3
VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

2022

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
někteří jste jistě zaznamenali, že již minulá
vláda navrhla novelizaci stavebního zákona,
která počítá i s výraznou redukcí stavebních
úřadů. Mezi ně měl patřit i náš stavební úřad.
Představitelé současné vlády v minulém volebním období „bojovali“ proti těmto změnám. Naše překvapení bylo o to větší, když
jsme se z veřejných médií dozvěděli, že navrhují v podstatě to samé, a to výraznou redukci
stavebních úřadů, do které by patřil i ten náš.
Nastalou situací se zabývali i velkopavlovičtí
zastupitelé na květnovém zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice. Dne 8. června

2022 jsem obdržel dopis od poslanců STAN
za Jihomoravský kraj, který Vám přetiskujeme v plném znění na str. 2.
Dne 3. října 2019 nabylo právní moci stavební
povolení vydané Městským úřadem v Hustopečích na stavbu vodního díla s názvem „Velké Pavlovice – Vodní nádrž Záblatská“. Dne
8. října 2019 nabylo právní moci stavební povolení vydané Městským úřadem v Hustopečích na stavbu vodního díla s názvem „Biocentrum Záblatská – tůně a výsadby“. Od studie
až po ﬁnální projektovou dokumentaci trval
tento proces téměř pět let. Na celou stavbu se
podařilo sehnat dotace (nádrž 70 % nákladů
bez DPH z ministerstva zemědělství a tůně

100 % z ministerstva životního prostředí). Na
podzim roku 2021 se začalo s realizací projektu. Nádrž je již dokončena, u tůní nás ještě
kvůli suchému jaru čekají podzimní výsadby.
Celá plocha, byť je málo vody, začíná ožívat.
Vážení spoluobčané, začínají dva měsíce naplněné nejen pracovními povinnostmi, ale také
letními dovolenými, spoustou akcí v našem
městě a nejbližším okolím.
Přeji Vám všem jejich příjemné prožití.

Jiří Otřel,
starosta města Velké Pavlovice

Biocentrum Záblatská, nové vodní plochy v katastru města Velké Pavlovice, na které narazíte,
vydáte-li se směrem na Trkmanec.
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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:

nebude žákům přidělovat žádné odměny,
protože nikdo nedosáhl žádných významných úspěchů, umístění v soutěžích apod.

• 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.

• oznámení o udělení ředitelského volna od
ředitele ZŠ Velké Pavlovice Mgr. Michala
Riláka. Ředitelské volno je vyhlášeno na den
30. 6. 2022 (čtvrtek). V tento den bude také
přerušena činnost školní družiny a uzavřen
provoz školní jídelny

Rada města vzala na vědomí (výběr)
• informaci o zrušení Přílohy č. 1 Pověření
(zmocnění) k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadu
z obalů č. OS201420000133 s ﬁrmou EKO-KOM
• informaci o podání žádosti na MěÚ Hustopeče, Odbor územního plánování o zpracování jednoduchého zadání a zajištění funkce
pořizovatele územní studie, která bude sloužit pro regulaci zástavby v území v lokalitě
u Trkmanky
• rozhodnutí o vyřazení majetku a jeho likvidaci
• informaci o provedené kontrole dne
26. 5. 2022 o výkonu přenesené působnosti
svěřené orgánům obcí, provedenou Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem územního plánování a stavebního řádu.
Předmětem kontroly byl výkon státní správy
na úseku územního rozhodování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb., prověření postupu zveřejňování dokumentů na
úřední desce na úseku agendy územního
rozhodování a stavebního řádu, prověření
postupu SÚ při vyřizování žádostí o poskytnutí informací týkající se přenesené působnosti obcí dle zákona 106/1999 Sb. a výkon
přenesené působnosti na úseku editace údajů Registru územní identiﬁkace, adres a nemovitostí upravený zákonem 111/2009 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
• výsledek kontroly dle zákona č. 255/2012
Sb. Zákon o kontrole v příspěvkové organizaci Ekocentrum Trkmanka
• informaci o zahájení zjišťovacího řízení záměru na akci „Technologie na zpracování
zbytkových plastů Velké Pavlovice“. Radní
a zastupitelé obdrželi odkaz na umístění tohoto záměru, aby mohli v případě zájmu napsat připomínky. Záměr je v papírové formě
uložen u tajemnice MěÚ a oznámení s možností nahlížení na webu je na elektronické
úřední desce města. Rada města si nechává
čas na prostudování. V případě připomínek
bude projednáno na další RMě
• informaci od ředitele ZŠ, že v letošním roce

• informaci starosty o schůzce ohledně adaptačních skupin pro ukrajinské děti. Původně
měly být umístěné na Ekocentru Trkmanka,
ale pro vysoký zájem poběží program těchto skupin po celé léto, a tak budou umístěny buď ve třídách ZŠ nebo Gymnázia nebo
děleně. Cílem schůzky je stanovit přesný
harmonogram umístění z důvodů rozdělení
pronájmu
Rada města schválila (výběr)
• vyvěšení Záměru č. 5 na prodej pozemků
parc. č. 4467/4 o výměře 28 m2 a pozemku
parc. č. 4467/3 o výměře 28 m2, obojí v k. ú.
Velké Pavlovice za účelem vyřešení vlastnictví pozemků pod garážemi
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ﬁrmou GasNet, s.r.o., Klišská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Jedná se o právo provést stavbu plynárenského
zařízení REKO VTL DN 80 V. Pavlovice
– sklolam, číslo stavby: 7700102719. Věcné břemeno je za úplatu 50 Kč bez DPH za
každý započatý metr čtvereční
• smlouvu o zřízení věcného břemene s ﬁrmou GROUND LINE s.r.o., IČ: 28484819.
Smlouvou je zřízeno věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě, umístění a provozování plynárenského zařízení na části pozemku parc. č. 856/1 - ostatní plocha v k.ú. Velké
Pavlovice, v rozsahu dle Geometrického
plánu č. 2508-139/2020. Věcné břemeno je
zřízeno bezúplatně
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030071059/001ENGS na akci s názvem „V. Pavlovice, rozš.
NN, garáže Hiclová“ uzavřenou s EG.D a.s.,
IČ: 28085400 ve výši 2.000 Kč bez DPH
• smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti u stavby 16010-063943 VPIC Velké Pavlovice – Vinium levá část. Smlouva
je uzavřena s CETIN, a.s., Českomoravská
2510/19, Libeň, Praha 9, IČ: 04084063 za
cenu 1.700 Kč bez DPH
• prodejní cenu u nové knihy „Velké Pavlovice
včera a dnes“ ve výši 200 Kč
• výběrové řízení na veřejnou zakázku malého

rozsahu na „Stavební úpravy plynové kotelny ZŠ Velké Pavlovice“ - předpokládaná
cena je 2.500.000 Kč bez DPH. Zadavatel
Město Velké Pavlovice je při provádění úkonů smluvně zastoupen Agenturou K1 s.r.o.
• vyvěšení záměru na směnu pozemku parc. č.
7822 v k. ú. Velké Pavlovice o výměře 2017
m2 v majetku města Velké Pavlovic za část
pozemku parc. č. 7821 v k.ú. Velké Pavlovice
o výměře 2017 m2 v majetku ***. Náklady na
převod bude hradit žadatel
• smlouvu o dílo č. 221813_1/CZ na kompletní demontáž a montáž dodaného materiálu
– krytiny v areálu TJ Slavoj Velké Pavlovice, Hodonínská 90/2, Velké Pavlovice na
budově ve vlastnictví města s ﬁrmou BORGA, s.r.o., Popůvky u Brna 203, Troubsko,
664 41, IČ:26243521 ve výši 127.127 Kč bez
DPH
• smlouvu č. JMK075896/22/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – účelové neinvestiční ﬁnanční podpory
z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace
na realizaci projektu „Turistické informační
centrum Velké Pavlovice 2022“, evidovaného pod č.j. JMK 29865/202 ve výši 48.000 Kč
• smlouvu o spolupráci mezi VaK Břeclav,
a.s., Čechova 1300/23, 692 02 Břeclav, IČ:
49455168 na rekonstrukci vodovodního
řadu a kanalizace na veřejném prostranství
ve vlastnictví města v ul. Stará. Součástí
smlouvy je příslib, že po dokončení oprav
bude uzavřena smlouva na zřízení služebnosti
• uzavření Pachtovní smlouvy s *** za účelem propachtování zemědělských pozemků
parc. č. 6342 (část) o výměře 950 m2 trať
Soudný v k. ú. Velké Pavlovice, dle vyvěšeného Záměru č. 6/2022 o zemědělském pachtu
• plán inventur na rok 2022. Platnost je od
1. 9. 2022 do 31. 1. 2023 a dále schvaluje složení inventurních komisí
• zakoupení Balíčku Mini ze služby Poradna pro obce za roční poplatek 2.600 Kč bez
DPH.
• žádost Gymnázia Velké Pavlovice o trvalé
povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků
školy podle § 23 odst. 5 zákona 561/2004
Sb., Školský zákon a vyhlášky MŠMT
č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání. Povolení výjimky žádá Gymnázium pro oba studijní obory gymnázia
• vyvěšení záměru na prodej pozemku parc.
č. 2025 o výměře 58 m2 v k. ú. Velké Pavlovice z důvodu narovnání vlastnických vztahů
k pozemku pod stavbou
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• žádost SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Velké Pavlovice, IČ: 65804040, Náměstí
9. května 700/40 podanou *** na zapůjčení
vozidla FORD na dopravu členů sboru na
soutěže v požárním útoku
• na základě předložení požadavku tajemnice
schvaluje vyvěšení Veřejné výzvy na Referenta stavebního úřadu Městského úřadu
Velké Pavlovice
• metodiku – Doporučený postup ověření
krytí fondu investic ﬁnančními prostředky
k 31. 12. daného roku pro příspěvkové organizace: ZŠ, MŠ, Gymnázium a Ekocentrum
Trkmanka
• darovací smlouvu – Program ﬁremního
dobrovolnictví v platformě komUNita s ﬁrmou ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Litvínov
436 70, Záluží 1, IČ: 27597075. Předmětem
smlouvy je poskytnutí daru ve výši 20.000
Kč na požární ochranu
• zakoupení vína v lahvích na akci Expedice
krajem André konané dne 25. 6. 2022 a cukrovinek/pití, které budou volně rozdávány
na akci dětem
• vypsání Výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka čelního nakladače“ - předpokládaná cena je 2.400.000 Kč
bez DPH
• zpracování Výzvy k podání nabídek, včetně
zadávacích podmínek k veřejné zakázce na
stavební práce, zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Velké Pavlovice - ul. V Sadech, komunikace, I. část“ - cena
je stanovena na 1,6 mil Kč bez DPH. Zpracovatelem je Agentura K1 s.r.o., IČ: 26266661,
Jungmannova 2883/3, Břeclav, 690 02
• ﬁnanční dar ke 100. výročí narození paní
*** ve výši 5.000 Kč a zakoupení kytky
• smlouvu mezi městem Velké Pavlovice a ***
na koupi lisu na placky za cenu 1 Kč. Lis
bude používat TIC a knihovna pro volnočasové aktivity
• ceník pronájmu lisu na placky a ceník výroby
placek. Pronájem lisu pro příspěvkové organizace města a pro místní spolky je zdarma,
zpoplatněn je pouze nákup komponentů na
jednu placku 5 Kč, cena výroby kompletní
jedné placky je stanovena na 20 Kč a cena
výroby placky bez graﬁckého návrhu je stanovena na 10 Kč. Soukromým osobám se lis
nepronajímá
• vyvěšení záměru na prodej části pozemku
parc. č. 6346 o celkové přibližné výměře 696
m2 a na prodej části pozemku parc.č. 6346
o celkové přibližné výměře 2675 m2
• nákup odměn pro účastníky akce „Rozhýbejme Velké Pavlovice“ do 10.000 Kč. Akci,
která spočívá v soutěži o co nejvíce nachozených/naběhaných/najetých na kole či uplavaných kilometrů v době od 1. 6. do 30. 6.
2022. Počítání kilometrů probíhá přes aplikaci nainstalovanou v telefonu
• výsledek VŘ na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Stavební úpravy plynové
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kotelny ZŠ Velké Pavlovice“, které proběhlo dne 23. 5. 2022. RMě schvaluje výherce
a zároveň uzavření smlouvy s výhercem, a to
ﬁrmou Štambacher s.r.o., Bří Mrštíků 759/7,
Velké Pavlovice, IČ: 26968100 s nabídkovou
cenou 1.988.251,75 Kč bez DPH
• nákup knih do knihovny Gymnázia, ZŠ
a městské knihovny a popř. jako dárek pro
studenty s tématikou druhé světové války,
legionáři apod. v celkové výši do 11.000 Kč
• žádost Mateřské školy Velké Pavlovice o povolení výjimky z počtu dětí. Od září bude škola zcela kapacitně naplněna v počtu 120 dětí
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030074365/001 na
akci s názvem „V. Pavlovice, rozš. NN, Crháková, Crhák“ uzavřenou mezi městem Velké
Pavlovice a EG.D a.s., IČ: 28085400 ve výši
2.000 Kč bez DPH
• zapůjčení panelů za účelem instalace fotek
k oslavám výročí obce Bořetice, které proběhnou v termínu od 23. do 24. 7. 2022
• umístění pamětní desky na dům Nádražní 1/1, Velké Pavlovice – Ekocentrum
Trkmanka. Pamětní deska bude sloužit jako
připomínka významné osobnosti Rudolfa
Kassnera, který se zde 1. září 1873 narodil
rodině majitele cukrovaru. Rada žádá předložení návrhu provedení desky k odsouhlasení, až poté bude deska vyhotovena
Rada města neschvaluje
• žádost o ﬁnanční podporu pro rok 2022.
Žadatel Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ:
36547953
• pronájem pozemku parc.č. 6099/1 ***
Rada města nesouhlasí
• s okamžitým navýšením daně z nemovitostí
plošně, navrhuje zaslat připravené podklady
zastupitelům
Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání,
které se konalo 5. 5. 2022, mimo jiné projednalo a schválilo:
• účetní závěrku za rok 2021 města Velké
Pavlovice. Předložené doklady ke schválení
účetní závěrky byly zpracovány v souladu
s § 4 vyhl. 220/2013 a v souladu s požadavky zastupitelstva v úplnosti. Účetní jednotka
nezatajila před zastupitelstvem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní
závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a ﬁnanční
situace účetní jednotky
• celoroční hospodaření města a Závěrečný
účet města za rok 2021, včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2021 bez výhrad
• příspěvek městu Hustopeče ve výši
254.561 Kč na základě Smlouvy o příspěvku
na spoluﬁnancování sítě sociálních služeb
obcí s rozšířenou působností Hustopeče pro
rok 2022
• zvýšení příspěvku vlastní příspěvkové orga-

nizaci Základní škole Velké Pavlovice o částku 578.903,14 Kč na 4.278.903,14 Kč. Jedná
se o průtokovou dotaci z Ministerstva pro
místí rozvoj na akci Modernizace odborných
učeben ZŠ Velké Pavlovice
• rozpočtové opatření č. 4/2022, provedené
Zastupitelstvem města Velké Pavlovice. Celkové příjmy jsou zvýšeny o 1.241.000,00 Kč,
celkové výdaje jsou zvýšeny o 1.241 000 Kč
a beze změny zůstalo celkové ﬁnancování.
Změny byly dále provedeny u výdajů v rámci
paragrafů, a to do výše rozpočtové rezervy.
Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze
v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit
nelze
• koupi pozemku parc. č. 1265/24 v k.ú. Velké
Pavlovice o výměře 20 m2 za cenu 2.000 Kč
a parc. č. 4578/43 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 1.128 m2 za cenu 45 Kč/m2 v k.ú. Velké
Pavlovice od ***. Celková cena pozemku
parc. č. 4578/43 v k.ú. Velké Pavlovice je
50.760 Kč. Náklady na převod pozemků hradí město Velké Pavlovice
• kupní smlouvu a smlouvu na zřízení věcného břemene (ve prospěch služebnosti
inženýrské sítě, spočívající v umístění a provozování plynárenského zařízení na části
pozemku parc. č. 836/1 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2508-139/2020) mezi
městem Velké Pavlovice a ﬁrmou GROUND
LINE s.r.o., Svitavy, IČ: 28484819. Předmětem koupě je pozemek parc. č. 840/3 - orná
půda o výměře 24 m2 a pozemek parc. č.
836/1 - ostatní plocha o výměře 947 m2, vše
v k. ú. Velké Pavlovice, a dále technickou
a dopravní infrastrukturu – komunikaci,
jednotnou kanalizaci, vodovod a VO, které
jsou na pozemcích umístěny. Cena je stanovena dohodou a to 100 Kč/m2 a dále za
každé jednotlivé zařízení technické a dopravní infrastruktury po 1.000 Kč, celková
cena je tedy 101.100 Kč. Náklady spojené
s návrhem na vklad hradí prodávající
• smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami č. UZSVM/BBV/3281/2022-BBVM, a to pozemku o velikosti id. podílu
3/4 parc. č. 457/5 v k. ú. Velké Pavlovice, obci
Velké Pavlovice z vlastnictví České republiky
do vlastnictví města Velké Pavlovice
• 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
vzniklých na základě geometrického plánu
č. 2503-51/2021 zpracovaného GEPROSTAV geodezie s.r.o., Hodonín, za účelem
scelení pozemků společnosti BLARA rozdělených těmito pozemky v majetku města
společnosti BLARA s.r.o., 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
vzniklý na základě geometrického plánu
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č. 2503-51/2021 zpracovaného GEPROSTAV geodezie s.r.o., Hodonín. Pozemek
je ve stejné lokalitě, dále je pozemek rovnoběžný s prodávanými pozemky a lze na
něm vyhotovit komunikaci (schváleno na
ZMě dne 24. 2. 2022). Cena pozemku parc.
č. 4524/114 v k.ú. Velké Pavlovice v majetku města 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 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
• prodej pozemků parc. č. 4467/4 o výměře
28 m2 a pozemku parc. č. 4467/3 o výměře
28 m2, obojí v k. ú. Velké Pavlovice za účelem
vyřešení vlastnictví pozemků pod garážemi.
Kupující je ***. Cena pozemků je stanovena
na 400 Kč/m2. Celková cena za oba dva pozemky je tedy 22.400 Kč. Náklady na převod
pozemků hradí kupující
• počet členů Zastupitelstva města Velké
Pavlovice pro nadcházející volební období
2022–2026 v počtu 15 členů
• memorandum o převodu nově vybudované
technické infrastruktury a pozemků v nové
lokalitě "Ostrovce"
Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání,
které se konalo 5. 5. 2022, trvá:
• na svém cenovém návrhu pro jednání na
směnu pozemků s ﬁrmou DIAREX, které bylo projednáno a schváleno na zasedání ZMě dne 24. 2. 2022 pod bodem
9f/20Z/2022
Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání,
které se konalo 5. 5. 2022, neschvaluje:
• vyvěšení Záměru na prodej pozemku parc.

č. 848 o výměře 531 m2 v k.ú. Velké Pavlovice
• vyvěšení záměru na prodej pozemků v majetku města Velké Pavlovice parc. č. 896/2
o výměře 764 m2 druhem zahrada, parc. č.
896/3 o výměře 196 m2 druhem zahrada,
parc. č. 895/1 o výměře 559 m2 druhem zahrada a parc. č. 894/1 o výměře 77 m2 druhem zastavěná plocha a nádvoří, to vše v k.
ú. Velké Pavlovice
Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání,
které se konalo 5. 5. 2022, doporučuje:
• pokračovat v projektové dokumentaci na
multifunkční budově ZUŠ – knihovna, TIC
a koncertní sál s požadavkem na zmenšení kapacity koncertního sálu tak, aby byla
postačující parkovací místa, která jsou pod
sportovním hřištěm (oválem – nyní využívá
Gymnázium) a výstavbou parkovacích míst
v okolí budovy – zrušení podzemních garáží
– podzemního parkování
Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání,
které se konalo 5. 5. 2022, pověřuje:
• starostu města k jednání o změně užívání
budovy Ekocentra Trkmanka z hlediska
posouzení dotačního titulu. Termín plnění
je stanoven do příštího zasedání ZMě dne
23. 6. 2022
• starostu a místostarostu k získání informací
– prověřit možnost výstavby MŠ na bývalém
Švástovém. Termín do 23. 6. 2022
• radu města Velké Pavlovice připravit návrh
OZV o stanovení koeﬁcientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí s účinností pro následující rok – termín předložení 23. 6. 2022
Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání,
které se konalo 5. 5. 2022, bere na vědomí:
• odpověď na Petici podanou v roce 2021 „Za
čistou a bezpečnou ulici Pod Břehy ve Velkých Pavlovicích“ formou schválení cenové
nabídky na zhotovení studie pro zklidnění
dopravy v ul. Pod Břehy k ŠSV s názvem
akce „Velké Pavlovice - ul. Pod Břehy, řeše-
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ní bezpečnosti chodců a cyklistů“. Cenovou
nabídku podala společnost Viadesigne, Na
Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
• návrh Smlouvy o spolupráci mezi městem
Velké Pavlovice a ﬁrmou Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Břeclav, IČ: 49455168,
která pokrývá způsob navýšení kapacity
stávající čistírny odpadních vod ve městě
Velké Pavlovice. Konečná verze bude snad
obdržena a poté předložena na dalším ZMě
dne 23. 6. 2022
• rozpočtové opatření č. 2/2022, provedené
Radou města Velké Pavlovice dne 10. 3. 2022
• rozpočtové opatření č. 3/2022, provedené
Radou města Velké Pavlovice dne 5. 4. 2022
• pokračování ve zpracovávání studie „Venkovní areál sokolovny“ (dle platné smlouvy),
především zapracování rozšíření a zastřešení
pódia, rozšíření plochy směrem k chodníku,
zapracování branky (vstupu) pro obchodní
část a posunutí zastřešení obchodní části
• informaci od rady města, že doporučuje ***
připravit smlouvu, která bude pro výstavbu
nové prodejny a parkoviště řešit směnu jeho
pozemků s pozemky ve vlastnictví města
a rozdíl ve výměře pozemků ve prospěch
města bude uhrazen dohodnutou částkou,
která bude zohledňovat potřebnost obchodu pro občany města, ale naopak bude také
ujednán termín výstavby nového obchodu
a minimální doba provozování obchodu
Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání,
které se konalo 5. 5. 2022, revokuje:
• bod 7c/20Z/2022 ze dne 24. 2. 2022. Jedná
se o prodej pozemků 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 rozdělených komunikací díky administrativní chybě ve vyvěšeném Záměru č. 3/2022
Ing. Jana Václavková,
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

Život jak kniha
Kdyby byl život jak kniha,
kterou den za dnem čtenář zdvihá,
a jeden rok znamenal by každý list,
budete Vy už stou stránku číst.
Tak dlouhý příběh se jen tak nevidí,
a každý Vám ho tiše závidí...
Dne 27. května 2022 se dožila sta let nejstarší občanka města Velké Pavlovice
paní ANDĚLA PEKÁČOVÁ, která žije v ulici Starohorská.
Paní Pekáčové přejeme ke krásnému životnímu jubileu
především pevné zdraví, lásku svých bližních, optimismus
a spoustu dalších krásných dnů v naší krásné domovině, ve Velkých Pavlovicích.
Buďte spokojená a zdravá!
Zastupitelé, radní a občané města Velké Pavlovice
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TELEGRAFICKY
Budova s poštou s novou
fasádou

Nové technické zázemí města
hotovo

(29. 4. 2022)

(4. 5. 2022)

Část venkovního pláště bytového domu na
ul. Hlavní, ve kterém sídlí velkopavlovická
pobočka České pošty, prošla v posledních
dubnových a následně květnových dnech
nepřehlédnutelnou opravou. Opadávající
zvětralá omítka ohrožovala procházející lidi
a bylo tedy nutné ji nahradit novou. Jednalo
se o severní a západní stranu budovy, kde byl
stav omítky přímo alarmující. Rekonstrukci
fasády provedl Pavel Miklík z Brumovic.

Začátkem měsíce května jsme na webu města
informovali o ﬁnálních pracích na budování
nového technického zázemí Služeb města Velké Pavlovice. Výstavba zázemí byla zahájena
v listopadu loňského roku a hotovo bylo koncem letošního května. Jednalo se o vybudování zpevněné plochy a haly pro potřeby technických služeb města na městském pozemku,
který se nachází v areálu ﬁrmy HANTÁLY a.s.
na ulici Tovární.

Není tajemstvím, že je výhledově plánováno
odstranění této budovy a lokalita by tak byla
určena ryze pro školství. Rozhodnutí o opravě
fasády však napovídá tomu, že se v nejbližší
době o jakýchkoliv změnách neuvažuje.

Stavbu provedla ﬁrma FIRESTA – Fišer,
Brno. Vysoutěžená cena činí 11.634.712 Kč
včetně DPH.

Jedna májka se objevila i na kruhovém objezdu u Hotelu Lotrinský. Sice se tu žádná „děvčica na vdávání“ nenachází, ale i tak udělala
tato výzdoba kolemprojíždějícím radost.

Knihovna a TICko
jako ze škatulky
(5. 5. 2022)
Pracovnice Turistického informačního centra
a Městské knihovny ve Velkých Pavlovicích se
pustily do generálního úklidu budovy, v níž
dnes a denně vítají davy svých návštěvníků –
turistů a čtenářů.

Poznáváte ji? Toto je budova bytového domu
s pobočkou České pošty na ulici Hlavní, t.č.
opláštěná lešením z důvodu opravy fasády.

Zastupitelé Jihomoravského
kraje schválili pro město
Velké Pavlovice dotace
(29. 4. 2022)
Žádostem o dotace podanými městem Velké
Pavlovice na Jihomoravský kraj do 28. února
letošního roku bylo vyhověno, a to téměř v plném rozsahu.
Na provoz Turistického informačního centra
byla schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dotace ve výši 48.000 Kč. Finance
jsou určeny na plat brigádnice v turistické sezóně a na úhradu certiﬁkačního poplatku.
Z dotačních prostředků ve výši 86.000 Kč
bude rovněž dovybavena jednotka sboru dobrovolných hasičů města. Obměňují se zásahové oděvy, svítilny a pořízeny jsou také nové
tlakové láhve k dýchacím přístrojům.
Další dotace byla získána na údržbu cyklostezek a cyklotras. 59.769 Kč bude použito především na platy zaměstnanců, kteří sečou trávu,
vysypají koše na odpočivadlech, popř. sbírají
odpadky v okolí cyklostezek a cyklotras, anebo je zametají. Z dotace jsou rovněž hrazeny
pohonné hmoty.
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Na Hantálech vyrostla nová budova. Jedná
se o nové technické zázemí pro Služby města
Velké Pavlovice.

Velké Pavlovice ozdobily májky
(4. 5. 2022)
Jaro nepřináší jen změnu počasí a plno barev
v přírodě, ale také nejrůznější lidové zvyky
a tradice. Jednou z těchto stále udržovaných
tradic je i stavění májky.
K vytvoření májky se podle místních zvyklostí
používá nejčastěji smrk, borovice nebo bříza.
Strom je zbaven větví a kůry a jen horní část
se ponechá s větvemi. Vršek májky je ozdoben
stuhami z barevného krepového papíru nebo
látek. Májky se již od středověku stavěly v noci
na 1. května. Postavení máje znamenalo veřejnou poctu a současně vyjadřovalo mládencovu náklonnost k děvčeti, jež se odrážela ve
výběru a výzdobě stromku.

Inspirací se jim stali kolegové z radnice v Hustopečích, kde taktéž využili tamní pracovníci
celodenní odstávky elektrické energie a vydali
se do ulic města konat manuální, avšak tolik
potřebné, práce.
Na ulici Hlavní, kde TIC & MěK sídlí, nešel
proud ve čtvrtek dne 5. května. Pracovnice
z důvodu nutnosti úklidu nezvolily „home
ofﬁce“, ale „window ofﬁce“ a vrhly se s kbelíky se saponátem a s hadrami v rukou do oken.
A nezůstalo jen u nich. Poklizena byla celá budova, z podlah by se dalo jíst.
To určitě ocenily především děti, které se hned
v pátek 6. května zúčastnily dvoudenní knihovnické akce Noc s Andersen, kdy spolu knihovnicí a bohatým programem přespaly ve spacácích na karimatkách na podlaze knihovny.

Ve Velkých Pavlovicích se v noci z 30. dubna
na 1. května staví májky před dům stárkám,
sklepnicím i jako výraz úcty nebo lásky k děvčeti. Jsme velmi rádi, že ani covidové roky nedaly na tuto krásnou tradici ve Velkých Pavlovicích zapomenout.
„Window ofﬁce“ v knihovně a na TICku.
Proud neproud, jak vidno, pracovat je možné i bez elektřiny. Na vlastní pohon!
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Vinařský fond podpoří
Velkopavlovické vinobraní 2022
sto tisíci
(6. 5. 2022)
Městu Velké Pavlovice bylo doručeno z Vinařského fondu rozhodnutí o poskytnutí podpory
Velkopavlovického vinobraní v roce 2022 ve
výši 100.000 Kč. Vinařský fond tak podporuje
rozvoj turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství i v našem městě. V roce 2022 se bude
konat Velkopavlovické vinobraní 16. a 17. září.

V Pavlovicích vykvetly zvonky
Pavlovnie

2022

SVOZ BIOODPADU
PRACOVNÍKY SLUŽEB MĚSTA
NOVĚ POUZE JEDNOU ZA DVA TÝDNY
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. Dnem svozu
bude vždy pátek.

Žádáme občany, aby bioodpad umístili před
své domy vždy ve čtvrtek před svozem (nejlépe
v pozdních odpoledních hodinách), popř. mohou využít místo k odkládání bioodpadu, což
je v současné době parkoviště pod areálem TJ
Slavoj Velké Pavlovice.

V případě mimořádných svozů budou o tomto
občané informováni na webu města a místním
rozhlasem.

Děkujeme za pochopení!
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

VÝZVA PODNIKATELŮM
VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
ZAPOJTE SE DO AKTUALIZACE
SEZNAMU SLUŽEB, FIREM A PODNIKATELŮ

(9. 5. 2022)
Pokud jste se vydali začátkem května na vycházku do uličky Opilých sklepů, určitě vás na
první pohled zaujal pohled na netradiční rostlinu, přesněji řečeno stromek, tehdy zahalený
do ﬁalových květů zvonkovitého tvaru.
Jedná se o Pavlovnii plstnatou, která se díky
svému jménu do našeho města, tedy do Pavlovic, vskutku hodí. Avšak už při prvním pohledu na tuto rostlinu je nám jasné, že se jedná
o exotiku a do našich končin až tak úplně nepatří. Strom původně pochází z Číny, ale už delší
dobu je s oblibou vysazován v klimaticky příznivých lokalitách po celé Evropě, především
tam, kde je teplo a dostatek slunečního svitu.
Těmto podmínkám jižní Morava navýsost vyhovuje, proto se zde Pavlovnii tolik daří.

Vážení podnikatelé provozující svou činnost
ve Velkých Pavlovicích!
Správci webu města Velké Pavlovice v současné době pracují na aktualizaci seznamu všech
podnikatelských subjektů provozujících
svou činnost ve Velkých Pavlovicích, který
je zveřejněn na webu města Velké Pavlovice
pod adresou www.velke-pavlovice.cz v záložce SLUŽBY, FIRMY, PODNIKATELÉ.
Rádi bychom Vás prostřednictvím této výzvy požádali o aktivní spolupráci spočívající
v kontrole údajů. Pokud provozujete jakoukoliv podnikatelskou činnost ve Velkých Pavlovicích, anebo jste ji provozovali a ukončili,
žádáme Vás, abyste městské webové stránky
navštívili a provedli následující:
a) Pokud se na seznamu nenajdete a v našem městě podnikáte, pošlete nám na níže
uvedený kontakt své kontaktní údaje. Nezbytné je uvést – celý oﬁciální název ﬁrmy, adresu,
telefonní číslo, e-mailovou adresu, webové
stránky, facebook (pokud máte), stručný popis činnosti – nabídka apod. (jako šablona
a inspirace vám poslouží kontakty již zveřejněných ﬁrem).

b) Pokud se na seznamu najdete, ale už jste
svou podnikatelskou činnost v našem městě
ukončili, nahlaste nám tuto skutečnost, ﬁrma
bude ze seznamu odstraněna.
c) Pokud se na seznamu najdete, ale jakékoliv údaje se u vaší ﬁrmy změnily, anebo máte
zájem některé údaje doplnit či odstranit, rovněž nás kontaktujte na níže uvedený e-mail.
Kontakty jsou na webu města Velké Pavlovice zveřejněny zcela zdarma. Jedná se o službu občanům a návštěvníkům města a zároveň
i o bezplatnou propagaci místních podnikatelů.
Kontaktní e-mail správců webu města Velké
Pavlovice: infocentrum@velke-pavlovice.cz
V případě dotazů nás můžete kontaktovat i telefonicky na telefonním čísle 519 428 149.
Pokud se rozhodnete nás navštívit osobně,
sídlíme na Turistickém informačním centrum
a v Městské knihovně na ulici Hlavní 6/9 ve
Velkých Pavlovicích.
Předem Vám děkujeme za spolupráci!
Karolína Bártová, správce webu města
Velké Pavlovice; www.velke-pavlovice.cz

Poděkování radnice za krásný dar
Velká rostlina dokáže být dominantou domova. Cykas japonský, na který je jeho majitel pan Zdeněk Hercog právem pyšný,
však po deseti letech narostl do takových rozměrů, že pro něj
nebylo doma dostatek místa.
Krásný exemplář tak našel nový prostor, vyjímá se na radnici,
kam chodí naši občané a mnozí ho zde i náležitě obdivují.
Květy Pavlovnie plstnaté, stromku, který ve
Velkých Pavlovicích vykvetl v uličce Opilých
sklepů.
Karolína Bártová & Věra Procingerová

Děkujeme tímto panu Zdeňku Hercogovi za jeho cenný dar
a přejeme mu nové pěstitelské úspěchy. Pěstování cykasů je
poměrně náročné, ale doufáme, že vytrvalá rostlina bude na
dlouhou dobu ozdobou naší radnice.
Dagmar Švástová
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VELKÉ PAVLOVICE VČERA A DNES.
KNIHA PLNÁ FOTOGRAFIÍ V PRODEJI
Město Velké Pavlovice vydalo v polovině letošního května novou knihu s názvem VELKÉ
PAVLOVICE VČERA A DNES. Zakoupit ji je
možné na Turistickém informačním centru
a na radnici ve Velkých Pavlovicích. Jedná se
o ojedinělou publikaci, kde je textu jako šafránu, pestrost však zaručuje nekonečná řada fotograﬁí. A ne ledajakých!
Po otevření knihy okamžitě rozklíčujete jednoduchý systém – na levé straně je vždy umístěna historická černobílá fotograﬁe a na pravé
straně je barevná fotograﬁe naprosto totožného místa, ale pořízená v současné době. Takže
se vám nabídne naprosto unikátní obrazová
encyklopedie VELKÝCH PAVLOVIC VČERA
A DNES. Nechybí stručné popisky a tam, kde
bylo známo, i rok pořízení historického snímku. Některé jsou i okolo sta let staré.
Kniha je společným dílem tria velkopavlovických autorů, a to fotografa pana Oldřicha
Otáhala, historika pana Stanislava Práta
a starosty města Velké Pavlovice pana Jiřího Otřela.
Knihu je možné zakoupit za velmi lidovou
cenu 200 Kč, a to na TIC & MěK Velké Pavlovice a na radnici, vždy v rámci běžné otevírací
doby.
Dovolujeme si tvrdit, že tato kniha nesmí chybět v knihovničce žádného občana ani rodáka
města Velké Pavlovice. Rozhodně je také tipem na originální dárek pro vaše blízké.
Karolína Bártová

Nová foto kniha města Velké Pavlovice
– VELKÉ PAVLOVICE VČERA A DNES.

PŘIJĎTE SI NA VELKOPAVLOVICKÉ INFOCENTRUM
PRO PŮL TUCTU NOVÝCH TURISTICKÝCH VIZITEK
Turistické informační centrum Velké Pavlovice zahájilo s úvodem letošní turistické sezóny prodej dalších šesti Turistických vizitek.
Tentokrát jsou to vizitky z modrohorské obce
Kobylí v počtu tří kousků, zbývající tři vizitky
jsou ze sousedního města Velkých Bílovic.
Nyní si již tedy můžete pořídit na TIC Velké
Pavlovice celkem 17 kousků do své sbírky
a vlepit si je do Turistického deníku, ten máme
samozřejmě také v nabídce. Za vizitku u nás
zaplatíte 12 Kč a za deník 60 Kč.

Turistické vizitky z Modrých Hor k zakoupení
na TIC Velké Pavlovice:
Velké Pavlovice - Rozhledna Slunečná 225 m
No. 646 - denní verze
Velké Pavlovice - Rozhledna Slunečná 225 m
No. 646 - noční verze
Velké Pavlovice - Město No. 1525
Velké Pavlovice - Kaple sv. Urbana No. 1728
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Velké Pavlovice - Opilé sklepy No. 4222
Bořetice - Rozhledna Kraví Hora 272 m
No. 1556
Bořetice - Obec No. 1846
Vrbice - Obec No. 1590
Kobylí - Obec No. 3052 * NOVINKA 2022
Kobylí - Muzeum obce No. 3051 * NOVINKA 2022
Kobylí - Rozhledna Stezka nad vinohrady
No. 4743 * NOVINKA 2022
Turistické vizitky z blízkého okolí k zakoupení
na TIC Velké Pavlovice:

NOVINKA roku 2022 – Turistické vizitky
z Kobylí a Velkých Bílovic v nabídce TIC
Velké Pavlovice

Starovičky - Rozhledna U Obrázku 263 m No.
1541
Starovičky - Památník tankové bitvy No. 4161
Boleradice - Rozhledna Nedánov 368 m No.
1537

2022

Velké Bílovice - Kaplička na Hradišťku No.
4380 * NOVINKA 2022
Velké Bílovice - Kaplička na Hradišťku No.
4380/2 * NOVINKA 2022
Velké Bílovice - Tradiční krojované hody
No. AC 78/2 * NOVINKA 2022
Dále ještě čekáme na dvě nové vizitky z obce
Kobylí, které budeme taktéž prodávat. Jakmile se objeví na našem pultě, budeme vás promptně informovat. První z nich bude vydána
při příležitosti 25. výročí založení tamního
Muzea obce Kobylí a druhá bude věnována
významným osobnostem obce.
Buďte tedy stále ve střehu, neboť - pořád se
něco děje!
Karolína Bártová, referentka Turistického
informačního centra Velké Pavlovice

ZAKTUALIZOVANÉ MAPY MĚSTA.
U NÁS ZARUČENĚ BEZ BLOUDĚNÍ
Město Velké Pavlovice v úzké spolupráci
s místním Turistickým informačním centrem
vyrobilo a do terénu důmyslně umístilo dvě
zbrusu nové aktualizované cykloturistické
mapy města Velké Pavlovice. Naleznete je na
dvou snad nevytíženějších křižovatkách cyklistických a pěších turistických tras.
První z nich našla své stanoviště na úplném
konci ulice Zelnice, při výjezdu z města směrem
k obci Starovičky, v bezprostřední blízkosti nového cykloturistického občerstvení Bistro v trávě. Právě v tomto bodě se kříží tři cyklostezky –
Krajem André, Modré Hory a Moravská vinná
stezka s jednou turistickou trasou Klubu českých turistů pro pěší zeleného značení.
Na druhou mapu narazíte, pokud se vypravíte
ven za hranice města, směrem k obci Němčičky. Nainstalována byla do prostor odpočinkového místa u Horáčkova křížku, který se nachází na křižovatce dvou cyklostezek – Modré
Hory s Moravskou vinnou stezkou, dále tímto
místem prochází naučná stezka Zastavení
v kraji vína a meruněk.

První nová aktualizovaná mapa města Velké Pavlovice byla umístěna
na konec ulice Zelnice směrem na Starovičky.

Při pohledu do map se tedy můžete rozhodnout, kam se budete při svých toulkách a výletech ubírat a pokud se v mapách umíte orientovat, rozhodně nezabloudíte. Pro toho, kdo
by si nebyl při bedlivém zkoumání mapy zcela
jist kde právě stojí (což se týká spíše „nedomorodců“), jsme obě mapy vybavili praktickou
pomůckou. Jedná se o červenou šipku – nepřehlédnutelnou samolepku s nápisem „Zde
se nacházíte“ mířící přesně do místa v mapě,
kde se nacházíte!
Takže, hurá DO i Z Velkých Pavlovic, na kole
či pěšky, hlavně bez bloudění. Přejeme Vám
šťastnou cestu a vždy správný směr!
Karolína Bártová, referentka Turistického
informačního centra Velké Pavlovice

Druhý plán města najdete až za hranicemi města, směrem na Němčičky
a „zkratku“ na Bořetice. Naistalována byla na křižovatku u Horáčkova křížku.

9

3
2022

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

VOLEBNÍ MAŠINERIE POLITICKÝCH STRAN
A NEZÁVISLÝCH SDRUŽENÍ ZAČÍNÁ
Zvažoval jsem, zda se zmiňovat o volbách do
zastupitelstva města již v tomto zpravodaji.
Ten následující vyjde až na začátku měsíce
září a předpokládám, že právě ten bude klasický „volební“. Shrne se v něm, co se za poslední
čtyři roky podařilo, co se podařilo jen zčásti,
anebo na co se nešáhlo vůbec. V dřívějších
letech se také stalo tradicí poskytnout v posledním zpravodaji před komunálními volbami kandidujícím stranám a sdružením jednu
stranu A4 k jejich propagaci, to by mělo zůstat
stejné.
Ve druhé větě se zmiňuji, že další zpravodaj
vyjde „až“ na začátku měsíce září. Jestli je to
dlouhá, anebo krátká doba, záleží na posouzení každého z nás. Známé osobnosti tu a tam
zmíní, že se až z bulváru dozvídají, jak vlastně žijí a co všechno udělali…, byť to ani sami
oni netuší. My máme ve Velkých Pavlovicích
samozřejmě také svůj bulvár, ne v tištěné po-

době, ale v podobě mluveného slova. Lidově
se tomu říká, že se roznáší drby. Pravdivé i nepravdivé.
Všechna sdružení nezávislých kandidátů
musí společně s kandidátní listinou podat i petiční archy s podpisy občanů. Jedná se o dané
procento z voličů v obci. Ve Velkých Pavlovicích je to něco málo přes 200. Svým podpisem se nezavazujete volit ono sdružení, ale
možná si spíše dáváte možnost většího výběru
kandidátů. Tak mi to jeden z podepisujících
řekl a vlastně je to fakt. A právě o nezávislých
kandidátech začíná být ucelený přehled. Musí
sbírat podpisy, a tak se dostávají do povědomí
občanů města. V roce 2018 jste si mohli vybrat
zastupitele ze dvou sdružení nezávislých kandidátů, v roce 2022 bude výběr zřejmě větší.
O kandidátkách politických stran přehled nemám, ty mají na zveřejňování čas.

Za jedno nové uskupení jsem se rozhodl
kandidovat i já. Opustil jsem uskupení Velkopavlovických nezávislých (tzv. Slavojáků)
a založil jsem společně s dalšími nové sdružení nezávislých kandidátů #nejenHASICIVP.
Z názvu je zcela zřejmé odkud vane vítr a také
je zřejmé to, že jej netvoří jen hasiči. Záměrně
jsme oslovili ke spolupráci i kamarády a přátele s odlišnými zájmy, vědomostmi, zkušenostmi a také různých věkových kategorií. Věřím,
že to bude ku prospěchu věci.
V následujících třech měsících budou probíhat námluvy. Volební strany se budou předbíhat co všechno nabídnou, aby dosáhly pomyslného sňatku s voličem. Tak dávejte pozor,
abyste v září neskočili na lep sňatkovému podvodníkovi.
Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice

KULTURA & AKCE
I MALÝM NEČTENÁŘŮM SE MEZI KNIHAMI LÍBÍ
Ve druhém májovém týdnu přivítala velkopavlovická městská knihovna tu nejmladší
kategorii dětí, která jí na besedy chodí. A to
nejmenší děti z montessori skupinky Klíček
k radosti. Shodou okolností ryze holčičí návštěva si užila vyprávění z knihy „Kde je ten
pravý balon?“ s krásnými ilustracemi samotné autorky Katariny Macurové.
Ovšem nejdříve si musela malá děvčátka projít kouzelnými vrátky přímo do příběhu. A pak
společně s medvídkem hledala ten ideální
balon, který by se jim líbil. Aby mi malé posluchačky vydržely, čtení bylo krátké a pak už
jsme si zbytek času užily aktivitami jak jinak
než s balónky a balony všech různých tvarů,
velikostí a materiálů.
Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

V knížkách si malé čtenářky početly, i když písmena zatím neznají.
Stačí, když jsou plné podnětných obrázků, které dokážou děti zaujmout.

JAK DRUHÁCI ROZPLÉTALI POHÁDKOVÁ KLUBKA
V pátek dopoledne 13. května navštívili velkopavlovickou městskou knihovnu
školačky a školáci z 2. A a 2. B společně
s jejich třídními učitelkami. Byla to jejich
první oficiální návštěva knihovny, protože
loňské pasování na čtenáře jsme provizorně pořádali v jejich kmenových třídách.
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Takže je po přivítání knihovnicí čekalo
povídání nejen o tom, k čemu knihovna
slouží a jak to v ní funguje, ale také hlavně
se hravou formou naučili, jak se správně
zorientovat v dětských knihách, jak jsou
knihy rozděleny a k čemu je barevné označení knih.

Pak jsme plynně přešli na téma dnešní
návštěvy, a to Popletené pohádky. Začali jsme povídáním o pohádkách jako
takových, pak přišlo na řadu čtení druhé
pohádky z knihy Ivony Březinové Teta to
plete, která děti moc pobavila. Zároveň
ale pozorně poslouchaly příběh, takže vě-
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Klubko pohádek zakutálené v městské knihovně jako první úspěšně
rozpletli žáci ze třídy 2. A s paní učitelkou PhDr. Jitkou Martincovou.
děly všechny odpovědi na otázky týkající
se přečteného textu.
Pak bylo dost sezení, děti mi pomáhaly
najít zatoulané dvojice z názvů nejznámějších pohádek a pak je správně složit.

2022

Třída 2. B s paní učitelkou Mgr. Lucií Novákovou rozhodně nezůstala
pozadu a pohádkové klubíčko taktéž rozpletla, na jedničku s hvězdičkou!

Skládaly název pohádky z písmenek, anebo rozděleni do týmů pokračovaly s pohádkovými aktivitami a společnými silami
zvládly i písmenkovou gymnastiku.

knihovnu a nakouknout do knížek. A na
cestu dostaly listy s domotanými pohádkovými texty, ke kterým si ve škole dotvoří
obrázkové ilustrace.

Ve zbylém čase si děti mohly projít celou

Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

LOUPEŽNICKÉ PARTY ČTVRŤÁKŮ SE VYDALY I ZA POKLADEM
Ve čtvrtek 19. května 2022 přivítala naše
knihovna žáky čtvrtých tříd. Jako první se na
besedu na téma Ronja, dcera loupežníka, kterou připravila knihovnice v rámci besed pro základní školu, vydala 4. B s paní učitelkou Jitkou
Řádkovou. V polovině dopoledne je vystřídala
4. A s třídní učitelkou Evou Drienkovou.
Život a tvorba nejznámější švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové a především její kniha
o Ronje byla pro děti zasazena do loupežnického tématu. Takže kromě povídání o loupežnících, o přežití v lese a čtení z knihy nechyběla ani interaktivní část, kdy děti vymýšlely
vlastní loupežnická gesta či pokřiky. Poté, po
rozdělení na týmy dvou loupežnických tlup,
měly společně nacvičit, jak by přepadaly nebohé pocestné… tedy své vlastní spolužáky.
Ctili jsme linii příběhu, takže po nepřátelském
začátku následovalo spřátelení dětských dvojic. Náhodné vybrané dvojice dětí o sobě měly
během minuty zjistit, co je na druhém zajímavého, co ho baví nebo co rád dělá. A pak
to prezentovat ostatním. Přestože se tyto děti
potkávají v lavicích již čtvrtým rokem, určitě
se dozvěděly o svých spolužácích něco nového. A také i o nových ukrajinských spolužácích, kteří s nimi chodí do třídy.
Nakonec děti motivované hledáním částí mapy
uschovaných v knihách ukázaly knihovnici,
jak se umí orientovat v knihovně a že dokážou
vyhledat dané tituly. Úkol obě loupežnické tlupy zvládly na jedničku a složení mapy netrvalo
o moc déle. Jenže zjištění, že polovina mapy je

Třída 4. A byla na besedě v knihovně nejen velmi pozorná a aktivní,
ale také důvtipná. Poklad plný zlaťáků našla cobydup!

Pro třídu 4. B nebylo hledání pokladničky napěchované čokoládovým pokladem žádnou hádankou.
Než bys řekl švec, skrýš ve sklípku na dvorku knihovny byla odhalena.
u nepřátel a že bez společné spolupráce žádný
poklad nebude, je přimělo zakopat válečnou
sekeru. Týmy spojily mapu i mozky a společně
tak objevily pokladničku plnou zlaťáku v ponu-

rém sklepení na dvorku knihovny.
Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice
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MIKEŠI, BUBÁCI A ZATOULANÉ MĚSÍCE ANEB O LADOVI I S LADOU
V páteční večer, dne 6. května 2022, se naše
knihovna proměnila na Hrusice, místo narození Josefa Lady a taky dějiště jeho nesmrtelných
příběhů. A dokonce přišla i Lada osobně! Byla
to ale TA Lada, dívka, která se společně s dalšími dvaceti dětmi z druhé až čtvrté třídy přihlásila na Noc s Andersenem, celorepublikovou
přespávací akci knihoven.
Tu naši „Noc“ jsem preventivně odsunula z původního aprílového termínu o pět týdnů, aby
nebyla zrušena jako poslední dva roky různými proticovidovými opatřeními. A podařilo se,
žádné omezení již nebylo! Takže přišel na řadu
další smělý plán. Nepodcenit to jako posledně
a děti utahat aktivitami jako malé Mikeše, pardon koťata.
Rozjezd po přivítání dětí v knihovně byl mírný,
děti se seznámily s Ladovým životem a tvorbou, s jeho nejznámějšími knihami a postavami. A mezitím jsme to prokládali aktivitami
jako spojovačky, doplňovačky, čtení básniček.

Společná noční pyžamová fotograﬁe nesmí na Noci s Andersenem nikdy chybět.
centra. Tam byly pro děti připraveny zatoulané
a rozstříhané Ladovy měsíce, které měly najít
a poskládat dohromady. Hledání správných
dílků v tmavé zahradě za pomoci čelovek byla
ohromná zábava a adrenalin. Nakonec tam
děti pobíhaly a skládaly skoro hodinu. Takže
až se po návratu do knihovny připravilo vše
ke spaní a ulehlo do spacáků, některé děti už
neslyšely čtení knihovnice pohádky O líném
Honzovi ani do poloviny…. Nejpozději se usnulo v sekci bubáků, u Mikešů se snad ani neví, že
se vůbec četlo. Mise utahat děti byla splněna.

Aktivitu „Bubáčci“ zřejmě nic nepřekonalo!
Po jejím absolvování děti jistě ocení, že si
mohou po ránu, i když třeba venku mrzne až
praští, obléci jen budu, čepici, rukavice a nazout teplé boty.
A hlavně různými hrami.
Takže začalo první náhodné losování a přiřazování dětí podle vytažených barev do týmů.
Náhodné jsme zvolili proto, aby se děti trochu
víc poznaly a spolupracovaly napříč rozdílu ve
věku a pohlaví. A hrozně moc se nám to během
akce osvědčilo. Jak byly týmy jasné, začala hra
na Mikeše. Aneb kolik cest stihnete jako Mikeš
absolvovat po knihovně – naskočit do gumáků
vel. 43, čepice na hlavu, smotat spacáček pod
paži a vyrazit s holí…. A tak asi x-krát než skončil časový limit.
Po tomto fofru se děti usadily zpátky k jejich
pracovním listům a pokračovaly trochu klidněji. Skládaly se kostky a puzzle. Malovaly si
vlastního bubáka pomocí hodů kostek, které
určily, jakou část těla si domalují. Takže výtvory byly co kus to originál – některé s třemi jazyky, jiné neměly ani jednu nohu.
Po vydatné večeři a dalších aktivitách jsme
s pořádnou tmou vyrazili do zahrady vedle eko-
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Knihovnice pak v noci připravila dárečky pro
děti – knížku Ptáci ze série Ladových veselých
učebnic a společnou fotograﬁi v pyžamu na památku. Jen protože v pátek došel tiskárně barevný toner, fotka byla černobílá…. no holt jako
za života Lady…
Sobota začala brzy, pro některé již 5:50, zbytek
se vykutálel ze spacáků do půl sedmé. Bohužel
v květnu je světlo mnohem dříve než v březnu,
což jsem poněkud nedomyslela. No, ale aspoň
jsme toho hodně stihli. Začali jsme rozcvičkou
s knihou a pak hurá na snídani, opět do hrusické hospody u Sejků, kde se podávaly ovocné koláče, pečivo a výborné provianty od rodičů. Po
nalezení správných bačkor, vyfouknutí karimatek a nacpání spacáků, do zřejmě vyměněných
zmenšených obalů, jsme se vrhli na tvoření.
Děti si na zapůjčeném lisu na placky vytvořily
své vlastní placky na připnutí na oděv či batoh.
Jedna byla s předpřipraveným motivem Ladových obrázků a druhou placku si vytvořily
úplně sami podle své fantazie. Potom se děti
trochu potrápily při psaní pohledů, jak jinak
s Ladovými motivy a ladovskou známkou, které poslaly svým blízkým. Očividně doba, kdy
dítě píše pohled z prázdnin či tábora je nenávratně pryč, takže se při této disciplíně zapotily
nejen děti, ale i knihovnice se svými pomocnicemi, když dětem vysvětlovaly, jak na to.

Tady jsme nabrali trochu skluz, díky kterému už se začali trousit rodiče, když jsme byli
v nejlepší legraci při poslední aktivitě Bubáčci.
Každý tým po třech dětech měl za úkol během
tří minut navléct na jednoho z nich co nejvíce
oblečení a propriet, které vyhrabávali z pytle.
Bavili se u toho neskutečně všichni, jak účastníci tak i přihlížející rodiče. Protože ti výslední
„bubáčci“ opravdu stáli za to.
Doufám, že si to všechny děti užily tak moc
skvěle jako já a Eva Sadílková, moje spolupachatelka aktivit a moje druhá polovina přítomná při celém programu. Nebyla ale jediná,

Pamatujete si na hru s provázkem, které
jsme říkali „voda“? Oprášená zábava z archivu rodičů malé čtenáře nadchla.
velkou pomocí mi byly i slečny Mia a Adéla
z místního gymnázia, které už sice odrostly
věku na přespání, ale naopak dorostly do věku
výborných asistentek. Tou mi byla i moje neteř
Terka, kterou čeká studium na pedagogické
škole.
Akce se opět mohla uskutečnit jen díky ﬁnanční podpoře vedení města a především spolku
DOMINO při místní Základní škole, který nám
přispěl jak na běžné náklady, tak na dárek v podobě Ladovy knihy. Proto jim oběma patří velké díky, bez nich by nebylo co pořádat.
Lucie Gawlová,
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice
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VĚTRU JSME NEPORUČILI,
PŘESTO VYŠEL LETECKÝ DEN (NEJEN) PRO DĚTI NA JEDNIČKU!
Poslední květnovou sobotu, dne 28. května
2022, pořádal Letecký klub Nad krajem André
Velké Pavlovice „Den pro děti“. Tato akce se
konala naposled v roce 2019 a díky „covidové
krizi“ a omezenému shromažďování se opět
mohla uskutečnit až letos.
Akci doprovázel slet letadel a vyhlídkové lety
pro děti i dospělé. Součástí statických ukázek
byla nejen letadla a modely členů místního
leteckého klubu, ale také hasičská technika,
zemědělské stroje a vozidla ze 70. a 80. let minulého století. Děti si užívaly i dvou skákacích
hradů.
I když letiště bylo zalito sluncem, vítr zrovna
moc příznivý pro létání nebyl. Přesto se slétlo
dvaadvacet letadel. O poskytování informací známému letovému provozu na zemi i ve
vzduchu se podělili dva řídící letového provozu
z letištní řídící věže mezinárodního letiště Brno
– Tuřany. Patří jim dík za vedení bezpečného
a spořádaného toku letového provozu.

Na letišti nebyla k vidění pouze letadla, ale také zemědělská technika, hasičská vozidla,
veteráni a děti rozhodně neodolaly nabídce zařádit si na skákacím hradě.

Zajímavostí dne byl akrobatický Zlín 50 L
z roku 1981, který přilétl z Luhačovic, a replika Messerschmitta BF 109, kterou vlastní
Pavel Kouřil z malého letiště Syrovice u Brna.
Hostem byl i vírník OK-YWC 71, stroj, který
k dopředné rychlosti využívá tlačnou vrtuli
a náhradou za pevná křídla je mu rotační nosná plocha – tedy rotor, jako u vrtulníku. Avšak
u vrtulníku je rotor poháněný motorem, u vírníku je rotor roztáčen jen díky dopředné rychlosti, tzn. proudem vzduch na náběžné hrany
listů rotoru – čili bez použití motoru.
Ten, kdo tentokrát na slet přiletěl z největší
dálky, byl pilot na černém motorovém rogallu
(motorovém závěsném kluzáku) s registrační
značkou G – GEMX, který přiletěl z jihozápadní Anglie. Pilot se jmenuje Andy Oliver (www.
thejourneymanballadeer.com) a byl právě na
cestě podél řeky Dunaj, a to od pramene až
k Černému moři. V tu sobotu přeskočil z Rakouska k nám a v odpoledních hodinách pokračoval na Slovensko, aby se opět připojil k řece
u Bratislavy. Jeho další cesta povede přes Maďarsko, Rumunsko až do Bulharska.
Slet se tentokrát vedl v duchu vzpomínky na leteckého inspektora techniky Jana Slada, který
loni odešel do leteckého nebe. V našem hangáru dozoroval po technické stránce několik
letadel.
Zájem byl také o vyhlídkové lety, které prováděl letoun Cessna C172 ze Dvora Králové nad
Labem. Naši kolegové ze Dvora, kteří k nám
létají pravidelně na vyhlídkové lety, uskutečnili
celkem osmadvacet letů. Podle jejich statistik
to bylo nejvíce uskutečněných letů ve Velkých
Pavlovicích za celou dobu, co k nám létají. Žádný rok tolik zájemců o „svezení“ nebylo.
Účast diváků byla rovněž obdivuhodná. Námi

V kraji André letadélko s motivem hroznu révy vinné, nepřekvapivě odrůdy André.

Jako kdybychom se vrátili do minulého století... Kdo by nezamáčknul nostalgickou slzu při pohledu
na trabant anebo při spatření hadraplánu nevzpomněl dnes už kultovní komedii Vrchní, prchni!
vyhrazené parkoviště bohužel nestačilo, a tak
se silnice podél letiště zaplňovala parkujícími
auty. Občerstvení, poskytované hasiči, přišlo
určitě vhod a bylo na úrovni.
My, jako pořadatelé, sami hodnotíme letecký
den za velmi vydařený. Děkuji touto cestou za
organizaci a podporu Městskému úřadu Velké

Pavlovice, místnímu hasičskému sboru, Turistickému informačnímu centru Velké Pavlovice,
ﬁrmě GRONTECH, všem ostatním majitelům
a vystavovatelům zemědělské techniky, historických automobilů a motocyklů. A také všem,
kteří přilétli.
Ing. Vratislav Nádeníček,
za Letecký klub Nad krajem André
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VERBÍŘ OLDŘICH VYMAZAL POSTOUPIL DO STRÁŽNICE
V sobotu 14. května 2022 se ve velkopavlovické
sokolovně konalo regionální kolo soutěže ve
verbuňku na Hanáckém Slovácku.
Soutěž moderoval Marek Šalanda a soutěžící při jejich výkonech doprovázela cimbálová
muzika Šmytec. O doprovodný program se postaral folklorní soubor Hanýsek ze Šakvic, Hanáckoslovácký krúžek a ženský pěvecký sbor
Darebný ženy z Velkých Pavlovic.
Všech devět soutěžících předvedlo vynikající
výkony, přesto postoupit mohlo jen šest nejlepších. Nejen porotu, ale i návštěvníky svým výkonem oslnil a přímo do ﬁnále na Mezinárodní
folklórní festival ve Strážnici postoupil Adam
Šurýn z Velkých Bílovic. Do předkola dále postupují Martin Matocha, Vít Vymazal, Tomáš
Buchlovský, Tomáš Matulík a také Oldřich Vymazal ml. z Velkých Pavlovic!
Co ve stručnosti víme o verbuňku?
Slovácký verbuňk je mužský lidový tanec ze
Slovácka, který byl v roce 2005 zapsán organizací UNESCO na seznam Mistrovských děl
ústního a nehmotného dědictví lidstva.
Verbuňk má svá pravidla, taneční cifry, z velké
části je však závislý na improvizaci tanečníka.
V moderním pojetí bychom jej nejspíš nazvali
FREE-STYLEM.
Věra Procingerová

Verbíř Oldřich Vymazal ml. z Velkých Pavlovic (na snímku vpravo) postoupil do předkola ﬁnále
soutěže ve verbuňku, které se bude konat v rámci MFF ve Strážnici.

TOSKÁNSKÉ ODPOLEDNE NA VINAŘSKÉM PENZIONU ANDRÉ
Na den medardovské středeční odpoledne
a podvečer, 8. června 2022, bylo u Vinařského
penzionu André nabité kulturou. Po slavnostním zahájení vernisáže fotograﬁí „Moravské
Toskánsko“ a otevření zahrad s rozáriem následovalo pasování žen do „Dámského klubu
Lady Agni“.
Poté si milovnice módy užily přehlídku společenských a svatebních šatů a při vystoupení
Kloboukového klubu Radky Chabičovské se
všichni ocitli v dobách minulých, kdy dámy
dbaly na eleganci a lidé se na ulicích zdravili
smeknutím klobouku. Celá akce byla podmalována hudebním doprovodem pianisty a skladatele Ellyho Jaye.
Co ještě rozhodně na „Šlechtitelce“ nemohlo
chybět? No přece víno! A vězte, to tady umí
skutečně skvělé.
Věra Procingerová

Pozvání na unikátní akci na Vinařském penzionu André nezůstalo nevyslyšeno.
Návštěvnost předčila i ta nejoptimističtější očekávání.
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POZNÁVEJME A CHRAŇME ROZMANITOST NAŠÍ PŘÍRODY
Pod tímto názvem se skrývá společný projekt
města Senice, jako hlavního partnera, a Ekocentra Trkmanka, jako hlavního přeshraničního partnera. Cílem projektu bylo navázání
spolupráce a otevření zrekonstruovaného naučného chodníku a environmentálně laděného
přírodního koutu u Kunovské přehrady nacházející se nedaleko města Senice na Slovensku.

tentokrát vydala třída prima místního Gymnázia, sysli Sisi a Ferry a ježek Eliška. Po slavnostním zahájení a přestřižení pásky panem
primátorem města Senice Ing. Mgr. Martinem
Džačovským a ředitelkou Ekocentra Trkmanka Bc. Zitou Dvořákovou, Msc, bylo pro děti
a žáky několika místních škol a školek a zástupce našeho Gymnázia připraveno zajímavé a aktivní vzdělávací dopoledne.

V rámci projektu jsme se podíleli na tvorbě
naučných prvků, které se rekonstruovaly nebo
nově vyráběly. V zahradě ekocentra přibyl
krásný velký zateplený dřevěný kurník a nové
králíkárny pro další zvířecí osazenstvo, které
budou doplňkem vzdělávacích programů a samozřejmě nejzajímavější atrakcí pro naše nejmenší návštěvníky – děti.
V pátek 13. května 2022 jsme přivítali zástupce
hlavního partnera města Senice s žáky místní
školy a slavnostně jsme přestřihli pásku u nového zvěřince na zahradě. Pro děti byl v areálu ekocentra připraven projektový den, který
si spolu se školou v přírodě, která u nás právě
trávila pobyt, velice užily a potvrdilo se, že jazyková bariéra ani po rozdělení našich zemí
nevznikla.
Vyvrcholením projektu bylo v pátek 27. května 2022 slavnostní otevření již zmiňovaného
koutu u Kunovské přehrady. Na cestu se s námi

Na stanovištích ekocentra se děti seznamovaly
s živými zástupci přírody a řešily kvízy. Zpětná vazba byla vynikající, jak od zúčastněných
dětí, tak i pedagogů. Na dalších stanovištích
byli zástupci Europe Direct Senica: Chraň přírodu – třiď odpad, Rybářský svaz Senica: Ryby
našich vod, CHKO Záhorie: Je hmyz užitečný?,
Co je potravinový řetězec, Příběhy ze záchranné stanice. Všichni zúčastnění obdrželi krásné
pexeso a samolepky, naučné materiály, které
byly vytvořeny v rámci tohoto projektu.
I když se tento projekt již chýlí ke konci, věříme
tomu, že jsme našli spoustu společných témat
a naše přeshraniční spolupráce bude i nadále
pokračovat.
Možnost sáhnout si nebo si pochovat živá zvířátka – výstup přeshraničního projektu „Poznávejme a chraňme rozmanitost naší přírody“, který děti nejvíce zaujal.

Bc. Zita Dvořáková, MSc
a Kateřina Neubergerová
Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

POČÍTAČE V UKRAJINSKÉM CENTRU BUDOU POMÁHAT.
Předala je vicemiss ČR, velkopavlovčanka Sarah Horáková
Brněnskému Ukrajinskému centru slouží devět nových počítačů, matkám s dětmi je předala I. Vicemiss České republiky Sarah Horáková z Velkých Pavlovic. Stalo se tak díky
projektu Počítače dětem.
Již uběhlo několik týdnů od toho, kdy se Ukrajina ocitla v invazi a statisíce občanů muselo
opustit svou rodnou zemi, aby se zachránilo
před bombardováním měst. Těhotné ženy,
malé děti, starší lidé i nemohoucí se o hladu
a žízni snažili zachránit to nejcennější a odejít za hranice. Spousta z nich přišla i k nám
na území České republiky. Nyní stojíme i my
před volbou. Jen se dívat nebo pomáhat. Projekt Počítače dětem společně s dobrovolníky
se rozhodl pomáhat.
Dne 22. dubna 2022 se I. Vicemiss České republiky a Miss Naděje pro rok 2021 Sarah
Horáková vydala do ukrajinského centra, které se nachází v Brně na Moravském náměstí,
aby zde splnila důležitou úlohu. Ta spočívala
v předání devíti počítačů od společnosti Mironet do dobrých rukou. Zapojení a první seznámení s technikou bylo nutností, jelikož spousta
maminek a dětí z Ukrajiny ještě neumí česky,
tudíž jim bylo vše vysvětleno, aby se počítače
mohly využívat naplno hned od začátku.

nějaké počítače budou určeny pro pomoc maminkám. Aktuálně se maminky snaží najít práci
a k tomu je nutné mít životopis v angličtině nebo
v češtině a také dnes najdou mnohem více inzerátů na sociálních sítích a webových stránkách,
než třeba na informačních tabulích a v novinách. Dlouho jsme si spolu povídali a byla to pro
mě velká motivace a zkušenost. Musíme si všichni vážit toho, co máme a pokud nám zbyde čas,
je úžasné jít do ulic a vykouzlit lidem úsměv na
tvářích. Myslím si, že v takové době je důležité
se radovat i z maličkostí a užívat si každého dne,
kdy jsme zdraví.“
Slečna Sarah Horáková z Velkých Pavlovic
předává ukrajinským dětem počítače v rámci
projektu Počítače dětem.
Jak Sarah uvedla: „Bylo mi ctí podílet se na
tomto předávání a seznámit se s tolika talentovanými lidmi. I přes to, že rusky umím jen pár
slovíček, byla jsem překvapena, že v komunikaci
jak s dětmi, tak s rodiči, jsme neměli takový problém. Spousta z nich již umí po lekcích češtiny
základní fráze a další část se snaží mluvit plynule anglicky. Počítače budou sloužit především
k vzdělání dětí a pomoci ve školách, avšak také

V závěru dne jsme měli možnost udělat rozhovor s majitelkou centra a dalšími dobrovolnicemi, které se snaží naučit zájemce česky a anglicky. Za pouhých pár týdnu v Brně vyrostlo
příjemné zázemí pro všechny, kteří potřebují
pomoci. Sarah se dokonce zúčastnila i jedné
ukázkové vyučovací hodiny pro malé děti.
Bylo nám potěšením být nápomocni v této
těžké době a ukázat, že i České republika umí
a chce pomáhat. Nikdy nevíme, kdy budeme
potřebovat nějakou pomoc my. Děkujeme za
podporu a důvěru.
Zdroj: Břeclavský deník,
rubrika Čtenář reportér
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Z FARNOSTI
POKOJ VÁM!
Velice často se v katolickém kostele setkáte
s hlásáním pokoje, ať už při oslovení „pokoj
vám“, u podání ruky se slovy „pokoj s tebou“,
ve zvolání „Beránku Boží, daruj nám pokoj“,
v modlitbě „Opatruj nás, Bože, když bdíme,
abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás,
když spíme, abychom odpočívali v pokoji.“,
nebo při zakončení pohřbu slovy „Odpočinutí
věčné dej zemřelým, Pane, – a světlo věčné ať
jim svítí. – Ať odpočinou v pokoji.“

děly k infarktovému stavu, ale druhý den si je
pustil znovu! Přitom stačilo tak málo: věnovat
se své rodině a prožít klidný den.

Rezonuje v tom dar, který přinesl Kristus, jak
zpívali andělé v Betlémě „Pokoj lidem dobré
vůle…“ a Ježíšova nabídka, se kterou se v povelikonočním období hojně obracel ke svým
učedníkům - než se s nimi rozloučil – „Pokoj
vám!“

• Rok 1862 – 8. února v 9 hodin ráno vypukl
ve stodole Jiřího Bendy v č. 44 oheň, z něhož
lehlo popelem šest stodol.

V církvi se stal tento pojem natolik významným, že byl zahrnut do každé řeči. Velice prozíravě se kladl důraz na první věc, kterou si
člověk zajišťuje dobrý život. Jde také o první
věc, která se z rozličných důvodů narušuje:
emocemi nabité titulky chtějí vykolejit člověka, aby vzbudily jeho zájem…, bombastické
reklamy chtějí rychle přitáhnout pozornost…,
děsivé zpravodajství tvrdí, že právě teď se děje
cosi převratného…, ale většinou se neděje nic
(jenom ty úplně zbytečné zprávy nám pod
záminkou falešné slevy nebo opilství celebrit
chtějí vzít náš vnitřní klid).
Divím se, jak média například straší opičími
neštovicemi při počtu 200 nakažených osob
ve 20 státech na celém světě. Opravdu, je zbytečné se tím připravit o pokoj. Vybavuji si postaršího muže, kterého televizní noviny přivá-

Jistěže některé události se nás mohou opravdu
dotýkat, ale je fakt, že podobné, stejné i horší
věci zažívali naši předci, aniž by to narušilo
jejich vnímání světa, a přesto nám vybudovali
základ našeho života.
Namátkou jsem nahlédl do farní kroniky:

• Rok 1882 – Bylo velmi sucho a v květnu
a červnu chladno, málo píce pro dobytek,
velmi smutná budoucnost, jak vyživí přes
zimu dobytek.
• Rok 1912 – Byl rokem deštivým, takže nebylo lze ani okopaniny řádně okopat, než
vzdor tomu Boží prozřetelností se stalo, že
obilí dosti řádně se do stodol dostalo, aniž
by porůstlo. Na obilí, řepu a zemáky byl
úrodný, jen vína nebylo žádného, a co někdo
předce dostal, bylo to kyselé.
• Rok 1922 – Léto letos bylo zase hrozně
suché. Zdálo se, že nebude zemáků, ale na
ty přišla na podzim vláha. Bylo jich dosti.
Klesly velmi v ceně, byly po 8 Kč metrák.
• Rok 1932 – 11. července o druhé hodině
odpoledne nastala velká bouře s krupobitím a průtrží mračen. Kroupy šly sice
s deštěm, ale jistým pruhem na Poštory
a na Bojanovskách nadělaly hodně škody

na vinohradech a na meruňkách. Pod břehy
byly v některých chalupách odplaveny zdi
u dvorků, lávka a zastávky byly pod vodou.
Letošní úroda následkem dlouhotrvajícího
sucha byla skrovná. Obilí málo, řepy ještě
méně. K tomu ceny obilí hodně poklesly.
Pšenice stála kolem 150 Kč, rýž na 80 Kč,
ječmen 76 Kč. Zato bylo hodně meruněk,
byly kg za 4 Kč.
• Rok 1942 – Prožili jsme tuhou zimu, větší
nežli vloni. Sněhu bylo málo. Největší mráz
byl 20. 1. - 28,6 stupňů, takže stromy pukaly. Se slzami jsme se s nimi loučili. Kéž by
svou obětí nám vykoupily lepší zítřek! V létě
jsme prožívali tropická vedra 44 stupňů
a přitom od 20. 7. do 7. 9. ani nekaplo. Úroda
byla slušná. Méně brambor a kukuřice, zato
hojnost myší. Zato víno – sice málo, ale kvalita jako posledně v roce 1917. Já jsem sklidil
6 věder. Drahota stoupala. Vejce 4 K, 1 kg
kačeny 180 K, sádlo 1 kg 400 K, víno červené 50 K, a to ještě hodně křtěné. Slivovice
1 litr 500 K, pšenice 600 – 800 K.
Jeden z reformátorů poustevnického života,
svatý Romuald, (poté, co žil hříšně, opustil
nespokojený svět a vstoupil do benediktýnského kláštera), sestavil už v X. století pozoruhodné zásady:
1. Usaď se ve svém pokoji jako v ráji.
2. Vyžeň ze své paměti celý svět.
3. Hlídej své myšlenky jako rybář hlídá ryby.
4. Neodtrhni se nikdy od vděčnosti.
Kněz Marek Slatinský

SLAVNOST RYTÍŘŮ VÍNA LEGÁTU MORAVA.
DŮSTOJNÝ PRŮVOD PROŠEL
MĚSTEM VELKÉ PAVLOVICE
Motto rytířství zní:
„Až zvítězíš nad závistí a začneš jiným nezištně pomáhat, staneš se skutečným rytířem.“

níků v okruhu hlavy kmene či státu. Kořeny
pozdějších rytířských hodnot tkví mimo jiné
v morálním kodexu comitates (doprovodu),
tedy družiníků knížete a pána, jenž je vnímán
jako senior (starší) celého společenství.

Evropští rytíři vína

Zastavme se nejprve u kořenů rytířstva.
Rytířské jednání, dvornost, čest. Pojmy,
které se ze současného slovníku pomalu vytrácejí, stále evokují zašlou slávu rytířského stavu. I po staletích si pod pojmem rytíř
představujeme do jisté míry totéž jako stře-

Rytířstvo, jako samostatná entita, vzniklo
v průběhu 8. až 10. století při proměně původních kmenových struktur v základy raně
středověkých států. Postupně se nutným vývojem vydělila specializovaná skupina bojov-
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dověký člověk. Pro někoho možná překvapivá trvanlivost okouzlení rytířstvem vyplývá
z provázanosti moderní evropské civilizace
s etickými a kulturními vzorci, které stanovila pozdně antická a středověká společnost.
Tradiční obraz chrabrých válečníků na koni
však zahrnuje pouhý zlomek toho, co ve skutečnosti znamenalo náležet k tomuto elitnímu společenství. Myslím, že již jen z těchto
několik řádků vyplývá odpověď na otázku,
zda ještě dnes rytíře potřebujeme – ano a stále více.
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Na všech těchto základech vzniká ORDO
EQUESTRIS VINI EUROPAE – Evropský
řád rytířů vína, který se hlásí ke křesťanským
rytířským hodnotám a evropským kulturním
tradicím. Rytíři vína mají v úctě zejména
duchovní hodnoty, neboť víno už v dobách
historických bylo jako nanejvýš ušlechtilý
produkt povýšeno na symbol boží v celém
křesťanském světě.
Rytíři vína působí v zájmu rozvoje kultury
vína, kvalitní víno ctí a v neposlední řadě
pomáhají rozvíjet vědecké práce týkající se
vína a vinařství. Navazujeme na středověký
rytířský řád sv. Jiří z roku 1273. Jeho nejvyšším představitelem v současnosti je Karl von
Habsburg. Představenstvem celého Řádu je
Rytířský senát, jenž má sídlo ve svobodném
rakouském městě Eisenstadt. V současné
době řád působí v šestnácti zemích Evropy.
V České republice má Evropský řád rytířů
vína nejvyšší zastoupení v Konzulátu České
republiky se sídlem v Mikulově a dále Legátu Morava se sídlem ve Velkých Pavlovicích,
Legátu Brno se sídlem v Brně a Komturátu
Bohemia se sídlem v Praze.

Eques Jaroslav Suský, druhý legát Řádu Rytířů vína Legátu Morava,
na Rytířské slavnosti ve velkopavlovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Rytířská slavnost Legátu
Morava ve Velkých Pavlovicích
V sobotu 21. května 2022 prošel našim městem zvláštní průvod žen a mužů v dlouhých
pláštích. Za zvuku bubnu a s řádovými prapory nad hlavou prošli ze sokolovny do našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie a po
obřadech zase zpět. Jednalo se o už druhou
Rytířskou slavnost Legátu Morava konanou
ve Velkých Pavlovicích.
Jsme rádi, že jsme mohli slavnost zorganizovat (po více než 2 letech) alespoň v náhradním květnovém termínu.
Tentokrát nebylo možné využít prostory
Hotelu Lotrinský. A to jak ubytovací kapacitu, tak také prostory hotelu pro večerní část
slavnosti. Rádi jsme proto využili důstojné
prostředí sokolovny.
Necelých osm desítek řádových přátel vytvořilo příjemnou atmosféru. Dobře ji charakterizoval maršál Eques Mirek Musil při řazení
průvodu. Popsal ji jako „komornější rodinné
setkání“. Tato rodinná atmosféra, která se
prolínala celým večerem, byla nakonec velkou devizou celého průběhu naší slavnosti.
Skvělou atmosféru už v úvodu navodila velkopavlovická dětská cimbálová muzika Palička. Odpolední část, tedy slavnostní průvod
městem do chrámu, požehnání, přijímání
nových členů a povyšování jiných do vyšších
řádových stupňů ve velkopavlovickém kostele, byla důstojnou událostí naší slavnosti.
Večerní program akce se odvíjel opět v sokolovně. Nejprve nám Dětský pěvecký sbor
z Brna připravil krásný kulturní zážitek. Ná-

Rytíři vína si ve velkopavlovickém svatostánku opět slavnostně připili z číše vína po více než dvou
letech. Neplánovanou přestávku zapříčinila covidová epidemie.
sledné slavnostní menu připravil mistr kateringu Miroslav Říha a nutno říci, že nám naservíroval vynikající gastronomický zážitek.
Ten navíc ozdobil Branko Černý snoubením
s víny našeho rytířského druha Broňka Vajbara.
Následovala charitativní dražba třinácti
unikátních vín ve prospěch Sabinky z Němčiček. Dražba vín byla sama o sobě velkým
emotivním zážitkem a vydražená částka důkazem velké charitativní síly našeho řádu.
Pak už následovala ochutnávka vynikajících
vín předních moravských vinařů a též učená
rytířská rozprava.

Příští Rytířská slavnost Legátu Morava je
naplánovaná na 18. února 2023 opět ve Velkých Pavlovicích.
Více informací o EVROPSKÝCH RYTÍŘÍCH
VÍNA naleznete na webových stránkách pod
adresou www.rytirivina.cz.
Eques Jaroslav Suský - druhý legát
Řádu Rytířů vína Legátu Morava
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Z VINNÉHO SKLÍPKU
MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY 2022
VELKÁ VELKOPAVLOVICKÁ AKCE S VELKÝM ÚSPĚCHEM
O druhé májové sobotě, 7. května 2022, se ve
Velkých Pavlovicích konaly s velkou pocovidovou slávou a velkou účastí z řad milovníků vína
MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY. Této, letos
první velké vinařské akce, se k potěšení všech
vinařů zúčastnilo přes 1.100 návštěvníků.

Všem návštěvníkům a účastníkům za podporu Velkopavlovických vinařů mnohokrát
děkujeme a srdečně všechny zveme na další
akci – VÍNO V ORANŽOVÉM aneb NOČNÍ

OTEVŘENÉ SKLEPY, která se bude konat
2. července 2022.
Zuzana Pecháčková & Karolína Bártová,
spolek Víno z Velkých Pavlovic

Pro příznivce velkopavlovických vín bylo od
jedenácté hodiny dopolední otevřeno jednadvacet vinných sklepů. Vinaři v nich měli pro
své hosty připravenou nejen pestrou ochutnávku vín z vlastní produkce, ale i vynikající
regionální občerstvení a pestrý, převážně na
folklórní notu vyladěný, kulturní program.

Ve Vinařství u Fůkalů
bylo k mání naprosto
vše, co k řádné vinařské akci patří, a to víno,
ženy a zpěv. S harmonikou, kytarou a nevyčerpatelným repertoárem.

Účastníci akce se toulali městem od sklípku
ke sklípku až do pozdního vlahého májového
odpoledne. Na tomto místě musíme podotknout, že nám počasí vskutku přálo. Bylo přesně takové, jaké jsme si přáli, což znamená, že
nebylo ani horko ani zima a hlavně, nepršelo
ani nefoukal studený vítr. Značka „ideál“.
Večer bylo v místní sokolovně připraveno pro
hosty Májových otevřených sklepů posezení u cimbálu. Úderem sedmé hodiny večerní
zde začala vyhrávat skvělá cimbálová muzika
CUVEEBAND, kterou s nemenším úspěchem střídal velkopavlovický ženský pěvecký
sbor Hanáckoslováckého krúžku – Darebný
ženy. Všichni zúčastnění se dobře bavili při
neomezené degustaci velkopavlovických vín
až do hluboké půlnoci. A vězte, rozhodně na
posezení u cimbálu jen neseděli! Mnozí neodolali tanečku a zpěv si neodpustil snad ani
jediný z nich.

Svůj sklep májově otevřelo i Vinařství Knoll
vinaře Stanislava Crháka mladšího.

Před rodinným Vinařstvím Buchtovi celý den
zpívali účastníkům akce velkopavlovičtí mužáci z Presúzního sboru.

PREMIÉRA VÍNA S CIMBÁLEM VYŠLA NA VÝBORNOU
Již delší dobu si říkám, že ve Velkých Pavlovicích něco chybí. A jelikož letos máme konečně
prostor, kde je možné něco takového dělat,
rozhodli jsme se my, z rodinného Vinařství
Buchtovi, uspořádat akci Vinné léto s cimbálem.
Pro letošní rok jsme vybrali šest pátků, kdy
otevřeme brány našeho vinařství s cimbálovou muzikou, skvělými víny a pochutinami
z grilu.
První Vinné léto s cimbálem se uskutečnilo
v pátek 6. května 2022. Protože nám počasí
moc nepřálo, vyklidili jsme jednu část skladových prostor a připravili se tak na mokrou
variantu. Po celý večer nám hrála cimbálová
muzika Dúbrava z Dubňan.
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Moc všem děkujeme za skvělou účast, jak
z řad občanů Velkých Pavlovic, tak turistů.
Byli jsme poctěni i vzácnou návštěvou Václavem Jelínkem z kapely Lunetic.
Ještě jednou všem moc děkujeme a budeme se
těšit na příštích Vinných létech s cimbálem,
která se uskuteční vždy v pátek 8. července,
29. července, 5. srpna a 19. srpna 2022. Podrobnou pozvánku na akci naleznete na webu
města Velké Pavlovice (www.velke-pavlovice.
cz) v rubrice Kalendář akcí.
Přijďte posedět a pochutnat naše vína!
Budeme se těšit.
Lenka Buchtová,
Vinařství Buchtovi Velké Pavlovice

Na premiérovém Víně s cimbálem se objevil
nečekaný host – zpěvák skupiny Lunetic Václav Jelínek. Společné foto na památku nesmělo
chybět!
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PŘÍMÁ POTRAVINOVÁ HUMANITÁRNÍ POMOC PRO UKRAJINU
Z MIKROREGIONU MODRÉ HORY
První květnový týden roku 2022 zorganizoval
Svazek obcí Modré Hory z vlastních ﬁnančních rezerv i s pomocí individuálních potravinových darů od občanů těchto obcí přímou
potravinovou humanitární pomoc Ukrajině.
Dopravu těchto potravin (rýže, těstovin, luštěnin, oleje, džemů, a dalších) na překládku do
ukrajinského Užhorodu zajistila obec Vrbice
pod vedením starosty obce a zároveň i předsedy Svazku obcí Modré Hory Tomáše Bílka,
který se této cesty také účastnil osobně. Díky
ověřeným kontaktním osobám v Užhorodu se
zásilka dostala k ﬁnálním uživatelům a organizacím do uprchlických táborů, církevních
charit apod.
Zvláštní poděkování za tento humanitární
počin patří ﬁrmě Bidfood.cz, Ivo Michalovi,
Андрій Варцаба, Anatoliy Kostyukh, Vasilu
Kurucovi, Tomáši Bílkovi, obci Vrbice, obci
Němčičky a všem dalším konkrétním občanům, kteří se na této pomoci podíleli.
Tomáš Bílek, předseda SO Modré Hory

Modrohorským vinařům není situace ve válkou zbídačené Ukrajině lhostejná.
Proto se aktivně zapojili do pomoci a sami odvezli svůj humanitární dar do města Užhorod.

VOC MODRÉ HORY NA 6. ROČNÍKU
MEZINÁRODNÍHO VELETRHU VÍNA WINE PRAGUE 2022
Červená a rosé vína originální certiﬁkace
z tradičních modrohorských odrůd révy vinné
– Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Frankovka se představila na 6. ročníku mezinárodního veletrhu vína Wine Prague 2022 věnovaném profesionálům a odborné veřejnosti.
Spolek vinařů VOC Modré hory hrdě reprezentoval náš mikroregion víny s důrazem
na unikátní lokální terroir. Konkuroval tak
spoustě kvalitních vín od ostatních vystavovatelů, jak domácích, tak i zejména zahraničních.
V prezentačním stánku se odborná veřejnost
i profesionálové dozvěděli nejen vše o vystavovaných vínech, ale také ochutnali tradiční
zabíjačkové speciality přímo na našem stánku. Dozvěděli se také o pohostinném srdci
Moravy se skvělými turistickými cíli k výletování. Ochutnávání našich vín a regionálních
pochutin zlákalo nadšené návštěvníky veletrhu na osobní výlet do malého mikroregionu
Svazku obcí Modré Hory.
Velké řadě návštěvníků se naše terroir vína
VOC Modré hory velice zamlouvala a potvrdila i jejich stále se zvyšující kvalitu.
Kontakty na spolkové vinaře a aktuální certiﬁkovaná vína naleznete na webu www.vocmodrehory.cz nebo v online e-shopu pod
webovou adresou www.modrehory.cz/e-shop-vino-z-modrych-hor.

VOC Modré hory představila to nejlepší ze své produkce na 6. ročníku mezinárodního
veletrhu vína WINE PRAGUE 2022.
Děkujeme všem návštěvníkům za zastavení
na našem prezentačním stánku a těšíme se na
příští setkání v Praze nebo u nás v Modrých
Horách.

Zdroj:
SO MODRÉ HORY * www.modrehory.cz
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PLNÁ NÁRUČ TURISTICKÝCH ZÁŽITKŮ V MODRÝCH HORÁCH.
PĚŠÍ A CYKLISTÉ SI UŽILI MÁJE, VÍNA A DOBRÉHO JÍDLA

O akci Krajem vína – Májové putování Modrými Horami a okolím byl
obrovský zájem. Cyklisté si museli chvílemi vystát u stánku s registrací
docela dlouhou frontu. Brali to s nadhledem a úsměvem!
Sobota s datem 21. května 2022 proběhla v pětilístku modrohorských obcí, tedy ve Velkých
Pavlovicích, Němčičkách, Bořeticích, Kobylí
a Vrbici, ve znamení májové pěší turistiky, cykloturistiky, gastrospecialit a skvělého vína.
Hned ráno po deváté hodině startovalo z Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích více
než osm set registrovaných účastníků, pěších
turistů a cyklistů po předem označené trase
vytvořené speciálně pro uplynuvší akci Krajem vína – Májové putování Modrými Horami
a okolím.
Celá akce byla doprovázena slunečným počasím a vysokými teplotami. Na čtrnácti razítkovacích místech bylo pro všechny putující
připraveno krajové občerstvení a ochutnávky
výborného vína. Účastníci sbírali razítka do
májového pasu, který pak v cíli, ve stejném

místě odkud ráno startovali, mohli vložit do
slosování o hodnotné ceny.
Pro všechny účastníky Májového putování,
ale i pro pouhé milovníky vína, vinaře a degustátory byla na ekocentru od třinácté hodiny
připravena přehlídka soutěže 30 vín Modrých
Hor a také ochutnávka certiﬁkovaných vín od
vinařů ze spolku VOC Modré Hory.
Ochutnávalo se tak bezmála tři sta vzorků
skvělých vín od všech vinařů z Modrých Hor.
V patnáct hodin byla předána ocenění ve formě plakety třicítce nejlepších vín mikroregionu – TOP30 – včetně ocenění pro šampiona,
kterým se stalo víno odrůdy Zweigeltrebe,
ročníku 2019 z velkopavlovického Vinařství
Baloun.

adresou www.modrehory.cz.
Výbornou náladu dolaďovala cimbálová muzika Vinica z Velkých Pavlovic. Celkový počet
účastníků na této společné májové akci přesáhnul tisícovku, což je zatím rekordní účast.
Děkujeme všem účastníkům za návštěvu a už
nyní srdečně zveme na další letošní akci, a to
Putování za burčákem po Modrých Horách,
která se bude konat v sobotu 3. září 2022.
V příštím roce na Májovém putování a koštování v termínu 20. května 2023 na viděnou!
Zdroj: Partnerství, o.p.s.; Ekocentrum
Trkmanka, příspěvková organizace;
Svazek obcí Modré Hory;
VOC Modré hory, z.s.

Která vína dostala ocenění TOP30 naleznete
na webových stránkách SO Modré Hory pod

Pokud se řekne Modré Hory, každý si představí víno tekoucí proudem.
Na májové modrohorské vinné akci se představy staly realitou.
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Snoubení vynikajících vín a krásných mladých žen.
To je pravá chuť jižní Moravy.

Víno, ženy a? Zpěv! S velkopavlovickou cimbálovou muzikou Vinica se to
zpívalo jedna báseň! Nebo píseň?
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VYBRÁN ŠAMPION & TOP 30
NEJLEPŠÍCH MODROHORSKÝCH VÍN PRO ROK 2022
ŠAMPIONEM 7. ročníku soutěže 30 vín
Modrých Hor se stalo Zweigeltrebe pozdní sběr - ročníku 2019 z VINAŘSTVÍ
BALOUN VELKÉ PAVLOVICE.
Hodnocení 7. ročníku soutěže 30 vín Modrých
Hor proběhlo 26. dubna 2022 v prostorách
Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.
Šest komisí složených z třiceti erudovaných
degustátorů vybíralo z 260 přihlášených vín
to nejlepší a zároveň hledalo TOP 30 vín z mikroregionu Modré Hory.
Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů
révy vinné mající původ v katastru obcí mikroregionu Modrých Hor (Bořetice, Kobylí,
Němčičky, Velké Pavlovice a Vrbice), stejně
tak i výrobce musí mít sídlo či provozovnu
v tomto mikroregionu.
Šampion
Šampionem 7. ročníku soutěže 30 vín Modrých Hor se stalo Zweigeltrebe - pozdní sběr
- ročníku 2019 z Vinařství Baloun Velké
Pavlovice.
TOP 30 vín Modrých Hor
VELKÉ PAVLOVICE
Zweigeltrebe – pozdní sběr – 2019 / Vinařství
Baloun
André – pozdní sběr – 2019 / Vinařství Baloun
Frankovka – pozdní sběr – 2019 / Vinařství
Špaca
Pálava – mzv – 2021 / Vinařství Špaca
Ryzlink rýnský – pozdní sběr – 2017 / Vinařství Baraque

Děvín (punk-oranžové) – mzv – 2020 / Vinařství Baraque
Svatovavřinecké – mzv – 2019 / Vinařství
Víno Zborovský
Merlot (rosé) – mzv – 2021 / Vinařství Víno
Zborovský
NĚMČIČKY
André – pozdní sběr – 2018 / Vinařství P&R
Stávkovi
Merlot – pozdní sběr – 2019 / Vinařství P&R
Stávkovi
Rulandské šedé – mzv – 2021 / Vinařství ZD
Němčičky
Sylvánské zelené – mzv – 2021 / Vinařství ZD
Němčičky
Frankovka (Karmazín) – mzv – 2018 / Vinařství Víno J. Stávek
Pálava – mzv – 2021 / Vinařství Zlatovíno
BOŘETICE
Rulandské modré – výběr z bobulí – 2018 /
Rodinné vinařství Jedlička
Frankovka – VOC Modré hory – 2018 / Rodinné vinařství Jedlička
Merlot – výběr z hroznů – 2018 / Vinařství
Habřina
Solaris – mzv – 2021 / Vinařství Habřina
Veltlínské zelené – mzv – 2020 / Vinařství
Hempl
Tramín červený – mzv – 2020 / Vinařství
Újezdský

Do bodování soutěže 30 vín Modrých Hor se pustily i velkopavlovické ženy
– vinařky. Na snímku Lenka Buchtová z rodinného vinařství Buchtovi.

VRBICE
Svatovavřinecké – VOC Modré hory – 2018 /
Vinařství Vít Sedláček
Cabernet Moravia – pozdní sběr – 2018 / Vinařství Vít Sedláček
Cabernet Moravia – pozdní sběr – 2019 / Vinařství Vít Sedláček
Chardonnay – pozdní sběr – 2018 / Vinařství
Horák
Veltlínské zelené (Grand Kukle) – pozdní sběr
– 2018 / Vinařství Horák
Neuburské – mzv – 2021 / Vinařství Víno
Herzán
KOBYLÍ
Ryzlink rýnský – mzv – 2019 / Vinařství Ondřej Brdečko
Ryzlink rýnský – mzv – 2021 / Vinařství Vinaři srdcem - Ondřej Bukovský
Pálava – mzv – 2020 / Vinařství Vajbar Kobylí
Merlot – mzv – 2020 / Vinařství Tomčala
Cenu za NEJLEPŠÍ KOLEKCI získalo
Rodinné vinařství Jedlička z Bořetic.
První prezentace vín široké veřejnosti již proběhla. Stalo se tak 21. května 2022 na nádvoří
Ekocentra ve Velkých Pavlovicích v rámci cykloturistické akce Májové putování Modrými
Horami a okolí.
Druhá prezentace nás ještě čeká. Těšit se na ni
můžete v sobotu 3. září 2022 od 13:00 hodin
taktéž na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Podrobnou pozvánku naleznete v kalendáři akcí
na webu Modrých Hor www.modrehory.cz.
Zdroj: SO Modré Hory

Mezi someliéry nemohl chybět ani Bc. Jaroslav Suský z rodinného vinařství Suský, který zde měl možnost zúročit své letité zkušenosti.
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VELTLÍNSKÉ ZELENÉ ZE ZNOVÍNU ZNOJMO
ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM SOUTĚŽE FESTWINE

Členové odborné degustační komise mezinárodní soutěže Festwine 2022
Šampionem osmnáctého ročníku mezinárodní soutěže vín Festwine se stalo Veltlínské zelené 2018 výběr z hroznů ze Znovínu
Znojmo.
Vinaři letos přihlásili do soutěže 657 vzorků
vín. Hodnocení vín odbornou porotou proběhlo 17. a 18. května 2022 v prostorách Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.
Třicítka špičkových českých degustátorů
letos udělila vínům v mezinárodní soutěži
Festwine celkem 26 velkých zlatých medailí
a 182 zlatých medailí.
Nejzastoupenější odrůdou byla v letošním
roce Pálava, následovaná Chardonnay a Ryzlinkem rýnským. Mezi červenými víny převládala Frankovka. Dvě třetiny přihlášených vín
byly ročníku 2021.
Svá vína do prestižní soutěže přihlásilo devět
vinařství z Velkých Pavlovic, a to:
Helena Bednaříková
Velké Pavlovice, 6 vzorků
Marek Suský / Rodinné vinařství Suský
Velké Pavlovice, 6 vzorků
Pavlovín, spol. s r. o.
Velké Pavlovice, 8 vzorků
Vinařství Buchtovi
Velké Pavlovice, 6 vzorků
Vinařství Lacina
Velké Pavlovice , 12 vzorků
Vinařství Mezi Horami
Velké Pavlovice, 7 vzorků

22

Vinařství Michna / Ing. Petr Procházka
Velké Pavlovice, 6 vzorků
Vinařství V & M Zborovský, v.o.s.
Velké Pavlovice, 10 vzorků
Vinium a.s.
Velké Pavlovice, 7 vzorků
Dvě vinařství z Velkých Pavlovic se umístila
v jednotlivých kategoriích na druhých místech. V kategorii Červená vína tichá se zbytkovým cukrem do 4 g/l získalo druhý nejvyšší
počet bodů Vinařství Lacina se vzorkem André Gran Reserva 2016 a v kategorii Přírodní
(organická) vína do 4 g zbytkového cukru se
postavilo na pomyslný druhý stupínek bedny
Vinařství Mezi Horami se vzorkem Tramín
červený, oranžové 2020.

Hlavní ceny soutěže FESTWINE 2022
CHAMPION
Znovín Znojmo a.s.
Veltlínské zelené, výběr z hroznů, 2018
Nejlepší kolekce vín
Vican rodinné vinařství Mikulov
Vítězové jednotlivých kategorií soutěže
FESTWINE 2022
• Nejvýše hodnocené víno bílé do 4 g zbytk.
cukru
ZD Sedlec, Ryzlink rýnský, výběr z hroznů, 2000
• Nejvýše hodnocené víno bílé 4–12 g zbytk.
cukru

Vinařství Štěpán Maňák, Sauvignon,
výběr z hroznů, 2021
• Nejvýše hodnocené víno bílé 12–45 g zbytk.
cukru
ZD Sedlec, Chardonnay, výběr z hroznů,
2021
• Nejvýše hodnocené víno moravské růžové
Vinařství Nosreti, Cabernet Moravia,
2021
• Nejvýše hodnocené víno červené moravské
Vinařství Josef Uher, Cabernet Moravia,
zemské, 2021
• Nejvýše hodnocené víno organické
Vican rodinné vinařství Mikulov, Tramín
červený Oenoline, 2018
• Nejvýše hodnocené víno speciální
Znovín Znojmo a.s., Tramín červený,
výběr z cibéb, 2018
• Nejvýše hodnocené víno zahraniční
Vinařství Neustifter (Rakousko), Sauvignon Blanc, 2021
• Nejvýše hodnocené víno z Čech
ČZU v Praze, Ryzlink Rýnský, pozdní
sběr, 2019
Kompletní výsledky soutěže naleznete na
webových stránkám města Velké Pavlovice www.velke-pavlovice.cz v aktualitě
ze dne 23. května 2022 a také na adresách
www.festwine.cz a www.vinnagalerie.cz.
Zdroj:
www.festwine.cz; Karolína Bártová
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SPOLKY & KONÍČKY
PAPOUŠCI JSOU JEHO SVĚT. PEPÍK JÍLEK SE STÁVÁ
DÍKY SVÉMU NEVŠEDNÍMU KONÍČKU ZNÁMOU IKONOU
Přesně před dvěma lety, ve Velkopavlovickém
zpravodaji číslo 3/2020, vyšel článek o velkopavlovickém mladém chovateli papoušků
Pepíku Jílkovi. Tehdy mu bylo dvanáct let
a jeho netradiční koníček, jak se postupem
času ukázalo, nezaujal pouze místní, ale dokonce i čtenáře z Olomouckého kraje.
Jak se Jílkovi dopídili, že má jejich syn fanoušky na vzdálené Hané? Jednoduše. Nadšení
obdivovatelé Pepíka a jeho ptačího hobby přijeli do Velkých Pavlovic, mladého chovatele
vyhledali, zazvonili na zvonek, představili se
a překvapené rodince Jílků sdělili, že se o Pepíkovi dočetli na webových stránkách města
Velké Pavlovice. Příspěvek je oslovil natolik,
že se rozhodli zkusit Pepíka vypátrat.
To se jim jak vidno podařilo a nutno přidat informaci, že nepřijeli s prázdnou. Přivezli Pepíkovi vlastnoručně vyrobený dárek – dřevořezbu s nápisem Ráj papoušků s vyobrazením
Nestora Kea, jednoho z nejinteligentnějších
ptáků na světě. Tak tomu se říká překvapení!
Dnes je Pepíkovi čtrnáct. Nabízí se konstatování – ne příliš populární věk pro pokračování
v jakémkoli koníčku, natož v tolik speciﬁckém a po všech stránkách náročném. Možná
i v tomto je Pepík rarita. Jede dál! Nyní je tento
sympatický, veselý a pracovitý klučina žákem
7. třídy základní školy a opět ochotně souhlasil
s rozhovorem. Tentokrát jsme se zaměřili na
Alexandry malé.
Pepíku, dva roky jsou přece jen dlouhá
doba, co se během nich změnilo ve tvém
chovu papoušků?
Zaměřil jsem se na chov Alexandrů malých,
kteří se mi strašně moc líbí. Je to středně velký
papoušek, zhruba čtyřicet centimetrů. Objevuje se v mnoha barevných mutacích. Mám
nové páry těchto Alexandrů i nějaké mutace,
ale samozřejmě jsem nechal místo i pro mé papoušky královské, papoušky nádherné a kakariki, se kterými jsem kdysi začínal.
A jak se Ti daří v chovu Alexandrů?
Myslím, že dobře. Nyní opět dokrmuji další
mláďata, aby byla ochočená. Podařila se odchovat i mláďata Alexandrů velkých. Z těch
jsem měl velkou radost, protože jsem na ně
dlouho čekal. Když koupím Alexandra třeba
ročního, tak začíná hnízdit asi tak ve třech
letech. Potom je moje radost veliká, když vytvořím pár, když si sameček a samička „sednou si k sobě“ a mají za pár let mláďata. Moc
mě potěšilo, když si loni přijel pro ochočené-

Chovatel papoušků, čtrnáctiletý Pepík Jílek,
s letošními mláďaty Alexandrů malých, které je
třeba denně dokrmovat.

Nečekaný dar od obdivovatelů, vlastnoručně
vyřezaný obrázek s papouškem, si našel své
čestné místo na dvorku pod pergolou.

ho Alexandra můj třídní učitel. Speciálně pro
něj jsem vybral mládě, které jsem ochočil. Ve
škole se vždycky dozvím, jak se Janíkovi, tak
se ten papoušek jmenuje, daří a jaké vyvádí
lumpárny. Teď už dokonce umí mluvit!

domuju si, že to není samozřejmé a jsem za to
moc rád.

No tak to je bomba! Pepíku, je vůbec něco,
co se ti nepovedlo?
Ano, to také. Naučil jsem se počítat s tím, že
ne vždycky se podaří například první snůška,
anebo když uhyne nějaký pták. Už to k tomu
patří. Dřív jsem to bral velmi špatně, hodně
jsem každý neúspěch obrečel, teď už to beru
trošku jinak, ale i tak mě to vždycky strašně
mrzí. Měli jsme i pár „výjezdů na pohotovost“
do Brna. V tomto mně hodně pomáhá tatínek
a řeší se mnou problémy, které nepočkají.
Letos mně dostavěl zimoviště pro Alexandry
a zase plánujeme novou voliéru.
Podle toho, co říkáš, začínám mít podezření, že tě ve tvém koníčku podporuje celá rodina…
To určitě. A je mi jasné, že bez našich bych si
tento koníček dopřát nemohl. Nějakým způsobem mi vlastně pomáhají všichni. Tak třeba
mamka, pokud jedu někdy na celý den pryč,
dokrmuje mláďata. Bráška Luba mi zase hodně pomáhá s krmením a úklidem voliér. Uvě-

Takže, jedná se koníček, kterému se musíš
věnovat 365 dnů v roce, žádné „dnes se mi
nechce“ prostě neexistuje…
No, to neexistuje, musím pořád valit jak drak,
jak říkává mamka. Občas je to náročné, starat
se musím ať je léto nebo zima. Ale nestěžuji
si, prostě mě to baví. Nejen ptáci, ale zvířata
vůbec, jsou můj život. Mám je rád a nedovedu si představit, že bych je kolem sebe neměl.
Doma mám ještě dva psy a dvě želvy, ty jsem
dostal k narozeninám. Strašně moc jsem si je
přál.
Teď mě napadá jedna a úplně poslední otázka… Opověď nějak tak už tuším. Co bys rád
dělal v dospělosti?
Chtěl bych být veterinář.
Bingo! Pepíku, moc ti děkuji za zajímavý
rozhovor a moc ti přeji, ať se ti v nejen v chovatelství, ale vůbec v životě, daří!
Za rozhovor Pepíkovi poděkovala
Karolína Bártová.
Velké díky patří také paní Lubomíře Jílkové,
mamince Pepíka Jílka,
za ochotnou spolupráci.
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POŽÁRNÍ ÚTOK.
Jarní závody roku 2022 velkopavlovických mladých hasičů
Tvrdonice – První letošní závody, první medailový úspěch

Velké Pavlovice a Kobylí – Vskutku perný víkend mladých hasičů

Novosedly – Větrná loterie cenný
kov nerozcinkala

V sobotu 30. dubna 2022 se velkopavlovičtí
mladí hasiči vydali na soutěž v požárním útoku do Tvrdonic. Po dvouleté pauze zaviněné
covidem navíc s novými členy bez zkušeností
ze soutěží. Očekávání nebyla veliká, ale opak
byl pravdou.

Velkopavlovičtí mladí hasiči zažili perný
víkend, během kterého se zúčastnili dvou
soutěží v požárním útoku, z toho jedna byla
dokonce domácí soutěž.

Mladí hasiči se v sobotu 28. května 2022 vydali na soutěž do Novosedel. Větrná loterie
ovšem medaile nepřinesla.

Mladší žáci po pěkném výkonu skončili na
pátém místě a starší dokonce s časem 21:36
skončili třetí a brali tak bronzové medaile.

V sobotu 14. května 2022 pořádal sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice soutěž mladých hasičů v požárním útoku, kterého se
zúčastnilo 23 družstev v kategoriích mladší
a starší žáci. Domácí mladí hasiči, možná vinou menší nervozity před domácím publikem,
skončili na šestém a osmém místě.

Nejblíže se k stupňům vítězů přiblížilo družstvo starších žáků. S časem 21:03 obsadilo
celkové čtvrté místo. Mladší žáky vítr odvál až
na konečné šesté místo.
Umístění těsně pod stupni vítězů se už zdá
býti osudovým! Né, nechce aby nám říkali
„bramboráři“!

Hned den nato, namísto odpočinku, v neděli
15. května 2022, vyrazili mladí hasiči do Kobylí. Podařená soutěž s velkým počtem družstev však opět skončila pro naše hasiče bez
zisku cenného kovu. Mladším žákům unikla
medaile těsně, skončili díky pěknému výkonu
čtvrtí. Starší žáci, po neméně kvalitním výkonu, obsadili páté místo.

Mladí hasiči dali do prvního letošního závodu
všechno a vyplatilo se. Přivezli cennou medaili!

Na soutěž do Dubňan se v sobotu 14. května
vydal také velkopavlovický A tým. Tomu cenný kov cinkl a naši borci obsadili třetí místo.

Ladná & Pasohlávky – Double
závody a jeden osobáček

Voderady – Výlet za hranice medaile nepřinesl

V sobotu dne 4. června 2022 se mladí hasiči
vydali na soutěž do Ladné. Ve vysokých teplotách se představilo pouze družstvo starších.
Těm se i přes drobné škobrtnutí podařilo dosáhnout času 21:31 a skončit na 6. místě.

V sobotu, dne 7. května 2022, se mladí hasiči
vydali za hranice naší republiky na soutěž do
slovenských Voderad.
Soutěž se skládala z požárního útoku a štafety požárních dvojic. Ani v jedné disciplíně si
naši mladí hasiči nevedli špatně, ale na lepší
než 10. místo to bohužel nestačilo. Děkujeme
slovenským kolegům za hezky uspořádanou
soutěž a za jejich pohostinnost.

Jde to, ale dře to! Na závodech v Novosedlech nám ta „bramboračka“ chutnala poněkud hořce…

Z útoku v Kobylí vzešel pro velkopavlovické
hosty bramborový post. Ani neúspěch, ale
ani úspěch. Rozhodně motivace!

Ještě v průběhu soutěže se část týmu a vedoucích přemístili na soutěž Břeclavské hasičské
ligy do Pasohlávek. Tam se představil A tým
dospělých a premiérově i nově složený dorost.
Oba týmy si nevedly špatně. Dospělí si vylepšili sezónní maximum a tým dorostu ukázal
velký potenciál do budoucna.

V zápalu boje! Každé umístění, i kdyby na
chvostu žebříčku, je výsledkem maximálního nasazení. Na krev!
Ve slovenských Voderadech sice bez medaile, zato s dobrým pocitem
z dobře odvedené práce a dobrou náladou!
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Michal Procinger,
Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice
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JARNÍ ŠLAPKA 2022
ANEB VYDAŘENÝ KROK DO NOVÉ TURISTICKÉ SEZÓNY
V sobotu 23. dubna 2022 uspořádal Velkopavlovický okrašlovací spolek akci Jarní šlapka,
která znamená jakési metaforické otvírání
turistických vycházek mezi vinohrady. Sešli
jsme se v lesoparku, kde Ing. Pavel Procházka
ml., předseda spolku, přivítal všechny účastníky akce a Jan Havránek připomněl historii
výšlapů, která spadá až do roku 2010.
Trasa, která vedla kolem rozhledny, přes
„Šlechtitelku“, končila na farním dvoře,
kam jsme vstupovali již za zvuků cimbálové
muziky Vinica. Děkujeme za milá zastavení
a pohoštění na rozhledně (Rodinné vinařství
Suský/Martina & Marek Suských, Vinařství
Helena/Helena Bednaříková) a Šlechtitelské
stanici vinařské. Bylo to skvělé!
Obrovskou radost jsme měli z počtu účastníků. Panu faráři děkujeme za možnost strávit
příjemné odpoledne na farním dvoře. Vše bylo
podpořeno krásným počasím, a tak není divu,
že se nikomu nechtělo odcházet.
Mgr. Renata Bláhová,
Velkopavlovický okrašlovací spolek

Letos jsme otevřeli novou turistickou sezónu v hojném počtu, Jarní Šlapka se vydařila
nad očekávání. Na podzim na shledanou!

SE SOKOLEM DO HVOZDŮ PÁLAVY
ANEB PODESÁTÉ HŘEBENOVKOU Z PAVLOVA AŽ DO MIKULOVA
V sobotu, dne 23. dubna 2022, se uskutečnil
již X. ročník jarního přechodu Pálavy se Sokolem Velké Pavlovice. Byl to sice jubilejní kulatý ročník, ale co do počtu s méně účastníky,
než bychom si byli přáli.
Komornější sestava se však nenechala zahanbit a do výšlapu se vydala s pevným odhodláním si den užít na tisíc procent, s dobrou
náladou, radostí ze zdravého pohybu a s chutí
strávit aktivní chvíle s přáteli.
Počasí se sice po ránu netvářilo úplně ideálně,
ale jakmile jsme dorazili do Pavlova, dostalo
rozum. Mračna se protrhala a po celý zbytek
dne bylo krásně, ani zima ani horko, zkrátka
a dobře „tak akorát“ na pěší turistiku.
Letos jsme nezačali výšlap jako obvykle návštěvou vinotéky u Paulusů, ale v obecní vinotéce v Pavlově, která byla pro některé z nás
novinkou. Dobré kafíčko, pohárek vína či pro
děti ovocný čaj, byly skvělým zpestřením startu našeho výletu.
Někteří náruživí turisté však tuto „kulturní
vsuvku“ dobrovolně oželili. Zřejmě je nohy už
brněly natolik, že se raději tekuté pochutiny
vzdali a vydali se na cesty turistickou stezkou
vzápětí po příjezdu do Pavlova. Cíl si totiž naplánovali až v Mikulově, čekala je tedy dlouhá
a náročná cesta, a navíc hořeli nedočkavostí
po tsunami zážitků z divokých hvozdů pálav-

Zdolání jednoho z vrcholů Pálavy – hradu Děvičky se rovná zdolání svačinových zásob
z batohu, aneb co mám v žaludku, na zádech mě netíží!
ské přírody. Jiní zase žhavili své fotoaparáty,
chystali se na lov těch nejúžasnějších kompozic a bažili po celodenní hře světel. Holt, co
člověk, to koníček a priorita, aneb, jak se u nás
na Moravě říká: „Proti gustu žádný dišputát!“
Všichni jsme zdárně celý výšlap zvládli a pořádně si ho užili – což byla meta nás všech. Už
teď se těšíme na další ročník! Přidáte se k nám?
Pohybu zdar, turistice a dobré náladě
zvlášť!
Ing. Jana Václavková,
T.J. Sokol Velké Pavlovice

Výšlap na Pálavu není pouze o příležitosti
dát si zdravě do těla, ale také si mezi sebou
popovídat a v neposlední řadě pořídit spousty krásných fotograﬁí na památku.

25

3
2022

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

SENIOŘI NA CESTÁCH
Cílem byla Vysočina a družební město Ždírec nad Doubravou
V sobotu 23. dubna 2022 navštívil Klub důchodců Velké Pavlovice spolu se starostou
panem Jiřím Otřelem seniory z družebního
města Ždírec nad Doubravou, které se nachází
v srdci Vysočiny.
V dopoledních hodinách, za doprovodu starosty města pana Ing. Bohumíra Nikla, místostarosty pana Ing. Františka Němce a paní
Ludmily Andělové z místního spolku seniorů,

nejdříve navštívili sklárnu v Karlově. Zde měli
možnost prohlédnout si bohatou expozici
sklářských výrobků a také byli svědky výroby
skleněných ﬁgurek.
Poté následovala okružní jízda městem Ždírec
nad Doubravou zakončená návštěvou nového
hřiště, jež je součástí areálu místní školy.
Po vynikajícím obědě ve školní jídelně se naši
senioři přemístili do kulturního domu ve Stu-

denci, místní části Ždírce nad Doubravou, kde
se po dvouleté přestávce setkali se ždíreckými
seniory. Na všechny zde čekala taneční zábava
se skupinou MudrBand, vystoupení dětského
pěveckého sboru a výborné občerstvení.
Domů se naši senioři vraceli unaveni, avšak
plni dojmů a nezapomenutelných zážitků.
Oldřich Otáhal,
Klub důchodců Velké Pavlovice

Velkopavlovičtí výletníci se v rámci zájezdu
do Ždírce nad Doubravou zúčastnili exkurze ve věhlasné sklárně Karlov. Navštívili
i tamní podnikovou prodejnu

Každý výlet si zaslouží společnou fotograﬁi.
Tato byla pořízena před ždíreckou základní školou.

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ
SOUČASNOST A HISTORIE LIDOVÉ KULTURY
V REGIONU MODRÝCH HOR
Rozlohou malý region Modré Hory je svazkem obcí Vrbice, Bořetice, Kobylí, Němčičky
a města Velké Pavlovice, nacházející se etnograﬁcky v jižní části subregionu hanáckého
Slovácka, je ovšem svou jedinečností jednou
z nejkrásnějších národopisných částí celého
moravského Slovácka.
Lidová kultura v písni, tanci, nářečí i zvycích
se udržuje v našem regionu i pod vývojovým
vlivem společnosti nepřetržitě už po staletí.
Ještě dnes u nás potkáte starší ženy ve všedním kroji a při slavnostních příležitostech
jako jsou hody, církevní svátky či kulturní
vystoupení, můžete obdivovat honosnost
slavnostního mužského, ženského i dětského
kroje.
Tradiční hody v regionu jsou nejen živou tradicí tzv. folklorismem, ale i setkáním „míst-
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Tradiční krojované hody ve Velkých Pavlovicích – nehmotné bohatství,
které je naší povinností v nezměněné podobě zachovat pro další generace.
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ních a přespolních“. V současnosti se lidé na
hanáckém Slovácku oblékají o svátečních
chvílích do pompézních lidových krojů, které
se vyznačují pestrostí výšivek a maleb, objemnými sukněmi a bujarým mašlením, což má
prezentovat „bohatost kraje“. Často už se nositelé krojů nedrží jen tradičních vzhledů, ale
také přináší do svých oděvů vlastní nápady na
další zdobení.
Starší nositelé kroje oblékají spíše konfekční
selský polokroj z období první poloviny dvacátého století, který je sice méně zdobný, ale
svou praktičností a funkčností lépe koresponduje s dobou, kdy bylo oblékání kroje každodenní součástí života na moravském venkově.
V dnešní době se najdou i nadšenci a milovníci původní tradiční lidové kultury hanáckého Slovácka - tzv. nositelé tradic, kteří našli
zalíbení v písních, tancích a lidových krojích
svých předků. Tito nadšenci si pořizují zdejší
kroj v podobě, jakou měl ve svém vrcholném
vývojovém období, tedy v letech 1830 až 1850,
a vzdávají tak čest jeho mimořádné řemeslné a tvůrčí (hlavně v případě výšivky) úrovni
a okázalé kráse.
V lidových písních se odráží smutné i radostné chvíle lidského života. Častými motivy jsou
láska, válečné události, práce a plody přírody.
Tradiční tance na hanáckém Slovácku jsou
zachovávány do dnešních dnů, jedná se především o hanáckoslovácký verbuňk, skočnou
a starodávný obřadní hodovní tanec „zavádka“ – tyto i další tance s nadšením udržují
místní folklorní soubory. K nejstaršímu hudebnímu doprovodu patří gajdošská a hudecká muzika, kterou od konce 18. století začal
doprovázet cimbál. Cimbálové muziky byly
v druhé polovině 19. století vytěsněny štrajchem a ve 20. století zcela převládla dechová
hudba. Dnes se na hanáckém Slovácku uplatňují dechové kapely a cimbálové muziky.
V každé obci hanáckého Slovácka se udržují
různé kulturní, folklorní a vinařské slavnosti. Patří mezi ně krojované hody, vinobraní,
otevřené sklepy, košty vín, dožínky, fašanky,
krojované plesy a další. Region má i svůj národopisný festival, nazvaný „Kraj beze stínu“,
který je od roku 1976 pořádán v obci Krumvíř.
Zmiňované Hanácké Slovácko, to jest národopisný region, ve kterém se nachází všechny
modrohorské obce. Zajímá vás, kde se Hanácké Slovácko rozprostírá? Společně s informacemi o dialektu a variantách kroje v jednotlivých obcích najdete odpověď na přiložené
mapě.
Ještě v dnešní době můžete v našem malém regionu najít členy působící v dětských i dospěláckých národopisných folklorních souborech
nebo mužských a ženských pěveckých sborech. I tato folklorní uskupení mají prospěšný
význam pro zachování lidové kultury.
Lukáš Stávek
& Městské muzeum a galerie Hustopeče
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KALENDÁRIUM
ANEB KVĚTNOVÉ A ČERVNOVÉ 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.

KVĚTEN
• 5. května 1609 – zemřel Štěpán Illeyházy
a statek přešel na jeho vdovu Kateřinu hraběnku z Palfy - Erdodu.
• 27. května 1859 – vzplál oheň v čísle popisném 75; vyhořelo 89 chalup a presúzů.
• 1. května až 30. září 1916 - byl zaveden tzv.
letní čas, t.j. posunut byl o 1 hodinu dopředu.
• Roku 1897 – byla vystavěna trať ze Zaječí
(Saitz) do Hodonína a dne 16. května projel
tratí první vlak.
• 11. května 1917 – byly dva zvony sundány
z věže kostela a pro válečné účely odvezeny
do Vídně.
• 8. května 1921 – byla požádána elektrárenská společnost (patrně Západomoravské
elektrárny), aby v tento den (neděle) vyslala
do obce referenta, jenž by občanům podmínky a výhody elektrického osvětlení náležitě
vysvětlil.
• 1. května 1926 – byl proveden „poklep“ na
základní kámen pro stavbu sokolovny a již
v témže roce se hodovalo v nové tělocvičně.
Nákladem 300 tisíc korun byla postavena na
velkém prostranství před panskou sýpkou
Sokolovna.
• 13. května 1929 – byl položen základní kámen k stavbě obecné školy, která byla dne
24. srpna 1929 slavnostně otevřena.
• 1. května 1938 – proběhlo první promítání
zvukového kina v Katolickém domě.
• 20. května 1938 – hrozilo naší republice nebezpečí, že bude napadena sousedem. Proto
byl povolán jeden ročník záložníků k mimořádnému cvičení ve zbrani. Z Velkých Pavlovic nastoupilo asi 50 mužů.
• V květnu 1942 – byla úředně zastavena výroba v cihelně.
• 22. května 1955 – na hřišti za Svodnicí
(Trkmankou) se konalo okrskové cvičení
spartakiádních skladeb za účasti asi 600 cvičenců a cvičenek.
• V květnu 1957 – byly opraveny a vyčištěny
varhany Dřevopodnikem v Brně za 3.900 Kč
• 8. května 1960 – byla posvěcena Lourdská
jeskyně.
• V květnu 1960 – ze staré pošty do nové
budovy byly přestěhovány kanceláře šlechtitelské stanice, kde byla umístěna i lisovna
a sklep.
• V květnu 1970 – bylo zavedeno v kostele
rozhlasové zařízení za 16.000 Kčs.
• V květnu 1973 – se opět vyskytla slintav-
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ka v Rakvicích, takže Velké Pavlovice byly
v I. ochranném pásmu
• 28. května 1974 – byl položen základní kámen stavby nového závodu Moravských vinařských závodů.
• 6. května 1976 – ve městě bylo pozorováno
zemětřesení, které se projevilo chvěním nábytku a sklenic.
• V květnu 1978 – byla provedena montáž
bleskosvodů na faře a kostele.
• 18. a 19. května 1979 – bylo postaveno lešení k faře (opět lešenáři z Mikulovic u Třebíče
a okolí – jako na kostele). Všechna nová okna
na faru vyrobil podnik místního hospodářství ve Starči u Třebíče.

Pavlovicích pamětníka podobného Božího
dopuštění, jen se vypravuje že před 103 léty
v den sv. Jana a Pavla 26. června podobné
krupobití Pavlovice postihlo.
• 1. června až 15. června 1866 – z příčiny povstalé války mezi Rakouskem a Pruskem obdržela Obec Velké Pavlovice císařské vojsko
a sice 24. bataillon myslivců od 1. června až
do 15. června 1866 na ležení.
• Od roku 1876 – v měsíci červnu byl hlavní
oltář celý obnovený, též i kazatelna a křtitelnice nákladem 190 zlatých.
• 10. června 1883 – světil farář Bartoloměj
Špatina kříž u Bedříšky postavený z pozůstalosti Barbory Horáčkové.

• 3. května 1985 – na místním hřišti proběhla
místní spartakiáda za účasti 340 cvičenců,
kteří předvedli 6 skladeb.

• 29. června 1890 – průtrž mračen a krupobití.

• 1. května 1988 – při JZD byla zřízena tiskárna.

• 1. června 1922 – pro zchátralost měl být
rozhodnutím okresního úřadu uzavřen
obecní hostinec. Na žádost obce bylo uzavření odloženo, k opravě došlo až po čtyřech
letech.

• 11. května 1988 – požár střechy výrobní budovy JmDZ Velké Pavlovice. Škoda
9.998.800 Kč. Příčina: sváření - řezání autogenem, zraněno 8 osob.
• 9. května 1991 – Pplk.v.v. Josef Pavelka obdržel řád M. R. Štefánika za zásluhy v boji
proti nacismu.

• 15. června 1919 – byly konány obecní volby.

• 19. června 1924 – kolem Pavlovic projížděl
T. G. Masaryk a byl zdraven dětmi i dospělými.

• 26. května 1995 – byl schválen nový zákon
o vinohradnictví a vinařství, podle něj je Velkopavlovicko jednou ze tří vinařských oblastí na okrese Břeclav.

• 30. června 1916 – bylo povoleno vykopat
4 topoly za Svodnicí, aby zde mohla být postavena tribuna pro c. a k. vojenskou kapelu,
která zde bude koncertovat ve prospěch invalidního, vdovského a sirotčího fondu.

• 7. května 1999 – přes Velké Pavlovice projel
peloton cyklistického Závodu míru

• Červen 1930 – bylo otevřeno hřiště za Svodnicí (Trkmankou).

• V květnu 2000 – v soutěži Chléb roku 2000
získalo pekařství Jaroslava Pešáka diplom
podnikatelského svazu pekařů a cukrářů
České republiky.

• Červen 1934 – byla vydlážděna nákladem
86.000 Kč kostkami silnice podél obou škol
k hasičskému skladišti u hřbitova.

ČERVEN
• 15. června 1861 – přišla velká voda od Klobouk, která sahala až k plotu farní zahrady
a zaplavila všechna pole až k Trkmanskému
mlýnu.

• 27. června 1936 – proběhlo župní cvičení
v orlovně.
• 12. června 1938 – konaly se obecní volby,
v nichž nejvíce hlasů (450) získala strana sociálně demokratická.
• 17. června 1938 – konaly se obecní volby.
Zvoleno bylo 9 lidovců, 9 sociálních demokratů, 2 nár… (?), 6 agrárníků a 2 fašisté.

• 23. června 1861 – po 7. hodině večer přišel
silný orkán, který způsobil velké škody na
kostele.

• Červen 1938 – započala se šířit slintavka
a kulhavka, která se do srpna rozšířila po
celé obci.

• 19. dubna 1879 – (ze zápisu ze zasedání
obecního představenstva) Na žádost pana
hostinského Jana Wšetečky, aby bylo upuštění pachtu obecního hostince, zde povolil obecní výbor žádosti této. Pachtíř Jan
Wšetečka se pronajmutí od 1. června 1879
a jest obci 50 zlatých jakožto nájemného
od 1. června 1879 zaplatiti povinen.

• 15. června 1945 – byla zahájena doprava
cestujících, v červnu vykonávají ruští železničáři dozor na dopravu a při nakládání ruských vojenských transportů.

• 21. června 1890 – o půl třetí hodině odpoledne se strhla hrozná bouře s krupobitím.
Příval vody způsobil velké škody, voda místy stála až na 1 metr vysoko. Není v celých

• 22. června 1947 – obecní kroniku podepsal
president republiky dr. Edvard Beneš.
• 30. června 1950 – požár skladiště PHM.
Majitel: Moravské drůbežářské závody. Škoda 2.000 korun, příčina nedbalost,1 osoba
zraněna.
• Od 1. června 1960 – připadla cihelna ve
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Velkých Pavlovicích pod správu okresního
podniku Výroba stavebních hmot, Hustopeče u Brna. Cihelna je kruhová v 16 komorách
s kapacitou pece 65.000 ks. Vyrábějí se zde
cihly strojově s denním výkonem 17.000 ks.
• Červen 1960 – koncem měsíce vypukla slintavka. Po tři neděle byl kostel zavřen. Průvod na Boží Tělo se proto nekonal.
• 9. června 1970 – před 18. hodinou způsobila průtrž mračen na Ždánicku a Kyjovsku
živelnou pohromu, která neměla v dějinách
obdoby. Živel zničil veškerou úrodu a voda
brala s sebou vše, co jí stálo v cestě. U můstku ke zdejší železniční zastávce byla zachycena uhynulá kráva a dvě prasata. Valící se
voda v okolí koryta Trkmanky napáchala
škodu i v naší obci, ač zde vůbec neprše-

lo. Bylo zaplaveno na 300 ha úrodné půdy.
V humnech domů v ulici Hlavní bylo až
140 cm vody, byla zaplavena i železniční trať
mezi nádražím a zastávkou.
• 15. června 1975 – se konala místní spartakiáda za účasti 680 cvičenců.
• 1. června 1979 – byla slavnostně otevřena
nová budova mateřské školy typu VELOX.
• Červen 1979 – koncem měsíce byla dokončena oprava fary (nová okna a fasáda). Náklad mimo práce, které byly vykonány zdarma, byl 51.000 Kčs.
• 30. května až 4. června 1983 – ve městě
probíhalo natáčení Československé televize pořadu „Města našich dnů“, dokumentární ﬁlm o Velkých Pavlovicích byl vysílán

2022

21. září 1983.
• Červen 1995 – v důsledku zvýšených srážek
se vylila Trkmanka a zatopila lesík a zahrady
u železniční zastávky.
• 29. června 1999 – vypuknul požár sekačky
SPS-35 TORON Zemědělského družstva.
Škoda 500.000 Kč. Příčinou byla technická
závada. 3 osoby byly zraněny,1 osoba zemřela na následky popálenin.
• Červen 2009 – začátkem měsíce byla zahájena generální oprava části střechy kostela.
Jednalo se o střechu nad presbytářem a zákristií. Tesařské práce provedla specializovaná ﬁrma Tesařství Břetislav Kocián z Třebelovic.
Zpracoval Oldřich Otáhal

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V HUSTOPEČÍCH.
DĚTI SE NAUČILY, JAK SE CHOVAT V OSTRÉM PROVOZU
V pátek 20. května 2022 jsme si celotřídně jako první skupina předškoláků, udělali výlet
na dopravní hřiště do Hustopečí. Další skupinka se zúčastnila výuky následující úterý,
tedy pár dnů po nás a užila si to stejně báječně jako my. Nejprve se děti kochaly cestou
autobusem, pár z nich se svěřilo, že už hodně
dlouho takto nejelo a vyvýšená sedadla jim
dělala komfort v rozhledu. Pan řidič nás svezl
spolehlivě na místo výstupu, na autobusové
nádraží Hustopeče.

a kde je třeba mít míru trpělivosti.
Za nekonečnou empatii k dětem a porozumění patří obrovský díky učitelům – instruktorům a tak nějak všem, kdy si všichni my
dospěláci uvědomujeme, jak zejména v dnešní době a v rušném provozu na pozemních

komunikacích je nutné respektovat pravidla
a ohleduplnost vůči sobě, abychom všichni
vždy v pořádku dojeli…
Kolektiv učitelek Mateřské školy
Velké Pavlovice

Na dopravním hřišti na nás byli již připraveni
a čekali na nás dva dopravní instruktoři, kteří
mají na starost výuku menších i větších dětí.
Spíše než práce je to pro ně koníček, kterým si
obohacují své zaměstnání dopravních inspektorů. Děti byly seznámeny se semafory, s přechody pro chodce, se základními dopravními
značkami, s telefonními čísly záchranného
systému, s používáním bezpečnostních vestiček a s mnoha dalšími důležitými praktickými
ukázkami a po tomto proškolení mohly být
vpuštěny „do praxe“. Čekala na nás kola, odrážedla a pár autíček na baterie. S nasazenou
cyklohelmou malí účastníci silničního provozu vyrazili.
Naši předškoláčci poznali přechody a semafory pro chodce, semafory pro dopravní prostředky a zejména pravý jízdní pruh. Většina
dětí na konci výuky respektovala správný
jízdní pruh a téměř všechny značky, kde nebyl
výjimkou ani železniční přejezd se světelným
značením. I když samozřejmě vždy se najde
někdo, kdo se teprve těmto pravidlům učí

Šlápnout do pedálů a udržet rovnováhu, to je předpoklad jízdy na kole. Avšak, pokud chcete
jezdit bezpečně a dle pravidel, vyžaduje to jisté vzdělání. Toho se předškolákům dostalo na
hustopečském dopravním hřišti.
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ZŠ Velké Pavlovice má opět vítěze!
V polovině května se konaly v Hodoníně Krajské přebory plavců ve věku 10 a 11 let. Plavecký klub Hustopeče reprezentoval Jan Kos, žák
Základní školy Velké Pavlovice, který opět nenašel přemožitele na 100 m a 200 m Prsa. Navíc ještě přidal dvě 2. místa na 100 m a 200 m
Polohový závod a jedno 3. místo na 50 m Volný
způsob.
Honzík Kos zaujal především svou všestranností a velkým zlepšením ve všech disciplínách. Svými výkony se nominoval na Mistrovství České republiky v Havířově, kde ti nejlepší
jedenáctiletí plavci bojovali 11. června 2022

o mistrovské tituly.
Honzík se opět neztratil. Získal 1× zlato na
200 m Prsa a 1× stříbro na 100 m Prsa.
Nechybělo moc a měl by i bronzovou medaili
na 200 m Polohový závod. Bohužel v cíli mu
rozhodčí řekl, že se pohnul na startu a byl tak
diskvaliﬁkovaný. Ale i to se na závodech někdy
stává. K tomu ještě přidal čtvrté místo na 50 m
Volný způsob a dvě šestá místa na 100 m Polohový závod a 200 m Volný způsob.

stěhovat do Komety Brno. Je to logické vyústění situace. Je potřeba se posunout dál.
Honzíkovi přejeme, aby se mu dařilo i nadále.
Budeme jeho výkonnostní růst sledovat. Dnes
není jiné cesty, pokud to s plaváním někdo myslí vážně. Spousta talentů si myslí, že to zvládnou v malých oddílech do dospělého věku
a pak se posune, ale to už bývá většinou pozdě.
Velká gratulace a hodně štěstí Honzíku!
Za Plavecký klub Hustopeče Vladimír Klemeš

Jan Kos je velkým talentem hustopečského
plavání a není tedy divu, že se po sezoně bude

KDYŽ SE ŘEKNE SADOVÁČEK…
SADOVÁČEK při Mateřské škole Velké
Pavlovice, je folklorní kroužek s mnohaletou tradicí.
Proč právě SADOVÁČEK?
Název folklórního kroužku je inspirován ulicí, kde se velkopavlovická mateřská škola nachází, tedy ulice V Sadech. Byl založen v roce
1975 paními učitelkami Zdeňkou Vlčkovou
– Pláteníkovou a Libuší Melicharovou. Od
té doby funguje, s malými přestávkami, až
do současnosti. Má za sebou vystoupení na
akcích, a to nejen ve Velkých Pavlovicích, ale
i v širokém okolí. Prošlo jím několik generací
dětských tanečníků a zpěváčků.
Pomyslnou štafetu vedení kroužku postupně
převzaly jmenovitě tyto paní učitelky: Marie Šulová, Radka Klašková, Klára Konečná
a Kateřina Strnadová – Pilátová. O hudební
doprovod se velmi zasloužil harmonikář Jan
Melichar. V současné době funguje Sadováček pod vedením paní učitelky Jany Otáhalové
a Jany Teturové.

Sadováček v typických červenicích
na Dětských hodečkách v Kobylí.

30

Sadováček má svou pestrou historii dokumentovanou v kronice, která zaznamenává
důležité okamžiky dění folklorního kroužku,
jako jsou například fotky z vystoupení, ocenění a události spojené s činností Sadováčku.
Školní rok 2019/2020 byl velmi poznamenán
pandemickou situací, která výrazně zasáhla
i do veřejného života. Zájmová činnost byla
zastavena, kulturní akce zrušeny. Malí členové se v rámci možností zkoušek kroužku
účastnili, ale pouze neveřejně za zdmi školky.
Období 2021/2022 už bude v kronice zaznamenáno aktivně, a to těmito akcemi:
Na začátku školního roku, v září, vystoupily
děti s pásmem Řemesla na tradičním Velkopavlovickém vinobraní, v únoru podpořily
svou účastí Velkopavlovické ostatky nejen
v průvodu, ale i svým vystoupením ve Vinařství Prokešovi, s tanečním pásmem Šošovička
a fašaňkové Pod šable.
V květnu zavítal Sadováček do Kobylí, kde

se po dvou letech pauzy opět konaly Dětské
hodečky, tentokrát jubilejní – desáté. Slavnostním pochodem, tanečním pásmem a závěrečným verbuňkem děti rozdávaly radost
všem přítomným a podílely se na hodečkovém
veselí. Zážitkem pro vystupující děti Sadováčku bylo také to, že k pochodu a verbuňku
jim zahrála hodečková kapela Veselá muzika
z Ratíškovic.
V průběhu roku se děti z folklorního kroužku
s krátkým programem účastní slavnostního
aktu na velkopavlovické radnice Vítání občánků.
Lidové písně, kroje a folklorní tradice jsou
národním pokladem, proto je dobře už od
raného věku tuto lásku v dětech podporovat
a pěstovat ji. Když vidíme v očích dětí jiskřičky radosti, nadšení z tance a chuť zazpívat si,
věříme, že se to našemu Sadováčku daří.
Kolektiv učitelek
Mateřské školy Velké Pavlovice

Ve Velkých Pavlovicích si Vítání občánků bez krojovaných dětí
ze školky dokážeme představit jen stěží.
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DEN VŠECH DĚTÍ V PRUHOVANÉM,
NÁMOŘNICKY!
To to letí, to to letí, máme tady svátek dětí!
Letos jsme pro děti připravili ,,Námořnický
den“. Plavili jsme se na korábu Modrá perla
v laguně Mateřské školy, kde děti plnily dvanáct těžkých úkolů do tuctu. Jakmile posádka
úkol splnila, získala část obrázku k doplnění
do lodního deníku. Malí námořníci byli stateční a důvtipní. Díky své šikovnosti se jim
podařilo získat poklad pirátů na Motýlkovém
ostrově.
Z Motýlkového ostrova jsme připluli zpátky
na pevninu, kam přijelo hasičské auto. Pan
hasič seznámil děti s technikou, s oblečením,
výstrojí a výzbrojí a poutavě jim vyprávěl
o práci hasiče.
Oslavy Mezinárodního dne dětí pokračovaly
i ve čtvrtek. Do školky přijelo divadlo Kejkle
se zábavným programem. Týden dětských
radovánek se nám opravdu vydařil. Důkazem
toho byl šťastný výskot a rozzářené oči malých
námořníků, tedy školkaříků!

Malí námořníci s nezbytnou proprietou každého mořského vlka – dalekohledem!
Poklad na dohled!

Divadélko Kejkle předvedlo dětem všelijaké
kejkle, třeba s obrovitánskými bublinami.

V měsíci červnu se ještě můžeme těšit na návštěvu Policie ČR. Seznámí děti s povoláním
policisty. Předškoláci prožijí tajuplnou a dobrodružnou noc v mateřince. Poslední červnový týden proběhne na školní zahradě společná
akce s rodiči „Templářův poklad“ a pasování
předškoláků na prvňáky – školáky. Přestože
tento školní rok už míří do ﬁnále, máme toho
na programu ještě opravdu mnoho. A pak…
pak už nastanou dlouho očekávané a vysněné
prázdniny!
Slunečné dny přejí úplně všem děti a kolektiv zaměstnanců mateřské školy.
Kolektiv učitelek
Mateřské školy Velké Pavlovice

Oslava Mezinárodního dne dětí se v naší mateřince nesla na námořnické vlně!

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola pokračuje ve spolupráci s partnerskými školami na projektu
„Modernizace infrastruktury ZŠ Velké Pavlovice“
Projekt cca za 3,5 mil. Kč byl zahájen
1. ledna 2017 a ukončen 9. září 2019. Byl
financován asi z 90 % Evropskou unií.
V rámci tohoto projektu byla provedena
rekonstrukce a modernizace učebny fyziky a chemie, modernizace učebny cizích
jazyků, byl vybudován bezbariérový přístup k učebnám a zpracována IT konektivita, bez které bychom se při výuce, jak
nyní zjišťujeme, už nemohli vůbec obejít.
Bylo vybudováno také nové bezbariérové
WC a zakoupeny nové pomůcky pro žáky.
Škola musí každým rokem podávat po

dobu pěti let zprávu o udržitelnosti projektu, jejíž součástí jsou i informace o naplňování Memoranda o spolupráci škol.
Úspěšná partnerská spolupráce škol –
ZŠ a MŠ Starovičky, ZŠ a MŠ Bořetice,
ZŠ a MŠ Němčičky a MŠ Velké Pavlovice se uskutečnila i letos, a to v březnu
školního roku 2021/2022, kdy žáci mohli
v učebně fyziky a chemie sledovat pokusy prováděné učiteli Ing. Pavlem Hanzálkem a Mgr. Jiřím Slavíkem.

výše zmíněné partnerské školy. Žáci všech
zúčastněných škol byli nadšeni a již nyní
se všichni těší na další sekání. Některé pokusy si mohli žáci vyzkoušet sami.

Mgr. Michal Rilák,
ředitel Základní školy Velké Pavlovice

Setkání se konalo dvakrát, nejdříve pro
naši mateřskou školu a pak pro ostatní
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Naše základní škola se
zapojila do projektu
„Národního plánu
doučování“
Základní škola Velké Pavlovice je od 1. ledna 2022 příjemcem ﬁnančních prostředků
z Evropské unie na aktivity Národního plánu
obnovy – doučování žáků škol. Investice je
určena na podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Je tak reagováno
na nemožnost realizace prezenční výuky ve
školách během pandemie Covid – 19 a získání
jistých nedostatků ve znalostech z distanční
výuky žáků. Žáci využívali tohoto doučování
již od začátku školního roku 2021/ 2022, a to
v období září až prosinec jen s tím rozdílem, že
ﬁnancování probíhalo ze strany MŠMT.

Základní škola pracuje
na projektu
„Modernizace
odborných učeben
ZŠ Velké Pavlovice“
K hlavním aktivitám tohoto projektu patří
modernizace dvou stávajících učeben - odborné učebny přírodopisu, odborné učebny

polytechnické výchovy a dovybavení učebny
fyziky a chemie. Projekt cca za 2,3 mil. Kč
byl zahájen 14. září 2020 a má být ukončen
30. června 2023. Je ﬁnancovaný asi z 95 % Evropskou unií.
Primárním cílem a současně i výsledkem projektu je zkvalitnění výuky v základní škole
a tím i zlepšení připravenosti žáků pro studium na středních školách a později také uplatnění na trhu práce.
Mgr. Michal Rilák, ředitel Základní školy
Velké Pavlovice

Zmodernizované
učebny žáky naší
školy nadchly. Učení
je zde mnohem větší
zábavou.

Mgr. Michal Rilák, ředitel Základní školy
Velké Pavlovice

Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ
Čtení a čtenářská gramotnost dětí je jeden
z významných faktorů, který určuje jejich
úspěšnost ve studiu.
Základní škola vytváří podmínky pro úspěšný
růst čtenářské gramotnosti u každého žáka.
Čtenářská gramotnost se rozvíjí ve všech
předmětech, tj. i při čtení textů věcných, nejen
při literární výchově.
Díky rozvíjení čtenářské gramotnosti ve školách se z každého žáka může stát přemýšlivý
a nezávislý čtenář.
Na naší škole proběhlo ověřování čtenářské
gramotnosti žáků od 2. do 5. ročníku. Zúčastnilo se celkem 124 žáků.

Umístění nejúspěšnějších čtenářů:
II. ročník
1. místo: Šimon Žampach
2. místo: Šárka Zavadilová, Elena Karásková, Soﬁe Laurenčíková, Ema Jersáková,
David Gawel
3. místo: Filip Gajdár, Ema Valkovičová,
Sandra Burešová
III. ročník
1. místo: Šimon Melichar, Petr Holeček,
Michael Sasínek, Ema Karaﬁátová
2. místo: Adam Pláteník, Anna Lacinová,
Lukáš Válek, Natálie Procingerová
3. místo: David Franta

IV. ročník
1. místo: Jakub Ruprecht
2. místo: František Popelka, Valentina
Šulová
3. místo: Marek Hanák, Lada Krajcarová,
Ema Michnová, Ondřej Kostrhun, Leontýna Zborovská, Šimon Balšínek
V. ročník
1. místo: Natálie Frantová, Aneta Ondráková
2. místo: Veronika Valová
3. místo: Natálie Buchtová, Tadeáš Pítka,
Petr Sýkora, Lucie Sedlaříková, Anežka
Julinková, Jan Horáček
PhDr. Jitka Martincová, pedagožka I. stupně
Základní školy Velké Pavlovice

1. B třída oslavila
Světový den včel
u včelaře
20. květen se od r. 2018 slaví jako Mezinárodní den
včel. Jak víme, včely jsou významnými opylovači, bez
kterých by příroda nemohla existovat a jsou jediným
hmyzem, který produkuje potravu vhodnou pro člověka – vzácný med.
Abychom se toho o včelkách dozvěděli víc, navštívila
naše třída 1. B místního včelaře, pana Antonína Švástu
(mého tatínka). Pan včelař si pro děti připravil povídání
o životě včel a o práci včelaře, a vše doplnil praktickými
ukázkami. Předvedl dětem, jak včelař kontroluje rámky
v úlu, jak značí včelí královnu, jak vypadá rámek plný
medu a jak se med vytáčí v medometu. Děti nadšeně
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Prvňáčci po
návštěvě včelaře
pana Švásty už
ví, kudy vede
cesta medu do
sklenice.
chutnaly čerstvý med, a kdo chtěl, mohl si vzít na ruku
živého trubce, včelího samečka, který nemá žihadlo,
a tudíž není nebezpečný.

kem, na který hned tak nezapomenou. A kdo ví, možná
že se jednou také rozhodnou starat se o včely a věnovat
se této krásné a důležité práci.

Věřím, že pro děti byla tato návštěva příjemným zážit-

Mgr. Martina Dobrucká – třídní učitelka 1. B
Základní školy Velké Pavlovice
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MALÍ I VELCÍ ŠKOLÁCI OSLAVILI DEN ZEMĚ V PŘÍRODĚ
Den Země na II. stupni ZŠ
V úterý 19. dubna 2022 proběhla na druhém
stupni základní školy akce Den Země. Žáci se
po ranním příchodu do školy rozdělili do skupinek a za doprovodu učitelů se vydali směrem
k vlakové zastávce. Odtud už sami chodili po
stanovištích, kde měli plnit různé úkoly.
Žáci během dopoledne navštívili rozhlednu,
myslivnu, rybník Zahájku a park u vlakové
zastávky. Na každém z těchto míst byly pro ně
připraveny různé úkoly, převážně přírodovědného a zeměpisného charakteru.
Počasí bylo trochu chladnější, ale nakonec byli
všichni rádi, že mohli trávit dopoledne v přírodě a na čerstvém vzduchu.
Mgr. Lukáš Svoboda, pedagog II. stupně
Základní školy Velké Pavlovice

Den Země na I. stupni
V pátek 22. dubna 2022 proběhl na prvním
stupni naší školy projektový Den Země. Žáci
během celého dopoledne plnili zajímavé úkoly
v přírodě, které se týkaly znalostí o zvířatech,
rostlinách, stromech, hmyzu, ekologii, třídění odpadu a nechyběla ani relaxační výtvarná
tvorba.

Z prací žáků na téma
„Oslava Dne Země“
Dne 22. dubna si připomínáme krásný svátek,
a to Den Země. Já si ho také se třídou připomněla a ráda bych naší Zemi popřála jen to
nejlepší. Přeji ti, ať se najde co nejméně lidí
nebo spíš žádný člověk, který vyhodí odpadky
do přírody. Nechci, aby lidé ubližovali zvířátkům, nechci, aby znečišťovali potoky, moře
a oceány. Přeji Ti jen to dobré, aby každý třídil
odpad jako já. Chci, abys pro nás byla co nejdéle.
Amálie Janovská, žákyně třídy IV. A
Ahoj Země. Tvůj svátek slavíme 22. dubna.
To je den, kdy jdeme do přírody a poznáváme
Tě. Země je jediná planeta, na které je život,
tak bychom měli vyhazovat odpadky do koše,
a ne do přírody. A taky bychom se k Tobě měli
chovat hezky a starat se o Tebe. V pátek, na
Tvůj svátek, jsme byli se školou v přírodě, dě-

lali jsme úkoly a byli jsme na rozhledně (neboj,
odpadky jsme vyhazovali do koše). Obdivuji
Tě, jak jsi tady s námi už mnoho let a věřím,
že ještě tady dlouho budeš. Přeji Ti, abys byla
krásná a zdravá.
Alžběta Havlínová, žákyně třídy IV.A
MILÁ ZEMĚ, mám Tě mooc ráda! Proto doufám a věřím, že Ti my lidé můžeme slíbit tohle:
Nebudeme rozhazovat jen tak po okolí odpadky, budeme recyklovat odpad, nebudeme plýtvat a budeme šetřit jídlem a vodou,
budeme více chodit pěšky. Nebudeme kopat
do hub a rostliny nebudeme zbytečně trhat...
Uděláme i více, jestli bude potřeba… Neboj,
poznáme, když bude potřeba! A mooc bychom chtěli, aby ses tu měla dobře a vydržela
na věky věků. Budeme o tebe pečovat s radostí
a láskou! Tak se měj krásně, milá Země!
Adéla Čeperová, žákyně třídy IV. A

Oslava Dne Země
se nesla na základní
škole ve znamení
pobytu pod širákem
s vědomostní hrou.
Co myslíte, dokázali
kluci pojmenovat
všechny stromy na
obrázcích?

I přes nepřízeň počasí děti tyto aktivity velice bavily. Získaly spoustu nových informací
a prožily část dne v přírodě v okolí Velkých
Pavlovic.
Mgr. Lucie Nováková, pedagožka I. stupně
Základní školy Velké Pavlovice

DĚTI ŠKOLOU POVINNÉ OBDIVOVALY DRAVCE V LETU
V pátek 6. května 2022 zorganizovala Základní škola Velké Pavlovice ve spolupráci
s městem Velké Pavlovice pro žáky mateřské
školy, základní školy a místního gymnázia
nádhernou podívanou. Pozvali jsme z Lednice společnost „Zayferus“, což je společnost
zabývající se ochranou dravých ptáků, která
se pyšní největší sbírkou dravců a sov v České
republice.
Sokolníci s sebou přivezli např. raroha velkého, výra velkého, sokoly, orly, supy, kondora,
ostříže a luňáka.
Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací, třeba jaký je počet žijících dravců
v naší republice, kterými znaky se vyznačují,
jak vypadá stavba jejich těla a mnoho dalších
poznatků. Samozřejmě to nejpůsobivější, co
zaujalo všechny nejvíce, byla názorná ukázka
lovu dravců.
Akce byla vydařená se vším všudy. Nad hlavami nám prolétli ti největší dravci, odvážlivcům
dokonce mohli usednout i na ruku, která byla

Sokolníci z lednické společnosti Zayferus si pro naše děti připravili nezapomenutelný zážitek.
Pohled na plachtící dravce děti naprosto fascinoval.
kryta ochrannou rukavicí. Při zpáteční cestě
nás sice zastihl déšť, ale všechny děti to nesly neskutečně sportovně a nakonec si z toho
odnesly, že krásná akce může být zakončena
vzrušujícím zážitkem. Přiznejme si, který ro-

dič jen tak vypustí dítě do deště? A v tom děti
viděly to kouzlo, že zakázané ovoce a vzrušení
chutná nejvíce.
Mgr. Jaroslava Stávková, pedagožka
Základní školy Velké Pavlovice
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PÁŤÁCI SE VYPRAVILI NA ŠKOLNÍ VÝLET
DO ZOO A NA ZÁMEK V LEŠNÉ
Žáci páté třídy vyrazili na výlet na zámek a do
ZOO ve Zlíně – Lešné. O tom, jak se jim výlet
líbil, si můžete přečíst v následujícím článku.
Cesta do ZOO byla výjimečná. Seděli jsme
s kamarády v autobuse a bavili se, co asi budeme dělat v zámku. Cesta uplynula rychle. Vešli jsme do ZOO a pokračovali jsme směrem
k zámku Lešná. Chvilku jsme čekali, než nás
pustí dovnitř.
Vešli jsme do zámku a zavalilo nás starodávno. Potom jsme s pomocí šifry hledali klíč od
zámku. Samozřejmě jsme ho našli. Vyšli jsme
ze zámku, nasvačili jsme se a pokračovali
jsme směrem k zátoce rejnoků. Umyli jsme si
ruce a šli jsme si koupit krmení pro rejnoky.
Byla to super zábava. Dokonce tam byla i mláďata rejnoků.
Když jsme ukončili krmení, šli jsme si projít
celou ZOO. Procházeli jsme okolo žiraf, slonů, nosorožců a dokonce i okolo lachtanů.
Překvapilo mě, že lachtani můžou být tak obrovští. Šli jsme dál, až jsme došli na konec, kde
jsme si dali zmrzlinu. Potom jsme se vraceli
směrem k východu. Po cestě byly suvenýry,
tak jsme si všichni koupili něco na památku.
Cesta zpátky utekla rychleji než ta předtím.
Vrátili jsme se ke škole a každý si šel svou cestou. ZOO Lešná ve Zlíně byl super výlet.
Aneta Ondráková, žáky třídy V. A

Prohlídku zámku nacházejícího se uprostřed ZOO průvodci dětem zpestřili zajímavou hrou.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
Středisko volného času při Základní škole Velké Pavlovice zahájilo svoji činnost ve školním
roce 2021/2022 v měsíci říjnu v 18 kroužcích,
do kterých se postupně přihlásilo 178 žáků
z obou stupňů základní školy. Činnost kroužků byla poznamenána hygienicko-epidemiologickými opatřeními. Do kroužku se mohli
přihlásit pouze žáci z jedné třídy, přesto se
všech 18 kroužků podařilo naplnit.
Po mateřské dovolené se vrátila učitelka Mgr.
J. Stávková, a tak byl opět obnoven kroužek
Gymnastiky. Nově otevřeným kroužkem byly
Sportovní hry pro žáky 3. třídy pod vedením
učitele Mgr. L. Svobody a Počítačový kroužek,
který vedl učitel Ing. P. Hanzálek.
V Počítačovém kroužku se žáci učili konstruovat a programovat robotické stavebnice Lego
Spike Education. Práce je velmi zaujala, protože vytvářeli zajímavé projekty, např. model
Formule 1, trezor na peníze, který bylo možné
elektronicky otevřít, a miniroboty, které učili
chodit po vyznačené čáře.
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Ve Střeleckém kroužku pod vedením učitele
Mgr. R. Buryho probíhala celoročně soutěž
o nejlepšího střelce a na závěr činnosti byl
uspořádán závěrečný turnaj žáků. Nejlepší
střelci byli odměněni diplomy a sladkými cenami. Malý turnaj zorganizoval pro své svěřence i učitel Mgr. J. Slavík ve stolním tenise.
Žáci z kroužku Ruského jazyka navštívili ve
druhém pololetí školního roku ukrajinskou
restauraci Samovar v Brně a ochutnali tamní
speciality – např. boršč a pelmeně. Tradiční
jednodenní akce (vánoční dílnička, badmintonové turnaje) bohužel z důvodu pandemie
neproběhly.
Ing. Lenka Bukovská, vedoucí Střediska volného
času při Základní škole Velké Pavlovice
Jedním z nejpopulárnějších kroužků
letošního školního roku na ZŠ byl kroužek
počítačový, kde si žáci mohli vyrobit třeba
tuto formuli. Nutno dodat, že vozidlo
skutečně jezdí – na dálkové ovládání.
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VYHODNOCENÍ SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Ve školním roce 2021/2022 proběhlo celkem
pět kol ve sběru starého papíru. Soutěžilo se
o pořadí třídních kolektivů.

II. stupeň ZŠ

Celkové hodnocení:

2. místo:
9. A; průměr 110,25 kg; celkem 1.764 kg

I. stupeň ZŠ
1. místo:
4. A; průměr 521,00 kg; celkem 10.955 kg
2. místo
4. B; průměr 286,90 kg; celkem 6.300 kg
3. místo:
3. A, průměr 136,80 kg, celkem, 2.052 kg

1. místo:
6. A; průměr 172,13 kg; celkem 3.787 kg

2. místo:
Ondřej Kostrhun; 4. B; 2.336 kg
3. místo:
Zoe Nováková; 4. A; 1.244 kg
II. stupeň ZŠ

3. místo:
8. A; průměr 94,36 kg; celkem 2.359 kg

1. místo:
Viktor Pulkrábek; 6. B; 957 kg

Pořadí jednotlivců

2. místo:
Nela Buchtová; 8. A; 895 kg

I. stupeň ZŠ
1. místo:
Jan Havránek; 4. A; 5.160 kg

3. místo:
Viktorie Zárubová; 9. A; 832 kg
Celkem se podařilo za školní rok 2021/2022
nashromáždit a odevzdat 42.723 kg starého
papíru, z toho I. stupeň odevzdal 30.551 kg
a II. stupeň 12.172 kg. Všem patří velké poděkování.
Ing. Lenka Bukovská, pedagožka II. stupně
Základní školy Velké Pavlovice

ŽÁCI 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY SKLÍZELI VAVŘÍNY
NA ATLETICKÝCH ZÁVODECH V BŘECLAVI
Dne 10. května 2022 se uskutečnil již 53. ročník soutěže školních družstev pořádané Českým atletickým svazem „Pohár rozhlasu s
Českou spořitelnou 2022“. Pohár rozhlasu je
tradiční každoroční soutěž. Družstva všech
škol na území České republiky soutěží v příslušných věkových kategoriích.
Základní školu Velké Pavlovice jeli na okresní
kolo do Břeclavi reprezentovat v kategorii IV.
žáci 8. a 9. tříd - Emma Mwanyolo, Živa Stávková, Nikola Martincová, Anna Kašpárková,
Anna Měřičková, Adina Pláteníková, Daniel
Píša, Jindřich Salajka, Vladimír Martinec,
Samuel Rozsíval, Matěj Komosný, Pavel Mlá-

dek a Konstiantyn Abalmasov. Žáci byli velice
úspěšní a patří jim velká pochvala.
V jednotlivých disciplínách jsme se umístili následovně.
ŽÁKYNĚ
1. místo v běhu na 60 m
Emma Mwanyolo
2. místo ve skoku dalekém
Emma Mwanyolo
2. místo ve vrhu koulí
Anna Měřičková
2. místo ve štafetě 4×60 m
Živa Stávková, Emma Mwanyolo, Nikola

Nejúspěšnější atletky přebírají medaile a diplomy za své skvělé
výkony. Zleva - Emma Mwanyolo, Anna Kašpárková, Živa Stávková,
Nikola Martincová, Anna Měřičková a Adina Pláteníková.

Martincová, Anna Kašpárková
4. místo ve skoku vysokém
Živa Stávková
ŽÁCI
5. místo ve vrhu koulí
Konstiantyn Abalmasov
7. místo ve skoku vysokém
Matyáš Komosný
8. místo v běhu na 1500 m
Daniel Píša
Mgr. Jaroslava Stávková, Mgr. Lukáš Svoboda,
pedagogové Základní školy Velké Pavlovice

„Šedesátka“ se stala zlatou disciplínou pro běžkyni sprinterku Emmu
Mwanyolo. Všechny soupeřky nechala za sebou.
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Závěrečný turnaj kroužku stolního tenisu
Ve středu 25. května 2022 jsme činnost v našem kroužku stolního tenisu zakončili turnajem dvojic.
Kluci hráli systémem „každý s každým“ a po
sečtení bodů z jednotlivých zápasů se umístili
následovně:
1. místo – Josef Jílek (9 b.)
2. místo – Jan Karásek (7 b.)
3. místo – Oliver Grůza (6 b.)
4. místo – Ondřej Kaderka
5. místo – Jakub Procházka
6. místo – Pavel Lacina
Kluci se při zápasech snažili a jsem rád, že
udělali za tento školní rok i posuny v kvalitě
své hry. Tak jen tak dále!
Mgr. Jiří Slavík, pedagog II. stupně
Základní školy Velké Pavlovice

Kluci dali do boje s neposedným míčkem naprosto vše. A proto patří gratulace všem
zúčastněným, na pořadí nehledě!

Z GYMNÁZIA

Maturitní zkoušky roku 2022 úspěšně za námi
Maturitní zkoušky na Gymnáziu Velké Pavlovice začaly v letošním školním roce 11. dubna
2022, kdy studenti maturitních ročníků zpracovávali slohové práce z českého a cizího jazyka. Státní část pokračovala od 2. května 2022
formou didaktických testů z českého jazyka
a dále z cizího jazyka či matematiky.
Po dalších dnech příprav pokračovaly maturitní zkoušky ústní částí od pondělí 23. května
2022. Studenti maturitních ročníků skládali
ústní maturitní zkoušku ze dvou školních proﬁlových předmětů a dvou povinných proﬁlových předmětů vázaných na státní části.
V letošním školním roce maturovalo 19 studentů oktávy s třídní učitelkou Mgr. Annou
Rilákovou v osmiletém studijním oboru.
V maturitní třídě 4. A s třídním učitelem

PhDr. Stanislavem Rubášem maturovalo
14 studentů čtyřletého studijního oboru.
Předsedy maturitních komisí byli Mgr. Renata Pilařová a Mgr. Jana Machová. Celkové
výsledky zpracoval Cermat a jsou následující – v třídě oktáva prospělo s vyznamenáním
11 žáků (58 %) a 8 žáků prospělo. Ve třídě
4. A prospěli s vyznamenáním 3 studenti,
10 studentů prospělo a 1 student neprospěl
u dílčí zkoušky.
Všem maturantům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a přejeme hodně elánu do
dalšího studia, které je čeká po letních prázdninách.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Maturant Dominik Rolíšek potí své znalosti
na „potítku“. Dnes už má vysvědčení
v kapse, stejně jako všichni jeho spolužáci
ze třídy oktáva.

Tablo maturantů
Oktaváni roku 2022 černobíle
Zajímá vás, jak vypadá tablo letošních maturantů třídy oktáva Gymnázia Velké Pavlovice?
Jak to devatenáctce studentů z našeho města
a okolí sluší? A nemáte cestu okolo budovy
školy, abyste se podívali na vlastní oči?
Jste na správném místě! Díky přiložené fotograﬁi si můžete udělat představu, kdo v roce
2022 – dnes už můžeme s jistotou konstatovat
ÚSPĚŠNĚ – odmaturoval.
Ve školním roce skládalo zkoušku z dospělosti na velkopavlovickém gymnáziu celkem

Tablo maturantů roku 2022 třídy oktáva Gymnázia Velké Pavlovice.
33 studentů (oktáva a 4. A) a pouhý jeden
jediný student maturitu „nedal“ a to z jednoho jediného předmětu. Ale není všem dnům
konec, neboť jak se sami studenti nechávají

slyšet - hvězdy září v září! Za dva měsíce se to
určitě podaří.
Všem maturantům upřímně blahopřejeme!
Karolína Bártová

36

3
VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

2022

OBROVSKÝ ÚSPĚCH.
JANA FIŠAROVÁ, STUDENTKA GYMNÁZIA, ZVÍTĚZILA
V MEZINÁRODNÍ OLYMPIÁDĚ PUŠKINOVA INSTITUTU
Do XVIII. ročníku Mezinárodní olympiády
v ruském jazyce se letos zapojily tři studentky
velkopavlovického gymnázia – Radka Valná
a Magdalena Švecová z oktávy a Jana Fišarová z 2. A. Celá soutěž stejně jako loni probíhala v on-line formátu.
Do prvního kola soutěže se zapojilo přes sedm
stovek studentů ruského jazyka z celého světa. Každému účastníkovi byl vygenerován test
na znalosti pravopisu a lexikologie, v dalším
úkolu byly ověřovány znalosti reálií a kultury
Ruska, třetím zadáním bylo napsat slohovou
práci.
Z celkového počtu 722 přihlášených postoupila do semiﬁnále mezinárodní soutěže desetina
soutěžících. Mezi semiﬁnalisty se umístily dvě
naše studentky, Magdalena a Jana. Samotný
postup do ﬁnále je při takové konkurenci obrovským úspěchem! A současně výzvou pustit

se do dalších časově náročných soutěžních
úkolů, které ověřovaly nejen hloubku znalostí,
ale také produktivní schopnosti ústního projevu.
Při on-line formě soutěžení to pro děvčata
znamenalo vytvořit prezentaci a natočit video se svým přednesem. Jana kreativně prezentovala nabyté znalosti o ruských svátcích,
konkrétně o oslavách Velikonoc, Magda ve
vyprávění o městě Petra Velikého spojila své
výborné znalosti z hodin ruštiny s osobními
zkušenostmi ze zájezdu do Petrohradu. Druhý soutěžní úkol semiﬁnálového kola soutěže
také prověřoval vyjadřovací schopnosti a bohatost slovní zásoby, tentokrát při nepřipraveném ústním projevu, a to v časovém limitu
popsat určitý obrázek a zareagovat na otázky.
Z celkového počtu 81 semiﬁnalistů porota vybrala desítku vítězů, a to konkrétně z těchto
zemí – z Vietnamu, Kazachstánu, Tádžikis-

tánu, Estonska, Moldavska, Běloruska, Rumunska, Bulharska, Švýcarska a také z České
republiky!
Vítězkou XVIII. ročníku Mezinárodní
olympiády v ruském jazyce se stala JANA
FIŠAROVÁ – reprezentantka České republiky a studentka třídy 2. A Gymnázia Velké
Pavlovice.
Janě k ohromnému úspěchu velmi blahopřejeme a děkujeme jí, i studentkám Radce a Magdaleně, za skvělou reprezentaci školy, našeho
města i celé České republiky.
Kompletní výsledky XVIII. ročníku soutěže
Mezinárodní olympiády v ruském jazyce naleznete na webu města Velké Pavlovice v aktualitě ze dne 27. dubna 2022.
Mgr. Jana Lorenzová, pedagožka Gymnázia
Velké Pavlovice

Vítězná anglická báseň
Ely Dagidirové, studentky
Gymnázia Velké Pavlovice,
v časopise Bridge
Ve studentském anglicky psaném časopise
Bridge byla vyhlášena soutěž o napsání anglické básně na téma Nonsense poetry, tedy
Nesmyslná poezie. Téma mě ihned zaujalo
a soutěže jsem se rozhodla zúčastnit.
Moc mě potěšilo, když jsem zjistila, že se moje
báseň umístila mezi vítěznými a byla zveřejněna v anglicky psaném časopise Bridge. Tento
úspěch mě velmi motivoval, abych se i nadále
věnovala literatuře a anglickému jazyku, který
mě vždy velmi bavil.
Ela Dagidirová, studentka Gymnázia
Velké Pavlovice

Ela se studentským časopisem Bridge
a svou básní The Key (Klíč).

Báseň The Key v časopise Bridge autorky
Ely Dagidirové.

EXKURZE DO OSVĚTIMI.
TEMNÉ MEMENTO...
Dne 26. května 2022 se studenti druhých
a třetích ročníků vyššího stupně gymnázia
vydali na exkurzi do nacistických koncentračních táborů v Polsku, v Osvětimi a Březince, kam si třída septima přála jet už od doby,
kdy byla ještě tercií. Exkurze se však konala
až teď a troufám si tvrdit, že to tak bylo vzhledem k našemu staršímu věku mnohem lepší.
Zatímco ostatní studenti gymnázia v osm hodin ráno usedali do lavic, většina z účastníků

našeho zájezdu už seděla v autobuse a těšila
se na cestu. Paní průvodkyni jsme vyzvedli v Klimkovicích a celou část cesty, kterou
s námi trávila, nás zásobovala zajímavostmi
o Adolfu Hitlerovi, jeho životě, ale i o samotných koncentračních táborech a hrůzách,
které se v nich odehrávaly. A pokud se mezi
námi v tomto momentu stále ještě nacházel
někdo, kdo exkurzi bral pouze jako „ulejvárnu“ z výuky, po jejím výkladu už byste tako-

vého jedince hledali jen těžko.
Již po příjezdu k osvětimskému koncentračnímu táboru těm citlivějším z nás přejížděl
mráz po zádech a cestou do areálu v naší
skupince houstla atmosféra. Při průchodu
areálem se díky excelentnímu výkladu polské
průvodkyně mnoho z nás nedokázalo ubránit pocitům bezmoci, hnusu, ale taky smutku
a někde byly i slzičky. S přibývajícími foto-
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graﬁemi bezmocných židů, Romů a politických vězňů, vitrínami s jejich kufry, oblečením, nádobím a ostříhanými vlasy nás velmi
silně pohltila pochmurná atmosféra tábora.
Další zastávkou na cestě za poznáním této
nelidské části dějin se stal koncentrační tábor v Březince, jehož velkou část již odnesl
proud času a budovy byly buď srovnány se
zemí, nebo značně ztrouchnivělé. I přesto
nám byl opět podán dechberoucí výklad.
Bohužel informace byly ještě smutnější a určitým způsobem více stísňující, jelikož podle

samotných vězňů byla Osvětim ve srovnání
s Březinkou skoro až „hotel“.

Ikonický snímek – koncentrační tábor
v polské Březince.

Osobně si myslím, že člověk může být sebevíce empatický a i přesto nikdy nebude schopný pochopit, jak lidé v těchto zařízeních museli trpět, když si to nezažil „na vlastní kůži“.
Zároveň je však návštěva jediným způsobem,
jak se o pochopení můžeme alespoň pokusit
a vzdát těmto lidem, hrdinům, neskutečný
hold.
Zuzana Bártová, studentka třídy septima
Gymnázia Velké Pavlovice

ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Oznámení o zvýšení
ABSOLVENTSKÝ KONCERT KLARINETISTŮ ZUŠ školného na Základní umělecké škole
děkovala panu učiteli Marku Burešovi za jeho
V rámci každoročního celorepublikového happeningu ZUŠ OPEN a ve spolupráci s Mikvynikající práci se žáky a také všem vystupuVelké Pavlovice
jícím za jejich výkony. Poděkování vždy patří
roregionem Hustopečsko a jeho projektem
MAP II Hustopečsko - Podpora aktivit spolupráce uspořádala Základní umělecká škola
Velké Pavlovice Absolventský koncert klarinetistů ze třídy pana učitele Marka Bureše.
Absolventka II. stupně ZUŠ Martina Sadílková a absolvent I. stupně ZUŠ Tobiáš Novák
předvedli koncertnímu publiku vše, co se za
dlouhou dobu docházky do ZUŠ naučili a sklidili zasloužené ovace!
Na koncertě zahráli i spolužáci absolventů,
kteří navštěvují vyučovací hodiny u pana učitele Bureše, klarinetisté, saxofonisté a jedna
žákyně hrající na zobcovou ﬂétnu.
Obecenstvo sestavené zejména z rodinných
příslušníků vystupujících mladých hudebníků
s nadšením vyslechlo pestrý a navýsost zábavný hudební program sólových i komorních
skladeb z oblasti vážné i populární hudby.
Ředitelka ZUŠ blahopřála absolventům, po-

i rodičům a prarodičům žáků za podporu v jejich hudebních aktivitách.
Děkujeme také paní Evě Bauerové, DiS z Mikroregionu Hustopečsko za ﬁnanční podporu
našich veřejných akcí.
Koncert se konal v pátek 20. května 2022
v krásných a příjemných prostorách Hotelu
Lotrinský. ZUŠ děkuje majiteli hotelu panu
Lubomíru Stokláskovi i paní ředitelce Iloně
Babulíkové za poskytnutí koncertního sálu
a pomoc při technickém zabezpečení akce.
Video z absolventského koncertu klarinetistů
ZUŠ Velké Pavlovice, z dílny pana Jaroslava Vojtěška ze Zaječí, můžete shlédnout na
webových stránkách města Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz v aktualitě zde dne
23. května 2022.
Milena Karberová, ředitelka
Základní umělecké školy Velké Pavlovice

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám s předstihem, že vzhledem
k prudkému zvýšení cen energií jsme nuceni
od 1. září 2022 zvýšit ceny školného. Základní umělecké školy jsou povinny si hradit provoz z vlastních zdrojů a nedostávají od zřizovatele Jihomoravského kraje žádné dotace.
Pokud jste rozhodnuti, že Vaše dítě bude navštěvovat ZUŠ i ve školním roce 2022/2023,
zaplaťte školné buď osobně do pokladny
ZUŠ, anebo bezhotovostním převodem do
KB na č. ú. 19-2064360207 /0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno Vašeho dítěte.
Platby budou přijímány od 1. září do 31. října 2022. Při nedodržení termínu splatnosti
bude žákovi studium v ZUŠ ukončeno.
Celoroční výše školného v jednotlivých
oborech:
(uvedená výše školného se vztahuje na
jednoho žáka)
a) individuální vyučování (1 žák v hodině)
5.600 Kč
b) individuální vyučování (2 žáci v hodině)
4.200 Kč
c) hudební nástroj + sólový zpěv 8.400 Kč
Přejeme Vám i Vašim dětem další úspěšný
školní rok a těšíme se na shledání s Vámi na
besídkách a koncertech naší školy!
Milena Karberová, ředitelka
Základní umělecké školy Velké Pavlovice

Čerství absolventi ve hře na klarinet ZUŠ Velké Pavlovice – Martina Sadílková (první zleva)
a Tobiáš Novák (druhý zleva).
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Cimbalistky Tereza a Laura
přišly, viděly a zvítězily.
Zlato zacinkalo dvakrát
Žákyně Základní umělecké školy Velké Pavlovice Tereza Bílková z Vrbice a Laura Soukopová z Hustopečí se dne 26. dubna 2022
zúčastnily krajského kola soutěže Základních
uměleckých škol České republiky ve hře na
cimbál, které se konalo ve Veselí nad Moravou.
Obě výborné cimbalistky ze třídy MgA. Michala Grombiříka získaly ve své kategorii
I. cenu, Terezka Bílková dokonce s postupem
do ústředního celorepublikového kola.
Ředitelka Základní umělecké školy Velké Pavlovice paní Milena Karberová děkuje žákyním
i jejich pedagogovi za skvělou reprezentaci
naší školy a blahopřeje k úspěchu!
Milena Karberová,
ředitelka Základní umělecké školy
Velké Pavlovice

2022

Velkopavlovická ZUŠ se stala součástí
celorepublikového happeningu ZUŠ OPEN
V rámci celorepublikového happenningu ZUŠ
OPEN 2022 uspořádala Základní umělecká
škola Velké Pavlovice v neděli 29. května 2022
v Hotelu Lotrinský slavnostní koncert, na
kterém ZUŠ předala Hotelu Lotrinský obraz
Františka Štěpána Lotrinského.
Obraz namaloval pastelem pan Vladimír Nešpor
z Moravské Nové Vsi speciálně na objednávku
ZUŠ, která tak chtěla vyjádřit majiteli Hotelu
Lotrinský panu Lubomíru Stokláskovi a paní
ředitelce Iloně Babulíkové srdečné a upřímné
poděkování za možnost pořádat koncerty v nádherné historické budově velkopavlovické sýpky,
kterou vybudoval právě František Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie.
Základní umělecká škola Velké Pavlovice děkuje majiteli Hotelu Lotrinský panu Lubomíru Stokláskovi a paní ředitelce Iloně Babulíkové za poskytnutí prostor v historické budově
Hotelu Lotrinský a vynikající klavír světoznámé značky PETROF.
Děkujeme také paní Evě Bauerové, DiS. z Mi-

kroregionu Hustopečsko za dotaci na koncert
z implementačního projektu „Podpora aktivit
spolupráce“.
Děkujeme všem žákům ZUŠ za jejich vystoupení a jejich rodinným příslušníkům za podporu ve studiu hudby.
Kteří žáci na letošním happeningu ZUŠ
OPEN ve Velkých Pavlovicích zasedli za černobílou klaviaturu a zahráli? Jmenovitě Lada
Krajcarová, Jindřich Týmal, František Týmal,
Julie Horáčková, Františka Náležinská, Alžběta Havlínová, Solomyia Bardaj, Jan Kos,
Anabela Horáčková, Klára Mikulicová, Miroslav Náležinský a Karolína Hiclová.
Videoreportáž z klavírního koncertu ZUŠ
Velké Pavlovice - ZUŠ OPEN 2022 z dílny
pana Jaroslava Vojtěška ze Zaječí naleznete na
webu města Velké Pavlovice www.velke-pavlovice.cz v aktualitě ze dne 31. května 2022.
Milena Karberová, ředitelka
Základní umělecké školy Velké Pavlovice

SPORT
ZLATO Z MORKŮVSKÉ 24 URVAL PRO VELKÉ PAVLOVICE
CHODEC VYTRVALEC RADEK BÁRTA
Před sedmi lety vyrazili poprvé. Letos po
sedmi letech znovu, avšak díky pandemii Covid-19 teprve popáté. Kdo? Kam? Proč?
Diplom a ceny pro
nejrychlejšího účastníka akce Morkůvská
24 v kategorii M2
– muži nad 40 let si
přivezl do Velkých
Pavlovic Radek Bárta. Cinkot nejvzácnějšího kovu zněl
jako rajská hudba.

Odpověď na první dotaz – neúnavní turisté.
Odpověď na druhý dotaz – do hvozdů, luk,
polí, vinic a sadů okolo obce Morkůvky, ve
dne, v noci, cestou necestou... Odpověď na
třetí dotaz – protože se tu konal ve dnech 7. až
8. května 2022 V. ročník akce MORKŮVSKÁ 24, tedy extrémního závodu jednotlivců.
Z jakého důvodu se o této události zmiňujeme ve Velkopavlovickém zpravodaji? Protože kategorii M2 – muži nad 40 let vyhrál
RADEK BÁRTA z Velkých Pavlovic. Za 6
okruhů v celkové délce 66 km, nachozených
a částečně naběhaných za 24 hodin, si odnesl
zlato! Nejrychlejší čas z roku 2019 sice neobhájil a sladký dort od paní Hladůvkové za tento triumf tedy opakovaně nenakrojil, ale i tak
ho zahřálo u srdce, že jej letošní majitel sladké
laskominy předběhl o pouhých pět minut. Jak
se Radek sám uznale vyjádřil, bylo to pro soupeře vítězství oprávněné a spravedlivé.
Nezničitelný Petr Janča z Klobouk u Brna
urval tento nový rekord v čase 1 hodina a 20
minut v posledním desátém kole, které si dal

v běžeckém tempu! A to navzdory už notně
uchozeným nohám, po více či méně probdělé
noci a s únavou stupňující se s každým dalším
krokem – nepochopitelné! Nabízí se dvojí vysvětlení – buď má tento závodník tajné perpetuum mobile, anebo zvolil vskutku netradiční
způsob sebedestrukce! Aby toho nebylo málo,
Petr naprosto s přehledem s 10 koly, což značí
110 kilometrů v nohou, vyhrál i svou kategorii
M1 – muži do 40 let a stal se zároveň absolutním vítězem závodu.
Radkovi a Petrovi patří obrovská gratulace,
stejně tak všem, kteří se zúčastnili!

Co nám o závodu říkají pravidla M24?
• Morkůvská čtyřiadvacítka je extrémní závod jednotlivců, kteří budou absolvovat
závodní okruhy v délce 10 km v okolí Morkůvek (v roce 2022 to bylo 11 km).
• Vítězem se stává ten závodník, který absolvuje nejvíce okruhů. Počítá se pouze
dokončený okruh. Částečně absolvovaný
okruh není započítáván. Každý závodník
má u sebe mapu a kartičku se svým jménem, kterou dostane na startu závodu.
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• Na kontrolních stanovištích (viz mapa, kterou každý závodník obdrží až v den závodu
na startu, a to z toho důvodu, že se každoročně trasa obměňuje a nikdy se předem
nezveřejňuje kudy povede) si vždy každý
závodník sám označí kleštěmi, které jsou
zavěšeny na kontrolním stanovišti, příslušné okýnko na kartičce.
• Start a cíl okruhu je v prostorách kulturního
domu v Morkůvkách. Tam je vždy přítomen
traťový komisař, který zkontroluje závodníkovi kartičku a pokud je vše v pořádku,
označí ji svými kleštěmi. Takto označená
kartička je i dokladem platně absolvovaného okruhu. Bez označení není okruh uznán.
Traťový komisař rovněž zaznamenává na

nástěnku časy odchodů a příchodů jednotlivých závodníků.
Závod je rozdělen do následujících kategorií:
D1 * holky do 15 let, D2 * kluci do 15 let, Ž1 *
ženy do 35 let, Ž2 * ženy nad 35 let, M1 * muži
do 40 let, M2 * muži nad 40 let
Celá tato „taškařice“ vás vyjde za pouhých
150 Kč za startovné, které zahrnuje dokonce
i občerstvení a nocleh v morkůvském kulturáku. Pokud vás soutěž zaujala a máte chuť se
příště zúčastnit, pro pravidla v plném znění
zadejte do internetového vyhledávače „pravidla závodu Morkůvská čtyřiadvacítka M24
facebook“. Vše je zveřejněno FB akce.

Trocha zajímavostí z ročníku 2022
Letos vyrazilo na trať 125 závodníků, společně
ušli 3.032 km, což je vzdálenost, jako byste 1,3×
obešli po hranicích naši republiku nebo vyrazili
z Morkůvek pěšky po dálnici do Gibraltaru!
A až budete někde číst, že dnešní mládež nemá
kondici, vězte – není to pravda. Přinejmenším
děti a dorostenci v Morkůvkách a okolí jsou
v tomto směru v dobrém slova smyslu jistí
exoti. Nejlepší výsledky mezi nimi dosahovaly
k hranici 70 km a i v dětských kategoriích padaly letos četné rekordy. Jsme rádi, že děti z Moravy boří mýty o současné epidemii peciválství!
Sláva vítězům, čest poraženým a velké poděkování všem zúčastněným i pořadatelům!
Karolína Bártová

Rybolovná technika zahájila sezónu.
Mistrovstvím Moravského rybářského svazu
V sobotu 23. dubna 2022 se na fotbalovém hřišti ve Velkých Pavlovicích uskutečnilo otevřené Mistrovství Moravského rybářského svazu
v rybolovné technice. Závodu se zúčastnilo
celkem 35 závodníků z toho 9 ze Slovenska.
Závod provázelo proměnlivé počasí, kdy ráno
bylo jen sedm stupňů a foukal čerstvý severovýchodní vítr, před polednem ale zeslábnul,
vysvitlo slunce a teploměr se vyšplhal až téměř ke dvacítce.
V kategorii mužů zvítězil v pětiboji kvalitním výkonem 518,175 bodů člen slovenského
reprezentačního týmu Karol Mikula, druhý
skončil jihlavský Karel Kobliha a třetí Jaro-

slav Vaculík z Kroměříže. V sedmiboji docílil
nejvíce bodů Karel Kobliha, stříbrný skončil
Miloslav Krejčí a bronzový Jaroslav Vaculík,
oba z Kroměříže. V devítiboji vyhrál Jaroslav
Vaculík, druhý skončil Miloslav Krejčí a třetí
domácí závodník Jiří Šula.
V ženách zvítězila Zuzana Plachá z Ostravy,
před Adélou Buráňovou z Chropyně a Julií
Šulovou reprezentující velkopavlovický klub.
Kategorii juniorů ovládli kroměřížští závodníci v pořadí první Ondřej Honzírek, druhý
Robert Traj a třetí Jakub Juříček. V juniorkách
zvítězila bratislavská Sára Štuková. V žácích
byl nejlepší Vojta Kisiov z Jihlavy, za ním

se umístili Matěj Kunčar z Kroměříže a Jan
Čermák z Jihlavy. Kategorii mladších žáků
opanoval Adam Smazal z Jihlavy před Janem
Buráněm z Chropyně a Martinem Kotem
z Kroměříže.
Zvláštní poděkování za plynulý a hladký průběh soutěže patří rozhodčím a domácím organizátorům, jmenovitě Radku Bártovi, Oldřichu Vymazalovi, Vladimíru Šulovi, Michalu
Mauerovi a Jiřímu Šulovi ml.
Výsledkové listiny všech závodů Mistrovství
MRS 2022 - PĚTIBOJ muži, ženy, junioři, juniorky; DEVÍTIBOJ muži, ženy; SEDMIBOJ
muži a PĚTIBOJ žáci, mladší žáci naleznete
na webu města Velké Pavlovice v aktualitě ze
dne 25. dubna 2022.
Ing. Jiří Šula, hlavní organizátor soutěže,
Klub sportovního rybářství Velké Pavlovice

Vítězství v 1. LIZE RYBOLOVNÉ TECHNIKY zůstalo doma
V sobotu 7. května 2022 se na fotbalovém hřišti ve Velkých Pavlovicích uskutečnil celostátní
závod čtyřčlenných družstev 1. a 2. liga v rybolovné technice. Akce se zúčastnilo osmapadesát závodníků z celé České republiky.
Až na ráno, kdy trochu sprchlo, závod provázelo příjemné jarní počasí a díky tomu bylo
dosaženo velmi kvalitních výkonů. V 1. lize
zvítězil s náskokem 43 bodů domácí Klub
sportovního rybářství Velké Pavlovice ve
složení Jiří Šula, Vladimír Janoušek, Jan
Bombera starší a Jan Bombera mladší. Na
stříbrném stupni skončil tým z Hořovic,
o pouhý bod zpět se umístila Ostrava, následována opět s bodovým odstupem týmem
Kroměříže "A".
Ve 2. lize zvítězil tým Jablonce "A" před Jihlavou "B" a Jabloncem "B".
Zvláštní poděkování za plynulý a hladký průběh soutěže patří všem rozhodčím a organizátorům, z domácích jmenovitě Oldřichu Vy-

40

Vítězný tým Klubu sportovního rybářství Velké Pavlovice ve složení (zleva) Jiří Šula, Jan Bombera st., Vladimír Janoušek a Jan Bombera ml..
mazalovi, Vladimíru Šulovi a Julii Šulové,
která měla na starosti zpracování výsledků.

nice naleznete na webu města Velké Pavlovice
v aktualitě ze dne 9. května 2022.

Výsledkové listiny celostátního závodu čtyřčlenných družstev 1. a 2. ligy v rybolovné tech-

Ing. Jiří Šula, hlavní organizátor soutěže,
Klub sportovního rybářství Velké Pavlovice

INZERCE

S měsíční splátkou
již od 5 999 Kč
Rozjeďte se vstříc novým zážitkům v inovovaném provedení
modelu KAROQ. K ﬁnancování CHYTŘE navíc zdarma získáte
předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 najetých
kilometrů.

NOVÁ ŠKODA

KAROQ
Již od 638 900 Kč

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 81 kW Ambition v ceně 638 900 Kč, při ﬁnancování
se ŠKODA Financial Services v ceně 638 900 Kč, splátka předem 191 670 Kč (30 %), výše úvěru
447 230 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 534 263 Kč, celkové platby
za úvěr vč. pojištění 581 975 Kč, RPSN vč. pojištění 11,410 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná
splátka 366 011 Kč, měsíční splátka úvěru 4 674 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 5 999 Kč, úroková
sazba p. a. 7,09 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10 % spoluúčast)
s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění
10 000 Kč). Další parametry jsou: min. 31 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností
ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Platí při předání vozu zákazníkovi do 30. 11. 2022.

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: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km

Ilustrativní fotograﬁe

V Podivíně vzniká největší prodejna přívěsných vozíků
na jihu Moravy.
Podivín - Od 11. dubna letošního roku najdete v Podivíně u Břeclavi nově otevřenou prodejnu
přívěsných vozíků firmy Tanatech. Sedmá pobočka české rodinné firmy TANATECH s.r.o., která
je výhradní importér přívěsů Martz, Lider, Zaslaw, Eduard, Tomplan, Hapert, Pongratz, Unikol
a Fracht a karavanů Derubis do České republiky.
V nabídce naleznete všechny kategorie
přívěsů - hobby i profi. Firma postupně
naskladňuje přívěsné vozíky z celé své
nabídky. Brzy na prodejnu naskladní
také skříňové přívěsy a vozíky pro
camping.
Nejlevnější dvoumetrový přívěs Martz
Basic 200 plus můžete zakoupit již za
ceny přívěsů z hobby marketů a navíc
dostanete k vozíku zdarma zámek a
opěrné kolečko. I tyto levné přívěsy mají
dvě kovové příčky pod překližkovou
podlahou pro zvýšení pevnosti a výdrže.
Veškerý sortiment přívěsů včetně více
než 2000 produktů přívěsové techniky
(světla, kabeláže, tažné klouby, díly do
brzd Knott a Al-ko, nájezdy, plachty,
krycí sítě, uzávěry, zámky, kola, pneu,
disky a jiné) pak naleznete na
specializovaném e-shopu:
www.provleky.cz.
Tyto
díly
lze
objednávat s dopravou zdarma k
vyzvednutí na prodejně v Podivíně.

Kontakt a otevírací doba prodejny:
Adresa: Tanatech - pobočka Podivín, Bratislavská, 691 45 Podivín
tel: +420 739 180 350, email: podivin@tanatech.cz
Otevírací doba:
Po - Pá: 8:00-12:00 a 13:00-16:00, So: 8:00 - 10:00
TANATECH se těší na Vaši návštěvu!

www.tanatech.cz

e-shop: www.provleky.cz

vinařský bazoš.cz
nákup, prodej
a komisní prodej
použitého sortimentu
pro vinaře

· nerezové nádrže
· lisy, mlýnky
· viniﬁkátory
· sudy, kádě, vlečky
· ostatní sortiment
+420 606 294 911
info@vinarskybazos.cz

NOVĚ
OTEV
ŘENO

Zaječí

Hlavní 406, 691 05
www.vinarskybazos.cz

VYUŽIJTE KAŽDÝ DEN SPECIÁLNÍ NABÍDKY
NA NAŠEM E-SHOPU!
Doprava ZDARMA na první objednávku
a při nákupu nad 1000 Kč.

Na e-shopu sdmikulov.e-coop.cz najdete vše,
co ve své Jednotě a ještě mnohem více!
Břeclavsko, Mikulovsko,
Brno-venkov, Vyškovsko
Pondělí až pátek rozvoz 15:00 – 21:00
Sobota až neděle rozvoz 9:00 – 12:00

sdmikulov.e-coop.cz

Máte zájem o inzerci v příštím vydání
Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce
kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel. 519 428 149, 777 736 413,
e-mail bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje
4/2022 – 17. srpna 2022
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje
4/2022 – 2. září 2022
Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2022
UPOZORNĚNÍ
Inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém
provedení, barevný tisk neprovádíme!
celá strana, A4 ... 2.670 Kč
1/2 polovina strany, A5 ... 1.340 Kč
1/4 strany, A6 ... 730 Kč
1/8 strany, A7 ... 370 Kč
Cena inzerce je konečná včetně 21% sazby DPH.

Těšíme se na váš zájem!
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KALENDÁŘ AKCÍ – červenec, srpen a září 2022
KOLEM HOREM DOLEM ANEB
PO VINAŘSKÝCH TRATÍCH NA
HORSKÝCH KOLECH
Sobota 2. července 2022, start v 11:00 h
* Od Vinařství Reichman & Reichman
* www.velke-pavlovice.cz

VELKOPAVLOVICKÉ MERUŇKOBRANÍ 2022
Sobota 2. července 2022, od 10:00 do 17:00 h
* vstupné dospělí (od 15 let) 100 Kč, děti
(od 3 let) 20 Kč (konzumace není v ceně)
* Ekocentrum Trkmanka
* www.velke-pavlovice.cz,
www.ekocentrumtrkmanka.cz

VÍNO V ORANŽOVÉM ANEB
NOČNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY
Sobota 2. července 2022, od 17:00 do 24:00 h

* Plac u sokolovny
* www.velke-pavlovice.cz

VELKOPAVLOVICKÉ
VINOBRANÍ 2022

KROJOVANÉ HODY 2022

Pátek a sobota 16. a 17. září 2022

Neděle až úterý od 14. do 16. srpna 2022

* Plac u sokolovny a okolí
* www.velke-pavlovice.cz

* k tanci a poslechu zahraje v neděli – dechová hudba Zlaťulka, v pondělí – Sokolka
a v úterý - Lácaranka
* Plac u sokolovny
* www.velke-pavlovice.cz

KROJOVANÉ HODKY 2022
Sobota 20. srpna 2022
* k tanci a poslechu zahraje dechová hudba
Sokolka
* Plac u sokolovny
* www.velke-pavlovice.cz

NA KUS ŘEČI
S MIROSLAVEM DONUTILEM

* Zahájení a prodej vstupenek na radnici
města Velké Pavlovice (zasedací místnost),
Nám. 9. května 40
* vinné sklepy vinařů spolku Víno z Velkých
Pavlovic
* www.velke-pavlovice.cz,
www.vinozvelkychpavlovic.cz

Pátek 26. srpna 2022, od 19:00 h,
show Miroslava Donutila

NOČNÍ SOUTĚŽ
V POŽÁRNÍM ÚTOKU

* vystoupí kapely Traktor, Harlej, Alkehol,
MetaLinda, Legendy se vrací, Forrest Jump
* Areál Vinium a.s.
* www.velke-pavlovice.cz

Sobota 9. července 2022, začátek ve 21:30 h
* Tréninkové hřiště TJ Slavoj Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

ZÁMECKÉ SNĚNÍ
NA EKOCENTRU TRKMANKA

ZAHRÁVKY HODŮ 2022

TÁBORÁK NA KONEC
ŠKOLNÍHO ROKU
Úterý 28. června 2022, od 17:00 h
* farní zahrada

TÁBOŘENÍ PRO ŠKOLÁKY

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

Úterý 5. července 2022

VINOHRANÍ VE VINIU 2022

ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH
PROSTŘEDKŮ

Sobota 27. srpna 2022

* fara

Neděle 24. července 2022, po mši v 11:00 h
* před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

POUŤ RODIN
DO PŘEDKLÁŠTEŘÍ

Neděle 28. srpna 2022

Sobota 27. srpna 2022

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

HRY PRO DĚTI
Sobota 10. září 2022, od 17:00 h

Sobota 16. července 2022, od 16:00 do 21:00 h
* vstupné dobrovolné
* areál Ekocentra Trkmanka
* www.velke-pavlovice.cz,
www.ekocentrumtrkmanka.cz

KALENDÁRIUM
FARNOST
VELKÉ PAVLOVICE

KRAJEM VÍNA – PUTOVÁNÍ
ZA BURČÁKEM PO MODRÝCH
HORÁCH

* fara

Sobota 3. září 2022, od 9:00 h
* Ekocentrum Trkmanka
* www.modrehory.cz, www.velke-pavlovice.cz

Sobota 23. července 2022, od 20:00 h
* k tanci a poslechu zahraje
dechová hudba Zlaťanka
* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz

VELKOPAVLOVICKÁ LÁVKA 2022
Sobota 6. srpna 2022
* Rybník Zahájka
* www.velke-pavlovice.cz

STAVĚNÍ MÁJE
Pátek 12. srpna 2022, od 18:00 h
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30 VÍN MODRÝCH HOR – VÝSTAVA VÍN S OCHUTNÁVKOU
Sobota 3. září 2022, od 13:00 do 19:00 h
* Ekocentrum Trkmanka
* www.velke-pavlovice.cz, www.modrehory.cz

VESELÉ DÝŇOBRANÍ
POD ROZHLEDNOU SLUNEČNÁ
Pátek 9. září 2022, od 16:00 h
* Areál pod rozhlednou Slunečná
* www.velke-pavlovice.cz

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.
Za změny v programu či zrušení akcí
zodpovídají pořadatelé.

