve Velkých Pavlovicích,
dala ke cti boží a ku povznešení ducha náboženského z vděčnosti za ochranu boží na náměstí proti faře postaviti sochu sv. Floriána,
mučedníka. Jest z kamene 175 ctm vysoká,
stojí na vysokém podstavci tak, že v celku asi
3 m 50 ctm vysoká bude, a jest polychromovaná. V nejhlubší úctě podepsaný prosí tímto co nejpokorněji: Nejdůstojnější biskupská
konsistoř račež mu milostivě dovoliti, by sochu tuto církevně posvětil. Velké Pavlovice
dne 24. dubna 1899; pod žádostí podepsán
farář B. Špatina
• 24. dubna 1911 - byl vysloven souhlas s povolením živnosti hostinské a výčepnické Stanislavu Kocmánkovi na domě č. 187 a Jakubovi Sládkovi na domě č. 380.

telstvo jednomyslně, aby dosavadní obecná
škola byla přeměněna na školu měšťanskou
a obecná škola, aby byla postavena na místě
obecního domu čís. 46.
• 4. dubna 1930 - byl ustanoven druhým
obecním strážníkem Josef Seďa s ročním
služným 6.000,- Kč.
• 8. dubna 1942 - byly z věže sňaty 3 zvony
z roku 1927, byl ponechán jen umíráček 45
kg.
• 9. dubna 1945 - převzala německá branná
moc vedení stanic na trati Hodonín – Zaječí.
• 14. dubna 1945 - odjel poslední vojenský
vlak č. 8912 do Zaječí.
• 14. dubna 1945 - byly Velké Pavlovice bombardovány sovětským letectvem, na dvoře
statku bylo zabito na 40 koní a 4 vojáci.

• 24. dubna 1914 – kronikář v tento den vzpomíná slovy: „Obecní hostinec byl ve stavu
velmi chatrném, proto bylo usneseno, aby
byl přestavěn, tak, aby tam mohla býti zřízena obecní kancelář i radnice.“

• 15. dubna 1945 - v odpoledních hodinách ze
směru od Velkých Bílovic byly Velké Pavlovice osvobozeny, v bojích padlo 20 sovětských
vojáků a při náletu byli usmrceni 4 pavlovičtí
muži.

• 6. dubna 1927 - usneslo se obecní zastupi-

• Duben 1968 – byla zahájena stavba skupi-
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nového vodovodu Velké Pavlovice – Zaječí.
• 17. a 19. dubna 1976 - u příležitosti
40. výročí založení Vinařského družstva
byla konána Oblastní přehlídka vína, na níž
bylo vystaveno 1.401 vzorků vína.
• Duben 1981 - do provozu byla dána automatická telefonní ústředna.
• 1. dubna 1984 - byla provedena redislokace
služeben Veřejné bezpečnosti, služebna Velké Pavlovice byla sloučena s obvody Hustopeče a Klobouky.
• Duben 1985 - v JZD byly instalovány dva
počítače TNS Slušovice.
• 3. dubna 1995 - byla zahájena (IMOS) rekonstrukce komunikace v ulici Padělky.
• 29. dubna 1996 - město postihla bouřka
s krupobitím, spadlo 56 mm srážek a z mnoha pozemků byla spláchnuta ornice.
• 11. dubna 2009 - Klub sportovního rybářství při TJ Slavoj Velké Pavlovice slavnostně
otevřel odbahněný rybník.
Zpracoval Oldřich Otáhal

SMUTNÉ VÝROČÍ, VÁLKA ZREKVÍROVALA VELKOPAVLOVICKÝM
TŘI KOSTELNÍ ZVONY
V pátek dne 8. dubna 2022, si připomněly Velké
Pavlovice velmi smutné výročí. Právě v tento
den uplynulo dlouhých osmdesát let ode dne,
kdy německá armáda zrekvírovala tři zvony
z místního kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Ty byly z věže sňaty německou armádou 8. dubna 1942. Ve věži pak zůstal pouze umíráček.
Zajímavostí přiložené fotograﬁe je osoba nacházející se přesně mezi dvěma na vůz naloženými zvony. Jedná se o pana Martina Zajíce,
pradědečka pana Oldřicha Otáhala, který
nám připomínku na tuto politováníhodnou
událost zaslal.
Velmi děkujeme!

Co se o zrekvírování zvonů dozvídáme z farní kroniky?
• Dne 8. 4. 1942 německá armáda zrekvírovala tři zvony, byly z věže sňaty a ponechán jen
umíráček 45 kg.
• Hmotnost 90 kg – Královno nebes oroduj za
nás.
• Hmotnost 150 kg – sv. Josefe ochránče náš,
oroduj za nás, svěřence své a neopouštěj nás
obzvláště v hodinku smrti naší.
• Hmotnost 450 kg – sv. Františku Seraf oroduj za nás.
• Celou hodinu bylo s nimi zvoněno. Hlas jejich byl natočen na desky, ale moc se to nezdařilo. Farníci se slzami se s nimi loučili. Kéž by
svou obětí nám vykoupily lepší zítřek.

Zrekvírování zvonů dne 8. dubna 1942.

Karolína Bártová & Oldřich Otáhal
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
JARNÍ OKÉNKO DO ŠKOLIČKY
PRO NEJMENŠÍ DĚTIČKY
První jarní měsíc březen je v těchto okamžicích již za námi, ale v okamžik psaní tohoto
příspěvku má za sebou teprve svou první polovinu. V zahrádkách po zimě vykukují sněženky, bledule, krokusky, také lístky tulipánů
a narcisek. Děti je při procházce pozorují a některé z nich už umí bezchybně pojmenovat.
Sluníčko nabírá na síle, z korun stromů se ozývá ptačí zpěv. Je docela možné, že nám u školky
zpívá i hýl obecný. Ptačí krasavec, z čeledi pěnkavovitých, kterému je naše školka patronem
v projektu „Obrazy – odrazy křídel“. Zkrátka
příroda se probouzí a dává tušit nové začátky.
V dubnu probíhají zápisy do základní školy pro
budoucí prvňáčky, na které se naši předškoláci řádně připravují, a hlavně se moc a moc těší.
Velké nadšení nastalo, když nás pan ředitel
Základní školy Velké Pavlovice Mgr. Michal
Rilák pozval na návštěvu. To víte, dvouletá
opatření nám tyto radosti nedopřávala.
Velké seznámení s budovou školy, třídami a ostatními prostory proběhlo v úterý
15. března 2022, kdy předškoláci zdejší školu
navštívili. Role průvodce se ujal sám pan ředitel. Děti měly možnost prohlédnout si oddělení školní družiny, prostory školní jídelny, ale
především navštívit obě první třídy. To bylo
radosti ze shledání se svými dřívějšími „spolužáky“ ze školky. Abychom jim také udělali
radost, připravily si děti ze školky pro každého prvňáčka pěknou záložku.
Vítaným zpestřením byla prohlídka nové odborné učebny, kde měly děti možnost zasednout přímo do lavic a aktivně se zapojit do zajímavého programu, který si pro ně připravili
vyučující kantoři fyziky. Děti shlédly pokusy,

Předškoláci zavítali do školy, prohlédnout si budovu, kterou budou zanedlouho coby prvňáčci
navštěvovat.
také si některé prakticky vyzkoušely. Že se
jednalo o silný zážitek svědčí i to, že nejen celé
odpoledne, ale i následující dny, si o návštěvě
školy a pokusech se zájmem povídaly.
I když se na prahu jara zdá nový školní rok ještě daleko, uteče mílovými kroky, a to nejen díky
plánovaným akcím v naší školce. Na děti čeká
například „Zajíčkova stezka“, návštěva dopravního hřiště v Hustopečích, plavecký výcvik, překvapení ke „Dni dětí“, „Zahradní slavnost“ s pasováním předškoláků a spousta dalších aktivit.
Jarní sluníčkový pozdrav všem posílají děti
a kolektiv MŠ Velké Pavlovice!
Kolektiv zaměstnanců MŠ Velké Pavlovice

Role průvodce budoucích prvňáků
se ujal pan ředitel ZŠ Velké Pavlovice
Mgr. Michal Rilák.

ZAJÍČKOVA STEZKA PROVEDLA DĚTI VELIKONOCEMI
Velikonoce jsou v těchto dnech již za námi,
ale v době, kdy o sobě začaly dávat vědět nepřeslechnutelným ťukáním na dveře, se naše
mateřská škola na tyto svátky jara jako každoročně pilně a s nadšením připravovala. Děti
se pustily do vyrábění velikonočních ozdob,
přáníček, zdobily papírová a dokonce i vyfouklá slepičí vajíčka a nezapomněly ani nasít
obilíčko.
Dočkat se nemohly úterka s datem 12. dubna
2022, kdy si pro ně paní učitelky připravily
den nadupaný velikonoční zábavou na zahradě školky, nazvaný „Zajíčkova stezka“.
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Děti si vyzkoušely spoustu velikonočních
výzev – hrály pexeso, hledaly velikonočního
zajíčka a slepičky, přenášely velikonoční vajíčka, počítaly barevné mašličky, nechybělo ani
zajíčkovo hopsání a mnoho dalšího.
Nejočekávanější ze všeho bylo připraveno dle
hesla „to nejlepší na konec“ v úplném závěru
akce, a to hledání velikonočních dobrůtek. Jakých? Výborných perníkových slepiček a čokoládových lízátek.
Kolektiv zaměstnanců
Mateřské školy Velké Pavlovice

Napečeno, nazdobeno, připraveno!
Velikonoce mohou začít!
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ZPRAVODAJSTVÍ Z VELKOPAVLOVICKÉ „ZÁKLADKY“…
Zápis do první třídy aneb Brzy budu školákem
Ve čtvrtek 7. dubna 2022 jsme v Základní
škole ve Velkých Pavlovicích přivítali budoucí
prvňáčky. V minulých dvou letech pandemie
koronaviru mnoho dětí a jejich rodičů o tento
velký zážitek připravila, protože zápis musel
proběhnout bez vlastní účasti předškoláků.

i počítání a poznávání geometrických tvarů.
Za svou snahu dostaly drobné dárky.
Rodičům na jejich dotazy odpovídal ředitel
školy Mgr. M. Rilák a zkušení pedagogové,
kteří jim doporučili ověřené postupy nebo
předali potřebné kontakty.

Letos se při „opravdovém“ zápisu sešli děti
s rodiči a vyučujícími ve slavnostně vyzdobených třídách 1. stupně. Tradičně přijaly pozvání i paní učitelky z mateřské školy a paní
ředitelka.
Odpoledne proběhlo v příjemné a milé atmosféře. Děti se seznámily se školním prostředím, ukázaly, co už umí a dovedou. Hravou
formou poznávaly zvířátka, barvy, malovaly
obrázek, zpívaly a procvičovaly jazýček při
rozhovoru s paní učitelkou. Vyzkoušely si

Věříme, že si děti z tohoto prvního setkání se
školou odnesly pěkné zážitky a těší se na školu
stejně, jako my se těšíme na ně.
Všem nastávajícím školákům přejeme, aby
vstup do první třídy byl šťastným krokem v jejich životě.
Zápis do první třídy děti zvládly na jedničku.
Kéž se jim po celou dobu školní docházky
daří stejně dobře a s úsměvem na tváři.

Oznámení o konání talentových zkoušek
v Základní umělecké škole Velké Pavlovice

Beseda se spisovatelkou
Klárou Smolíkovou
K páťákům zavítala na besedu paní spisovatelka Klára Smolíková, která si pro naše žáky připravila velmi zajímavý program. O tom, jak se
žákům návštěva spisovatelky líbila, si přečtěte
v článku žačky Veroniky Valové níže.

Mgr. Eva Drienková,
pedagožka Základní školy Velké Pavlovice

Vážení rodiče,
pokud máte Vy a Vaše děti zájem o studium na Základní umělecké škole Velké Pavlovice,
dostavte se v pondělí dne 13. června 2022 do ZUŠ na ul. Hlavní č. 30
k talentovým zkouškám, které budou probíhat celé odpoledne od 14:00 do 18:00 hodin.
ZUŠ přijímá děti ve věku od 5 let do Přípravného studia
a děti ve věku od 7 let do Základního studia I. stupně.

Mgr. Vilemína Osičková,
pedagožka Základní školy Velké Pavlovice

Milena Karberová, ředitelka Základní umělecké školy Velké Pavlovice

Jak se mi zalíbila práce spisovatelky
Dne 29. března 2022 proběhla beseda ve Velkých Pavlovicích ve třídě V. A. Dozvěděla jsem
se, že se psalo na hliněné tabulky, hedvábí, papyrus, pergamen a na voskové destičky. Velmi
zajímavá byla část o totemu. Vyzkoušeli jsme
si práci spisovatele. Také jsme četli z obrázků.

Matematický klokan konečně
prezenčně
Dne 18. března 2022 se zúčastnili žáci Základní školy Velké Pavlovice jako každoročně
soutěže Matematický klokan.
Letos probíhala soutěž tak, jak jsme byli
v před pandemických letech běžně zvyklí,
tedy prezenčně. Žáci si mohli opět procvičit
své znalosti „královny věd“ a vyzkoušet logické myšlení.

Paní asistentka nám pak přinesla ukázat papyrus. Paní spisovatelka nám ukázala také
hodně knížek a provedla nás jednou z nich,
která se jmenovala „Spolkla mě knihovna“.

Mgr. Michal Rilák,
ředitel Základní školy Velké Pavlovice

Beseda se mi hodně líbila. Paní spisovatelka
byla hodně milá, zapojila nás do her a taky do
úžasných hádanek. Den proběhl skvěle. Moc
se mi to líbilo a chtěla bych si to někdy zopakovat.
Veronika Valová, žákyně V. A třídy
Základní školy Velké Pavlovice

Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou
nebyla jen o pasivním poslouchání, ale také
o aktivním zapojení žáků.

Klokan přiskákal prezenčně, žáci řešili matematické úlohy opět ve školních lavicích.

27

2
2022

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

Jak se žilo v pravěku? Odpověď hledej v Archeoparku Pavlov
Na den přesně na „Apríla“, 1. dubna 2022,
žáci 4. ročníků naší základní školy navštívili
Archeopark v Pavlově. Zde se názorně seznámili s životem v pravěku.

Začátkem března se naše osmá třída vydala
v rámci fyziky na exkurzi. Cílem naší výpravy
byla Hvězdárna a planetárium Brno a Technické muzeum v Brně.

Po desetiminutovém ﬁlmu, který přibližuje
historii výzkumů spojenou s nálezem Věstonické venuše, si měli žáci možnost prohlédnout archeologické vykopávky kostí a předmětů nalezených v okolí Pavlova. Páťáci si
mohli sáhnout na atrapy předmětů, kterými
lovci lovili zvěř a na srst pravěkých zvířat. Na
interaktivní tabuli si zkusili přiřadit názvy
k jednotlivým nástrojům.

V hvězdárně jsme měli téma geometrická optika. Dva mladí muži nám ukázali triky s laserem, zrcadly, čočkami. Naše učitele asi trošku
mrzelo, když jsme těm fyzikářům neuměli odpovědět na každou jejich otázku. Ale dozvěděli jsme se například to, že když laserové světlo
ve tmě pošplícháme vodou, zviditelní se.

Na závěr žáky čekal kvíz, kde si zopakovali, co
všechno se dozvěděli o životě pravěkých lidí
a zvířat.
Mgr. Jitka Řádková, pedagožka
Základní školy Velké Pavlovice

V archeoparku pod Pálavou jsme se například přiučili, kterak ulovit mamuta!

Školáci z prvního stupně navštěvují Plaveckou školu
Po dvouleté přestávce mohou opět naše děti
navštěvovat kurz plavání v hustopečském
bazénu. Výuky se účastní druhé, třetí a čtvrté
ročníky.
Děti jsou velmi šikovné a nucenou přestávku
rychle dohnaly, samozřejmě i díky skvělým
instruktorkám. Z každé lekce odjíždíme spokojení a šťastní, že jsme se zase něco nového
naučili.
Mgr. Dagmar Šmídová, pedagožka
Základní školy Velké Pavlovice

Fyzika a osmáci aneb
Edukační exkurze v Brně

Po přednášce nám dovolili jít do otevřené kopule hvězdárny a dívali jsme se dalekohledem
na Slunce. Pomocí stínítka lze Slunce pozorovat, bez stínítka by nám sluneční svit poškodil
zrak. A navíc obloha byla bez mráčku, pozorování tedy bylo ideální.
Pak jsme se nasvačili a přemístili do technického muzea. Naše kroky vedly do expozice
výpočetní techniky. Provázel nás starší pán,
ukazoval nám počátky a vývoj počítačů, mobilů. Zaujala mě první dřevěná počítadla a celé
povídání končilo u supermoderních počítačů.
Některým z nás ten pán dovolil hrát na počítači hry staré 40 let. Proto konec jeho povídání
už poslouchalo méně žáků, neboť jsme se rozptýlili po zajímavostech dané expozice.

Malí plaváčci – díky plaveckému kurzu se
naše děti jen tak neutopí a vody se bát rozhodně nebudou.

Recitační soutěž aneb Nekroť svůj talent
Měsíc březen byl pro nás, na 1. stupni základní školy, měsícem recitace. Po dlouhé
odmlce se mohla opět konat recitační soutěž.
Vzhledem ke stále platným epidemiologickým
opatřením probíhala recitační soutěž v rámci
každé třídy.
Žáci se nadšeně zapojili a své básničky pilně
nacvičovali, a to nejenom krásnou výslovnost,

ale i herecký prožitek. V rámci své třídy se za
své výkony nemuseli stydět a do klání o první
tři místa se zapojili s velkou chutí. Odměnou
jim byl diplom a malé dárečky. Příští rok se těšíme na další ročník.
Mgr. Božena Zborovská, pedagožka
Základní školy Velké Pavlovice

Maškarní rej u prvňáčků

Ve zbytku času se nám podařilo projít si samostatně celé muzeum, zaujaly mě expozice aut,
pálení cihel, ulička starých řemesel. V technické herně si někdo vyzkoušel zajímavé praktické pokusy. Po nechtěné nehodě s automatem na bagety v hale jsme vyjeli minibusem
zpět do Pavlovic.

I když je svět kolem nás v nejistotě, ať už díky
pandemii covidu či válce, a na děti to vše dopadá, potřebují zažívat pocit bezpečí a radosti.
Tak jsme si s dětmi ze třídy 1. B Základní školy Velké Pavlovice před jarními prázdninami
udělali veselý den v maskách.

Co mě nejvíc zaujalo na exkurzi? Asi informace, že Měsíc se od nás vzdaluje za 1 rok vždy
o 3 cm. Každopádně to byla super akce!

Děti svou masku představily a pak nás čekaly
různé soutěže a hry, ve kterých si děti procvičily nejen znalosti z českého jazyka a z matematiky, ale také svou šikovnost a obratnost.
Nakonec jsme si společně zatančili „kačenku“
a makarénu.

Anička Kašpárková, žákyně 8. ročníku
Základní školy Velké Pavlovice

Mgr. Martina Dobrucká, třídní učitelka
1. B třídy Základní školy Velké Pavlovice
Prvňáčci si užívali maškarního veselí…
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Díky obrovskému dalekohledu umístěnému
v kopuli brněnské hvězdárny jsme si mohli
pohlédnout slunce zblízka…
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CO SE DĚJE VE DRUHÉM POLOLETÍ NA GYMNÁZIU?
Jednotná přijímací zkouška a maturitní zkoušky 2022
Jarní měsíce jsou na všech školách zpravidla obdobím, kdy ﬁnišuje příprava žáků na přijímací
zkoušky na střední školy. Vzhledem k příznivé
epidemiologické situaci a obnovené pravidelné
přítomnosti žáků ve výuce v tomto školním roce,
se termíny konání jednotných přijímacích zkoušek vrací k dubnovým termínům.

zyka nebo matematiky. Termíny
pro tyto testy jsou 2. a 3. května
2022.

Na naší škole uchazeči o čtyřleté studium
skládali jednotnou přijímací zkoušku ve
dnech 12. a 13. dubna 2022. K jednotné přijímací zkoušce bylo pro čtyřleté studium přihlášeno 68 uchazečů.
Pro uchazeče o osmileté studium jsme v letošním roce pořádali tradiční prezenční přípravné kurzy. V osmi lekcích jsme se zaměřili na
postup a strategii řešení úloh z matematiky
a českého jazyka, které jsou předmětem celostátně zadávané jednotné přijímací zkoušky.
Téměř osmdesát uchazečů o osmileté studium
bylo pozváno k jednotným písemným zkouškám ve dnech 19. a 20. dubna 2022. Nezbývá,
než popřát uchazečům o studium na naší škole pevné nervy a štěstí v řešení didaktických
testů z matematiky a českého jazyka.
PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia
Velké Pavlovice

Zájemci o studium na Gymnáziu Velké Pavlovice skládají
přijímací zkoušky.

Jakou podobu budou mít
maturitní zkoušky v tomto
školním roce?
Po dvou uplynulých letech, kdy se podoba maturitní zkoušky upravovala podle epidemiologické situace a doznávala úlev pro studenty,
se v letošním roce vracíme k standardnímu
modelu konání zkoušek. Maturanty našeho
gymnázia tedy čekají celostátní didaktické
testy z českého jazyka a literatury, cizího ja-

Písemné práce z českého jazyka
a literatury a cizích jazyků, které
jsou součástí proﬁlové zkoušky,
studenti vypracovávali v týdnu před velikonočními svátky.
Obsahem písemných prací byla
různá témata, nechyběla úvaha,
vypravování nebo dopis řediteli
školy na mediální propagaci školy.

Ústní maturitní zkoušky budou
naši studenti povinně skládat
z českého, cizího jazyka a dalších dvou proﬁlových zkoušek. Ústní zkoušky na naší škole
proběhnou v termínu od 23. do 25. května
2022. Věříme, že přes omezení v prezenční
výuce v minulých letech studia se naši maturanti s první zkouškou dospělosti vypořádají
se ctí jim vlastní. Držíme palce a přejeme štěstí u všech dílčích zkoušek.
PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia
Velké Pavlovice

Naše gymnázium se zapojilo do projektu Národního plánu doučování
Gymnázium Velké Pavlovice je od 1. ledna
2022 příjemcem ﬁnančních prostředků
z Evropské unie na aktivity Národního plánu obnovy – doučování žáků škol, realizace
investice 3.2.3. Investice reaguje na potřebu
podpory vzdělávání žáků ohrožených školním
neúspěchem v reakci na nemožnost realizace
prezenční výuky ve školách během pandemie
covid-19. Tyto aktivity jsou ﬁnancovány
z Nástroje pro oživení a odolnost EU.
Projekt gymnázia v rámci Erasmus+
Gymnázium Velké Pavlovice se zapojilo do
programu Erasmus+, což je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání.
Jak je uvedeno na stránkách tohoto programu
www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/:
Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních
organizací. Lze z něj také poskytnout ﬁnanční
prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků,
místních a regionálních úřadů a nevládních
organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské
schopnosti a zaměstnanost.
V květnu roku 2021 jsme odeslali naši žádost

znala, jak fungují metody výuky cizího jazyka,
coby učitelka nabrala druhý dech a novou chuť
do práce.

Mgr. Jana Lorenzová (na snímku druhá zleva) se zúčastnila vzdělávací formy projektu
Erasmus+ v Německu.
o poskytnutí ﬁnančního příspěvku na klíčovou akci KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců. Žádosti bylo vyhověno. Tento projekt byl
a je určen učitelům, kteří projevili zájem se
dále vzdělávat a účastnit se jazykových a metodologických kurzů s cílem:
1) posílit své jazykové kompetence, dosáhnout vyšší úrovně znalosti cizího jazyka s cílem poskytnout studentům našeho gymnázia
kvalitní jazykovou výuku;
2) poznat nové výukové metody ve výuce, vytvářet tak výuku pestrou a pro studenty přitažlivou a motivující.

Jazyková škola Horizonte a studentská kolej se
nacházejí v samotném srdci města. Město Regensburg člověka uchvátí svým středověkým rázem, bez dopravního provozu, úzkými uličkami,
malebnými kavárničkami, kamenným mostem
přes řeku Dunaj.
Dopoledne jsem se účastnila kurzu němčiny, zábavně a účinně si zopakovala to, co jsme mnozí od
studií na VŠ pozapomněli. Odpolední program
metodiky byl na míru připravený pro učitele. Vybavena tištěnými materiály a vlastní zkušeností
mohu po návratu do školy stejnou hodinu aplikovat ve svých hodinách němčiny na svých žácích,
věřím, že úspěšně, např. Deutsche Produkte,
Bayrisch, Spiele im Unterricht, Jugendsprache,
Wortschatzarbeit, Musik im Unterricht.

V únoru 2022 vyjela do německého Regensburku paní učitelka JANA LORENZOVÁ:

Oblíbená byla i setkání se studenty němčiny z celého světa v rámci podvečerního programu, např.
Stammtisch, Weinprobe, Filmabend, Stadtführung. O víkendu byly připraveny výlety do Norimberka, Mnichova, nabízela se také návštěva
pár kilometrů vzdáleného památníku osobností
německé kultury Walhalle či přímo ve městě prohlídka knížecího zámku rodu Thurn und Taxis.“

„Osvěžila jsem si své znalosti němčiny mezi
svými kolegy z celého světa, na vlastní kůži po-

Mgr. Jana Lorenzová,
pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice
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V březnu tohoto roku se vzdělávala na Maltě ELIŠKA KASZPER
„Tento rok byl obzvláště náročný. Po covidovém
období, domácím vzdělávání svých vlastních
dětí i svých studentů, byl jazykový pobyt na Maltě balzámem na duši. Program Erasmus jsem
využívala jako studentka VŠ i začínající učitelka. Vždycky byl bezvadný! I tentokrát.
Byla jsem v jazykové škole ETI ve městě St. Julian’s, je to kousek od hlavního města Valletta.
První týden jsem absolvovala metodologický
kurz pro učitele angličtiny, zkoušeli jsme si nejrůznější metody a techniky, např. storytelling,
listening, video… Věnovali jsme se také metodě
CLIL. CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka, což znamená,
že část výuky předmětů jako např. biologie či ob-

čanská výuka může být vyučována v cizím jazyce
(nabízí se samozřejmě především angličtina).

Mgr. Eliška Kaszper (na snímku čtvrtá zleva) se zúčastnila vzdělávací formy projektu
Erasmus+ na Maltě.

Další týden jsem se účastnila kurzu obecné angličtiny. Nejcennější bylo setkání s lidmi téměř
z celého světa, jejich vstřícnost, otevřenost, sdílení zkušeností. Po škole jsem nezůstávala uzavřená na pokoji, ale často byla v kontaktu s jinými. Jezdili jsme na společné výlety, do Valletty,
Mdiny, na ostrov Gozo. Krajina je tak odlišná
od té naší – silné rozbouřené moře, domy z pískovce, květiny, zeleň, palmy. Bylo to úžasné, za
vše jsem velmi vděčná!“
Mgr. Eliška Kaszper,
pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice

Velký recitátorský úspěch
Anna slaví postup do celostátního kola soutěže Wolkerův Prostějov
kontaktem s nimi. Jak sama říká, jela si soutěž
především užít a načerpat nové zkušenosti.
S recitací neměla do té doby žádnou zkušenost, a proto ji postup do krajského kola velmi
potěšil.

Na přelomu března a dubna 2022 se v brněnském Středisku volného času Lužánky uskutečnilo krajské kolo celostátní přehlídky sólových recitátorů. Velkého úspěchu dosáhla na
této soutěži pojmenované Špíl-berg studentka
septimy Gymnázia Velké Pavlovice Anna Drápalová.
Přednesem textu z knihy Smrtholka od Lucie
Faulerové zaujala porotu, a vysloužila si tak
postup do celostátního kola soutěže Wolkerův
Prostějov, které se bude konat v červnu v rodišti Jiřího Wolkera. Na rozhodnutí výsledků ve
své kategorii si musela jeden den počkat, protože zájemců bylo tolik, že soutěž se konala ve
dvou dnech, avšak čekání se vyplatilo.
Anička si odbornou porotu získala především
svou opravdovostí a civilností a také očním

Za celou školu bych ráda Aničce ještě jednou
pogratulovala a popřála jí hodně štěstí do
celostátního kola. Věřím, že svým výkonem
a svým přístupem k přednesu osloví porotu
i tam.
Mgr. Jana Strouhalová,
pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice
Studentka gymnázia a recitátorka Anna
Drápalová se rozhodla si svůj přednes především užít. Nakonec si zajistila postup do
celostátního kola recitační soutěže.

DEN UČITELŮ JAK JSME JEJ LETOS OSLAVILI?
Také v roce letošním jsme si 28. března připomněli DEN UČITELŮ. Ačkoliv se celosvětově slaví Den učitelů 5. října, v naší domovině
je tomu jinak. Proč? Jaký to má důvod? Dne
28. března 1592 se narodil „učitel národů“ Jan
Ámos Komenský a tak se stal český Den učitelů
oslavou jeho narozenin. Kdyby se stal nesmrtelným nejen svými myšlenkami, ale i fyzickou
schránkou, letos by oslavil kulatiny – 430 let.
Někteří tento den ani nezaznamenají, někteří
zavzpomínají na svá školní léta s nostalgií a někteří jej pojmou ve veselém duchu s možností
dát volný průchod své kreativitě.
Určitě není překvapením, že právě poslední
možnost je doménou studentů, plných života,
překypujících skvělými a neotřelými nápady.
Jeden z nich zrealizovali studenti třídy septima velkopavlovického gymnázia právě v rámci letošního Dne učitelů a dali svým vyučují-
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Poznáte je? Do jednoho učí na našem gymplu! Nenechejte se zmást, že mohou na první pohled
vypadat jako studenti septimy…
cím vskutku originální dárek – pohled na sebe
sama! Jak to dokázali? Jednoduše – dorazili
28. března do školy oděni, učesáni a s rekvizitami úplně stejně, jako jejich učitelé. Ani jeden
převlek nezůstal neodhalen, ani jedno oko
nezůstalo díky slzám smíchu suché. Tak to se

opravdu povedlo!
Jak již bylo zmíněno, někdo z nás vzpomíná...
Vzpomíná na svůj první školní den ve školní
lavici, na svého prvního pedagoga, na nejmilejší paní učitelku…

2
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Musím přiznat, že kdybych byla paní učitelkou a někdo mi jako připomínku Dne učitelů
dal dárek v podobě básně, kterou si můžete
o pár řádků níže přečíst, byla bych velmi dojatá a šťastná.
Protože práce učitelů má nezměrný a nedocenitelný smysl. Není pouhopouhou prací,
zaměstnáním nebo povoláním. Je posláním
spojeným s ohromnou zodpovědností. Považte – 1. září zasedne do školní lavice malé dítko
plné očekávání, neumí číst, psát, počítat…
a za pouhých deset měsíců školního roku odchází s vysvědčením, na kterém se skví hodnocení ze čtení, psaní, počítání a mnohého
dalšího.
V den oslavy Dne učitelů, ať už si jej připomeneme v říjnu nebo březnu, je na místě uvědomit si, že role učitelů je v životě lidstva nezastupitelná a nenahraditelná. Děkujeme Vám!

Učitelka
V první třídě buďte jistí
Naučím vás psát a čísti
Zřetelně a nahlas říkat slova
Až se do nich celý příběh schová
Dopis domů dopis z lásky
Píšeš lehce žádné vrásky
Ať čteš program či snad knihu
Je to díky mému vlivu
Zvučně recituješ básně
A v mém pěveckém sboru
O Moravě zpíváš krásně
Tóny v čistotě a celé výši
Ať je Modré Hory dobře slyší
Nelze už nelze si přáti více
Mé milé gramotné Pavlovice!
Autor Bc. Jiří Ján věnoval tuto báseň paní Květoslavě Jarošové. Jsem si zcela jista, že jste ji
mezi verši poznali.
Karolína Bártová

VÝLET ZADAR/MO/

2022

kamenů na cestách. Říká se, že tato stavba
byla inspirována kaplí Karla Velikého v Cáchách. Na vyhlídkovou věž kostela se platilo
vstupné dvě eura, bylo samozřejmé, že takový
výhled jsme si nemohli nechat ujít.
Ale… Tohle byl opravdový teambuilding. Mraky lidí a úzké schody nahoru. Taky se našli turisté, kteří měli závratě a báli se z vysoké věže
sejít schody dolů. No, opět se aspoň něco dělo.
Než jsme se vyšplhali nahoru, byla hodina
pryč. Fakt to bylo trošku za trest, jelikož schodiště překypovalo lidmi s malými dětmi a byl
to jeden velký chaos. O tom, že jedna slečna
tam chytla panický záchvat, tentokrát kvůli klaustrofobii, o tom ani nemluvím. Avšak
i naše organizace se má zabývat tím, že si umíme pomáhat, tudíž jsme se snažili vžít do jejich situace a pomoci jim. Zážitek na celý život
a naštěstí všechno dobře dopadlo.
Náš poznávací výlet Zadar(mo) pokračoval
další den v nádherné katedrále svaté Anastázie ze Sirmina, která je největším chrámem
v Dalmácii. I přes to, že byl velký velikonoční
svátek a konala se zde mše, mohli jsme nahléd-

Zprávy z velkopavlovického gymnázia
a projektu Erasmus plus...
Pokud se člověk rozhodne cestovat sám, je
dost pravděpodobné, že na cestách potká
spoustu různých lidí. Co je ale také dost pravděpodobné je to, že můžeš potkat stejné blázny, jako jsi ty sám.
To se podařilo i mně a před nedávnem jsem si
s kamarády, které jsem potkala po světě, založila vlastní organizaci EU-th Together (čti: jůt
tugedr) na vytváření Erasmus plus projektů.
Nová parta, nová práce, teambuilding v zahraničí nutností.
Přes Velikonoce se toho až tolik neděje, proto
jsme se rozhodli jet na prodloužený víkend.
No, rozhodli… Jak se to vezme. Spíš nám to
bylo oznámeno. První otázka: „A kam pojedeme?“, následovala rychlá odpověď: „Neřeknu,
uvidíte, nechte se překvapit.“ Říkala jsem, že
jsem poznala stejné blázny jako jsem já. Tím
naše dobrodružství začalo a v pátek 15. dubna jsme se sedmimístným autem, namačkaní
jako sardinky, vydali na cestu do neznáma.
Já tipovala Rakousko nebo Slovensko, avšak
takzvaně jak se říká: „Samá voda.“ Proč doslova samá voda? Dojeli jsme k vodě a žádný
rybník to tedy nebyl. Po devíti hodinách jsme
přijeli do cílové destinace. No jasně že "Jugoška", konkrétně město Zadar. Ještěže jsme si
jako správní Češi zabalili i ty řízky na cestu!
Náš teambuilding byl pojatý hlavně tak, abychom se něco naučili, jelikož nám vše hradila
Evropská unie. Musím říci, že jsem nečekala, že se ocitneme v tak krásném historickém
městě uprostřed Chorvatska. Samozřejmě
i s mořem, to musí být. Nacházeli jsme se v severní Dalmácii a kupodivu bylo i centrum moderní se spoustou různorodých obchodů.

Měli jsme zaplacenou prohlídku po městě
a informace, které nám paní průvodkyně
řekla, byly dechberoucí. Zadar, který je více
než 3.000 let starý, je přezdíván "rebel mezi
chorvatskými městy". Ve 4. století před naším
letopočtem založili osadu Liburnové, avšak
tento kmen zanedlouho vystrnadili Řekové.
V 7. století patřil Zadar k Byzantské říši a připadl k chorvatskému království.
Musím říci, že Zadar má celkem dost bohatou
historii, to bych mohla tady psát dlouho. Až
v roce 1993 bylo Chorvatsko samostatným
právním státem. Předtím, v letech 1991 až
1993 utrpěla celá oblast velké útoky od Srbů.
Škody byly vysoké jak na lidských obětech, tak
na poškozeném městě. Stále se zde nachází
ulice, které mají připomínat tato hrozná léta
a utrpení Chorvatů.
Muzeum, které jsme navštívili, nabízelo
k shlédnutí spoustu exponátů především
z druhé světové války. Byla zde i jména obětí vyrytá do kamene. Toto místo mi chvílemi
nahánělo hrůzu. Když jsem kráčela po schodech, kde byli dříve vlečeni vězni, mráz mi
běhal rychlostí světla po zádech. Neskutečné,
jak i historie umí stále žít a dýchat ve zdech
obydlí a budov. Ta atmosféra, která tu panovala, byla opravdu zvláštní. Tma a zima tomu jen
přidávaly na autentičnosti.
Prohlídku s paní průvodkyní jsme však zakončili docela vesele. Vedle muzea se nacházela
věž, kterou můžete spatřit i na níže přiložené
fotograﬁi. Byl to vlastně takový kostelík, no
spíš kostel, když měřil 27 metrů a tato stavba
patřila mezi nejvýznamnější díla architektury
v raném středověku. Památka stojí na dávném
římském fóru, tudíž můžete vidět pozůstatky

Chorvatsko, dříve oblíbená Jugoška, kdo by
nemiloval moře!
nout dovnitř na barevné mozaiky. Zaujala mě
také Pevninská brána hned na začátku města,
která nyní vítá turisty do historického centra
a nachází se zde spoustu obchodů se suvenýry
a také mnoho restaurací s tradičními pokrmy,
především z ryb a mořských plodů.
Jak je již u nás „erasmáků“ zvykem, nechyběli
ani rozhovory s místními obyvateli Dalmácie
a také fotograﬁe s nimi. Na to, že jsme v Chorvatsku strávili necelé dva dny, vyzkoušela
jsem si spoustu nových věcí a dozvěděla jsem
se konečně o „Jugošce“ něco víc, než jen to,
že tam jezdí Češi „válet šunky“. Myslím si, že
kolem nás je nespočet úžasných míst, o kterých skoro nic nevíme, a je to velká škoda. Do
budoucna budeme organizovat nové projekty
také o historickém Chorvatsku, tak budu doufat a věřit, že se zúčastní co nejvíce studentů
z našeho gymnázia ve Velkých Pavlovicích.
Děkujeme za tuto možnost poznávat svět
a získávat ty nejcennější životní zkušenosti!
Sarah Horáková,
studentka Gymnázia Velké Pavlovice
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VÍKEND VZHŮRU NOHAMA, DOSLOVA
Zprávy z velkopavlovického
gymnázia a projektu
Erasmus plus...
V Maďarsku jsem byla jen jednou, a to v Budapešti, takže když se mi naskytla nabídka jet do
přírody na Erasmus, nemohla jsem říci ne.
Tento víkendový projekt se konal ve dnech 18. až
20. února 2022 kousek od Veszprému. Zúčastnilo se jej pět evropských zemí, účastníci víkendu
měli bohaté zkušenosti s organizováním projektů a pro mě to byla úžasná zkušenost poslouchat
jejich příhody a rady k mé budoucí práci.
Tématem byl „Teambuilding pro group leadery a organizátory Erasmus+“, tudíž bylo zřejmé, že i za dva dny se všichni hodně sblížíme
a také tomu tak bylo. Shodou okolností jel se
mnou i bývalý student Gymnázia Velké Pavlovice a kamarád Hynek Chovan. Jsem ráda, že
na takových akcích člověk potká absolventy
a zjistí, jak se jim vede po střední škole.
Vydali jsme se s celou skupinou na Via Ferraty,
což je zajištěná cesta v nepřístupném, obvykle horském terénu, která je vybavena jisticím

ocelovým lanem, železnými stupy, případně
dalšími pomůckami pro výstup. Z počátku
jsem si myslela, že to bude jednoduché, že to
zvládnu levou zadní, ale opak byl pravdou.
První den jsme zvolili nejjednodušší cestu,
avšak dostali jsme se k rozcestí, kde jsme se
vypravili špatnou cestou, která byla opravdu
pro pokročilé a my se tedy pomocí ručkování
museli vracet zpátky. A to byla docela výzva.
Po pár hodinách jsem pochopila systém a společnými silami jsme zvládli několik různých
stezek. Až na to, že mám ještě teď modřiny na
nohou, tak to byla úžasná zkušenost a myslím
si, že jsem našla nový koníček. Být totiž zavěšená někde v 15 metrech vzhůru nohama a spoléhat jen sama na sebe, to je pro mě adrenalin.
Odměnou nám pak byla tradiční maďarská
restaurace s klasickými pokrmy, které byly
opravdu výtečné a my jsme si u chutného jídla
mohli povyprávět své zážitky ze skal a také si
něco málo říci o naší práci s mladými lidmi,
která je podporovaná Evropskou Unií.
Sarah Horáková,
studentka Gymnázia Velké Pavlovice

Pobyt v Maďarsku byl jeden velký adrenalin.
Nevěříte? Tak se zkuste zavěsit na lano
a zdolat skálu!

CO ŘÍKAJÍ ZNÁMKY ANEB JAK REDUKOVAT OBAVY DÍTĚTE
(NEJEN) Z VYSVĚDČENÍ
Do konce června, tedy doby vysvědčení, zbývají
dva měsíce. Pro někoho doba dlouhá, pro jiného
však uteče „jako voda“. Byla bych ráda, kdybych
se mýlila v tom, že nejen vysvědčení a známky
na něm, ale celkově i čas písemek a zkoušení je
stále pro mnohé děti výrazným zdrojem stresu
a obav. Proč tomu tak je?
Nejen děti často vnímají školní známky a hodnocení zkresleně, proto je dobré pracovat s pohledem na ně. Pohled dětí by se měl především
dostat od hodnocení chytrosti / hlouposti,
schopnosti / neschopnosti a podobně, k popisnějšímu umím učivo / neumím učivo. Když
s dětmi pracuji, často se bavíme o tom, co říkají
známky.
A stává se opakovaně, že si děti myslí, že
známky říkají:
1
2
3
4
5

Jsi nejchytřejší
Nejsi nejchytřejší
Jsi docela hloupý
Jsi dost hloupý
Jsi nejhloupější

Právě z tohoto důvodu je dobré s nimi otvírat
i jiný pohled na vzdělávací výsledky, protože
o známkách život určitě není, i když v některých případech nám mohou trochu pomoci (př.
zatím jsou stále zohledňovány při přijímacích
zkouškách). Někdy se také stává, že známku dostávají vlastně „spíše rodiče“, než dítě samotné.
Je však dobré si uvědomit a s dětmi mluvit o tom,
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že známky spíše říkají:
1 učivo bezpečně ovládáš
2 učivo bezpečně ovládáš, rozumíš mu, ale občas se jednoduše spleteš
3 spíše učivo ovládáš, ale na některé věci by ses
měl ještě podívat, nerozumíš mu úplně s jistotou
4 větší část učiva neovládáš, máš v tom asi
trochu zmatek, zkus se to doučit
5 toto je třeba se doučit, učivu zřejmě moc
nerozumíš, nebo mu nevěnuješ moc času,
pokud si sám nevíš rady, zkus vyhledat
podporu a požádat o vysvětlení u svých
spolužáků a učitele, pokud budeš chtít učivu lépe porozumět
Známka tedy především sděluje:
- tobě i učiteli to, co ovládáš a co ještě ne, jak
učivu rozumíš a zda je již učivo třídou zvládnuto
- ukazuje někdy i to, kde jsou tvoje silnější
stránky, který předmět tě více baví
Samozřejmě, že toto je velmi zjednodušený
náhled, jistě by se dalo tématu věnovat déle
a z více úhlů pohledu.
Co mne ještě napadá a také se objevuje? Je
třeba zmínit, že děti mohou mít pocit, že jedničky znamenají, že již nic nemusí, že to stačí.
Avšak v jistém smyslu nestačí. Zvláště na dru-

hém stupni ZŠ se pak projeví, pokud děti nejsou zvyklé na systematickou přípravu, tedy
nějakou organizaci dne, pravidelnost, přístup
k učení, které může jistou dobu „jít i samo“.
Ne nadarmo se říká, že „procvičování dělá
mistra“.
Některé děti potřebují podporu rodičů v tom,
že třeba neví, jak na to. Ve škole jim předávají
učitelé návody a jsou děti, které tyto dovednosti zvládají a mají je od počátku samy, jiné
potřebují delší nebo kratší chvíli vést, aby si
tyto dovednosti osvojily.
S dětmi je tak dobré rozebírat, že důležitá
je i příprava, přístup, zodpovědnost, které
podpoří další jejich úspěchy na životní cestě.
A vždy je dobré vykonávat věci s přesvědčením, že jsem udělal to nejlepší, co v dané
chvíli bylo možné (tedy po dobré přípravě).
Každý má zároveň jiné limity, a i když nedostane jedničku, nemusí to být „špatně odvedený“ výkon, jen to naznačuje, že tato oblast pro
dítě není tou, ve které se třeba bude v budoucnu realizovat. Jak zpívá Jan Werich: „Ten umí
to a ta zas tohle…“
Místo závěru je někdy dobré zamyšlení nad
otázkou: „Jak to mám já s vnímáním známek
a samotného vysvědčení? A jak a co předávám
v tomto svému dítěti?“
Mgr. et Mgr. Bc. Jana Pláteníková,
psycholog a speciální pedagog
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VELKOPAVLOVIČTÍ HOŠI ÚSPĚŠNÍ V SOUTĚŽI
ZPĚVÁČEK HANÁCKÉHO SLOVÁCKA 2022
V sobotu 12. února 2022 se v kulturním domě
ve Ždánicích uskutečnilo neveřejné kolo soutěže
dětských zpěváků lidových písní Zpěváček Hanáckého Slovácka jako součást postupové soutěže „Děti a píseň“.
Město Velké Pavlovice reprezentovali Marek
Hanák a bratrské trio ve složení Mikuláš Prokeš,
Dominik Prokeš a Šimon Prokeš. Všichni čtyři
kluci navštěvují folklorní soubor Hanýsek ze
Šakvic, kde se na soutěž pečlivě připravovali.
Další kolo soutěže s názvem Vyletěla holubička
se uskutečnilo dne 27. března 2022 v Kyjově. Zde
se v ohromné konkurenci našim zpěváčkům už
dále postoupit nepodařilo, přesto jim všem posíláme zaslouženou gratulaci s přáním, aby je
zpívání stále bavilo a těšilo!
Děkujeme klukům za krásnou reprezentaci
města Velké Pavlovice.
BcA. Barbora Hanáková, pedagožka
Základní umělecké školy Velké Pavlovice

Nejmladší zpěváček Šimon Prokeš bojuje prostřednictvím svých hlasivek a zpěvu o postup
v soutěži Zpěváček Hanáckého Slovácka.

SPORT
BĚH O VELKOPAVLOVICKOU MERUŇKU PO DVOULETÝCH
PRÁZDNINÁCH ZPĚT! DOKONCE PADL I TRAŤOVÝ REKORD
Po vynucených dvouletých závodně-běžeckých prázdninách, způsobených pandemií
COVID-19 doprovázenou nekonečnou řadou
nepředvídatelných zákazů, příkazů a doporučení, se s velkou slávou a nadšením uskutečnil
dvakrát odložený V. ročník BĚHU O VELKOPAVLOVICKOU MERUŇKU. Tento závod se konal v sobotu dne 26. března 2022 ve
Velkých Pavlovicích.
Celým dnem závodníky i organizátory doprovázelo naprosto skvělé, sluncem prozářené
a až nadprůměrně teplé počasí, jež bylo hned
po ránu předzvěstí neméně úžasného sportovně-euforického dne. Ten byl pro zúčastněné běžce zahájen odstartováním prvního
závodu dětských kategorií v deset dopoledne
a ukončen vyhlašováním výsledků hlavních
dospělých kategorií okolo jedné hodiny po
poledni.
Den proběhl naprosto hladce, bez sebemenších zádrhelů, bez úrazů, takřka i bez
dětských slziček vyvolaných překvapivým
neúspěchem, zkrátka a dobře, vše dopadlo
na jedničku, dokonce i traťový rekord byl pokořen.
Je tu však jedno smutné „ale“. A „ale“ je to

vzhledem ke všem patáliím spojeným s pandemií koronaviru očekávatelné, spočívá totiž
v počtu závodníků. Řady prořídly. V hlavním
závodě to nebylo až tak do očí bijící. Avšak
kategorie dětské! Zde byly šiky běžeckých
capartů natolik prořídlé, že spíše připomínaly mýtinu, nežli les. Pandemie se na nás
všech nepříjemně podepsala. Lidé všeobecně
zlenivěli, což je zjevné také z celkově horších
časů valné většiny pravidelných závodníků,
spousta běžců se ostýchá dostavit se na start,
ačkoliv si pravidelně dopřává trénink, a ti, co
kuráž nacházejí a přihlásí se do závodu, prostě
„zapomněli“ závodit.
Umění střihnout si závod na dlouhou trať totiž
nespočívá v tom rozběhnout se hned v úvodu
střemhlav vysněnému vítězství… To je jistý
začátek konce. Závodník musí mít svou taktiku, rozložit si síly a nenechat se strhnout davem, ale přesto jít v závodním tempu. Každý si
musí být vědom svých možností a limitů. A ty
se v závodní vřavě a adrenalinem napumpovaném šílenství efektivně krotí pouze s notnou
dávkou sebedisciplíny. Zkrátka a dobře, prostě „to nepřepálit“!

lo snad nejčastější Achillovou patou v téměř
všech dětských kategoriích. Děti se odrovnaly
hned po prvních pár desítkách metrů a některé z nich se musely pak zcela vyčerpány vzdát.
I tak klobouk dolů a respekt, že se zúčastnily.
Každý výkon se cení a je motivací na sobě dál
pracovat v rámci hesla „Pořád je co zlepšovat“.

Jak tedy letošní V. ročník BĚHU O VELKOPAVLOVICKOU MERUŇKU dopadl?
Než se dostaneme ke statistikám a přehledu
výsledných časů s pořadím všech běžců, trocha „omáčky“.
Letos byl překonán traťový rekord! S novým
VIP časem 0:26:25,05 (8 km) proběhl cílovou
branou MATĚJ HŘEBAČKA z Atletického
klubu Hodonín, který si za svůj výkon odnesl
ze stupňů vítězů láhev pravé velkopavlovické
meruňkovice. Zároveň se stal i absolutním vítězem hlavního závodu MUŽŮ na 8 km. Bral
tedy zlato, stříbrný byl DAVID ŽIGO z hlavního města Slovenska Bratislavy a bronzový byl
LUKÁŠ SOURAL z Brna.

Přesně ono zmiňované „přepalování“ se sta-
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Nejvíce radosti, odhodlání a chuti zvítězit je možné zažít na závodech v dětských kategoriích.
Absolutní vítězkou závodu na 5 km v kategoriích ŽENY & MUŽI nad 70 se stala dle očekávání IRENA POSPÍŠILOVÁ z Atletického
klubu Drnovice s časem 0:19:11,18, které
k překonání traťového rekordu chyběly pouhé
vteřinky spočitatelné na prstech jedné ruky.
Připomínáme, že autorkou stávajícího traťového rekordu je právě Irena Pospíšilová, takže vlastně šlo „jen“ o to, překonat sama sebe.
Příště to určitě vyjde! Druhé místo na 5 km si
vyběhla MONIKA REŽNÁKOVÁ z ŠK Jablonica (SR) a třetí pak BARBORA KOPŘIVOVÁ
ze Sokola Přísnotice.
Z Velkopavlovčáků se s tratí hlavního závodu
na 8 km nejlépe porval LUKÁŠ KYNICKÝ
s časem 0:29:10,14 a s tratí 5 km KAROLÍNA
BÁRTOVÁ s časem 0:26:19,43.
Výsledky všech kategorií, včetně JunDor &
dětských naleznete na webových stránkách
města Velké Pavlovice v odkaze SPORT.

V. ročník BĚHU
O VELKOPAVLOVICKOU
MERUŇKU v číslech
Počet závodníků CELKEM
ve všech kategoriích – 231 BĚŽCŮ
Počet závodníků v hlavním závodě
(8 a 5 km) – celkem 139 běžců
Počet závodníků v hlavním závodě MUŽI
(8 km) – 89 běžců
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Počet závodnic v hlavním závodě
ŽENY & MUŽI 70 (5 km) – 50 běžkyň
Počet závodníků v kategoriích
JunDor – celkem 9 běžců
* z toho 4 dívky a 5 chlapců
Počet závodníků v dětských kategoriích –
celkem 83 běžců
* z toho 45 dívek a 38 chlapců
K naší velké radosti se závodu zúčastnila
i početná sestava VELKOPAVLOVČÁKŮ.
Také zde je však stále co zlepšovat! Doufáme, že nás bude příští rok nejméně jednou
tolik!
Ocenění VELKOPAVLOVČÁCI
v hlavním závodě (muži 8 km, ženy 5 km)

– JAROSLAV KAŠPÁREK
3. místo – kategorie Mladší žáci
– PAVEL LACINA
3. místo – kategorie Starší žáci
– MAXIM RUSIN
3. místo – kategorie Mladší přípravka holky –
KARIN FŮKALOVÁ
2. místo – kategorie Mladší kluci
– CYRIL KRAJCAR
3. místo – kategorie Mladší kluci
– ŠIMON PROKEŠ
1. místo – kategorie Nejmladší kluci
– ROBIN FŮKAL
Absolutně nejmladší běžec z Velkých Pavlovic – Jakub POHANKA, ročník 2020

Nejlepší Velkopavlovčanka
– KAROLÍNA BÁRTOVÁ
Druhá nejlepší Velkopavlovčanka
– ELIŠKA KAŠÍKOVÁ
Třetí nejlepší Velkopavlovčanka
– JANA KYNICKÁ

BĚŽCI Z VELKÝCH PAVLOVIC...

Nejlepší Velkopavlovčák
– LUKÁŠ KYNICKÝ
Druhý nejlepší Velkopavlovčák
– RADEK KYNICKÝ
Třetí nejlepší Velkopavlovčák
– STANISLAV BÁLKA

Lukáš KYNICKÝ – 1997
Radek KYNICKÝ – 1972
Stanislav BÁLKA – 1970
Petr HLÁVKA – 1992
Michal CHOCHRUN – 1988
Karolína BÁRTOVÁ – 1977
Eliška KAŠÍKOVÁ – 1988
Jana KYNICKÁ – 2005 (17letá běžkyně se zúčastnila, ačkoliv věkem Dorostenka, dospělé
kategorie)

Ocenění VELKOPAVLOVČÁCI
v dětských kategoriích
3. místo – kategorie Přípravka kluci

(celkový počet ve všech kategoriích
– 52 závodníků)
Hlavní závod dospělé kategorie celkem
8 závodníků (5 mužů a 3 ženy):
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Dětské kategorie celkem 44 závodníků
(22 chlapců a 14 dívek):
Jaroslav KAŠPÁREK – 2011
Michael SASÍNEK – 2012
Jakub HOLÁSEK – 2011
Jan HAVRÁNEK – 2011
Mikuláš PROKEŠ – 2012
Robin PODEŠVA – 2012
Erik VÁLEK – 2011
Pavel HLÁVKA – 2011
Pavel LACINA – 2010
Maxim RUSIN – 2008
Antonín FŮKAL – 2014
Dominik PROKEŠ – 2013
Přemysl KINCL – 2014
Cyril KRAJCAR – 2016
Šimon PROKEŠ – 2016
Jan POHANKA – 2016
Jan KAŠÍK – 2016
Miroslav ŠŤAVÍK – 2016
Robin FŮKAL – 2018
Vojtěch KAŠÍK – 2018
Maris BUCHTA – 2019
Jakub POHANKA - 2020
Lada KRAJCAROVÁ – 2012

Katrin HALMOVÁ – 2012
Natálie ŠVÁBOVÁ – 2010
Veronika VALOVÁ – 2010
Tereza ŠVÁBOVÁ – 2007
Karin FŮKALOVÁ – 2013
Anna LACINOVÁ – 2013
Šárka ZAVADILOVÁ – 2014
Eliška PÁLENÍKOVÁ – 2014
Monika HLÁVKOVÁ – 2014
Adéla KOSTRHUNOVÁ – 2014
Anna KOSTRHUNOVÁ – 2014
Anna ŠŤAVÍKOVÁ – 2015
Nina STÁVKOVÁ – 2018
Všem oceněným závodníkům posíláme zaslouženou gratulaci a všem, kteří se zúčastnili i nezúčastnili, ale svou registraci do šestého ročníku meruňkového běhu zvažují, přejeme,
ať jim to vždy a za každých okolností běhá!
Snad ne ani pro vítězství, ale pro radost!
Sportu zdar, běhu zvlášť a příští rok na již
VI. ročníku BĚHU O VELKOPAVLOVICOU MERUŇKU na „zaběhanou“!

2022

PODĚKOVÁNÍ
Vždy je velký problém ne poděkovat, ale na
nikoho nezapomenout. Pokud tedy na někoho
zapomeneme, již nyní se omlouváme – nebyl
to úmysl, ale prachobyčejná skleróza. Takže
děkujeme všem hlavním organizátorům akce
– Běžeckému klubu Hodonín v čele s předsedou a nenahraditelným, vtipem sršícím komentátorem panem Pavlem Bílou, městu Velké Pavlovice a Službám města Velké Pavlovice,
Základní škole Velké Pavlovice, Gymnáziu
Velké Pavlovice, Klubu důchodců Velké Pavlovice, skupince běžeckých nadšenců z Velkých Pavlovic, místním hasičům, prodejcům
občerstvení, studentce a žáku místních škol
za „občerstvovací servis“ při závodu dětských
kategorií, fotografům a jiným "zvěčnitelům",
všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli s výběrem startovného, s psaním diplomů, prostě
úplně všem, kteří jakkoliv přiložili ruku k dílu.
Protože bez vás – bez vás by to prostě nešlo!
Děkujeme!
Karolína Bártová

Hlavní závod si zaběhlo několik běžců z Velkých Pavlovic.
S číslem 144 vyrazila na 5 km dlouhou trať Karolína Bártová.

Na hlavním závodu o délce 8 km nemohl chybět Lukáš Kynický
z Velkých Pavlovic s číslem 528.

Osmičku si zaběhl s číslem 582 na hrudi také velkopavlovčák
Michal Chochrun.

Bezesporu nejúspěšnějším běžcem z Velkých Pavlovic se stal Radek Kynický s číslem 597, který obsadil druhé místo v kategorii Muži nad 50 let.
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FOTBALISTA ROKU 2021,
VELKOPAVLOVIČÁCI 3× OCENĚNI

Nejlepší fotbalisté roku 2021 se sešli v pátek 25. března 2022 na jednom místě, tím bylo jeviště boleradického divadla.
V pátek dne 25. března 2022 se v boleradickém divadle uskutečnil slavnostní večer, na
kterém byly vyhlášeny výsledky ankety Fotbalista roku 2021.
Velké Pavlovice opět zabodovaly, a to hned třikrát. V kategorii "Jedenáctka roku – dospělí"
se umístil na druhém místě s 251 body ERIK
BURAC, v kategorii "Dorost" byl oceněn NIKOLAS JANÁS a v kategorii "Žáci" ADAM
SAMEK, oba hrající za TJ Slavoj Velké Pavlovice. Všem posíláme zasloužené gratulace!
Nutno neopomenout, že k příjemnému průběhu akce a dobré náladě přispěli i další velkopavlovičtí. V rámci kulturního programu
vystoupila mládežnická cimbálová muzika
PALIČKA působící při Základní umělecké
škole Velké Pavlovice pod vedením pana učitele MgA. Michala Grombiříka.

Dále byli oceněni...

FUNKCIONÁŘ:

DOROST:

Pažebřuch Rudolf * Velké Hostěrádky
Šebesta Jaroslav ing. * Hustopeče
Strouhal Josef * Nikolčice
Kaňa Miroslav * Kostice

Lucký Kryštof * Lednice
Rauš Filip * Novosedly
Předínský David * FKM Podluží
JANÁS NIKOLAS * TJ Slavoj Velké Pavlovice

FAIR PLAY:
Konečný Roman * MSK Břeclav
ŽÁCI:
Hanáková Nikol * FC Hustopeče
Schallenberger Michal * Lednice
Broskvová Pavlína * Velké Němčice
Samek Adam * TJ Slavoj Velké Pavlovice
Trubač Kryštof * Sokol Lanžhot

TRENÉR:
Mrkvica Jan * Velké Němčice
Svoboda František * Lednice
Vlk Michal * Hustopeče
Zdroj: Okresní fotbalový svaz Břeclav

JEDENÁCTKA ROKU – dospělí:
1. Fibingr David * MSK Břeclav * 263 bodů
2. BURAC ERIK * TJ Slavoj Velké Pavlovice
* 251 bodů
3. Ianosteac Lukáš * Lednice * 234 bodů
4. Bača Michal * Lanžhot * 232 bodů
5. Ondroušek Tomáš * Krumvíř * 196 bodů
6. Mrkvica Jan * Velké Němčice * 195 bodů
7. Zlámal Tomáš * Moravská Nová Ves * 186
bodů
8.–9. Čapka Adam * Nikolčice * 171 bodů
8.–9. Kokeš Tomáš * Křepice * 171 bodů
10. Rýlich Slávek * Nosislav * 164 bodů
11. Pazderka Jakub * Bořetice * 148 bodů
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Kulturní program si vzala na starost mládežnická velkopavlovická cimbálová muzika Palička
s primáškou Simonou Valnou.
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VRCHOL HALOVÉ SEZÓNY
V RYBOLOVNÉ TECHNICE
V neděli 13. března 2022 se v tělocvičně velkopavlovické základní školy uskutečnil již
tradiční Halový přebor Moravského rybářského svazu v rybolovné technice. Ve třech
terčových disciplínách soutěžilo celkem 49
závodníků, 38 z ČR a 11 ze Slovenska.
V nejsilněji obsazené kategorii mužů zvítězil součtem 590 bodů z 600 možných Jan
Bombera z Litovle, hned za ním se umístil
reprezentant Slovenska Ján Mézsáros s 586
body a třetí skončil domácí závodník Jiří
Šula, který docílil 580 bodů. V ženách zvítězila Zuzana Plachá z Ostravy před Adélou
Buráňovou z Kroměříže a Julií Šulovou z domácího Klubu sportovního rybářství Velké
Pavlovice.
V kategorii juniorů vyhrál Ondřej Honzírek
z Kroměříže před svým oddílovým kolegou Robertem Trajem a Janem Bomberou
mladším z Litovle. V juniorkách soutěžila
pouze jedna závodnice Kristýna Koblihová
z Jihlavy. V žácích zvítězil její oddílový kolega Vojta Kisiov před Zéténym Bogdánym
ze slovenských Nových Zámků a Matějem
Kunčarem z Kroměříže. V kategorii žákyň
brala zlato Valentýna Vojtěchová z Brna 3,
stříbro vybojovala znojemská závodnice Veronika Trněná. Mezi nejmladšími žáky do
12 let zvítězil teprve 9letý Jan Buráň z Chropyně před Adamem Smazalem z Jihlavy
a Tomášem Němcem z Brna 3.
V samostatně hodnocené disciplíně MULTI
SKISH zvítězil mezi dospělými v šestičlenném finále Jan Bombera st., který hodil
plný počet 100 bodů, před Karlem Koblihou
z Jihlavy a Zuzanou Plachou. V juniorech
byl nejlepší Ondra Honzírek, druhý se umístil Jan Bombera ml. a třetí Robert Traj.

Závodnice Julie Šulová (na snímku vpravo) opět bodovala.
Pro Velké Pavlovice vybojovala cenný bronz.
Velkopavlovický závod byl také posledním
závodem Zimní halové ligy MRS, která sestávala ze čtyř závodů, ze kterých se započítávaly tři nejlepší výsledky.
V ní dosáhli skvělého výsledku oba závodníci KSR Velké Pavlovice Jiří a Julie Šulovi,
kteří ve svých kategoriích zvítězili.

Na závěr bych chtěl zvláště poděkovat všem
rozhodčím a pořadatelům a také panu Markovi Lacinovi z vinařství JaKUBA za poskytnutí věcných cen pro vítěze dospělých
kategorií.
Ing. Jiří Šula, ředitel soutěže

Omluva za uvedení mylné informace
Vážení čtenáři!
V minulém vydání Velkopavlovického zpravodaje (1/2022) jsme vás informovali v rubrice
SPORT na straně 40 o úspěchu mladého nadějného plavce Jana Kosa. Chybně jsme uvedli,
že se jedná o studenta Gymnázia Velké Pavlovice. Tento údaj je mylný. Rádi bychom na tomto místě uvedli fakta na pravou míru. Jan Kos je žákem Základní školy Velké Pavlovice.
Děkujeme za přijetí naší omluvy!
Karolína Bártová
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INZERCE
Nový KAROQ Vás ohromí svou robustní,
modernizovanou maskou a Matrix-LED
světlomety.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat online

NOVÁ ŠKODA

KAROQ

nebo telefonicky.

CESTA K PŘÍBĚHŮM

Alžběta FILOVÁ
Tel.: 724 137 974
ﬁlova@agrotec.cz

Martina SCHUPLEROVÁ
Tel.: 722 991 671

schuplerova@agrotec.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AGROTEC a. s.
Brněnská 74
693 01 Hustopeče
Tel.: 519 402 111
www.agrotecauto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,8 l/100 km, 125,0 g/km
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Koupím sklep a vinohrad, tel.: 603 803 384

Máte ve vinařství nepotřebné nádrže, technologii apod.,
která zabírá tolik potřebné místo?
Nebo naopak sháníte něco většího, lepšího a za rozumnou cenu?
Obraťte se na nás a my vám zboží uskladníme, odkoupíme,
dáme do komisního prodeje a najdeme nového majitele!

POZVÁNKA
LOKOMOCE, z.s. srdečně zve širokou veřejnost dne 27.5. 2022 od 15:30 do 18:30 do MŠ Velké Pavlovice,
V sadech 48, na vzdělávací akci týkající se zdravého pohybu dětí.
Tato akce je podporována z Programu zdraví z Malého grantového schématu z fondů EHP 2014 – 2021 vedeného pod číslem
ZD-MGS1-064, název projektu: Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování
a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí.

Program:
15:30 - teoretická přednáška o držení těla a důležitosti pohybové gramotnosti dětí
16:00 - praktické náměty na cvičení s dětmi doma i venku s možností si vše vyzkoušet
(s sebou sportovní oblečení a obuv)
17:00 - teoretická přednáška o anatomii a biomechanice chodidla
17:30 - praktická ukázka cviků na téma chodidlo a jeho mobilita, pružnost a aktivita
18:00 - možnost podoskopického zhodnocení chodidla fyzioterapeutem (zdarma)
občerstvení zdarma pro každého účastníka
Časy jednotlivých přednášek jsou pouze orientační, změna programu vyhrazena. Vzdělávací akce je zdarma!

Pohyb je zcela zásadní pro zdravý vývoj dítěte. Dnešním dětem však zdravá, všestranně rozvíjející se pohybová
aktivita chybí. Následkem je pak zhoršující se fyzické i duševní zdraví dětské populace.
Přednášky pro Vás budou zcela jistě přínosem. Určitě se máte na co těšit!
Lektoři Lokomoce: MUDr. Chlupová Jaroslava (neurolog), Mgr. Haklová Martina (fyzioterapeutka), Hovorka Jakub (trenér)

Lokomoce, z.s., Slovanské nám. 1468/12, Brno 61200, www.lokomoce.eu
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Máte zájem o inzerci v příštím vydání Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 3/2022 – 8. června 2022
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 3/2022 – 26. června 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 (rozměr 210×297 mm, pouze na výšku)
1/2 polovina strany – A5 * 1.340 Kč (rozměr 210×148 mm, pouze na šířku)
1/4 strany – A6 * 730 Kč (rozměr 105×148 mm, pouze na výšku)
1/8 strany – A7 * 370 Kč (rozměr 105×74 mm, pouze na šířku)
Cena inzerce je konečná včetně 21 % sazby DPH.

Těšíme se na Váš zájem!
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KALENDÁŘ AKCÍ – květen, červen, červenec 2022
NOC S ANDERSENEM
Pátek 6. května 2022, v 18:00 h
* přespání v knihovně pro dětské čtenáře,
nutná přihláška předem
* Městská knihovna
* www.velke-pavlovice.cz/pozvanky-na-akce-mek

1. A 2. LIGA DRUŽSTEV
V RYBOLOVNÉ TECHNICE
Sobota 7. května 2022, od 8:30 h (prezentace
od 7:30 h)

KALENDÁRIUM - FARNOST
VELKÉ PAVLOVICE

OKRESNÍ STŘELBY DRUŽSTEV

období od 21. května do 5. července 2022

Sobota 18. června 2022, od 8:00 h
* Myslivecká střelnice pod Floriánkem
* www.velke-pavlovice.cz

SLAVNOST RYTÍŘŮ VÍNA

VEŘEJNÁ STŘELECKÁ SOUTĚŽ
NA LOVECKÉM KOLE O POHÁR
MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
Neděle 19. června 2022, od 8:00 h

* areál TJ Slavoj
* www.velke-pavlovice.cz

* Myslivecká střelnice pod Floriánkem
* www.velke-pavlovice.cz

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY

EXPEDICE KRAJEM ANDRÉ

Sobota 7. května 2022, od 11:00 h, vstupné
990 Kč

Sobota 25. června 2022, od 9:00 do 12:00 h

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

* start Hustopeče – Kemp Formanka nebo
nově Velké Pavlovice – výrobní hala ŠSV, a.s.
* cyklo a pěší putování po cyklostezce
Krajem André
* www.velke-pavlovice.cz, www.hustopecsko.net

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
V POŽÁRNÍM ÚTOKU

PO STOPÁCH PYTLÁKA
FLORIÁNA – DĚTSKÝ DEN

Sobota 14. května 2022, od 9:00 h

Neděle 26. června 2022, od 14:00 h

* Tréninkové hřiště TJ Slavoj
* www.velke-pavlovice.cz

* Areál myslivny
* www.velke-pavlovice.cz

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO TANEČNÍKA SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU
NA HANÁCKÉM SLOVÁCKU

KOLEM HOREM DOLEM
ANEB PO VINAŘSKÝCH
TRATÍCH NA HORSKÝCH
KOLECH

Sobota 14. května 2022, v 19:30 h
* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz

KRAJEM VÍNA 2022 * MÁJOVÉ
PUTOVÁNÍ OKOLÍM
MODRÝCH HOR
Sobota 21. května 2022, od 9:00 h,
start Ekocentrum Trkmanka

Sobota 2. července 2022, start v 11:00 h, startovací místo bude upřesněno

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

VÍKENDOVÝ POBYT PRO ŠKOLÁKY
V TĚŠANECH
Od pátku 27. května 2022
* Fara Těšany

NOC KOSTELŮ
Pátek 10. června 2022, od 18:00 h
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Neděle 19. června 2022, v 9:00 h
* Farní zahrada

BOŽÍTĚLOVÉ PROCESÍ
Neděle 19. června 2022
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
– TÁBORÁK NA FARNÍ ZAHRADĚ
Středa 29. června 2022, od 17:00 h

* vinařské tratě
* www.velke-pavlovice.cz

* Farní zahrada

VELKOPAVLOVICKÉ
MERUŇKOBRANÍ

CYRILOMETODĚJSKÁ SLAVNOST

Sobota 2. července 2022, od 10:00 h

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

* Ekocentrum Trkmanka
* www. www.ekocentrum-trkmanka.com,
www.velke-pavlovice.cz

30 VÍN MODRÝCH HOR

VÍNO V ORANŽOVÉM

Sobota 21. května 2022 od 13:00 do 19:00 h

Sobota 2. července 2022, od 17:00 do 24:00 h

* Ekocentrum Trkmanka
* www.velke-pavlovice.cz

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

Pátek a sobota 27. - 28. května 2022, v pátek
zvýhodněné vyhlídkové lety pro děti

Sobota 21. května 2022

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA

* obce SO Modré Hory a okolí
* www.velke-pavlovice.cz,
www.vinarske.stezky.cz

SETKÁNÍ DĚTÍ S LETADLY
A TECHNIKOU
& VYHLÍDKOVÉ LETY
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* Letiště Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

Úterý 5. července 2022, v 18:00 h

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.

