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SLOVO STAROSTY

Z RADNICE

Rada města se za období od vydání minulé-
ho zpravodaje sešla celkem třikrát a mimo 
jiné se zabývala následující problematikou:
• průběžně projednala a  vzala na vědomí 

věstník vlády, informace o  činnosti 
městského úřadu, o  činnosti služeb města 
a  o  průběhu investičních a  dotačních akcí, 
pronájmy bytů atd.  

Rada města vzala na vědomí (výběr)
• program na akci Zámecké snění, které je 

pořádáno k  10. výročí zahájení činnosti 
Ekocentra Trkmanka, p.o. a  které je 
spolupořádáno s  městem Velké Pavlovice. 
Rada odsouhlasila provedení – realizaci 
pamětní desky Rudolfa Kassnera, která byla 
slavnostně odhalena v den konání dané akce 
- tzn. sobotu 16. 7. 2022 v 16:00 h

• informaci o  nutnosti upravit Provozní řád 
sběrného dvora Velké Pavlovice k 1. 1. 2023. 
Platnost stávajícího je sice do července 2025, 
ale z  důvodu legislativní úpravy zákona 
541/2020 Sb. o odpadech, v § 153 se uvádí, 
že do 2 let se musí požádat o  nový souhlas 
s užíváním

Rada města schválila /výběr/
• smlouvu č. JMK076594/22/OKH 

o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje – účelové neinvestiční 
fi nanční podpory z  rozpočtu poskytovatele 
ve formě dotace na „Pořízení výstroje 
a výzbroje pro JSDH Velké Pavlovice“ ve výši 
86.000 Kč

• smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení 
THE BACKWARDS (Revival Beatles) 
na Velkopavlovickém vinobraní 2022 dne 
16. 9. 2022 mezi městem Velké Pavlovice 

Vážení spoluobčané,
držíte v  rukou Velkopavlovický zpravodaj, 
který je mimo jiné věnován prezentaci voleb-
ních stran a sdružení. Ve dnech 23. a 24. září 
2022 se uskuteční komunální volby. O  Vaše 
voličské hlasy se v těchto volbách bude uchá-
zet devadesát kandidátů – občanů z  našeho 
města. Ale pouze 15 zvolených zastupitelů 
Vás bude po celé dlouhé čtyři roky zastupovat, 
rozhodovat a  určovat směr, kterým se naše 
město bude ubírat a jak obstojí v následujících 

a Agenturou September IČ: 70466033
• komisi pro výběrové řízení na akci 

„Rekonstrukce ulice v  Sadech“ ve složení: 
Jan Havránek, Jiří Otřel, Stanislav Prachař, 
dne 21. 6. 2022 v 9:00 hodin

• smlouvu o  spolupráci mezi městem Velké 
Pavlovice a  MDDr. Adamem Romanem, 
U  Větrolamu 1301/33, Hustopeče, 
IČ:17264847. Smlouva řeší provoz ordinace 
zubního lékaře

• vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. 
č. 619/3 o  výměře 30 m² vedeného jako 
zastavěná plocha, který vznikl na základě 
Geometrického plánu č. 2062-175/2015 
z  původního pozemku parc. č. 619/1 v  k.ú. 
Velké Pavlovice. Žádost podali z  důvodu 
dořešení vlastnických vztahů ***

• pravidla pro volební kampaň stran 
kandidujících do Zastupitelstva města 
Velké Pavlovice v  září letošního roku. Ve 
Velkopavlovickém zpravodaji č. 4/2022, 
posledním čísle vydaném před termínem 
voleb, bude vyčleněna pro každou volební 
stranu k  její prezentaci jedna strana. 
Prezentace volebních stran na webu města, 
v  městském rozhlase, ani na plakátovacích 
plochách v majetku města není povolena

• darovací smlouvu mezi městem Velké 
Pavlovice a  GROUND LINE s.r.o., 
V  Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 56802 
Svitavy, IČ:  28484819. Smlouva řeší přijetí 
fi nančního daru městem Velké Pavlovice od 
společnosti GROUND LINE s.r.o. ve výši 
35.000 Kč

• smlouvu o  dílo na realizaci montáže tří 
klimatizačních jednotek za celkovou cenu 

náročných letech. 

V  komunálních volbách v  roce 2018 přišlo 
k volbám 63,2 % občanů. Já osobně se domní-
vám, že letošní účast ve volbách nebude menší 
než 70 %.

Začátkem září se uskutečnilo poslední jedná-
ní zastupitelstva města v tomto volebním ob-
dobí. Rád bych poděkoval všem zastupitelům 
a  občanům města za jejich odvedenou práci 
v tomto volebním období pro naše město.

72.731 Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena 
mezi společností Klimatizace BŘECLAV 
s.r.o., Francouzská 421/87, 602 00 Brno 2, 
IČ: 29314879. Klimatizace bude montována 
na budově Zdravotního střediska Velké 
Pavlovice, s.r.o. v  místnostech v  budoucnu 
pronajatých městem MDDr. Adamovi 
Romanovi

• dodavatele pro realizaci akce „Velké 
Pavlovice - ul. V  Sadech, komunikace, 
I.  část“ a  smlouvu o  dílo související 
s  touto veřejnou zakázkou. Nejvýhodnější 
nabídku podala společnost STRABAG a.s., 
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, 
Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 
Brno, IČ: 60838744. Vysoutěžená cena je 
1.648.968,77 Kč bez DPH, doba plnění díla 
28 kalendářních dnů

• smlouvu o  připojení k  distribuční sou-
stavě z  napěťové hladiny nízkého napětí 
č.  9001993399 mezi městem a  provozova-
telem distribuční soustavy EG.D, a.s., Li-
dická 36, Černá pole, 602 00 Brno. Předmě-
tem smlouvy je připojení odběrného místa 
na adrese Hlavní 150/94, Velké Pavlovice, 
EAN: 859182400210898805

• rozpočtové opatření č. 6/2022, celkové 
příjmy jsou navýšeny o  2.312.800 Kč, 
celkové výdaje jsou navýšeny o 2.312.800 Kč 
a  celkové fi nancování zůstalo beze změny. 
Změny byly 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

Na závěr odpověď na jeden z  nejčastějších 
dotazů ohledně mé kandidatury na starostu. 
Děkuji za předchozí projevenou důvěru, ale 
tentokrát již kandidovat nebudu.

Přeji Vám šťastnou ruku ve volbách do zastu-
pitelstva města.

Jiří Otřel, 
starosta města Velké Pavlovice

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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• uzavření smlouvy mezi městem a  spol. 
DERATEX, spol. s.r.o., U  Tescomy 251, 
760 01  Zlín, IČ: 18810624, na provedení 
velkoplošné deratizace ve městě v  letech 
2023 - 2026 za cenu 20.700 Kč bez DPH/rok

• smlouvu č.: HO-014330062579/001-MDP 
o  zřízení věcného břemene s  EG.D, a.s., 
Lidická 36, Černá pole, 602 00 Brno, IČ: 
280 85 400. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouva bude uzavřena za účelem umístění 
distribuční soustavy - kabelový pilíř NN, 
kabelové vedení NN na pozemku parc. č. 
4524/3 v  k.ú. Velké Pavlovice z  důvodu 
stavby „V.  Pavlovice, rozš. NN, LOMAX 
K4524/77“ za cenu 4.000 Kč bez DPH

• smlouvu o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje v  rámci dotačního 
programu: Podpora udržování čistoty 
cyklistických komunikací a  úpravy 
běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském 
kraji v  roce 2022 pod č. JMK077120/22/
ORR ve výši 59.769 Kč

• dodatek č. 1 ke Smlouvě o  provedení svozu 
a  likvidace biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu (BRKO) č. 9/2019 bio

• vyrobení Slavnostního vyšívaného praporu 
obce Velké Pavlovice, 100 x 150 cm, Samet 
Premium, se základní žerdí a  stojanem za 
cenu 49.700 Kč bez DPH u fi rmy ALERION 
s.r.o., Chaloupkova 1, Brno – Královo pole, 
IČ: 26927365

• vyvěšení záměru na prodej pozemku 
parc. č.   7748 o  výměře 133 m2 v  k.ú. Velké 
Pavlovice (neplodná půda, ostatní plocha) 
za cenu navrhovanou RMě (cena určena 
dle ceny v průmyslové zóně na Hodonínské) 
ve výši 450 Kč bez DPH/m2 (se směnou – 
protihodnotou) - nákupem pozemků parc. 
č. 7754 o  výměře 65 m2 a  pozemku parc. 
č.  7750 o  výměře 70 m2, oba v  k.ú. Velké 
Pavlovice (oba ostatní komunikace, ostatní 
plocha) za cenu 100 Kč/m2 – cena je konečná. 
Směna pozemků je také v zájmu města Velké 
Pavlovice. Směna je s doplatkem, náklady na 
převod pozemků budou hrazeny z  poloviny 
žadatelem a  z  poloviny městem Velké 
Pavlovice. Prodej a  nákup bude projednán 
na ZMě dne 1. 9. 2022

• komisi pro výběrové řízení „Dodávka 
čelního nakladače“, která bude zasedat dne 
9. 8. 2022 v 9:00 hodin v kanceláři starosty 
ve složení: Jan Havránek, Petr Hasil, Jiří 
Otřel – náhradník Mgr. Michal Rilák

• výši vstupného na Velkopavlovické vinobraní 
v září letošního roku. Rada města schvaluje 
prodej dvoudenní vstupenky v  předprodeji 
za cenu 250 Kč, páteční na místě za 200 Kč, 
sobotní na místě za 200 Kč a dvoudenní na 
místě za 350 Kč

Rada města neschvaluje
• příspěvek na vydání „Omalovánek první 

pomoci“, vydavatel Červený kříž. Ceny 
za propagaci jsou vysoké a  RMě se nelíbí 
grafi cká úprava předložených omalovánek

• upustit, na základě doporučení Informace č. 
7/2022 MV ČR, podle § 4 odst. 1 a 3 zákona 
č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní 
v  souvislosti s  ozbrojeným konfl iktem na 
území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk 
Ruské federace (dále též „Lex Ukrajina 
II“), od vybírání správních poplatků podle 
položky 12 písm. a) a  b) přílohy sazebníku 
zákona č. 634/2004 Sb., o  správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Jedná se pouze o  správní poplatky spojené 
s uzavřením manželství osob, které vstupují 
nebo pobývají na území České republiky 
v  návaznosti na tento ozbrojený konfl ikt, 
v období od 24. 2. 2022 do 31. 3. 2023

• bezúplatný převod pozemků pod silnicí, 
v k.ú. Velké Pavlovice – konkrétně pozemku 
parc. č. 626/6, 673/1 a  1077/1. Pozemky se 
nachází pod krajskou silnicí č. II/421. Rada 
města nesouhlasí s bezúplatným převodem, 
ale požaduje zjistit, jaké pozemky JMK 
vlastní v  k.ú. Velké Pavlovice a  pokud by 
byly vhodné a  potřebné pro činnost města, 
tak je směnit, anebo v  krajním případě 
prodat, protože část pozemků byla městem 
odkoupena od soukromých vlastníků. Dle 
vyjádření JMK předložit ZMě

Rada města nařizuje
• řediteli Gymnázia Velké Pavlovice použít 

ke krytí vlastních zdrojů na fi nancování 
projektu – „Cestou digitalizace technického 
vybavení ke kvalitnímu vzdělání 21. století“ 
prostředky z  Fondu reprodukce majetku, 
fondu investic ve výši 500.000 Kč a  dále 
doporučuje zastupitelstvu města schválit 
příspěvek na vlastní fi nancování tohoto 
projektu ve výši 779.360,87 Kč. Celkové 
vlastní zdroje k dotaci činí 1.279.360,87 Kč

Zastupitelstvo města na svém 22. zasedání, 
které se konalo 23. 6. 2022, mimo jiné 
projednalo a schválilo:
• smlouvu o  spolupráci mezi městem Velké 

Pavlovice a  Vodovody a  kanalizacemi 
Břeclav, a.s., Břeclav, IČ: 49455168, která 
pokrývá způsob navýšení kapacity stávající 
čistírny odpadních vod ve městě 

• rozpočtové opatření č. 5/2022, celkové 
příjmy jsou zvýšeny o  655.300 Kč, celkové 
výdaje jsou zvýšeny o  655.300 Kč a  beze 
změny zůstalo celkové fi nancování. 
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

• předloženou 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 a  fi rmou 
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 technická a dopravní infrastruktura – 
komunikace, jednotná kanalizace, 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

• koupi pozemku parc. č. 1506/3 v  k.ú. 
Velké Pavlovice o  výměře 166 m2 (ostatní 
komunikace, ostatní plocha) a  pozemku 
parc. č. 1787/6 v  k.ú. Velké Pavlovice 
o  výměře 44 m2 za cenu 100 Kč/m2, 
vzniklého na základě geometrického plánu 
č. 2527-133/2022, zpracovaného Ing. 
Janem Hlávkou, vše v  majetku společnosti 
DIAREX, s.r.o., Velké Pavlovice, IČ: 
27716015. Cena je stanovena 100 Kč/m2, tj. 
16 600 Kč za pozemek parc. č. 1506/3 v k.ú. 
Velké Pavlovice a 4 400 Kč za pozemek parc. 
č. 1787/6 v  k.ú. Velké Pavlovice. Náklady 
na převod pozemků budou rozděleny na 
polovinu mezi DIAREX, s.r.o. a město 

• koupi pozemku parc. č. 4649/95 v k.ú. Velké 
Pavlovice o  výměře 2.675 m2 (ovocný sad) 
za cenu 30 Kč/m2, v  majetku ***. Cena je 
stanovena 30 Kč/m2, tj. 80.250 Kč za celý 
pozemek. Náklady na převod pozemků 
budou rozděleny na polovinu mezi *** 
a město 

• nákup pozemku parc. č. 1995/33 v k.ú. Velké 
Pavlovice (ostatní komunikace, ostatní 
plocha) za cenu 5.200 Kč a  pozemku parc. 
č. 1995/32 v  k.ú. Velké Pavlovice (ostatní 
komunikace, ostatní plocha) za cenu 2.700 
Kč. Náklady na převod pozemků budou 
z poloviny hrazeny městem a z poloviny ***

• na základě žádosti společnosti Arte Vini 
Velké Pavlovice, s.r.o. vyvěšení záměru na 
prodej pozemků parc. č. 5415 v  k.ú. Velké 
Pavlovice (ostatní plocha, neplodná půda) 
o  výměře 2 741 m2, dále pozemků parc. č. 
5389, 5390, 5391, 5400, 5398, 5399, 5405 
a 5402/3 vše v k.ú. Velké Pavlovice o celkové 
výměře 10.640 m2 s  podmínkou nabídnout 
městu Velké Pavlovice plošně odpovídající 
pozemky ke směně

• prodej pozemku parc. č. 6346/6 v  k.ú. 
Velké Pavlovice vzniklého na základě 
geometrického plánu č. 2532-142/2022, 
zpracovaného Ing. Janem Hlávkou, 
o  výměře 700 m2 (ovocný sad) společnosti 
DIAREX, s.r.o., Padělky 10, Velké 
Pavlovice, IČ: 27716015 za cenu 30  Kč/
m2 s  podmínkou, že bude městu prodán 
společností DIAREX, s.r.o. pozemek parc. 
č. 1506/3 v  k.ú. Velké Pavlovice o  výměře 
166 m2 (ostatní komunikace, ostatní 
plocha) a  pozemek parc. č. 1787/6 v  k.ú. 
Velké Pavlovice o  výměře 44 m2 (ostatní 
komunikace, ostatní plocha) za cenu 
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100 Kč/m2. Celková cena pozemku parc. 
č. 6346/6 je stanovena na 21.000 Kč. Náklady 
na převod pozemků budou rozděleny na 
polovinu mezi DIAREX, s.r.o. a město 

• prodej pozemku parc. č. 6346/5 v  k.ú. 
Velké Pavlovice vzniklého na základě 
geometrického plánu č. 2532-142/2022, 
zpracovaného Ing. Janem Hlávkou, o výměře 
2.675 m2 (ovocný sad) *** za cenu 30 Kč/m2 
s  podmínkou, že bude městu *** prodán 
pozemek parc. č. 4649/95 v  k.ú. Velké 
Pavlovice o  výměře 2.675 m2 (ovocný sad) 
za cenu 30 Kč/m2. Celková cena pozemku 
parc. č. 6346/5 je stanovena na 80.250 
Kč. Náklady na převod pozemků budou 
rozděleny na polovinu mezi *** a město 

• prodej pozemku parc. č. 2025 v  k.ú. Velké 
Pavlovice o  výměře 58 m2 (zastavěná 
plocha a  nádvoří) *** za účelem dořešení 
vlastnických vztahů. Cena za pozemek parc. 
č. 2025 je dohodnuta 23.200 Kč. Náklady na 
převod pozemků budou z  poloviny hrazeny 
městem a z poloviny ***

• směnu pozemku parc. č. 7821/1 o  výměře 
2.017 m2, ovocný sad, v k.ú. Velké Pavlovice, 
dle Geometrického plánu č. 2529-136/2022, 
zpracovaného Ing. Janem Hlávkou 
v  majetku ***, za pozemek parc. č. 7822 
o výměře 2.017 m2, ovocný sad, v k.ú. Velké 
Pavlovice, v majetku města Velké Pavlovice, 
IČ: 00283703. Cena pozemků je vzájemně 
dohodnuta 15 Kč/m2, tzn. cena pozemku 
parc. č. 7821/1 v  k.ú. Velké Pavlovice je 
30.255 Kč a  cena pozemku parc. č. 7822 
v  k.ú. Velké Pavlovice je rovněž 30.255 Kč. 
Náklady na převod pozemků hradí žadatel 
***

Zastupitelstvo města na svém 22. zasedání, 
které se konalo 23. 6. 2022, neschvaluje:
• prodej pozemku parc. č. 7822 v  k.ú. Velké 

Pavlovice o výměře 2.017 m2 manželům ***.  
Žádost byla podána na základě vyvěšení 
záměru o směně pozemků

Zastupitelstvo města na svém 22. zasedání, 
které se konalo 23. 6. 2022, bere na vědomí 
(výběr):
• informaci o  iniciativě poslanců STAN za 

Jihomoravský kraj k  úpravě návrhu nové 
soustavy stavebních úřadů dle novely 
stavebního zákona od Ministerstva pro 
místní rozvoj

• možnost zvýšené sazby daně z nemovitosti, 
zastupitelstvo města navrhuje zpracování 
této vyhlášky již novým Zastupitelstvem 
města Velké Pavlovice, které vzejde 
z letošních voleb

• informaci o  zahájení zjišťovacího řízení 
záměru na akci „Technologie na zpracování 
zbytkových plastů Velké Pavlovice“. Nové 
zpracování je bez připomínek radních 
i zastupitelů

• projednání Žádosti o  pronájem pozemku 
parc. č. 6099/1 za účelem udržování zeleně 
a zejména zachování charakteru této oblasti, 
tzn. klidné obytné zóny podané ***. Z textu 
v  žádosti je zřejmé, že žadatelé poukazují 
na provoz bistra „V  trávě“, které si zřídili 
manželé *** na svém pozemku. Hosté 
bistra však využívají i  zatravněný pozemek 
v  majetku města, který zrekultivovali 
a  o  který pečují manželé ***. Tento 
pozemek nemají *** od města pronajatý. 
Zastupitelstvo města se shoduje s  názorem 

Rady města. V  případě, že budou městu 
doručovány na provoz bistra stížnosti od 
vícero občanů, bude se Rada města, popř. 
Zastupitelstvo města zabývat omezením 
provozu na pozemcích města.

Zastupitelstvo města na svém 22. zasedání, 
které se konalo 23. 6. 2022, revokuje:
• přijaté usnesení ZMě ze dne 5. 5. 2022 pod 

bodem 6 b/21Z/2022 - 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 
a fi rmou 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 technická a dopravní infrastruktura – 
komunikace, jednotná kanalizace, 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. Smlouva 
je zneplatněna z  důvodu zjištění, že fi rma 
GROUND LINE podepsala v  minulosti 
smlouvu o  věcném břemeni (sama město 
na to upozornila) - ta navazuje na smlouvu 
o  smlouvě budoucí, a  tudíž toto věcné 
břemeno není součástí výše uvedené 
smlouvy

Ing. Jana Václavková, 
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE MÁ SVOU VLAJKU
Dne 23. června 2022 předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Markéta Pekarová Adamová uděli-
la vlajku městu Velké Pavlovice. 

Návrh vlajky předtím posoudil dne 20. květ-
na 2022 s  kladným stanoviskem podvýbor 
pro heraldiku a vexilologii a následně schválil 
a doporučil k udělení dne 22. června 2022 vý-
bor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a  tě-
lovýchovu * usnesení č. 69 ze dne 22. června 
2022 v  plném znění naleznete na ofi ciálních 
webových stránkách města Velké Pavlovice 
www.velke-pavlovice.cz v  aktualitě ze dne 
1.  července 2022. Současně se schválením 
vlajky města byl na zmíněném jednání podvý-
boru registrován historický znak města.

Zrod vzhledu vlajky města nebyl vůbec jedno-
duchý. Zastupitelé města Velké Pavlovice dis-
kutovali o  podobě vlajky již na začátku roku 
2016. V únoru roku 2016 bylo předloženo ně-
kolik návrhů vlajky města, které zpracoval dle 
metodik pro tvorbu vlajek Mgr. Jan Tejkal. Za-
stupitelé města o dva měsíce později rozhodli 
odložit schválení návrhu vlajky města s tím, že 

by bylo dobré do vlajky zakomponovat víno, 
hrozny, meruňky. Tato varianta však byla 
z odborného hlediska nepřípustná.

Složka s návrhy vlajky a různými vyjádřeními 
byla odložena „do šuplíku“ a  vytažena byla 
o  šest let později. Tentokrát už se zastupitelé 

města přiklonili k návrhu, který nejvěrněji ko-
píruje historický znak města.

Město Velké Pavlovice začne vlajku města po-
užívat po slavnostním představení veřejnosti.

Petr Hasil, 
místostarosta města Velké Pavlovice

Vlajka města Velké Pavlovice – udělení vlajky městu dne 23. června 2022.
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Je celkem možné, že si právě čtete moje po-
slední slovo místostarosty. Nezačínám tak 
psát zrovna optimisticky, ale záleží na úhlu 
pohledu. Jsem si vědom, že v  komunálních 
volbách je šest kandidujících stran a sdružení, 
které budou chtít uspět, a těchto šest stran má 
své voliče a tedy i zastánce. 

Nově založené sdružení #nejenHASICIVP, 
za které kandiduji na prvním místě, má nevý-
hodu v tom, že je úplně nové. Jsou v něm však 
takové osobnosti, které zabírají velmi široký 
okruh znalostí, zájmů a  vizí. Kandidátka je 
sestavena tak, abychom nebyli zaměřeni jed-
nostranně. Drtivá většina kandidátů se podílí 
na společenském životě ve městě.

Při rozhovorech s  občany města jsem nedo-
spěl k  žádném závěru. Jsou takoví, co „mě 
nemusí“ a  jsou i  takoví, co si myslí, že mám 
jasné místo v  některé z  kanceláří na radnici. 
Otázkou je, zda se jedná o  kancelář starosty, 

místostarosty, anebo třeba kancelář služebny 
městské policie, kam se v případě „politického 
neúspěchu“ vrátím.

Ve dnech 23. a 24. září to máte v rukou vy, ob-
čané. Až zvolíte zastupitele města, mají potom 
v rukou právě oni, kdo bude zvolen do vedení 
města. Není tak nic jisté. Systém voleb a s ním 
spojený vzorec pro přepočítávání hlasů je ne-
úprosný.

Nebudu vypisovat, co se všechno za posled-
ní čtyři roky ve Velkých Pavlovicích udělalo. 
To připomínáme na jiném místě zpravodaje. 
Nepovedlo se samozřejmě úplně všechno, co 
bylo v plánu, ale také se podařilo něco navíc. 
Myslím si, že fi nanční prostředky z  rozpočtu 
města byly vynakládány celé volební období 
účelně a  byly rozvrženy do různých oblastí, 
aby bylo vyhověno co nejvíce občanům, spol-
kům a organizacím.

Sám člověk něco udělat může, ale k  větším 
akcím je třeba pomoci druhých. Město jako 
takové potřebuje schopné zastupitele, schop-
né pracovníky ve službách města a také samo-
zřejmě schopné úředníky. Jsem přesvědčený, 
že to všechno ve Velkých Pavlovicích máme 
a po volbách stále mít budeme, byť se sestava 
zastupitelů mírně změní.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, se kterými jsem spolupracoval 
v  průběhu minulých let. Starostovi Jiřímu 
Otřelovi, vedoucímu služeb města Jendovi 
Havránkovi, radním, zastupitelům, pracov-
níkům města i  vám občanům. Od všech bylo 
navrženo plno podnětů k  realizaci a  mnoho 
různých připomínek k  tomu, aby se nám ve 
Velkých Pavlovicích žilo lépe. A právě o tom to 
všechno je.

Petr Hasil, 
místostarosta města Velké Pavlovice 

V ČERVENCI SE S POCHVALNÝMI EMAILY ROZTRHL PYTEL
Začátkem měsíce června letošního roku opra-
vili zaměstnanci Služeb města Velké Pavlovi-
ce některé z herních prvků na dětském hřišti 
na Trávníkách. Toto hřiště je velmi oblíbené 
a  dětmi i  jejich dospělým dozorem hojně na-
vštěvované. No jak by ne, když se jen přes 
cestu, co by kamenem dohodil, nachází skvěle 
zásobená cukrárna! Děti se zde pohrají, ma-
minky si na čerstvém vzduchu vyčistí hlavu 
a  podělí se s  ostatními maminkami o  své ra-
dosti i starosti a jako bonusek si společně za-
hřeší smlsnutím nějaké té sladké laskominy. 
Ideální kombinace!

Co se však týče samotného hřiště, stav byl na 
mnoha místech tristní. Zub času se podepsal 
především na takřka zdemolovaném pískovi-
šti, o  moc lépe na tom nebyla ani houpačka, 
která si už ani nemohla vzpomenout, kdy na-
posled sloužila svému účelu. Dnes je všemu 
jinak – pískoviště i  houpačka jsou jako nové 
a dělají opět obrovskou radost. 

Že se neoháníme přehnaným pochvalným 
hodnocením jednoznačně potvrzuje dopis, 
který nám pár dnů po opravě dorazil do e-mai-
lové schránky na Turistické informační cen-
trum. Jeho pisatelka a  současně i  maminka 
dvou malých capartů, paní Jitka Šindelková, 
sršela superlativy. Co nám pěkného napsala? 
Rádi se pochlubíme…

Poděkování za opravu hřiště
Chtěla bych poděkovat panu Hasilovi za vysly-
šení a  rychlou reakci na prosbu opravy hřiště 
u  cukrárny. Veliké „děkuji“ a  pochvalu si ale 
především zaslouží chlapi z technických služeb 
města, kteří si úžasně poradili s  tímto úkolem 
a jejichž rychlost a realizace opravy byla přímo 
ohromující. 

Hřiště bylo v  dezolátním stavu, spíš už více 

nebezpečné než k  užitku. Uhnilé původní dře-
věné pískoviště vytáhli, nahradili úplně novým 
a navíc přidali spoustu písku. Na již několikrát 
vyvrácenou houpačku vymysleli železnou kon-
strukci, kterou snad už nic jen tak lehce neskolí. 

Ještě by to drobné opravy chtělo, ale už teď je 
hřiště bezpečnější a  naše děti si tam můžou 
hrát s  ještě větší radostí než dřív. Jen tak dál! 
Naše hřiště po revitalizaci přímo volají. A rodi-

Pískoviště jako nové! To se pak každá bábovička musí podařit.
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Klub důchodců pokračuje v sérii 
poznávacích výletů
(10. 6. 2022)
V  pátek 10. června 2022 členové Klubu dů-
chodců Velké Pavlovice navštívili výstavu 
obrazů Slovanská epopej od malíře Alfonse 
Muchy na zámku v Moravském Krumlově. Po 
celou dobu návštěvy zámku se jim věnovala 
skvělá a hlavně historie znalá paní průvodky-
ně, která seniory seznámila se životem malíře 
a  také vyprávěla o  dějinách slovanských ná-
rodů vyobrazených na dvaceti velkoformáto-
vých obrazech. Po nádherném zážitku přišlo 
vhod posezení v kavárně u kafíčka a dobrého 
zákusku.

Hasiči odstraňovali popadané 
stromy
(13. 6. 2022)
V podělí 13. června 2022 řádila na jihu Mora-
vy bouře s  vichřicí, která se naštěstí Velkým 
Pavlovicím vyhnula, žádné větší škody nebyly 

TELEGRAFICKY

če, nejvíce však děti, tuto snahu o obnovu jisto-
jistě ocení.

Jitka Šindelková

Jen co jsme vstřebali radost plynoucí z  krás-
ných slov paní Šindelkové a vůbec ze skuteč-
nosti, že někdo ušetří svůj drahocenný čas, 
sedne za klávesnici a  takový e-mail napíše, 
přišlo další podobné překvapení. A  opět do-
razilo do e-mailu na Turistické informační 
centrum. 

Tentokrát však urazilo po virtuální vlně pod-
statně delší vzdálenost. Doputovalo k nám až 
z Plzeňského kraje, stejně jako jeho pisatelka, 
která navštívila jižní Moravu v  rámci své do-
volenkové rekreace. Dne 15. června nám na-
psala…

Dobrý den, 

tento víkend jsem projížděla vaším městem 
a žasla nad krásnou výsadbou květin podél sil-
nice. Nádhera! Museli jsme zastavit a já se šla 
pokochat blíž. Prohlížela jsem si pečlivě udr-
žované rostliny, dívala se na tu záplavu květů 
a MOC se mi to líbilo.

Pak jsem viděla přicházet starší paní. Otočila 
jsem se a  poodešla ke kraji chodníku. Paní ke 
mně přistoupila a  zeptala se nějak ve smyslu: 
„Copak tady děláte?“ Řekla jsem, že obdivuju 
krásu těch rostlin. A paní mi utrhla jednu růži. 
Vzala jsem si jí a  poděkovala. Chvilku jsme si 
povídaly. Vrátila jsem se do auta a  ještě chtěla 
vidět celou ulici plnou květin.

Když jsme se otočili a vraceli se zpět, někdo na 
nás mával. Byla to ta paní s  růží, vystoupila 
jsem z  auta a  ona mi podávala natrhaný sva-

zeček kytek ze své zahrádky. Přivezla jsem si je 
do penzionu a v neděli je odvezla domů. Máme 
je doma v  kuchyni na stole. Přestály nocování 
v  umyvadle v  penzionu, čekání v  autě i  cestu 
k nám. 

Tohle píšu, abych poděkovala vám všem, co se 
podílíte na takové rostlinné kráse vašeho města 
a také, abych poděkovala své neznámé dárkyni. 
Třeba si to přečte a udělá jí radost, že jsem kyt-
ku dovezla v pořádku :-).

DĚKUJI a  přeji vám, aby vám to pořád tak 
krásně rostlo.

Martina Krumpholcová, Plzeňský kraj

My na oplátku děkujeme paní Krumpholcové, 
za její krásná slova, jež nás tolik potěšila a po-
hladila po duši…

Karolína Bártová

Neúnavní velkopavlovičtí senioři si vyrazili 
na výlet, kde zhlédli Muchovu Slovanskou 
epopej.

Na silnici mezi Starovičkami a  Šakvicemi 
popadaly stromy během vichřice jako špejle 
z dětské hry Mikádo.  

Jedna z  prvních bezpečnostních kamer se 
objevila na sloupu veřejného osvětlení neda-
leko sýpky.

nahlášeny. Okolí na tom bylo o mnohem hůře, 
a tak měli velkopavlovičtí hasiči plné ruce prá-
ce. Povoláni byli hned ke dvěma událostem. 
V  prvním případě se jednalo o  odstranění 
spadlého stromu přes silnici Starovičky – 
Šakvice, ve druhém případě o odstranění vy-
vráceného stromu, který zůstal opřený o dům.

Velké Pavlovice budou mít 
kamerový systém 
(16. 6. 2022)
Bystří občané si určitě už v  polovině měsíce 
června všimli prvních bezpečnostních kamer 
ve městě. Instalace kamerového systému na-
pojeného na městkou policii byla dokončena 
v  následujících dnech. Kamery se staly nut-
ností především z důvodu zvýšení bezpečnos-
ti osob ve městě a ochrany majetku. Kamerové 
záznamy vedou velmi často k dopadení osob, 
které se dopustily protiprávního jednání.

Cyklisté, dávejte na svá kola 
pozor! Kradou se...
(16 .6. 2022)
Policie České republiky upozorňuje všechny 
občany, aby vždy dbali na řádné zabezpečení 
svých jízdních kol před jejich odcizením, a to 
nejen v noční době, ale i přes den. V této sou-
vislosti policie upozorňuje, že ponecháním 
kola na nosiči jízdních kol, který je upevněn 
k  vozidlu, je nedostačující ochranou před 
odcizením. Zlodějům postačuje opravdu ne-
uvěřitelně krátký čas na to, aby využili příle-
žitosti a  jízdní kolo odcizili. Policie současně 
žádá všechny poskytovatele ubytovacích slu-
žeb, aby dbali na řádné poučení ubytovaných 
o ukládání jízdních kol v zabezpečených pro-
storech penzionů.
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Volba stárků a Zahrávky hodů 
roku 2022
(25. 6. a 23. 7. 2022)
Poslední červnovou sobotu 25. června 2022 si 
mezi sebou velkopavlovická chasa volila stár-
ky a sklepníky. Za necelý měsíc po volbě stár-
ků a  sklepníků, v  sobotu 23. července 2022, 
uspořádala chasa tradiční folklorní akci – Za-
hrávky hodů, kde si tito hoši zvolili své part-
nerky do krojovaných párů, tedy čtyři stárky 
a čtyři sklepnice.

Ptáte se, kteří „vyvolení“ se stali o  letošních 
hodech ozdobou čela slavnostního hodovního 
průvodu?

VELKOPAVLOVICKÉ 
KROJOVANÉ HODY 2022

Stárci a stárky
1. Viktor Bednařík – Michaela Jaborníková
2. Ondřej Sláma – Karolína Zborovská
3. Miroslav Zborovský – Natálie Šefránková
4. David Hájek – Aneta Pleskačová

Sklepníci a sklepnice
1. Tadeáš Huličný – Eliška Konečná
2. Šimon Bedřich – Lucie Kynická
3. Jáchym Kosík – Marie Nečasová
4. Tomáš Krejčí – Emma Procházková

V ulici V Sadech probíhá oprava 
části komunikace
(11. 7. 2022)
V  části ulice V  Sadech byla dne 11. července 

2022 zahájena společností STRABAG, a.s. 
oprava povrchu komunikace a výměna obrub. 
Původně byla plánována rekonstrukce silnice 
v celé části ulice, ovšem vzhledem k dezolátní-
mu stavu kanalizace ve spodní části a nemož-
nosti její opravy bezvýkopovou metodou byla 
dohodnuta alespoň částečná oprava. 

Neznámý lump sebral houpací 
lavičku 
(12. 7. 2022)
V červnu nějaký z gruntu poctivý člověk odci-
zil houpací lavičku u rybníka v ulici Nádražní. 
Přejeme mu, aby mu sloužila co nejdéle a měl 
z  ukradené věci velkou radost. U  dodavatele 
houpačky byla poptána lavice nová, ovšem 
vzhledem k ceně se rozhodlo, že ji vyrobí pra-
covníci služeb města. A tak se také stalo.

U rybníka se můžete pohoupat na nové lavi-
ci. Na té předchozí se houpe neznámý zlodě-
jíček.

Na TICko pro novou turistickou 
vizitku 25 let Muzea obce Kobylí 
(14. 7. 2022)
Turistické informační centrum Velké Pavlovi-
ce zavádí do prodeje další turistickou vizitku 
z modrohorské obce Kobylí No. V-201 – 25 let 
Muzea obce Kobylí 1997-2022. Doporučená 
prodejní cena výrobce, kterou u prodeje všech 
sběratelských předmětů poctivě dodržujeme, 
činí pouhých 12,- Kč.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Nová vizitka na pultě našeho TIC 
– 25 let Muzea obce Kobylí.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE 
Starosta města Velké Pavlovice podle § 29 
zákona č. 491/2001 Sb., o  volbách do zastu-
pitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města Velké Pav-
lovice se uskuteční v pátek 23. září 2022 od 
14.00 do 22.00 hodin a   v  sobotu 24. září 
2022 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku 
č.  1 je volební místnost: Zasedací místnost 
MěÚ Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 
700/40, Velké Pavlovice, pro voliče s  trva-
lým pobytem ve Velkých Pavlovicích v ulicích: 
Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, 
Herbenova, Horňanského, Kopečky, Kpt. 
Jaroše, Lidická, Nad Zahrady, Náměstí 
9. května, Nová, Ostrovecká, Ořechová, Pa-
dělky, Pod Břehy, Pod Školou, Růžová, Sle-
pá, Stará, Starohorská, Tábor, Trávníky, 
Úvoz, V Údolí, Zelnice.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost: Ekocentrum Trkmanka, 
Nádražní 1/1, Velké Pavlovice, pro voliče 
s  trvalým pobytem ve Velkých Pavlovicích 
v  ulicích: Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, 
Hlavní, Hodonínská, Horní, Nádražní, 
Příční, Sokolská, Střední, Tovární, U  Za-
stávky, Vinařská, V  Sadech, Za Dvorem, 
Zahradní.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a  státní občanství 
České republiky, popř. státní občanství státu, 
jehož občané jsou oprávněni na území České 
republiky volit. Totožnost a  státní občanství 
prokáže volič občanským průkazem nebo ces-
tovním pasem České republiky, jde-li o cizin-
ce, průkazem o povolení k pobytu (§ 81 záko-
na č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a o změně některých zákonů). 

Ve volbách do zastupitelstev obcí se nevydá-
vají voličské průkazy.

4. Hlasovací lístky budou voličům dodány 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb na adresu 
místa jejich trvalého pobytu. Ve dnech voleb 
může volič obdržet hlasovací lístky i ve voleb-
ní místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o  umožně-
ní hlasování do přenosné volební schránky 
(tel. 519 365 340, 777 736 496, 777 736 434).

Lenka Nesvatbová
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
23. a 24. září 2022
Kdo může volit?
* Voličem je občan obce za předpokladu, že 
jde o státního občana České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejmé-
ně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen 
k trvalému pobytu.

* Voličem je také státní občan jiného člen-
ského státu EU, který nejpozději druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v  den 
voleb v  této obci přihlášen k  trvalému nebo 
registrovanému přechodnému pobytu a  je 
na svou žádost zapsán v dodatku stálého se-
znamu voličů, vedeného příslušným obecním 
úřadem.

* Hlasování bude umožněno i  voliči, který 
prokáže své právo hlasovat v  příslušném vo-
lebním okrsku, ale který není zapsán ve výpi-
su ze seznamu voličů. Takového voliče dopíše 
okrsková volební komise do tohoto výpisu 
dodatečně a  hlasování mu umožní (např. ob-
čané, kteří se přihlásí k  trvalému pobytu do 
obce až po uzavření stálého seznamu voličů). 

Hlasování 
* Voliči předstupují před okrskovou volební 
komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili 
do volební místnosti.

* Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže svou totožnost a  státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním pasem České re-
publiky, popřípadě státní občanství jiného 
členského státu EU průkazem o  povolení 
k  trvalému pobytu nebo potvrzením o  pře-
chodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením 
o registraci).

* Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky, popřípadě stát-

ní občanství jiného členského státu EU, ne-
bude mu hlasování umožněno.

* Ve volbách do zastupitelstev obcí NELZE 
volit na voličský průkaz.

Úprava hlasovacího lístku
* Po prokázání totožnosti a  státního občan-
ství obdrží volič úřední obálku s razítkem, po-
případě hlasovací lístek, a vstoupí do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud 
se volič neodebere do tohoto prostoru, ne-
bude mu hlasování umožněno.

Způsoby hlasování
* Označit křížkem ve čtverečku v  záhlaví 
sloupce před názvem volební strany pouze 
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidá-
tům této volební strany v pořadí dle hlasovací-
ho lístku v počtu, kolik činí počet členů zastu-
pitelstva obce, který má být volen. Označení 
více volebních stran – neplatný hlas.

* Označit v rámečcích před jmény kandidátů 
křížkem toho kandidáta, pro kterého volič 
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše 
však tolik kandidátů, kolik členů zastupitel-
stva obce má být zvoleno. Označení více kan-
didátů než je stanovený počet – neplatný hlas.

* Kombinace výše uvedených způsobů hlaso-
vání: lze označit křížkem jednu volební stranu 
a dále v rámečku před jménem kandidáta další 
kandidáty, pro které volič hlasuje, a to v libo-
volných samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. V  tom-
to případě je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům. Z označené volební strany je dán 
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze 
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu vole-

ných členů zastupitelstva. Označení více než 
jedné volební strany nebo více kandidátů než 
je stanovený počet – neplatný hlas.

* Počet členů zastupitelstva obce, který má 
být zvolen v  dané obci, je uveden v  záhlaví 
hlasovacího lístku.

* Po úpravě hlasovacího lístku jej vloží volič 
do šedé úřední obálky s razítkem. Po opuště-
ní prostoru určeného pro úpravu hlasovacího 
lístku vloží volič úřední obálku před okrsko-
vou volební komisí do volební schránky. Ka-
ždý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. Volič, který nemůže sám upravit 
hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo ne-
může číst nebo psát, může mít v prostoru ur-
čeném pro úpravu hlasovacích lístků jiného 
voliče, který za něho hlasovací lístek upraví 
a vloží do úřední obálky. 

Hlasování do přenosné volební 
schránky
* Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na ze zdravotních, důvodů obecní úřad a  ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o  to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 
V  tomto případě, zpravidla druhý den voleb 
v  dopoledních hodinách, vyšle okrsková vo-
lební komise k voliči 2 členy s přenosnou vo-
lební schránkou. 

Kontakty pro objednání přenosné volební 
schránky:
Telefon 519 365 340; 777 736 496; 
777 736 434
E-mail nesvadbova@velke-pavlovice.cz, 
ludvova@velke-pavlovice.cz.

Zpracovala Lenka Nesvadbová
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Volební program

VELKOPAVLOVIČTÍ NEZÁVISLÍ
č. 2

Investice a bytová výstavba 
• vybudování nové multifunkční budovy na místě bývalého kina 

• rozšíření kapacity čistírny odpadních vod 

(ve spolupráci s podnikatelskými subjekty ve městě)

• pokračovat v přípravách na výstavbu bytového domu v ulici Za Dvorem

• získání a příprava pozemků na bytovou výstavbu

• investování do projektů pro mladé rodiny

• pokračovat v budování klidových zón pro starší spoluobčany

• připravit a realizovat úpravy prostranství okolo Sokolovny

Infrastruktura a doprava
• rekonstrukce vozovky v ulici V Sadech

• rozšíření, případně vybudování parkovacích ploch ve městě 

(v okolí radnice a hřbitova, v ulicích Bezručova, V Údolí, Hodonínská)

• dobudování centrálního místa pro parkování karavanů včetně zázemí 

v ulici Hodonínská (prostor „pod hřištěm“)

• pokračování v úpravách chodníků a ostatních ploch na bezbariérové

• rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizací ve městě ve spolupráci s jejich správcem 

Školství a mládež
• oprava střechy budovy ZŠ (2. stupeň) včetně půdní vestavby 

• rekonstrukce a rozšíření jídelny a kuchyně základní školy

• vyřešení nedostatečných prostor školní družiny

• rozšíření mateřské školy o dvě třídy

• podpora zájmové, umělecké a sportovní činnosti

Životní prostředí a ekologie
• snižování energetické náročnosti městských budov

• maximální usilování o zadržování vody v krajině

• pravidelné upravování vzhledu města za použití dostupné techniky

• průběžné obnovování zeleně ve městě

• navýšení kapacity kontejnerových míst na území města

• opravy stávajících nevyužívaných zdrojů podzemních vod v majetku města

Zdravotnictví a sociální péče
• maximální podpora lékařů, kteří budou mít zájem ve Velkých Pavlovicích ordinovat 

• vytvoření podmínek a výrazná podpora pro otevření moderní ordinace dětského 

lékaře

• podpora občanů v seniorském věku (rozvoz obědů, úleva při platbě odpadů, budování 

klidových zón ...)

• zajištění a rozšiřování pečovatelské služby

Samospráva, bezpečnost
• důsledná a účelná starost o majetek města

• aktivní přístup k čerpání smysluplných a vhodných dotací

• transparentní zveřejňování hospodaření města a jeho organizací

• poskytování zásadních informací o dění ve městě prostřednictvím moderních 

i tradičních komunikačních prostředků

• naslouchat občanům a jejich názorům, být nápomocni při řešení jejich problémů 

a potřeb

• zajištění dodržování zákonů, pořádku a bezpečnosti občanů ve městě

• důsledné dohlížení na dodržování zákazu podomního prodeje a nabízení služeb

Společenský a spolkový život, kultura, sport
• výrazná podpora kulturních, společenských a sportovních akcí ve městě, zaměřených 

zejména na děti a mládež

• podpora pořádání tradičních krojovaných hodů a vinobraní

• transparentní podporování funkčních spolků formou dotací z rozpočtu města

Podnikání, cestovní ruch
• zamezit nekoordinovanému parkování karavanů a obytných vozů ve městě 

(viz dobudování parkovacího prostoru „pod hřištěm“)

• spolupráce s podnikatelskými subjekty při územním plánování

• podpora turistických a dalších akcí pro místní i návštěvníky města 

(vinařské akce, Meruňkobraní, Na kole krajem André, Putování po MH ...)

• podpora podnikatelských subjektů ve městě se zaměřením na vznik nových 

pracovních míst

Kandidátní listina č. 2 – VELKOPAVLOVIČTÍ NEZÁVISLÍ:

 1. Karel Hovězák – 61 let, dispečer, člen zastupitelstva města

 2. Jiří Otřel – 58 let, starosta města

 3. Ing. Roman Halm – 58 let, OSVČ, daňový poradce, člen rady města

 4.  František Čermák – 55 let, vedoucí sportovního areálu, 

člen zastupitelstva města

 5. Anna Lacinová – 34 let, pracovnice v administrativě

 6. Mgr. Michal Rilák – 61 let, ředitel školy, člen rady města

 7. Josef Dostoupil – 72 let, důchodce, člen zastupitelstva města

 8. Ing. Petr Halm – 61 let, vedoucí nákupu

 9. Libor Melichar – 46 let, OSVČ

 10. Michal Suský – 35 let, OSVČ

 11. Naďa Forejtová – 43 let, vychovatelka na ZŠ

 12. Ing. Tomáš Kallus – 45 let, IT specialista

 13. Miroslav Maincl – 55 let, systémový specialista

 14. Marie Hádlíková – 57 let, vychovatelka na ZŠ 
 15. Zdeněk Kučerka – 55 let, vedoucí dopravy
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KOMUNISTICKÁ STRANA 
ČECH A MORAVY

Svými zkušenostmi chceme přispět k dalšímu ekonomickému a společenskému rozvoji našeho města. 
Veškerý majetek i budoucí investice jsou společným majetkem a musí být především smysluplně využívány.

Naši kandidáti z kandidátní listiny č. 6 :

1/ KADLEC Jan, 69 let, důchodce, člen KSČM

2/ SADÍLEK Tomáš, 43 let, podnikatel, bez politické příslušnosti

3/ JURENOVÁ Marie 56 let, OSVČ, bez politické příslušnosti

4/ JANŮ Jaroslava, 63 let, důchodkyně-prodavačka, členka KSČM

5/ Ing. ŠMÍDOVÁ Marie, 70 let, středoškolská učitelka, bez politické příslušnosti

6/ Ing. STEHLÍK Václav, 69 let, důchodce, člen KSČM

7/ KRČMAŘOVÁ Ilona, 72 let, důchodkyně, bez politické příslušnosti

8/ KALLUS František, 72 let, důchodce, bez politické příslušnosti

9/ FOREJTOVÁ Marie, 77 let, důchodkyně, členka KSČM

10/ DRBOLA Petr, 75 let, důchodce, člen KSČM

11/ ŠKRABALOVÁ Božena, 72 let, důchodkyně, členka KSČM

12/ PALKA Peter, 75 let, důchodce, bez politické příslušnosti

13/ FOREJTOVÁ Marie, 79 let, důchodkyně, členka KSČM

14/ HIRČÁK Vincent, 75 let, důchodce, člen KSČM

15/ ZAJÍCOVÁ Emílie, 78 let, důchodkyně bez politické příslušnosti

O co budeme usilovat a co podpoříme:

1. Podpoříme přestavbu EKOCENTRA TRKMANKA na domov seniorů, aby tak došlo ke smysluplnému, 
a především potřebnému využití tohoto objektu.

2. Budeme usilovat o výstavbu startovacích malometrážních nájemních bytů pro mladé rodiny ve více bytových 
domech a to ve spolupráci se stavebním bytovým družstvem nebo ve vlastní režii města.

3. Podpoříme udržitelný rozvoj lékařské péče o naše spoluobčany, a to včetně navrácení dětského lékaře 
do našeho města.

4. Budeme usilovat o rozšíření obchodní sítě ve městě.

5. Podpoříme vybudování záchytných parkovišť na vybraných místech po městě, a to nejenom pro občany města, 
ale také pro potřebu stále se rozvíjejícího cestovního ruchu.

6. Budeme usilovat o rozvoj společenského života, podporu společenských a zájmových organizací a podpoříme 
i kulturní tradice a konání tradičních kulturních a společenských akcí.

7. Zajistíme koordinovanou údržbu komunikací a všech inženýrských sítí.

Děkujeme za vaši podporu a důvěru.
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PRVŇÁČKY PASOVAL KRÁL KNIH NA ČTENÁŘE

BEZ PRÁCE NEJSOU PRO TENTOKRÁT KOLÁČE,
ALE KYNUTÉ MERUŇKOVÉ KNEDLÍKY

KULTURNÍ ŽIVOT 
A REPORTÁŽE Z NAŠICH AKCÍ

Už neodmyslitelně patří k naší knihovně tra-
dice, na kterou jsou v červnu pozváni všichni 
prvňáčci z  naší základní školy. Protože na 
konci svého prvního školního roku už umí 
hezky číst a poznají většinu písmen, je akorát 
tak čas pasovat je na čtenáře.

Ani letos nechyběly tři královské úkoly, při je-
jichž plnění musí děti dokázat, že psaní i čtení 
opravdu zvládají, a to ne pouze teoreticky, ale 
i v praxi. Úkoly jim přišel zadat samotný Král 
knih, který správnost úkolů také i osobně kon-
troloval.

Jako první měly děti za úkol sestavit své jmé-
no. Musely vyhledat ta správná písmenka, 
která jim do jména a  příjmení patří a  poté je 
správně nalepit. Druhý úkol prověřil nejen 
jejich znalost pohádek, ale hlavně schopnost 
psaní.

Ve třetím, nejtěžším úkole měly vyhledat z re-
gálů s dětskými knihami předem určené knihy 
a  přinést je knihovnici. Protože všichni prv-
ňáčci dávali pozor, když jim bylo vysvětleno, 
podle čeho jsou knihy v  knihovně seřazeny 
a k čemu slouží barvy a písmena na knihách, 
nebyl to tak těžký úkol, jak si zpočátku mys-
leli.

Poté, co všechny úkoly zvládly, jak jinak než 
na jedničku, a  ukázaly, že umí nejen psát 
a číst, ale že také umí svým spolužákům a spo-
lužačkám podat pomocnou ruku, mohly být 
děti pasovány Králem knih na čtenáře naší 
knihovny. Při tomto slavnostním aktu nechy-
běl ani slib čtenáře, tradiční šerpa. Už jsem 
čtenář, diplom na památku a samozřejmě dá-
rek v  podobě knihy, za které vděčíme spolku 
DOMINO při ZŠ V. Pavlovice, díky kterému 
můžeme pořádat tuto akci a u dětí podporovat 
zájem o knihy a čtení.

Novopečení čtenáři – školáci ze třídy 1. 
A s paní učitelkou Bednářovou.

Novopečení čtenáři – školáci ze třídy 1. B 
s paní učitelkou Dobruckou.

Při pohledu na tento snímek se nejednoho z nás zmocní pocit, 
že se kuchařinkám musely zdát ještě týden oranžové sny!

Jsem moc ráda, že jsme se konečně po dvou 
provizorních letech mohli s touto krásnou tra-
dicí vrátit tam, kam právem patří, a to do pro-
storu knihovny, mezi tisíce knih, které jsou 
přístupné úplně pro všechny. Tedy i  dětem, 
které dělají první krůčky ke knihám a lásce ke 
čtení, které se snad stanou pevnými pravidel-
nými kroky. Protože nezapomínejte na jedno 
velké moudro: „Z dítěte, které čte, vyroste do-
spělý, který myslí.“ 

Lucie Gawlová, 
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Stejně jako by Popelka bez svých pracovitých 
holoubků nestihla ples na zámku, nebylo by 
ani na letošním velkopavlovickém Meruňko-
braní co jíst bez schopných a pracovitých ru-
kou. A to nejen dam kuchařek, ale i řady dal-
ších pomocníků a dobrovolníků. Protože jako 
se samy neotrhají marhule ze stromu, tak se 
ani jídlo samo na talíři neobjeví.

Že je to naopak práce pracná, o  tom svědčí 
fakt, že sedmihodinovému sobotnímu pro-
gramu Velkopavlovického Meruňkobraní 
předcházela ještě delší příprava den předem, 
tedy v  pátek. To se na Ekocentru Trkmanka 
sešli už před osmou hodinou ranní v kuchyni 
nejen místní kuchařky a všichni pracovníci, co 
měli ruce a nohy, ale také vydatná pomoc zku-
šených více než dvanácti rukou patřících seni-
orům z místního Klubu důchodců. Nechyběla 
ani pomoc od mladých dobrovolnic.

Ono totiž propracovat těsto z tolika litrů mlé-
ka, řádně uhnětené jej pravidelně rozdělit na 

stejné dílky, ty pak naplnit meruňkami a tímto 
titěrným způsobem v  jednom zátahu napařit 
rovných 900 kynutých knedlíků, to je práce 
hodná mistryň. A i tak to zabralo více než de-
vět hodin.

Těsto prý sice nekynulo tak, jak by si to před-
stavovali, ale na druhou stranu se o dobrou ná-
ladu vespolek postarala mírou vrchovatou paní 
Marie Kuchyňková, která kromě spousty práce 
přispívala ostatním neutuchající zábavou. 

Lucie Gawlová
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FLORIÁNCI NA DECHOVKÁCH POD PÁLAVOU

VELKOPAVLOVICKÉ MERUŇKOBRANÍ SE OPĚT VYDAŘILO

Na letošní Meruňkobraní zavítala do 
našeho města herečka a vynikající kuchařka 
Markéta Hrubešová se svou do oranžova 
laděnou gastroshow.

Už jste někdy ochutnali guláš s marhulama? Ne? Chyba! 
Je naprosto skvostný. 

Pokud máte rádi beleše s meruňkovou marmeládou, 
můžete malým velkým jedlíkům jenom závidět!

Děti z folklorního kroužku Floriánek s velkým úspěchem vystoupily 
na akci Dechovka pod Pálavou.

Několik stovek návštěvníků opět navštívilo 
v  sobotu 2. července 2022 Velkopavlovic-
ké Meruňkobraní v  prostorách Ekocentra 
Trkmanka. 

Jak sliboval program, čekalo na příchozí již 
kromě tradičních „držáků“ této akce, jako 
jsou ochutnávka meruňkových specialit, sou-
těž v pojídání a hudebního doprovodu cimbá-
lové muziky Lašár, také spousta novinek. 

Například gastroshow herečky Markéty Hru-
bešové, která si připravila také autogramiádu 
svých knih, anebo novinka hobby horsing, 
kterou všem představily místní děti. Jedná se 
o  sportovní aktivitu, při které se napodobu-
jí jezdecké disciplíny jako parkur či drezúra 
s látkovou hlavou koně na dřevěné tyči.

Počasí vyšlo jako na objednávku, déšť i vedra 
se nám naštěstí vyhnula. O to lépe se v ideál-
ních podmínkách degustovala různorodá vína 
z nabídky VOC vinice Velké Pavlovice. S me-
lodiemi speciálně vybranými k vínu se s tóny 
cimbálové muziky na dvorku ekocentra stří-
dalo hudební uskupení složené z  houslistky 

Jitky Břízové a  místních rodáků, muzikantů 
Honzy Míchala a Elišky Minářové.

Děti si mezitím zařádily na šlapacích moto-
kárách, nebo si prohlédly nové obyvatele eko-
centra – králíky, morčata a slepičky. A nejspí-
še jim z toho dost vyhládlo, protože si osmiletá 
slečna vyžádala u pořadatelů „stejné podmín-
ky jako pro dospělé“, takže děti nakonec sou-
těžily v pojídání tří velkých belešů.

Ekocentrum Trkmanka velice děkuje městu 
Velké Pavlovice, dobrovolníkům z  Klubu dů-
chodců a  ostatním dobrovolníkům a  zkrátka 
všem, kteří přišli přiložit ruku k  dílu anebo 
tuto akci jakkoliv podpořili.

Bc. Zita Dvořáková, MSc,  ředitelka 
Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice 

a Lucie Gawlová, knihovnice
 Městské knihovny Velké Pavlovice

Akce Dechovka pod Pálavou ve Starovičkách 
se zúčastnily také děti z dětského folklorního 
kroužku Floriánek z Velkých Pavlovic. I když 
v početně menším uskupení, zvládly dvě krás-
ná vystoupení, zatančily, zazpívaly a  poprvé 
i za hudebního doprovodu Františka Popelky 
ml. na fl étničku. Atmosféra dechovek byla vel-
mi příjemná, a  tak Floriánci zvládli i  taneční 
přípravu na hody.

Poděkování patří rodičům, že místo využití vol-
ného slunečného nedělního odpoledne u bazé-
nu, připravili a přivezli děti na vystoupení. 

Bc. Zita Dvořáková MSc, 
Velkopavlovické tradice, z. s
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ZÁMECKÉ SNĚNÍ  OSLAVILI JSME 10. NAROZENINY
EKOCENTRA TRKMANKA VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
Při příležitosti desátého výročí založení Eko-
centra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích jsme 
se rozhodli za podpory zřizovatele města Vel-
ké Pavlovice, uspořádat happening.

Uskutečnil se v  sobotu 16. července 2022, 
zaměřili jsme jej na historii daného místa, 
nechali jsme návštěvníky snít o  tom, jaké to 
asi u  nás kdysi bylo. Celým odpolednem akci 
provázela paní Zita Dvořáková, ředitelka 
Ekocentra Trkmanka, v historickém kostýmu 
odpovídajícímu tereziánské době.

Zámeckou slavnost zahájil příjezd husarů na 
koních. Příslušníkům tělesné stráže uherské-
ho krále a vojenské lehké jízdy z doby uherské 
habsburské monarchie nechyběly krásné uni-
formy, šavle a bujní oři. Ti krátce návštěvníky 
seznámili s historií husarů a předvedli husar-
ský výcvik koňů, který byl nezbytný pro přežití 
v bojích.

Krásné melodie a zpěv dívek Terezky a Adélky 
Bílkových a Magdalenky Grégrové z cimbálo-
vé muziky, vnesly do nádvoří velmi příjemnou 
atmosféru a naladily hosty na Zámecké snění.

V rámci odpoledního programu proběhlo ně-
kolik opravdových soubojů mezi rytíři z  his-
torické šermířské skupiny CARPE DIEM, ně-
které rány musely opravdu bolet. Návštěvníci 
se mohli seznámit s  různými druhy zbraní, 
vyzkoušet si je, osahat si brnění.

Po celé odpoledne až do podvečerních hodin 
probíhaly komentované prohlídky budovy zá-
mečku. O nahlédnutí do historie se postarala 
Bílá paní a  v  závěru prohlídky se mohli ná-
vštěvníci seznámit se starými mapami a získat 
více informací u pana Stanislava Práta.

Návštěvníci se mohli vyfotografovat s živými 
sochami, které představovaly zlatý knížecí pár 
na nádvoří a stříbrného kata v mučírně. O zá-
žitky se sochami opravdu nebyla nouze, napří-
klad jste se mohli nechat dobrovolně mučit na 
pranýři.

O  krásné doladění celé akce se postarala hu-
dební skupina Quanti Minoris. Žánrově lze 
Quanti Minoris zařadit jako historizující 
folkrock s  keltskými kořeny. Za nejvýstiž-
nější označení lze považovat hradní podobu 
rocku, tedy „hradrock“. Repertoár tvoří, 
kromě vlastní tvorby, většinou zhudebněná 
poezie středověkých autorů. Hudba je vlast-
ní a  je pouze inspirována hudbou z  období 
13.–17. století.

Večer svým vystoupením uzavřela kejklířka 
s ohněm Barbora Blažková. Skloubení odváž-
nosti a  půvabu bralo divákům dech. Tanec, 
dobový oděv, ladnost pohybů a  historická 
hudba ve spojení s  ohněm nenechaly nikoho 
chladným.

V  průběhu odpoledne nechyběly workshopy 

zaměřené na stará řemesla – návštěvníci si vy-
zkoušeli drátkování na kamíncích s paní Marií 
Šmídovou, způsobem macramé si nazdobili 
skleněné lucerničky s paní Ivonou Kalameno-
vou z Dílny Ivka, vyrobili si vlastní lapače snů 
s  Miloslavem Dvořákem. V  rámci tvořivých 
workshopů se představila i paní Lucie Bízová 
s  Divokou pekárnou a  výrobou krásných de-
korací a věnců, s pečením kváskového chleba 
a výrobou ekologických výrobků.

Na zahradě si všichni mohli vyzkoušet střelbu 
z  luku pod vedením pana Martina Holáska, 
který reprezentoval spolek lukostřelby LK 
Společenstvo Moravských Vlků, který od le-
tošního roku funguje ve Velkých Pavlovicích.

Na zahradě si mohli všichni zařádit na šlapa-
cích motokárách různých velikostí a prohléd-

nout si malý koutek domácích zvířátek – krá-
líky, morčátka, malé liliputí rousnaté slepičky 
a  krásné hedvábničky, v  ekocentru pak zoo 
koutek s  exotickými zvířátky. Historický byl 
i  jídelníček – vypečená hnáta, grilovaní hadi 
či pikador.

Atmosféra celého pozdního odpoledne byla 
nad očekávání fantastická, návštěvníci se ba-
vili, na své si přišly úplně všechny věkové ka-
tegorie. Jako titulek při prezentaci akce jsme 
použili latinský název genius loci, alias duch 
místa, a můžeme potvrdit, že duch místa na-
šeho zámečku opravdu ožil.

Historie žije, přijďte za námi opět za rok!

Zaměstnanci 
Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice

V rámci tvořivých dílniček si 
děti mohly vyrobit lapač snů. 
To aby jejich snění bylo vždy 
tak krásně pohádkové, jako 
Zámecké snění na ekocentru

Zámek bez Bílé paní? 
Nemožné! A proto nechyběla 
ani u nás, kde se proháněla 
nejen po nádvoří, ale dokonce 
i na koni. 

K letnímu kejklování 
neodmyslitelně patří tolik 
oblíbené ohnivé show.

Už jste si někdy vyzkoušeli lukostřelbu? 
Tato disciplína působí tolik ladně, pokud se ovšem umí…
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VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH BYLA 
SLAVNOSTNĚ ODHALENA PAMĚTNÍ DESKA 
SPISOVATELI RUDOLFU KASSNEROVI

Na přehlídce 
dětských verbířů si 
Marek Hanák 
vyverboval zlatoV  sobotu 16. července 2022, úderem čtvrté 

hodiny odpolední, byla za podpory města Vel-
ké Pavlovice na budově velkopavlovického zá-
mečku, sídla Ekocentra Trkmanka, odhalena 
pamětní deska RUDOLFU KASSNEROVI. 

Tento muž je jeden z  nejvlivnějších literátů 
první poloviny 20. století, avšak bohužel u nás 
je takřka neznámý, pozapomenutý, nedoceně-
ný...

Rudolf Kassner se narodil 11. září 1873 ve 
Velkých Pavlovicích, který byly tehdy součástí 
Rakouska – Uherska, zemřel 1. dubna 1959 
v Siders, kanton Wallis, ve Švýcarsku.

Rudolf Kassner byl česko-rakouský spiso-
vatel, esejista, překladatel a  kulturní fi lozof. 
O  jeho nezpochybnitelných kvalitách svědčí 
fakt, že byl třináctkrát nominovaný na Nobe-
lovu cenu za literaturu.

Nyní jsme Vás se spisovatelem Rudolfem 
Kassnerem seznámili jen okrajově a  více než 
stručně, jeho život Vám byl pouze nastíněn. 
Již nyní se však můžete těšit na následující Vel-
kopavlovický zpravodaj č. 5/2022, které vyjde 
koncem října letošního roku. V tomto čísle se 
budeme našemu slavnému rodákovi věnovat 
velmi podrobně v obsáhlém příspěvku. 

Bc. Zita Dvořáková, MSc, 
ředitelka příspěvkové organizace 

Ekocentrum Trkmanka

Portrét spisovatele a rodáka Velkých Pav-
lovic Rudolfa Kassnera z dílny německého 
malíře Ernesta Noethera; kresba křídou 
1907.

Kategorii č. 2 soutěže mladých verbířů 
bez zaváhání a s přehledem ovládl Marek 
Hanák z Velkých Pavlovic. Zlato korunovalo 
skutečnost, že nemá mezi svými vrstevníky 
konkurenci.

V sobotu 18. června 2022 se v Uherském Hra-
dišti v  rámci Svatojánského jarmarku usku-
tečnila Národní přehlídka dětských verbířů ze 
všech podoblastí Slovácka. Téměř čtyřicet mla-
dých verbířů bylo rozděleno do tří kategorií: 

1. kategorie * do 9 let 
2. kategorie * od 10 do 12 let
3. kategorie * od 13 do 15 let

Odborná porota hodnotila předzpěv, kde se 
zaměřila na intonaci, zvládnutí nářečí a  cel-
kového výrazu zpěvu, tanec válaný, rychlý 
a úvratí a také vzhled kroje.

V  první kategorii předvedli své povedené vý-
kony bratři Šimon, Dominik a Mikuláš Proke-
šovi. Ve druhé kategorii se představil Marek 
Hanák, který se umístil na úžasném 1. místě.

Vítězové jednotlivých kategorií si za odměnu 
zaverbovali v  rámci Soutěže verbířů na Me-
zinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, 
který se konal pouhý týden po Národní pře-
hlídce dětských verbířů dne 25. června 2022.

Všichni čtyři kluci navštěvují folklorní soubor 
Hanýsek, kde se na soutěž za pomoci Ivany 
Holáskové a Lukáše Stávka pečlivě připravo-
vali. Děkujeme klukům za reprezentaci města 
Velké Pavlovice! 

BcA. Barbora Hanáková

NA BŘECLAVSKÉ POLIKLINICE 
ING. MARIE HOLÁSKOVÁ
Letošní podzimní výstavní sezónu zahájí 
Městská knihovna Velké Pavlovice novou 
výstavou na radiodiagnostickém oddělení 
Polikliniky v Břeclavi.

Od 5. září 2022 do 31. prosince 2022 si 
všichni návštěvníci mohou prohlédnout 
autorskou výstavu fotografií Ing. Marie 
Holáskové z  Velkých Pavlovic. Srdečně 
vás všechny zveme k  její návštěvě, protože 
nabízené prostory jsou pro výstavy více než 
vyhovující. Navíc přinášejí vystavovaná díla 
také nezpochybnitelný sociální přínos.

Připomínáme, že se jedná o  prostory 
RTG oddělení ve 2. patře. Zaměstnanci 
oddělení, které vede primářka MUDr. 
Monika Petrjánošová, budou potěšeni, 
pokud o výstavy bude mít zájem také široká 
veřejnost.

Díky vstřícnosti vedení Polikliniky 
v  Břeclavi zde již od roku 2020 měla 
autorskou výstavu Jana Vondrová z Velkých 

Pavlovic, naše aktivita pokračovala 
výstavou z  projektu Setkání s  Petrem 
v  rámci spolupráce města Velké Pavlovice 
a  Fotoklubu při Záhorském osvětovém 
středisku v  Senici, výstava se jmenovala 
„Vnitřní a  vnější zrcadlení“, navazovala 
autorská výstava RNDr. Ĺubice Krištofové 
ze Senice a  nyní ještě pár dní do konce 
srpna vystavuje v  Břeclavi své práce Adam 
Růžička z Kostic.

Díky úzké spolupráci se Záhorským 
osvětovým střediskem v  Senici počítáme 
s  tím, že fotografie Ing. Marie Holáskové 
vystřídá od ledna 2023 výstava některého ze 
senických fotografů. S nabídkou vystavovat 
v Břeclavi se pochopitelně obracíme také na 
všechny velkopavlovické fotografy. 

Mgr. Dana Růžičková
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CYKLOSTEZKOU KRAJEM ANDRÉ UŽ PO ŠESTNÁCTÉ,
POPRVÉ I Z VELKÝCH PAVLOVIC
Motto letošní, již šestnácté, Expedice Krajem 
André znělo: „Na Hustopečsku nejlíp víme, 
jak tě motivovat k  lepším výkonům!“ A  to-
muto mottu jsme bezezbytku dostáli, dokonce 
hned v úvodu akce!

Ona nám totiž přišla na (nevyžádanou) pomoc 
inkoustově modrá, zlověstně zatažená oblo-
ha, která onoho dne, tedy v sobotu 25. června 
2022, levitovala nad Hustopečskem jako fakír 
na vznášejícím se koberci. Sem tam spadla i ta 
nějaká kapka, no, jak se u  nás říká – počasí 
„se šklíbilo jak svatoborská opica“! To se po-
tom šlape do pedálů bleskurychlým tempem, 
když vás popohání hrozba ve formě nevítané 
spršky. Taková taškařice však byla našim cy-
kloturistům dopřána pouze dopoledne. Dříve, 
než se rozburácelo polední kostelní vyzváně-
ní, začalo se „rozednívat“ a  odpoledne bylo 

navýsost příjemné. Vedra se nekonala, déšť 
ani vítr nakonec také ne, zkrátka a dobře bylo 
„tak akorát“. 

Kdo cyklistickou akci EXPEDICE KRAJEM 
ANDRÉ zná, už ví, o  čem je řeč. Těm, kdo ji 
neznají, anebo znají, ale chtějí se o  ní dozvě-
dět pár zajímavostí, tu máme malé KALEN-
DÁRIUM.

Rok 2006 * byla koncem měsíce června cy-
klostezka Krajem André slavnostně otevře-
na a  dodnes se akce Expedice Krajem André 
koná vždy poslední červnovou sobotu. Tehdy 
trasa čítala necelých 20 km a  spojovala pět 
měst a  obcí – Hustopeče, Starovičky, Velké 
Pavlovice, Bořetice a Vrbici. Cyklostezka byla 
původně jednosměrná, nikoliv okruhová jako 
dnes, což se záhy projevilo jako velmi neprak-
tické.

Rok 2010 * byl významným milníkem v histo-
rii cyklostezky, a to z důvodu prodloužení tra-
sy o 21 kilometrů na celkových 41 km a ruku 
v  ruce s  tím se rozšířil i  počet obcí z  pěti na 
devět - o obce Kobylí, Němčičky, Horní Boja-
novice a Kurdějov.

Rok 2015 * poprvé našlo velkopavlovické ra-
zítkovací místo č. 3 svůj azyl ve výrobní hale 
Šlechtitelské stanice vinařské, a.s.. Původně 
se razítkovalo pod rozhlednou Slunečná, poté 
před vinotékou Vinařského penzionu André. 
Ve výrobní hale je třetí razítkovací místo do-
dnes. Dodnes se také exkluzivně nalévá jen 
na razítkovacím místě ve Velkých Pavlovicích 
vzorek vína André rosé, tedy odlehčená růžo-
vá svěží letní varianta červeného vína z modré 
odrůdy André, jež byla vyšlechtěna právě ve 
Velkých Pavlovicích a  název této cyklotrasy 
tuto specifi ckou zemitou odrůdu nezaměni-
telné plné chuti propaguje. Víno André rosé 
bývá ze strany účastníků vždy hodnoceno 
jako vynikající a  je pokládáno za nejlepší po 
celé trase. Činí nám ohromnou radost, že se 
cykloturisté na velkopavlovický unikátní vzo-
rek vždy velmi těší.

Rok 2020 * cykloakce Expedice Krajem An-
dré se nekonala z důvodu celosvětové pande-
mie nemoci COVID-19. Ani v  letním období 
nebyla protiepidemická opatření natolik be-
nevolentní, abychom si mohli „bez ztráty ky-
tičky“ dovolit tolik masový podnik uspořádat.

Rok 2021 * tento ročník nebyl o  mnoho ve-
selejší než přechozí neuskutečněný. Dlouho 
pořadatelé přemýšleli, zda je vhodné jej vhle-
dem k tehdejší tragické situaci uspořádat. Jen 
pár dnů před akcí se nad nedalekými městy 
a  obcemi Břeclav, Mikulčice, Lužice, Morav-
ská Nová Ves, Hrušky a  Hodonín prohnalo 
apokalyptické tornádo a  nálada se nacházela 
na bodu mrazu. Nakonec jsme se rozhodli 
zorganizovat expedici s  tím, že výtěžek ze 
startovného bude vložen na charitativní účet 
na pomoc postiženým obcím. Zároveň mohli 
účastníci přispět jakoukoliv částkou do po-
kladničky na startu v Hustopečích, anebo po-
sílat peníze na speciálně zřízený účet. Příleži-
tost přispět nepromarnil snad nikdo. Ještě teď 
po roce, upřímně děkujeme! 

Rok 2022 * přestože, počítáme-li dobře, se 

měl v  roce 2022 uskutečnit už 17. ročník Ex-
pedice Krajem André, uskutečnilo se letos 
teprve 16. putování. Důvodem početní ne-
srovnalosti je přetržka v roce 2020 způsobená 
COVID-19. Číslovka 16 inspirovala pořadate-
le k „vrchařské prémii“, kterou obdrželo v cíli 
prvních šestnáct účastníků. Ti museli splnit 
podmínku přivézt ve svém razítkovacím prů-
kaze nejméně sedm razítek z devíti a za to jim 
byla předána láhev vína z Kobylí. Nejvýznam-
nější novinkou roku 2022 bylo zřízení druhé-
ho startovacího místa ve Velkých Pavlovicích. 
Možnosti odpíchnout se právě u  nás využilo 
sedmačtyřicet dospěláků a patnáct dětí. Dal-
ší novinkou bylo pozvednutí kultury v oblasti 
konzumace vína. Dříve si každý účastník vo-
zil svou privátní skleničku, původně tradiční 
„koštovačku“, později na stopce. A  protože 
bylo obvykle v  závěru akce více střepů než 

skleniček, bylo rozhodnuto, že na každém 
razítkovacím či startovním místě bude degu-
stační sklo k výpůjčce. Ona už i samotná de-
gustace vín je dnes o  několik levelů výše než 
před pár lety a  mnozí jihomoraváci považují 
pití vína z  koštovek za zhýralost. O  pěknou 
skleničku na stopce s logem akce ale nikdo ne-
přišel. Každý ji dostal jako upomínku na tento 
den v  cílové stanici na hustopečské Forman-
ce. Kromě skleničky si každý účastník odvezl 
domů i  pamětní list a  malý buttonek, taktéž 
s  logem akce. Motivací dorazit s  patřičným 
počtem razítek do cíle bylo především sloso-
vání razítkovacích průkazů o spousty malých, 
ale milých cen.

Jaký byl 16. ročník EXPEDICE KRAJEM 
ANDRÉ ve Velkých Pavlovicích?

Jak vypadal 16. ročník akce v  letošním roce 
bylo již nastíněno. Nyní se zaměříme kon-
krétně na Velké Pavlovice. Kromě toho, že 
byly historicky poprvé povýšeny z  razítkova-
cího místa také na místo startovací, nabídly 
ze všech devíti obcí nejpočetnější seznam vi-
nařství a  občerstvení, která byla uvedena na 

Expedice Krajem André je skvělou akcí pro celou rodinu! Není nad to vyrazit si s přáteli na cyklovýlet vinorodou krajinou. 
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NAŠA DĚDINA VE STRÁŽNICI

letáku s kreativním názvem „CO, GDE, GDY, 
JAK?“ 

Vypíchneme především občerstvení pod roz-
hlednou Slunečná, odkud se vůně grilované-
ho masa nesla až k  výrobní hale Šlechtitelky 
a  dráždila tak chuťové buňky všech přítom-
ných a  také nové Bistro v  trávě na ulici Zel-
nice, kde neodolal snad nikdo, kdo si rád po-
chutná na netradičních domácích zákuscích. 
O tom že víno, nejen na těchto místech, teklo 
proudem, netřeba zdlouhavě hovořit. 

Kolik se letos sešlo účastníků akce EXPEDICE 
KRAJEM ANDRÉ?

Nebylo to nejhorší, ale ani nejlepší. Vzhledem 
ke stavu, kdy se celý svět krůček po krůčku 
oklepává z  pandemie a  opatrně se dostává 
do dříve zajetých kolejí, byl celkový počet 

310 startujících uspokojivý. Ruku na srdce 
– spoustě z nás se nějak pořád nechce, nedo-
kážeme vystřelit z  gauče a  být aktivní na sto 
procent, nějak jsme zapomněli, že je vlastně 
možné někam jít a něco si užít, někdo se stále 
obává účastnit se masových „sedánků“. Přís-
ná protiepidemická opatření si holt vybírají 
svou daň. Pevně věříme, že příští rok bude 
zase o něco optimističtější. 

Z celkového počtu 335 účastníků 263 starto-
valo v Hustopečích, 47 ve Velkých Pavlovicích 
a zbylým 25 byly děti. Ty byly u nás ve Velkých 
Pavlovicích za svůj heroický výkon odměněny 
krásným buttonem s  logem Krajem André, 
který si s nadšením sobě vlastním připíchly na 
dres či batůžek. Aby měly dost sil, namísto pro 
dospělé určeného vzorečku vína André rosé 
2021, dostaly „zavdat“ pitíčkem a oplatkem.

Máme-li na tomto místě zhodnotit, alespoň za 
Velké Pavlovice konkrétně, jak se expedice vy-
dařila, musíme konstatovat jediné – výborně! 
Nálada byla skvělá, účastníci pohodoví, upo-
vídaní, přátelští, zábavní, nešetřili chválou na 
adresu nalévaných vín (ale to naše, ze Šlech-
titelky, bylo bezesporu nejlepší!) a  přestože 
v  noci zabouřilo a  úseky na polních cestách 
byly blátivé, nikdo si na špatný technický stav 
trasy nestěžoval. Takže? Za plný počet bodů!

Vážení milovníci vína, cykloturisté, ale samo-
zřejmě také místní – neváhejte a  přijměte již 
nyní pozvání na další ročník Expedice Krajem 
André. Na přípravu a  trénink máte celý rok, 
tak ji nepromarněte! 

Budeme se s Vámi těšit na „zašlapanou“!

Karolína Bártová

Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2022 
po letech ožil folklorem kultur různorodých 
národů. Do srdcí návštěvníků festivalu se také 
zapsala návštěva více než stovky účinkujících 
z  Hanáckého Slovácka v  pořadu situovaném 
ve strážnickém skanzenu s  názvem NAŠA 
DĚDINA.

Náš národopisný mikroregion představil vy-
brané zvyky, které doprovází místní lid po celý 
kalendářní rok v  současnosti s  přihlédnutím 
na historickou tradici. Významný podíl účin-
kujících zastoupily i modrohorské obce v jed-
notlivých částech pětihodinového programu.

Pořad byl rozdělen do tří tematických bloků. 
V  bloku nazvaném „Ostatky“ bylo možné 
se zapojit do oslavy konce masopustu s  prů-
vodem masek, tak jak jsou zvyklí ve Velkých 
Pavlovicích. V bloku „Velikonoce“ se předsta-
vily dětské jarní hry z  Moravského Žižkova, 
velikonoční obchůzka se „šlehačkou“ a zába-
va z Němčiček, nechyběl ani malý velikonoční 
košt vína z  Velkých Pavlovic. Třetí a  časově 
nejdelší blok nesl název „Hody“ a  pozval 
všechny pod hodovou máj do Němčiček, kde 
se zpívalo a tančilo na hodové zábavě, nechy-
běl ani obřadní tanec zavádka nebo ukázka 
vítání přespolní chasy.

Jednotlivé bloky pořadu na sebe plynule na-
vazovaly a  byly propojeny mluveným slovem 
moderátora Marka Šalandy.

NAŠA DĚDINA
Autorky: 
Jarmila Teturová, Zuzana Martinková
Odborná spolupráce a konference: 
Marek Šalanda

Účinkovali:

* Hanáckoslovácký krúžek, Velké Pavlovice, 
vedoucí Zuzana Martinková + chasa z  Vel-
kých Pavlovic

* FS Krúžek, Němčičky, vedoucí Kateřina Po-
láčková + chasa z Němčiček

* chasy z Archlebova a Břeclavi

* mužské sbory z Němčiček a Velkých Pavlo-
vic

* ženský sbor Darebný ženy, Velké Pavlovice, 
vedoucí Zuzana Martinková

* DH Túfaranka, Šakvice, kapelník Jan Bílek

* CM Vinica, Velké Pavlovice, kapelník Jan 
Melichar

* CM Žižkovjánek, Moravský Žižkov, primáš-
ka Dorota Brůčková

* DFS Žižkovjánek, Moravský Žižkov, vedou-
cí Jan Ivančic

* Tetičky z Kobylí

* malérečky kraslic z  Archlebova - Lenka 
Ždánská, Marie Hrbotická

* vinaři Vladimír a  Martin Zborovští z  Vel-
kých Pavlovic

* výrobkyně krojových součástek - Ludmila 

Vojtěšková ze Zaječí, Pavla Valná z  Velkých 
Pavlovic

Hanácké Slovácko je přechodovou oblastí 
mezi Slováckem a  Hanou. Ačkoliv se rozklá-
dá na poměrně velkém území a zahrnuje přes 
třicet obcí, stálo často na okraji zájmu etno-
grafů. Region, který spisovatel Jan Herben 
označil kvůli nedostatku lesů jako „kraj beze 
stínu“, si však zachoval řadu projevů lidové 
kultury až do současnosti. Na první pohled 
jistě upoutají bohatě zdobené kroje. Podle je-
jich typu Hanácké Slovácko dále rozdělujeme 
na část severní a jižní.

A  právě do jižní části, konkrétně do Velkých 
Pavlovic a  Němčiček, se společně návštěvní-
ci vypravili za kalendářními zvyky a  obyčeji 
a s nimi spojenými písněmi, tanci, kroji, svá-
tečními pokrmy a  také za různými rukoděl-
nými technikami, které ovládají místní řeme-
slníci.

Poděkování patří všem účinkujícím a  všem, 
kteří se na tak rozsáhlém pořadu podíleli 
v průběhu příprav i na místě samém.

Zdroj: SO Modré Hory; www.modrehory.cz

Na folklorní festival do Strážnice se vypra-
vily skutečně všechny věkové kategorie. 
V průvodu proto nechyběl ani velkopavlo-
vický verbířský dorost.

Ptáte se, zda bylo ve Strážnici veselo? 
Tato fotografi e je odpovědí beze slov!
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JARNÍ VÍKENDOVKA ŽILA 
PŘÍBĚHEM O NOEMOVI

NOC KOSTELŮ ROKU 2022

Důstojné božítělové procesí roku 2022 
vchází do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tak to jsme my v plné kráse, kteří jsme se zúčastnili letošní jarní víkendovky v Těšanech.

Z FARNOSTI

Boží Tělo
svátek Těla a Krve Páně
Na neděli 19. června 2022 připadl svátek Těla 
a  Krve Páně. Ve Velkých Pavlovicích se stalo 
tradicí, že se v  tento sváteční den slaví mše 
svatá na dvoře fary. 

V  devět hodin ráno se sešli všichni na oslavu 
tajemství svátosti oltářní venku v  přírodě. 
Přijeli i  farníci z  Němčiček a  Horních 
Bojanovic. Po mši svaté jako výraz veřejného 
vyznání víry se vydali družičky, krojovaní 
a  všichni věřící se zpěvem za doprovodu 
dechové hudby božítělovým procesím do 
kostela, kde pan farář Marek Slatinský 
uložil monstranci s  Nejsvětější svátostí do 
svatostánku.

Stanislava Bílková

Jako tradičně se naše víkendovka konala 
v Těšanech, v letošním roce až na konci květ-
na. Téma naší víkendovky bylo biblické a po-
jednávalo o  všem známém Noemovi a  jeho 
arše. Počasí nám jako vždy přálo. 

V  pátek tradičně víkendovka započala mší, 
kterou odsloužil náš pan farář Marek Slatin-
ský, doprovod mu dělala naše šikovná kláve-
sačka Anežka Julinková. No, nebudeme vám 
zapírat, byla to paráda. 

Po mši jsme si vychutnali bezvadnou večeři, 
kterou nám připravili naši milovaní rodiče. 
Probíhala klasicky – ochutnávka buchet, po-
mazánek a  všeho dobrého, co dům dal. Po 
večeři k  nám promluvil Boží hlas a  započala 
tak naše hra. V podobném duchu nám pokra-

čovala sobota. Hlavním sobotním cílem bylo 
získat zvířata, od každého druhu jeden pár, 
následně sestavit loď a poté na ni všechna zví-
řata umístit. Všem se to náramně povedlo! Ve-
čer jsme to zapíchli u táboráku a předali jsme 
si ocenění. Snad každý z  nás si zasteskl, jak 
nám to uteklo. Avšak nikdo nesmutnil, pro-
tože všichni moc dobře víme, že na podzim se 
v Těšanech sejdeme zas!

V neděli jsme se rozloučili, vyfotili a šupali na 
nedělní mši, kterou sloužil pan farář František 
Trtílek, který nás na konci mše poprosil o pí-
seň. Nebojte ostudu jsme Vám neudělali a ap-
laus byl opravdu velký! 

P.S. Na podzim na viděnou! 

Aneta Janovská

V pátek 10. června 2022 se kostel Nanebevze-
tí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích spolu 
s  dalšími 1728 kostely a  modlitebnami v  celé 
České republice otevřel pro veřejnost v rámci 
Noci kostelů. Přivítal tak návštěvníky a vyzval 
k  prohlídce, k  účasti na bohoslužbě, modlit-
bě…

Letošním mottem Noci kostelů byl žalm: „Za 
dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC 
mu budu zpívat a  chválit ho.“ Celý program 
byl tedy směřován k hudbě, zpěvu a chválám.

I  proto bylo cílem omalovánky s  doplňovač-
kou, kterou mohli návštěvníci vyplnit a získat 
odměnu, ukázat, co všechno v kostele mohou 
slyšet. Před kostelem si mohly děti vyrobit 
vlastní hudební nástroj: rytmické chrastítko Noc kostelů si užívali všichni plnými doušky. Děti se zaradovaly nad spoustou her a soutěží.
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NOČNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY ZAKONČILA OHŇOVÁ SHOW

Z VINNÉHO SKLÍPKU

„In vino veritas“ – „Ve víně je pravda“. Kdo ochutnal skvostná velkopavlovická vína 
na letošních Nočních otevřených sklepech, na dně skleničky tuto pravdu určitě našel…

V  sobotu 2. července 2022 se do Velkých 
Pavlovic opět sjížděli z  různých koutů naší 
republiky příznivci dobrého vína, a  to ten-
tokrát na akci VÍNO V ORANŽOVÉM aneb 
NOČNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY.

Návštěvníků se dostavila opět spousta. Je-
jich vysoký počet výrazně předčil očekávání 
pořadatelů. Otevřena byla jednadvacítka 
vinných sklepů, kde bylo možno „okoštovat“ 
připravené vzorky vín, ať už bílé, růžové, čer-
vené nebo šumivé. Některá vinařství nabíze-
la nejen víno, ale i nějaké to drobné občerst-
vení, jinde bylo možno poslouchat libé tóny 
cimbálu.

Úspěšná noční akce byla zakončena o půlno-
ci u  městské radnice ohňovou show, kterou 
pro Víno z  Velkých Pavlovic zajistila skupi-
ny Novus Origo z  Vysočiny. Návštěvníci se 
mohli nechat okouzlit ohněm, který vnesl do 
závěru naší akce žár a světlo tohoto elementu, 
jenž lidi fascinuje odpradávna. Ohňová show 
s dynamickou hudbou vytvořila dechberoucí 
celek, který byl ozdobou naší akce.

Všem účastníkům akce VÍNO V  ORANŽO-
VÉM aneb NOČNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY 
děkujeme za účast a  podporu našeho regi-
onu a  budeme se těšit na další shledání při 
SVATOMARTINSKÝCH OTEVŘENÝCH 
SKLEPECH, které se budou konat 12. listo-
padu 2022!

Mgr. Zuzana Pecháčková, tajemník spolku 
Víno z Velkých Pavlovic

Hosté sklepů obdivovali nejen lahodnou chuť našich vín, 
ale také krásu a genius loci vinných sklípků.

nebo foukací harmoniku. Uvědomili jste si ně-
kdy, že v kostele zapojujeme všechny smysly? 
Zrak, čich, chuť, hmat a nejvíce asi sluch.

Možná právě proto patří první místo v koste-
le tichu. Hned u vstupu do kostela se ztišíme, 
abychom dali prostor, ať k  nám uvnitř mluví 
Boží hlas. Po obou stranách oltáře vedle soch 
svatých stojí serafové s  loutnou a  harfou pří-
mo proti varhanám – největšímu a nejsložitěj-
šímu hudebnímu nástroji. Pavlovické varhany 
postavil v roce 1921 Vojtěch Káš z Brna jako 
67. dílo.

Nejtěžším a  nejzvučnějším nástrojem jsou 
zvony. Do našeho chrámu svolává na boho-

službu zvon sv. Josefa o váze 623 kg s tónem 
G1, k polednímu zvonění slouží zvon sv. Vác-
lava o  váze 424 kg s  tónem A1, k  průvodu 
ke hrobu vyzvání zvon Panny Marie o  váze 
249 kg s hlavním tónem H1. 

O letošní Noci kostelů dostal nejvíce prostoru 
hudební nástroj, jehož tvůrcem je sám Stvoři-
tel – lidský hlas. Při slavení mše svaté zpívaly 
a hrály pavlovické děti za podpory svých ma-
minek a  pomoci pana učitele. Po bohoslužbě 
vystoupil Kobylský Vokální Ansámbl. Ko-
morním sborovým zpěvem a cappella zazněly 
skladby starých mistrů i  současných autorů. 
Následovalo vystoupení Deblínské scholy la la 
la … TO PUDE! Zpěváci za doprovodu kláves, 

akustické kytary, elektrických kytar, trubky, 
saxofonu a  bicích návštěvníkům představili 
skladby současné populární církevní scény. 

Vše vyvrcholilo večerem chval, což je způsob 
modlitby provázený písněmi a  slovem, které 
nás mají vést více k  Bohu, při nichž jsme vy-
zpívali našemu Nejvyššímu, jaký On je.

Po předchozích dvou letech, kdy Noc koste-
lů provázela spousta opatření a  covidových 
omezení, konečně mohli návštěvníci zažít 
bohatý program uvnitř kostela, vystoupit na 
věž, prohlédnout si exponáty v muzeu. Již teď 
se těšíme, co nám připraví příští již 15. ročník!

Stanislava Bílková
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ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVA Z CHILE V MODRÝCH HORÁCH

MODROHORŠTÍ VINAŘI PŘEVZALI OCENĚNÍ
Z MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VÍN V CHILE

Habánský vinný sklípek rodiny u Lacinů při-
vítal vzácné hosty, dorazili až z Jižní Ameri-
ky, ze země Chile.

Pan Pablo Ugarte, ředitel největší vinařské 
soutěže v Jižní Americe Catad´Or World Wine 
Awards Chile, předal v  Národním vinařském 
centru ocenění za vynikající výsledky v  této 
soutěži vinařům z České republiky. Hned poté 
se svojí delegací osobně navštívil kvarteto 
oceněných vinařství v  Modrých Horách, kde 
hosté strávili dva krásné červnové dny.

Významných zlatých úspěchů za vína z  pre-
zentace modrohorských vinařů dosáhlo kvar-
teto: Rodinné vinařství Jedlička, Vinařství 
Baraque, Vinařství Ludwig a  trofej nejvyšší 
v  kategorii růžových vín získalo Vinařství 
Lacina, konkrétně za skvělou Frankovku rosé 
2020.

Zástupci českých vinařství se historicky po-
prvé zúčastnili již 26. ročníku mezinárodní 
soutěže Catad´Or World Wine Awards. Při 
své premiéře v konkurenci téměř tisíce vín ze 
šestnácti různých zemí získala česká vína dvě 
velké zlaté medaile (Gran Oro), osm zlatých 
medailí (Oro) a  zvláštní ocenění za nejlepší 
růžové víno (rosé). Součástí soutěže byl i slav-
nostní český večer, na kterém se v  českých 
kulisách kromě našich vín a likérů představilo 
odborné veřejnosti rovněž české pivo a tradič-
ní pokrmy.

kové z Vinařství Ludwig za celou administraci 
soutěže ze strany České republiky.

Popularita největší mezinárodní soutěže vín 
v  Latinské Americe Catad´Or World Wine 
Awards každoročně roste stejně tak, jako po-
čet participujících zemí a  účastníků. Třetinu 
účastníků soutěže, která vznikla před více než 
čtvrt stoletím především na podporu rozvo-
je chilského vinařství, nyní tvoří zahraniční 
účastníci.

Vzhledem k  významu Chile, jakožto světové 
velmoci v  produkci vína, jsou medaile z  této 
soutěže vysoce ceněny a  mohou významně 
pomoci českým vinařům ke vstupu na trhy jak 
na celém americkém kontinentě, tak i v ostat-
ních částech světa.

Ředitel chilské soutěže ocenil parodicky ladě-
né video z produkce Vinařství Lacina. Ve vtip-
né stopáži se vyskytuje trofej za nejlepší rosé 
v soutěži Catad´Or a bývalý chilský prezident 
Miguel Juan Sebastián Piňera. Video nalezne-
te na webové adrese - https://www.modreho-
ry.cz/delegace-z-chile-v-modrych-horach. 

Zdroj: SO Modré Hory; www.modrehory.cz
I díky těmto významným úspěchům Vinařský 
fond zařadil tuto soutěž v příštím roce do pod-
porovaných akcí. Za podporu a pomoc je třeba 
poděkovat mimo jiné i paní Ing. Lianě Hrabál-

Národní vinařské centrum přivítalo vzácného 
hosta, kterým byl pan Pablo Ugarte, ředitel 
mezinárodní soutěže vín Catad´Or World 
Wine Awards konané v  jihoamerickém Chi-
le. Ten ve čtvrtek 9. června 2022 ve Valticích 
osobně předal medaile a ocenění moravským 
a  českým vinařům, kteří zabodovali na této 
prestižní soutěži, a  svou účastí váhu ocenění 
pro moravská a česká vína ještě podtrhl. 

Catad´Or World Wine Awards

Zástupci moravských a  českých vinařství při 
své premiérové účasti, v  konkurenci téměř 
tisíce vín ze 16 různých zemí světa, získali 
dvě velké zlaté medaile (Gran Oro), osm zla-
tých medailí (Oro) a  zvláštní ocenění za nej-
lepší růžové víno pro Frankovku Rosé 2020 
z  vinařství Lacina. Medaile Gran Oro získal 
Ryzlink vlašský výběr z  cibéb 2017 z  rodin-
ného vinařství Vican a  Ryzlink rýnský VOC 
2020 z  Vinařství Piálek & Jäger. Medaile de 
Oro putovaly i do Vinařství Ludwig, Baraque, 
Lacina, Rodinného vinařství Jedlička, Vican, 
Marcinčák Organic Winery a Piálek & Jäger.

Catad'Or World Wine Awards je nejvýznam-
nější mezinárodní soutěž vín v Latinské Ame-
rice. Koná se od roku 1995 ve městě Santiago, 
hlavním městě Chile. Vzhledem k  významu 

Chile, jakožto světové velmoci v produkci vína 
a  s  čtvrtým největším vývozem vína na svě-
tě, jsou medaile z této soutěže vysoce ceněny 
a mohou významně pomoci tuzemským vina-

řům ke vstupu na trhy jak na celém americkém 
kontinentě, tak i v ostatních částech světa.

Zdroj: Národní vinařské centrum; 
www.vinazmoravyvinazcech.cz

Pavlové Lacinovi, otec a syn, převzali ve Valticích zlaté ocenění za své víno 
Frankovka Rosé 2020, které Vinařství Lacina získalo v mezinárodní soutěži vín 
Catad´Or World Wine Awards.
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VINNÉ LÉTO S CIMBÁLEM VE VINAŘSTVÍ BUCHTOVI
UŽ POTŘETÍ A VYŠLO OPĚT NA JEDNIČKU!

HASIČI PO TŘÍLETÉ PAUZE ZÁPOLILI V POŽÁRNÍM ÚTOKU

V páteční podvečer, dne 8. července 2022, se 
uskutečnilo již třetí pokračování nové velko-
pavlovické akce Vinné léto s cimbálem a k naší 
obrovské radosti se opět vydařilo na jedničku 
s  hvězdičkou. Díky až nečekanému úspěchu 
a rychlému uložení do podvědomí našich spo-
kojených návštěvníků si odvažujeme tvrdit, že 
se možná už stává tradicí. 

V tento vlahý letní večer nám zahrála cimbálo-
vá muzika Slovácko mladší z Mikulčic. Počasí 
nám přálo a sluníčko krásně hřálo. Po západu 
slunce se sice lehce ochladilo, jelikož pofuko-
val větřík, ale komu bylo případně chladno, 
zahřál se tancem.

Všem moc děkujeme za hojnou účast a bude-
me se těšit na v některém z dalších termínů. 

Lenka Buchtová, Vinařství Buchtovi
Do třetice všeho dobrého – i třetí pokračování akce Vinné léto s cimbálem si připsalo na vrub 
hojnou návštěvnost. Je zjevné, že se podařilo Vinařství Buchtovi najít „díru na trhu“.

SPOLKY A KONÍČKY

Po třech letech zorganizovali velkopavlovičtí 
hasiči noční soutěž v požárním útoku. Na tré-
ninkové hřiště v areálu TJ Slavoj Velké Pavlo-
vice se sjelo devatenáct družstev z Břeclavska, 
Hodonínska, Brněnska a Vyškovska. 

Ve Velkých Pavlovicích běhají tradičně muži 
i ženy stejně dlouho trať. Pro děvčata je to ná-
ročnější, ale odměnou pro ně je divácká kulisa. 
Ta s  přibývajícím časem pochopitelně mírně 
slábne a  děvčata by se dostala na řadu až ke 
konci soutěže, po zkrácení tratě.

Nočního klání se zúčastnila i  dvě družstva 
mužů z našeho města. Jedno družstvo posklá-
dané z mladších hasičů, kteří soutěží pravidel-
ně a potom ještě tzv. DREAM TEAM složený 
z hasičů, kteří běhávali požární útok před pár 
léty. A protože už to bývá tak, že některé věci 
se nezapomínají, tak i tentokrát byli z této dvo-
jice rychlejší ti starší.

Za zmínku stojí i  vedlejší soutěž v  narážení 
vody, kdy se měřil čas od startu po vytečení 
vody z  čerpadla. Soutěžící měli připravenou 
savici na čerpadle a  pouze nasazovali koš 
a spojovali savice.

Nejrychleji narazila vodu dvojice z  Račic 
(7,75s), druhá byla dvojice ze Svatobořic 
(8,09s) a  třetí Jan Rozinka a  Jirka Skýpala 
z Velkých Pavlovic.

Výsledky muži:
1. Svatobořice 17,73s
2. Račice 18,62s
3. Šaratice 18,82s

Výsledky ženy:
1. Tvrdonice 24,39s
2. Kobylí 26,81s
3. Hrušovany u Brna 52,62s

Kompletní výsledky naleznete na webových 
stránkách města Velké Pavlovice

www.velke-pavlovice.cz v  aktualitě ze dne 
11. července 2022.

Petr Hasil, velitel Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Velké Pavlovice

Noční soutěže v požárním útoku se zúčast-
nila dvě družstva z Velkých Pavlovic – na 
této fotografi i vidíte „vzorek“ těch nejstar-
ších.

Mladší osazenstvo velkopavlovického SDH 
(na snímku) na starší kolegy „vysloužilých 
pardálů“, ať dělalo, co dělalo, nemělo. 

Nebyli by to velkopavlovičtí hasiči, kdyby na 
startovní čáru nepostavili i nadějný dorost.
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MEDAILOVÝ VÍKEND VELKOPAVLOVICKÝCH HASIČŮ

VELKOPAVLOVICKÁ LÁVKA DO TŘETICE. 
A ZNOVU SE PODAŘILA

V  neděli, dne 19. června 2022, vyrazili vel-
kopavlovičtí mladí hasiči po třech letech na 
závody do Šitbořic. Soutěž se jako vždy v Šit-
bořicích skládala ze štafety CTIF a požárních 
útoků. 

Nám z  Velkých Pavlovic se bohužel podařilo 
poskládat pouze tým starších. Ti si ve štafetě 
nevedli vůbec špatně a po první části soutěže 
byli průběžně druzí. V útocích s časem 21:68 
obsadili třetí místo. Tento výsledek jim sta-
čil v  celkovém součtu na třetí místo, tudíž si 
na závěrečném nástupu mohli na krk zavěsit 
bronzové medaile. Celková bilance sezóny 
se tak dělá jednoduše. Dvě bronzové medaile 
z úvodní a závěrečné soutěže.

Již o den dříve, v sobotu 18. června 2022, vyje-
li naši dorostenci na soutěž BHL do Tvrdonic 
a v nabité konkurenci se vůbec neztratili. Prv-
ní pokus dorostencům bohužel příliš nevyšel, 
ale z chyb se poučili a ve druhém zazářili. S ča-
sem 21:11 obsadili čtvrté místo a brali tak po-
myslné bramborové medaile a opět všem uká-
zali, že budoucnost tento tým rozhodně má.

Michal Procinger
V Šitbořicích se našim mladým hasičům dařilo, ze závodu si přivezli bronzové medaile.

Malým pokořitelům uzoučké lávky nechyběla notná dávka odvahy a odhodlání. 
Hrozba, že si zaplavou, vždy hraničí s jistotou!

Třetího ročníku Velkopavlovické lávky se zúčastnil nečekaně vysoký počet návštěvníků – 
soutěžících i fandících diváků. 

Velkopavlovičtí hasiči uspořádali v  sobotu 
6.  srpna 2022 na místním rybníku Zahájka 
soutěž ve zdolání lávky na jízdním kole. Do-
poledne to na úspěšnou akci moc nevypadalo, 
protože při přípravách trápilo pořadatele po-
časí. Navíc panovaly obavy z toho, zda se při-
hlásí dostatek soutěžících, aby se vůbec bylo 
na koho dívat. Při minulém ročníku byl právě 
počet soutěžících menší zádrhel.

Štěstí však přeje připraveným! Počasí se od-
poledne umoudřilo a  soutěžících bylo nejví-
ce ze všech tří ročníků. Třiadvacet jich jelo 
na kole (z  toho tři děti) a šest párů soupeřilo 
v přejezdu lávky na trakaři.

Po celou dobu soutěže měli milovníci piva 
možnost ochutnat šest druhů tohoto moku. 
Na čepu byla třeba méně známá Jedlová šest-
náctka z pivovaru Muhu.

Z  pozitivních ohlasů a  komentářů je zřejmé, 
že se akce vydařila. Děkujeme vám všem za 
podporu a jsme rádi, že se akcí účastníte, ať už 
jako soutěžící, nebo jako diváci.

Je třeba poděkovat za spolupráci pracovní-
kům Služeb města Velké Pavlovice, kteří při-
vezli a odvezli stoly a lavice, dále pro diváctvo 
perfektně upravili travnatou plochu a posekli 
rákos. To vše, aby bylo dobře vidět na vodní 
hladinu. Město Velké Pavlovice poskytlo sou-
těžícím také drobné věcné ceny. 
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VŠECHNO ZLÝ JE K NĚČEMU DOBRÝ
ANEB SARAH PŘIJELA A VYHRÁLA 
SOUTĚŽ KRÁSY V AFRICE

Dobrovolní hasiči obdrželi 

fi nanční prostředky

od společnosti ORLEN 

Unipetrol RPA s.r.o.

Ti nejlepší z nejlepších, kteří rozhodně nepostrádají rovnováhu. Zlato v kategorii dospělých 
mužů získal Jirka Skýpala, mezi dětmi byl nejlepší Dominik Prokeš.

Zvláštní poděkování pořadatelům…

Velkopavlovičtí hasiči si na sebe zřejmě pletou 
bič. Posunují si při pořádání akcí laťku stále 
výš a výš a otázkou je, kam až jsou schopni re-
lativně nenáročné akce vytáhnout. Uvidíme, 
v každém případě je to pro veřejnost jen dobře. 

Všem organizátorům, kteří jakýmkoliv způso-
bem přiložili ruku k dílu, děkujeme!

Výsledky muži:
1. Jiří Skýpala ml. - 34,69 s
2. Oldřich Vymazal - 22,52 s
3.  Radim Esterka - 21,73 s

Jediná žena na startu Simona Jankechová 
- 22,21 s

Výsledky děti:
1. Dominik Prokeš - 8 m; 8,16s
2. Mikuláš Prokeš - 3 m; 4,03s
3. Šimon Prokeš - 0,5 m

Výsledky trakaře:
1. Jirka Skýpala & Prokop Šlancar - 1 min 39 s
2. Tomáš Karásek & Petr Velecký - 1 min 54 s
3.  Oldřich Vymazal & Mikuláš Holešínský - 

2 min 8 s

Petr Hasil, 
Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice

V  rámci Programu fi remního dobrovolnictví 
v  platformě komUNIta obdrželi velkopavlo-
vičtí hasiči fi nanční prostředky ve výši 20.000 
Kč na zakoupení čtyř lehkých zásahových 
přileb. Projekt byl realizován ve spolupráci se 
zaměstnancem společnosti Jiřím Sadílkem.

Zakoupené přilby budou používat hasiči na 
místo těch běžných zásahových při požárech 
trávy, čerpání vody anebo třeba při odstraňo-
vání následků po silných větrech. Používáním 
lehkých přileb se zvýší komfort pro zasahující 
hasiče. 

Petr Hasil, 
místostarosta města Velké Pavlovice

Zástupce platformy komUNIta Jiří Sadílek 
předává fi nanční dar Sboru dobrovolných 
hasičů Velké Pavlovice, do rukou Petra 
Hasila.

I. Vicemiss České republiky 2021 SARAH 
HORÁKOVÁ byla nominovaná na světovou 
soutěž do východoafrické Tanzánie – Miss 
Jungle International 2022, která se měla konat 
od 16. července 2022.

Kvůli špatným leteckým spojením se Sarah 
vydala na cestu o  dva dny dříve a  po příletu 
se dozvěděla, že se soutěž bude konat až v lis-
topadu tohoto roku. Využila však příležitosti 
k soustředění na fi nále v jiné krajině a zůstala 
v Tanzánii i přes změny organizátorů.

„Ocitnout se v  neznámé krajině úplně sama, 
bez připojení k  internetu, je opravdové dob-
rodružství“ nechala se slyšet Sarah. Světová 
soutěž Miss Jungle International 2022, která 
se má konat ve východní Africe, se uskuteč-
ní až v  listopadu (od 25. října do 5. listopadu 
2022). Dívky z  osmi států (Tanzánie, Zanzi-
bar, Nigérie, Ghana, Guinea, Keňa, Turecko 
a Česká republika) však už byly na cestě, když 
se organizátoři rozhodli změnit datum konání 
z července na konec tohoto roku. 

I přes to, že je to velká čára přes rozpočet, ob-
čas se to může stát, protože v jejich kultuře se 
spousta lidí umí přizpůsobit. Na to my z Evro-
py nejsme zvyklí. Sarah tak využila příležitos-
ti k soustředění se na fi nále a zůstala v Tanzá-
nii i přes změny organizátorů. 

Odložená soutěž v Tanzánii Miss Jungle 
International se pro Sarah Horákovou stala 
neplánovaným, o to intenzivnějším, dobro-
družstvím.
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DĚTI SE VYDALY PO STOPÁCH 
PYTLÁKA FLORIÁNA

VLČÍ VÝPRAVA DO MIKULOVA A OKOLÍ

Po dvouleté přestávce se v  parném nedělním 
odpoledni dne 19. června 2022 konal dětský 
den Po stopách pytláka Floriána. Tuto akci 
pro děti pořádají velkopavlovičtí myslivci 
k příležitosti června – měsíce myslivosti. 

Po vyzvednutí razítkovacích listů se několik 
desítek dětí bez ohledu na tropické počasí 
s chutí pustilo do plnění úkolů. Postupně hle-
daly zvířecí rodiny, poznávaly stromy, rostliny 
a zvířata a ukázaly, že jim nechybí ani znalosti 
v  oblasti ochrany životního prostředí. Svou 
fyzickou zdatnost prokázaly házením šišek na 
cíl a přesnou mušku střelbou ze vzduchovky.

Jejich snaha byla nakonec odměněna voňa-
vým špekáčkem opečeným na ohništi, limo-
nádou a malým dárkem. Pro osvěžení byly pro 
všechny připraveny první slaďoučké meruňky 
a melouny.

Možná z malých účastníků vyrostou budoucí 
myslivci nebo milovníci přírody.

Děkujeme sponzorům i  všem, kteří se na or-
ganizaci nedělního odpoledne podíleli.

Věra Procingerová

Po šesti dnech v  destinaci si dívky vzala pod 
svá křídla vláda a  prezidentka Samia Suluhu 
Hassanová, která zaštítila soutěž Miss Jungle 
International Royal Tour 2022. Finále jmeno-
vané soutěže krásy se uskutečnilo dne 30. čer-
vence 2022 na ostrově Zanzibar a vítězkou se 
stala právě kráska z  České republiky Sarah 
Horáková. Dívka z  Velkých Pavlovic byla 
zvolena absolutní vítězkou celé výpravy po 
Tanzanii. K  fenomenálnímu úspěchu Sarah 
upřímně blahopřejeme!

Sarah také představila na jedné z  konferencí 
projekt Počítače dětem a  spolupráci s  Cara 
Plasmou, kde pravidelně daruje svou plasmu 
každých 14 dní. Při poznávání nové kultury 
narazila i  na kmen Masai, se kterým strávila 
celý den v lese a učila se jejich tradiční práce. 
Mimo jiné si začala psát o dobrodružství kni-
hu, na kterou se můžete těšit ke konci tohoto 
roku.

Zúčastnila se také dvoudenní výpravy na 
Safari, konktrétně do oblasti Ngorongoro 
a  Serengeti. Její cesta je zdokumentována na 
sociálních sítích Miss České republiky a na in-
stagramu @sarah.horak. 

Tiskovou zprávu poskytla Velkopavlovickému 
zpravodaji Sarah Horáková

Vydat se po stopách pytláka Floriána 
vyžaduje nejen fyzickou zdatnost, 
ale také vědomosti. Děti nám dokázaly, 
že se v přírodě vyznají.

Vlci se opět vydali na výpravu do okolí Miku-
lova, tentokrát však jiným směrem. Výpravu 
naplánoval a realizoval rod Vlků z Brodu. Byla 
dvoudenní, konala se 25. a 26. června 2022.

V  sobotu dopoledne vyráží skupinka šes-
ti Vlků vzhůru na Svatý kopeček. Původně 
nás mělo být více, ale pracovní povinnosti 
a  zdravotní problémy zúžili počet účastníků. 
Vystoupali jsme na vrchol ke kapli sv. Šebesti-
ána a odtud se nám otevřel výhled na Mikulov 
shora. Vidíme nejen Mikulov, ale í cíl zítřejší 
cesty, zříceninu hradu Falkenstein v Rakous-
ku. Ještě z vrchu shlédneme na jezírko v lomu 
pod Janičovým vrchem, a za chvíli již stojíme 
na jeho břehu. Odtud pokračujeme na vrch 
Turold. Projdeme si naučnou stezku, a na kon-
ci lomu počkáme na průvodkyni, která nás 
povede na pro hlídku jeskyně Pod Turoldem.

Za ocelovou mříží a  pancéřovými dveřmi 
v  portálu jeskyně se nachází Stará síň, první 
z  objevených prostor jeskynního systému. 
Síni vévodí mohutný kámen Strážce, na stě-
nách i stropech se zachovala torza krápníko-
vé výzdoby. Prohlídková trasa začíná 15 m 
dlouhou Sestupnou chodbou, do Balvanité-
ho dómu, který dostal název od mohutných 
bloků, odtržených od stropu. Prohlídka po-
kračuje sestupem po dřevěném schodišti do 
Klenotnice. Její bělostné stěny jsou rozleptány 

do mimořádně členitých prostor a  dutinek. 
Podobají se kamenné pěně. V  některých ná-
vštěvnících vyvolávají pocit procházky po dně 
korálového moře. Po kamenných schodech 
sestupujeme do Netopýřího dómu. Objevite-
lé jej nazvali podle kolonie spících netopýrů 
a i v současnosti zde každoročně zimuje okolo 
250 vrápenců malých. Krátká spojovací chod-
ba vede odtud do Síně konce. Malá výstavka 
tu návštěvníkům představuje kosti mamuta, 
pratura, prakoně i medvěda, nalezené v odlá-
maných jeskyních na Turoldu, i  druhohorní 
zkameněliny mlžů a plžů z Pálavských vrchů. 
Z  Netopýřího dómu lze sestoupit do Jezer-
ní síně. V  této největší prostoře prohlídkové 
trasy se návštěvník nachází 37 m pod úrovní 
vchodu. Strop, který přechází do 8 m dlouhé-
ho komína, si zahrál ve fi lmu „Třetí skoba pro 
kocoura“. Jeskyně Turold je rozhodně zajíma-
vým objektem pro výlet.

Tímto končí náš dnešní program. Ačkoliv 
jsme se celý den pohybovali pouze po Miku-
lově, urazili jsme více než 10 km a viděli jsme 
spoustu zajímavých věcí. A tak odcházíme do 
místa ubytování, které je na zahradě domu, 
kde bydlí Medvěd. Zde se konečně pořádně 
posilníme. K  večeři je grilovaná krkovička, 
s  chlebem a  zeleninovým salátem, poté ještě 
chvíli diskutujeme o zítřejším programu a na-
konec uléháme do spacáků. Ráno se probouzí-

me do slunečného dne a po snídani vyrážíme 
vstříc dalším dobrodružstvím. Cesta vede Mi-
kulovem přes náměstí k  vlakovému nádraží. 
Konečně opouštíme město. Za chvíli se oci-
táme v přírodní rezervaci Šibeční vrch, jehož 
součástí je i rybník Šibenik. Za ním přejdeme 
přes pole a  jsme na hranici s Rakouskem. Tu 
po chvíli překračujeme a vydáváme se kolem 
upravených políček k  první dnešní zastávce. 
Je jím vrch Kreuzberk.

Křížový vrch (337 m, lidově častěji Kreu-
zberg) na mapách Rakouska zapsaný jako 
Schweinbarther Berg je výrazné vápencové 
bradlo se vzácnou stepní květenou a  silným 
geniem loci. Nejsevernější hora Falkenstein-
ských vrchů jako první vrcholek u  rakouské 
hranice. Ze skalnatých partií ve vrcholové 
části hory se naskýtají luxusní výhledy na ne-
dalekou Pálavu, Mikulov i Dunajovské kopce.

Po prohlídce a nezbytné svačině se pomalu za-
čínáme ubírat k dalšímu a dnes hlavnímu cíli, 
zřícenině hradu Falkenstein. Slunce již ne-
milosrdně pálí a naše cesta vede po asfaltové 
silnici. Po hodině cesty odbočíme na prašnou 
polní cestu a za chvíli před sebou spatříme vy-
touženou siluetu zříceniny. Ač se zdá, že je na 
dosah, ještě se minimálně další půlhodinu tr-
mácíme. Naštěstí už jdeme ve stínu stromů... 
Stoupáme do prudkého kopce k hradní bráně. 



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

27

4

2022

LETNÍ EXPEDICE KMENE VLKŮ

Tady zaplatíme vstupné a  vcházíme na první 
nádvoří dříve honosného hradu.

Zřícenina hradu Falkenstein, nacházející se 
na krasovém vrchu v nadmořské výšce 415 m, 
je viditelná pouhým okem ze Svatého kopečku 
u Mikulova i jiných vrchů v okolí. Z Mikulova 
je vzdálena 12 km. Odhaduje se, že se stavbou 
hradu jako královské pevnosti na Moravě se 
započalo v  polovině 11. století. Ve zřícenině 
se nachází samostatná expozice hnutí novo-
křtěnců v Täufergwölbu (sklepení novokřtěn-
ců). Dnes zřícenina hradu patří panu Georgu 
Thurn-Vrintsovi, který ji od roku 1992 zpří-
stupňuje veřejnosti. Kromě prohlídek se zde 
konají také svatby, rytířské turnaje, letní diva-
dla a další akce.

V rohu nádvoří jsou zbytky obranné věže po-
stavené kolem roku 1500. Vedle věže je dřevě-
ná vyhlídka, ze které se nám otevírá pohled na 
obec Falkenstein obklopenou vinicemi. Tam 
někam vede i  tajná chodba úniková z  hradu, 
Za ní hledíme na jih směrem k Poysdorfu.

Plni dojmů opouštíme zříceninu hradu a ubí-
ráme se dolů do vesnice Falkenstein. Mladí 
Vlci se mě ptají, zda stejnou cestou půjdeme 
i  do Mikulova. Už se jím moc nechce šlapat. 
Já je však překvapím sdělením, že pojedeme 
autobusem. Ten sem o  víkendu pravidelně 
zajíždí a dopravuje turisty sem i zpět do Miku-
lova. Všichni si oddychnou a  po chvíli chůze 

Mladí Vlci se vydali za krásami historického a vinařského města Mikulov. A nejen tam. 
Při svých toulkách překročili i blízkou hranici se sousedním Rakouskem.

už sedíme ve stínu lípy na návsi a čekáme na 
autobus, který nás za chvíli doveze do Miku-
lova. Zde přestoupíme na přímý autobus do 
Velkých Pavlovic.

Byl to pěkný víkend plný zajímavých zážitků 
a poznání, tak snad příště už budeme v počet-

nější sestavě. Teď nás čeká vyvrcholení naší 
celoroční činnosti už 33. Letní expedice Vlků. 
A  na podzim už jsou připraveny další akce, 
např. výprava do okolí Valtic.

Vladimír Vystrčil – Medvěd

Ve dnech 22. července až 7. srpna 2022 pro-
běhla již XXXIII. Letní expedice kmene Vlků. 
Tradiční táboření, které vždy završuje celo-
roční činnost kmene. Opět se konala na kme-
novém tábořišti u  obce Okrouhlá nedaleko 
Boskovic. Celých 17 dnů vyplněných spoustou 
her, plnění orlích per, výletů do okolí a  lesní 
školou.  

Odjíždíme v  pátek odpoledne. Hodinka nám 
stačí na sbalení inventáře, naložení a  odjezd 
na sever. Příchod na tábořiště je pro některé 
z  nás jako návrat domů. Příjezdem na okraj 
lesa, kde se naše tábořiště nachází, ale náš 
program pro první den nekončí. Mladší děti 
a mládež staví do setmění dvě týpí a čtyři zub-
říky. Dospělí postavili a  zprovoznili kuchyň 
a  jídelnu. Do soumraku je základ tábora po-
staven. První večer u ohně je pak radostný, ale 
díky únavě krátký. Do rána přibyl ještě jeden 
zubřík a za svítání i latríny. 

Druhý den tábora pokračoval stavbou dalších 
týpí a  taky zabydlováním stanů, výrobou po-
stelí, kopáním ohnišť aj. Jedno z  nových týpí 
bylo ušito z  dotací města Velké Pavlovice, za 
což městu srdečně děkujeme. Pětice mladých 
Vlků si pobyt v něm náležitě užila.

Děti i  dospělí se starali o  nošení a  přípravu 
dřeva na topení a  vaření, pomáhali s  tech-

nickými pracemi v kuchyni, v noci se střídali 
v  hlídání tábora a  také jsme společně očistili 
a připravili na sázení nových stromků kus lesa 
v  okolí tábora, kde v  minulém roce proběhla 
těžba stromů.

Ústředním tématem celotáborové hry, která 
probíhala hlavně v  prvním týdnu, byla „Říše 
boha slunce“ pojednávající o zaniklé civiliza-
ci Inků. Nejdříve se účastníci hry dozvěděli 
o  historii Incké říše a  rozdělili se do tří mezi 
sebou soutěžících družinek. Večer k  nim pak 
promluvil sám velký bůh Stvořitel Slunce Vi-
racocha. Toho představoval Medvěd, který 
celou letošní hru perfektně zpracoval a  při-
pravil. Ve staré legendě osvětlil vznik říše. Tím 
byla hra odstartována. 

Druhý den se již všechno rozběhlo naplno. 
Nejdříve musely družinky najít v okolí ústřiž-
ky zprávy a  složit z  nich pověst o  osidlování 
říše Inků. Poté si ze dřeva za pomoci tempero-
vých barev zhotovily symbol každé družinky 
- Slunce. Další den jsme se všichni společně 
vydali na výlet k  8 km vzdálenému rybníku 
Suchý, kde se kromě koupání uskutečnila dal-
ší etapa, při které se členové družinek při vzá-
jemném pozorování seznámili s  barvou očí 
všech spolubojovníků a soupeřů ve hře „Krás-
ní lidé“. 

A  následující dny se už na hráče valil jeden 
úkol za druhým. Viracocha opět přednesl dal-
ší legendu o jezeře TITICACA, a inicioval další 
hry: skládání mapy jezera z ústřižků, štafeto-
vý závod družinek po plovoucích ostrovech 
vytvořených lidem z kmene Uru na jezeře, lov 
ryb za pomocí vyrobených oštěpů a  nakonec 
i  hledání keramických střepů v  okolí jezera, 
ze kterých pak družinky slepily celou nádobu. 
Poté došlo i na vzdálené setkání s mimozem-
skou civilizací, když na náhorní plošině Naz-
ca objevovaly tajemné obrazce. Seznámily se 
i  s  KIPU, což bylo jakési uzlové písmo, které 
sloužilo Inkům hlavně k  počítání lidí, zásob 
v  sýpkách, velikosti armády, počtu jednotli-
vých zbraní apod. Družinky si zahrály také 
na bojovného inku, když si vyrobily tradiční 
zbraň používanou v tehdejší době, prak. S ním 
jsme soutěžili při sestřelování plechovek na 
improvizované střelnici. Her bylo ještě více, 
všechny byly bodovány a na konci hry se usku-
tečnilo slavnostní vyhlášení výsledků. Letos 
si vítězné vavříny vybojovala modrá družinka 
Honzy Bartoše.

Konec prvního týdne pak završil sobotní vý-
roční Sněm kmene Vlků. Letos se jej zúčastni-
lo více než šedesát mladých i dávno dospělých 
příslušníků kmene. Volili jsme nové náčelnic-
tvo. Přijímali několik nových členů. Přiznávali 
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jsme si Orlí pera za vykonané činy. Sára Sus-
ká byla pasována do lesního titulu Sagamor. 
Dlouho jsme probírali a  plánovali program 
na další rok a  hodnotili co se nám za ten mi-
nulý podařilo. Nakonec přišly ke slovu kytary 
a zpěv. Kdo byl unavený, odešel spát a ani ne-
slyšel večerní píseň.

Druhý týden tábora, byl zaměřen více na Les-
ní školu woodcraftu a  plnění orlích per po-
dle Svitku březové kůry. Letošní Lesní škola 
upřela pozornost hlavně na listnaté stromy, 
na oheň křesadlem a také na práci s kůží a dře-
vem. Najít a  připravit troud a  rozdělat oheň 
křesadlem učí mladé Vlky Broněk. V  rámci 
plnění úkolů ze Svitku březové kůry sleduje-
me Perseidy, vyskvrňujeme králíka, vyrábíme 
nové táborové lavice a  kozu na řezání dřeva. 
Z  kůže vyrábíme pouzdra na nože i  na seky-
ry. Šijeme peněženky z  kůže. Pořizujeme si 
sadu otisků listů, čímž se je učíme lépe znát. 
Šimon Bank získal orlí pero za deset shybů. 
Saša Sobotka zase ohromil, když s  malým 
časovým odstupem získal orlí pera za dvacet 
čtyři a chvíli na to, za třicet perfektních kliků. 
Vyrábíme pochodně z  přírodního materiálu. 
Někdo získal uznání za přemet stranou, někdo 
za vaření. Dvakrát nás navštívil majitel louky. 
Pokaždé přinesl své oblíbené ukulele a  před-
vedl parádní koncert trampských písní.

Proběhla i dvoudenní výprava do Moravského 
krasu. V  rámci této výpravy jsme v  plné pol-
ní první den šli z tábora přes Benešov, kolem 
meteorologického radaru na Skalce, kolem 
rybníka u  Skelné huti, kde jsme se osvěžili 

koupelí. Přes obec Vysočany do Holštejna. 
Zde jsme si dali pozdní oběd. A  svou pouť 
jsme po 18 kilometrech ukončili na základ-
ně u  našich kamarádů jeskyňářů. Tentokrát 
jsme, vzhledem k  pěknému počasí, nevyužili 
ubytování v chatě, ale rozhodli jsme se k pře-
spání pod širákem. Předtím ještě následovala 
krátká prohlídka okolí a  opékání špekáčků 
k večeři. Ráno jsme se po snídani přesunuli do 
nedalekého Sloupu. Po prohlídce Sloupsko-
-Šošůvských jeskyní odjíždíme autobusem do 
Benešova. Odtud jdeme zpět do tábora, kde 
nám místní poustevník a hlídač tábora, Starý 
Vlk, naservíroval hutnou a  chutnou polévku 
k obědu.

Po tomto výletě nám zbývaly do konce expe-
dice už pouhé dva dny. Mezi hrami a  ostatní 
činností již pomalu připravujeme balení tá-
bora. A je tu neděle ráno. Po snídani začínáme 
intenzivně balit. Dáme si ještě poslední jídlo. 
Naložíme všechno vybavení na expediční vo-
zidla a opouštíme oblíbené tábořiště.

Bylo to krásných 17 dní, při kterých jsme 
všichni získali inspiraci a  podněty pro dal-
ší činnost kmene. Po prázdninách, hned od 
začátku září, se už těšíme na první schůzky 
a nová dobrodružství kmene Vlků.

Vladimír Vystrčil – Medvěd 
& Jara Suský –Starý Vlk

33. Letní expedice kmene Vlků - slavností sněm kmene.

Velevzácný tenkozobec opačný zřejmě nabral opačný směr a namísto do své domoviny 
v Africe či Asii dolétl do Velkých Pavlovic, na nový rybník na Záblatské. 

ORNITOLOGICKÝ KVÍZ. POZNÁTE PTAČÍHO JEDINCE Z OBRÁZKU?
Nový rybník a  tůně v  trati Záblatská jsou od 
časného jara dokončeny a  vysazena je i  část 
plánovaných zelených výsadeb. Přestože se 
nám zdá, že je zde málo vody díky suchu, není 
to úplně pravda. Nižší hladina je uměle udr-
žována čerpadly z  důvodu osídlení vodních 
ploch novými velevzácnými obyvateli. Nové 
rybníky a tůně se totiž staly domovem a pro-
střeným stolem nejen pro hejna racků chech-
tavých, ale především tenkozobců opačných.

Tenkozobec opačný je obyvatelem mělkých 
stojatých vod, slaných jezer nebo mokřin s říd-
kým vegetačním porostem. V České republice 
hnízdí vzácně, a to v oblasti jižních Čech, jižní 
Moravy a v současné době pravidelně i v Čes-
kobudějovické pánvi. Dle vyhlášky 395/1992 
Sb. se v  Česku jedná o  kriticky ohrožený 
a přísně chráněný druh. Platí pro něj Dohoda 
o ochraně africko-euroasijských stěhovavých 
vodních ptáků (AEWA).

Zároveň je Tenkozobec opačný správnou od-
povědí na naši kvízovou otázku! Za fotografi i 
vzácného exotického ptáka děkujeme panu 
Oldřichu Otáhalovi.

Věra Procingerová
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ

KALENDÁRIUM 
ANEB ČERVENCOVÉ & SRPNOVÉ UDÁLOSTI VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
Co se událo v našem městě v letech dávno i ne-
dávno minulých? Začtěte se do následujících 
řádků a  rozšiřte si tak své obzory o  místně, 
ve kterém žijete.

ČERVENEC
• 1673 * Za Václava Bernarta Bartodějského 

navštívila Velké Pavlovice dne 1. červen-
ce 1673 zemská komise, zpracovávající za 
berními účely poddanskou půdu. Podobný 
soupis se konal již roku 1656, ale ten se pro 
panství Velké Pavlovice nedochoval. Naštěs-
tí je jeho opis v Lánské vizitaci z roku 1673.

• 1859 * 8. července 1859 hořelo v  ulicích 
V údolí a na Táboře. Panu faráři Bern. Steh-
novi vyhořel jeho vlastní presúz, jehož zříze-
ní ho stálo 300 zl..

• 1859 * 13. července 1859 vyhořelo v Husto-
pečské ulici 14 domů. Stavebním materiá-
lem, nachystaným ku stavbě věže, vypomá-
halo se pohořelým občanům, kteří si cihly 
a písek kupovali, nebo vypůjčovali.

• 1866 * 20. července 1866 byly dva sklepy 
v Údolí podivínským židům Aškenesiům pa-
třící mocně otevřeny vojskem. Dále pozbyli 
vína paní Musilka, číslo 143, kupec Weiner 
č. 260, Benedikt obchodník, č. 30.

• 1881 * V obecním hostinci se nalézala úřa-
dovna obce a  kromě pastoušky a  obecního 
vězení zde byl ustájen i  obecní býk. O  jeho 
držení svědčí zápis v  obecní knize ze dne 
3. července 1881: Dle dopisu slavného 
c.k. Hejtmanství ze dne 27. července 1881 
č.  5918 bylo p. starostovi nařízeno, aby se 
býk, který starce Kylingra usmrtil, do stáda 
nevyháněl. Pan starosta se obecního výboru 
ptá, jak se má v té věci zachovat. Výbor se na 
tom usnesl, aby se v zahradě obecního hos-
tince zřídilo pevné zábradlí, do kterého se 
býci v čas potřeby vháněti budou. Též se mají 
býkům tabulky na čelo zavěsiti. V  případě, 
by některý z  býků nebezpečným zůstal, má 
se cestě veřejné odprodat. Býci se nesmějí do 
stáda vyhánět. 

• 1914 * 20. července 1914 – text inzerce zve-
řejněné v  Lidových novinách: „Pavlovské 
meruňky, marhule, krásné, zdravé, červené 
ne žluté na zavařování neb na jídlo zasílá 
10 kg za 5 K. 20 kg za 9 K na dobírku Frant. 
Záruba. Velké Pavlovice.“

• 1914 * 31. července 1914 po desáté hodině 
v  noci vybubnoval místní strážmistr Jakub 
Pláteník zprávu o mobilizaci.

• 1919 * 17. července 1919 byl na schůzi za-
stupitelstva dán návrh o přeložení zastávky 
a zamezení průchodu obecním hostincem.

• 1921 * V  roce 1921 zakoupeny pro kostel 
nové varhany za 26 184 Kč, obec přispěla 
500 Kč z  obecní pokladny a  byly postaveny 
fi rmou Vojtěcha Káše. Jedná se o  pneuma-
tický nástroj výpustné soustavy opusového 
čísla 67. Jde o dvo manuálový nástroj, který 
má 15 rejstříků. Byly posvěceny 10. července 
1921.

• 1927 * V  roce 1927 objednal farní úřad 
prostřednictvím Chrámového družstva 
v  Pelhřimově u  fi rmy R. Manoušek a  spol. 
v  Brně-Husovicích nové 3 bronzové zvony: 
zvon František 500 kg v  průměru 94,6 cm, 
ton a; zvon Maria 160 kg v průměru 67 cm; 
ton d2; zvon Cyril a Metod 60 kg v průměru 
45 cm, ton a2.

• 1927 * Zvony měly být dodány do svatoduš-
ních svátků, ale poněvadž zvon Maria se při 
lití nepodařil a neměl jasného zvuku, byl ulit 
nový zvon a  svěcení konáno teprve šestou 
neděli po sv. Duchu. Světitelem byl brněn-
ský sídelní kanovník Dr. Josef Kratochvíl, 
to 27. července 1927. Zvony byly zaplaceny 
ze sbírek a  patronátního příspěvku, stály 
25 000 Kč.

• 1932 * 11. července 1932 o  2 hodině od-
poledne nastala velká bouře s  krupobitím 
a průtrží mračen. Kroupy šly sice s deštěm, 
ale jistým pruhem na Poštory a na Bojanov-
skách nadělaly hodně škody na vinohradech 
a na meruňkách. Pod břehy byly v některých 
chalupách odplaveny zdi u  dvorků, lávka 
u Zastávky byla pod vodou.

• 1934 * 13. - 15. července 1934 na výstavě 
jihomoravského ovoce v  Brně v  Besedním 
domě získaly pavlovické meruňky první 
cenu.

• 1936 * 12. července 1936 v  8 hodin měli 
primice František Benda a  v  10 hodin To-
máš Veverka. Obecní úřad zakoupil několik 
cvičných masek na ochranu proti plynům. 
V polovici měsíce července 1936 vykonalo se 
velké cvičení na ochranu obyvatelstva proti 
nepřátelskému leteckému útoku.

• 1938 * V  neděli 3. července 1938 ve svém 
domě ve Velkých Pavlovicích zemřel Alois 
Horňanský. Pohřeb se konal ve středu dne 
6.  července 1938 ze Sokolovny. Byl zpopel-
něn ve čtvrtek dne 7. července 1938 v brněn-
ském krematoriu.

• 1942 * 5. července 1942 – v 15.30 hod. vyho-
řela do základů stodola k  číslu domovnímu 
25 pana Jana Horáka. Neštěstí se stalo od 
krátkého elektrického spojení. Usilovnou 
prací hasičstva se podařilo zachrániti sou-
sedství. Požáru se zúčastnilo 25 bratrů za 
velení Stanislava Vrby a později velitele sbo-
ru Antonína Kurdíka.    

• 1952 * 12. července 1952 - Požár skladiště 
dřevěné vlny, majitel Moravské drůbežářské 
závody. Škoda 10 000 korun, příčina – hra 
dětí se zápalkami.

• 1974 * V červenci a v srpnu byly provedeny 
podle směrnic Krajského střediska památ-
kové péče tyto úpravy: Křížová cesta byla 
soustředěna do lodi. Socha Božího Srdce 
Páně z  vítězného oblouku byla přemístěna 
do lodi na místo sochy Srdce Panny Marie. 
Obraz Srdce Páně z  presbytáře byl přemís-
těn na kůr. Velký misijní kříž byl zavěšen 
v  předsíni. Do presbytáře byl zavěšen kříž 
z  předsíně. V  červenci 1985 byly zhotove-
ny zateplovací zástěny do chodby fary za 
5 601 Kčs, zazdění provedl bratr hospodyně 
pan Petr Haunstein z Perné (gratis).

• 1989 * 9. července 1989 - na místním stadio-
nu byla otevřena ubytovna.

• 1991 * 13. července 1991 byla průtrž mra-
čen, při níž bylo zatopeno mnoho domů a ga-
ráží a sklepů. Ulice Zelnice byla plná nánosů 
zeminy z polí.

• 1993 * 28. července 1993 kolem 20 hodiny 
vyšlehly na střeše sýpky plameny. Zasahova-
lo 18 hasičských jednotek. Škoda 1,5 milió-
nu korun. Střecha o rozloze 1 400 m2 kom-
pletně shořela.

• 2010 * 29. července 2010 tesaři fi rmy Ko-
cian dokončili přípravu nových prvků na 
střešní konstrukci kostela. S  pomocí speci-
álního jeřábu sundali poslední staré trámy, 
které byly v  katastrofálním stavu a  začali 
na střechu dopravovat novou vazbu. Poté 
sestavili základní konstrukci krovu, kterou 
přikryli fóliemi, poněvadž začalo silně pr-
šet a práce musely být přerušeny. Generální 
oprava střechy kostela se skládá z  opravy 
dřevěných konstrukcí krovu, výměny střešní 
krytiny a  drobných zednických a  klempíř-
ských prací. Celkové náklady na opravu činí 
2 926 176,- Kč. Z toho je dotace z Minister-
stva kultury z  Havarijního fondu 570 000,- 
Kč. Z  Jihomoravského kraje 375 000,- Kč. 
Od Města Velké Pavlovice 350 000,- Kč. 
Zbytek musí farnost uhradit z vlastních ná-
kladů. 
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SRPEN
• 1843 * 20. srpna 1843 nejstarší písemný do-

klad o konání pavlovických hodů zveřejněný 
v časopise Česká včela.

• 1866 * V srpnu 1866 zuřila cholera, zemřelo 
72 osob, po pruské válce s Rakouskem.

• 1873 * V srpnu 1873 objevila se v dělnickém 
domě při velkostatku cholera, rozšířila se do 
vesnice.

• 1883 * 14. srpna 1883 podpisovala se pa-
mětní listina, která je ve věži zazděna.

• 1889 * 10. srpna 1889 vyhořela stodola Fr. 
Pekáčovi čís. 300.

• 1890 * 14. srpna 1890 průtrž mračen a kru-
pobití.

• 1894 * V srpnu 1894 – vystavěna pětitřídní 
obecná škola, dnešní měšťanská škola.

• 1896 * Lokalbahn Saitz - Czeicz – Goding - 
21. srpna 1896 získal koncesi pro výstavbu 
a provoz trati Dr. Karel von Offerman, fi rma 
Lindheim Co a pan Carl Strohler z Berlína.

• 1909 * Příspěvek z  Lidových novin ze dne 
17. srpna 1909: „Těžce zraněn. Dne 9. tm. byl 
správce panské sýpky p. J. Švarný ve Velkých 
Pavlovicích při skládání obilí z vozů neopa-
trností přejet a těžce zraněn na noze, tak že 
musel býti dopraven do nemocnice.“

• 1912 * 29. srpna 1912 vymalování části fary 
provedl malíř Gold za 34 K.

• 1922 * 20. srpna 1922 - v parku u kostela byl 
vysvěcen pomník vojínů padlých za světové 

války. Na postavení pomníku vojínům, kteří 
padli v světové válce, povolila obec 2000 K.

• 1927 * 8. srpna 1927 se poprvé rozsvítilo ve 
zdejší obci světlo.

• 1945 * Příspěvek z  Slova národa ze dne 
23.  srpna 1945: „Nové nákladní autolinky 
ČSD. Od 27. srpna bude zahájen pravidelný 
provoz na nákladní automobilové lince Velké 
Pavlovice – Podivín a to v pondělí, ve středu 
a  v  pátek v  pracovní dny. Současně bude 
obnoven provoz na nákladní automobilové 
lince Brno – Velké Pavlovice v  pondělí, ve 
středu a v pátek v pracovní dny.“

• 1947 * Příspěvek z  Rovnosti ze dne 8. srp-
na 1947: „Znárodnění cukrovarů. V  úřední 
listině ze dne 5. srpna 1947 vyhláška minis-
terstva výživy o  znárodnění některých cuk-
rovarních podniků. Znárodněn byl všechen 
majetek těchto moravských cukrovarnic-
kých společností: Břeclavská rafi nerie cuk-
ru, akciová společnost, Vyškovský cukrovar, 
akciová společnost, Opavská akciová spo-
lečnost pro rafi nování cukru, Spolek morav-
ských cukrovarů, Cukrovar Velké Pavlovice, 
Rolnická akciová společnost cukrovarní 
v Uničově.“

• 1948 * V  roce 1948 svěcení nových zvonů 
(fi rma Manoušek Brno) - 175 000 Kč, a  to: 
sv. Josef 623 kg, sv. Václav 424 kg, sv. Maria 
249 kg, sanktusník 23 kg – byla opravena 
zvonová stolice.

• 1948 * 15. srpna 1948 zvony vysvětil na pav-

lovské hody mikulovský probošt Dr. Drá-
bek. Zvony vyrobila fi rma Manoušek Brno 
- 175 000 Kč, a to: sv. Josef 623 kg, sv. Václav 
424 kg, sv. Maria 249 kg, sanktusník 23 kg. 
Zvony byly převezeny z  nádraží. Po svěcení 
byly zvony vytaženy na věž.

• 1985 * V srpnu 1985 byly ke kostelu ulože-
ny nové schody. Celkový náklad 8.971 Kčs. 
Práci provedl pan Urubek z Mistřína.

• 1987 * 3. srpna 1987 - z  budovy MěNV se 
přestěhovala pošta na dům č. 49 na Hlavní 
ulici.

• 1990 * 19. až 21. srpna 1990 – o tradičních 
hodech se opět chasa mohla svobodně zú-
častnit bohoslužeb v místním chrámu Nane-
bevzetí Panny Marie.

• 1992 * 22. až 30. srpna 1992 - zastupitelé 
města a  podnikatelé zdejších závodů na-
vštívili francouzské město Echenon, dne 
23. srpna uzavřeli družební smlouvu s před-
staviteli tohoto města.

• 2000 * 18. srpna 2000 - uskutečnil se oteví-
rací turnaj nově založeného tenisového od-
dílu ve čtyřhře O pohár starosty města.

• 2009 * Začátkem měsíce srpna 2009 byla 
ofi ciálně zahájena postupná rekonstrukce 
historické budovy tereziánské sýpky. Tímto 
okamžikem přestala budova po dlouhých 
240 letech sloužit jako sklad obilí. 

Oldřich Otáhal

ŠKOLNÍ OKÉNKO

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
VELKÉ PAVLOVICE SKONČIL A ZAČNE NOVÝ
Do školních lavic Základní školy Velké Pav-
lovice nastoupí letos v  září 32 prvňáčků, 
vzniknou tedy dvě nové třídy. V červnu odešlo 
29 žáků z devátých tříd, kteří ukončili úspěš-
ně povinnou školní docházku a získali tak zá-
kladní vzdělání, další 4 žáci z páté třídy budou 
navštěvovat gymnázium. Současně k nám ale 
přijde také několik nových žáků, čímž se jejich 
počet opět zvýší. V  průběhu 2. pololetí škol-
ního roku 2021/2022 nastoupilo do základ-
ní školy ještě 13 žáků z  Ukrajiny. Vzhledem 
k tomu, že od 1. září 2022 bude již na 1. stupni 
10 tříd, bude se realizovat výuka i ve dvou tří-
dách, které využívá v  odpoledních hodinách 
školní družina.

Jak se základní škola o  letních prázdninách 
připravovala na nový školní rok 2022/2023?

Už koncem školního roku se začalo s  celko-
vou rekonstrukcí kotelny. Tu fi nancuje město 

Velké Pavlovice, které také vypsalo výběrové 
řízení. Oprava kotelny byla již nevyhnutelná 
a  navázala na opravu vzduchotechniky, kte-
rou škola realizovala v loňském roce.

Pokračovalo se i  v  realizaci projektu „Mo-
dernizace odborných učeben ZŠ Velké Pav-
lovice“. K hlavním aktivitám tohoto projektu 
patří modernizace dvou stávajících učeben – 
odborné učebny přírodopisu, odborné učebny 
polytechnické výchovy (školní dílny) a rekon-
strukce kabinetu přírodopisu. Škola disponu-
je již některými kvalitními pomůckami (ro-
botickými stavebnicemi, 3D tiskárnou, atd.), 
ale jejich počet je nedostatečný. Primárním cí-
lem a současně i výsledkem projektu je zkva-
litnění výuky v základní škole a tím i zlepšení 
připravenosti žáků pro studium na středních 
školách a později také jejich uplatnění na trhu 
práce.

V  souvislosti s  hledáním úspor energií se zá-
kladní škola pustila také do seřizování a údrž-
by oken. Bylo nutné začít i  s  opravou poško-
zených žaluzií nebo výměnou zastaralých. 
Realizovala se výmalba některých prostor 
a oprava světel ve školní jídelně.

Celý plán naplánovaných oprav pozměnilo 
jak čerpání dovolených ve fi rmách, tak i  vol-
nočasová aktivita v  adaptačních skupinách 
zřízených Mikroregionem Hustopečsko, kte-
ré realizovaly v průběhu celého července v zá-
kladní škole výuku českého jazyka pro cizince 
s odlišným mateřským jazykem, tedy pro žáky 
z Ukrajiny. Vše se ale zvládlo bez větších kom-
plikací. A to je jen malý výčet toho, co se poda-
řilo ve škole o letních prázdninách realizovat.

Na závěr bych chtěl poděkovat našemu zřizo-
vateli – městu za pomoc, kterou nám při opra-
vách školy i  jejího okolí poskytuje. Základní 
škola je důležitým prvkem každé obce a  bez 
této pomoci se neobejde.

Mgr. Michal Rilák, 
ředitel Základní školy Velké Pavlovice
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VÝUKA UKRAJINSKÝCH ŽÁKŮ
VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 

ABSOLVENTI DEVÁTÉ TŘÍDY SE SLAVNOSTNĚ ROZLOUČILI
SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

Koncem března přivítala Základní škola Velké 
Pavlovice nové žáky přicházející z  Ukrajiny. 
Na nesmělé cizí tváře čekaly zvědavé oči žáků 
prvního i  druhého stupně. I  přes počáteční 
obavy, především z  jazykové bariéry, zapadli 
mladí Ukrajinci hladce do třídních kolektivů 
a velmi rychle se také naučili reagovat na zá-
kladní pokyny každodenního školního dne. 

Výuka dětí s odlišným mateřským jazykem se 
tak stala pro mnohé pedagogy výzvou. A  to 
nejen proto, že se ukrajinští žáci s  českým 
jazykem doposud nesetkali. Vzhledem k  ná-
ročnému přesídlení neměli nově příchozí také 
žádné školní pomůcky, které by jim umožnily 
okamžité začlenění do vyučování. Díky škole, 
některým učitelům i  žákům, se potřebné po-

můcky novým dětem podařilo zajistit. A za to 
patří velký dík.

Ukrajinští žáci se ze začátku vzdělávali podle 
vlastního rozvrhu hodin. Účastnili se běžné-
ho vyučování ve svých kmenových třídách. 
Navštěvovali ale také zvláštní hodiny českého 
jazyka, které vedli někteří učitelé naší školy, 
v  nichž si intenzivně osvojovali základy naší 
mateřštiny.

Čeština a  ukrajinština patří mezi jazyky slo-
vanské. Slovní zásoba se tedy v  mnohém po-
dobá (město = misto, země = zemlya, sešit = 
zoshyt, dobře = dobře). Ale ne u všech slov je 
tak snadné odvodit správný význam (např. 
hrozen = vynohrad, vinohrad = vynohrad-

nyk). Úskalí odlišnosti jazyků se tak odhalilo 
v hodinách některých předmětů.

Ke zmateným pohledům docházelo také při 
hodnocení. Česká jednička totiž není totéž, 
co ukrajinské hodnocení stupněm jedna. 
Ukrajinský vzdělávací systém hodnotí podle 
12stupňové škály, přičemž stupeň 1-3 zname-
ná nedostatečně.

Je tedy patrné, že toto, pro obě strany náročné 
období, bylo i do jisté míry vyvažováno humo-
rem a situační komikou. 

Mgr. Veronika Ryzá, 
pedagožka Základní školy Velké Pavlovice

Po dvouleté přestávce, kdy se konalo rozlou-
čení s  devátými ročníky kvůli epidemiolo-
gické situaci pouze ve škole, jsme se v  úterý 
28.  června 2022 rozloučili s  deváťáky opět 
v  sále Městského úřadu ve Velkých Pavlovi-
cích.

Po slavnostním nástupu žáků 9. A  pod vede-
ním třídní učitelky Mgr. Miroslavy Kosíkové 
a 9. B pod vedením třídního učitele Mgr. Lu-
káše Svobody si žáci vyslechli projev ředitele 

školy Mgr. Michala Riláka, bylo jim předáno 
výroční vysvědčení, pochvaly a  věcné odmě-
ny. O  hudební vystoupení se postarali žáci 
9. ročníku – Daniel Dobrucký a Tomáš Koval-
čík, kteří si připravili dvě skladby pro saxofo-
ny. Na závěr byla promítnuta prezentace foto-
grafi í obou tříd a žáci zazpívali píseň, kterou 
se rozloučili s pedagogy i spolužáky.

Akce se velmi podařila, byla dobře připravena 
a doufáme, že se všem žákům i rodičům líbila. 

Těší nás i  to, že letošní deváťáci byli úspěšní 
v  přijímacím řízení na střední školy – 72 % 
z  nich bylo přijato na střední školy s  maturi-
tou, 28 % na střední odborná učiliště.

Na jejich další životní cestě jim přejeme mno-
ho úspěchů.

Mgr. Halka Buryová, 
zástupkyně ředitele 

Základní školy Velké Pavlovice

Žáci deváté třídy školního roku 2021/2022 dali své základce adié 
a rozlétli se do světa!

Se svými svěřenci se přišel rozloučit také Mgr. Michal Rilák, 
ředitel Základní školy Velké Pavlovice.
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Školáci si před 
vysvědčením střihli 
„Den naruby“

FOTBALISTÉ ZE ZŠ PŘIVEZLI STŘÍBRO Z II. ROČNÍKU
MODROHORSKÉHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

Dne 24. června 2022 se uskutečnil na Základ-
ní škole ve Velkých Pavlovicích projektový den 
„Den naruby“. Každá třída měla za úkol se 
mezi sebou domluvit a tento den dělat všech-
no opačně než bývá běžně zvykem.

Někteří přišli v  pyžamech s  polštářky, které 
si dali na lavici a měli odpočinkový den, jiní si 
otočili trička na rub a nazuli si boty „na kozu“. 

Nejvíc nás však pobavili žáci osmých tříd, kde 
se kluci převlékli za holky a holky za kluky. Jak 
se proměna podařilo dokládá přiložená foto-
grafi e. 

Mgr. Jaroslava Stávková, 
pedagožka II. stupně 

Základní školy Velké Pavlovice Tak to vypadalo v osmé třídě, když byli kluci holky a holky kluci!

Velkopavlovičtí fotbalisté kategorie U9 (1.–3. třída). Velkopavlovičtí fotbalisté kategorie U11  (4.–5. třída).

V  úterý 21. června 2022 se na fotbalovém 
hřišti v  Bořeticích uskutečnil II. ročník 
Modrohorského fotbalového turnaje 
základních škol. Turnaj byl určen pro žáky 
nižších ročníků a  soutěžilo se ve dvou 
kategoriích: mladší U9 (1. - 3. třída) a  starší 
U11 (4. - 5. třída).

V každé kategorii bylo sedm týmů a naši žáci 
ze Základní školy Velké Pavlovice, a to mladší 
i starší, se umístili na 2. místě. U obou skupin 

rozhodlo až skóre. Na body to vypadalo jak 
u  mladších, tak u  starších, že budou obě 
naše kategorie první, ale o umístění nakonec 
rozhodlo skóre a naši žáci skončili na 2. místě.

Kluci byli skutečně velmi šikovní a právem jim 
patří obrovská pochvala a  gratulace. Přivezli 
jsme si krásné dva poháry a stříbrné medaile.

Naši školu reprezentovali tito žáci:

* U9 (1.–3. třída): Filip Hejl, Šimon Hejl, 

David Franta, Vojtěch Vágner, Jakub 
Stávek, Lukáš Válek, Filip Schäffer

* U11 (4.–5. třída): Marek Hanák, Jan 
Haman, Šimon Bureš, Max Svrček, Petr 
Sýkora, Michal Seďa, Kiril Yehreshi 

Mgr. Jaroslava Stávková, 
pedagožka Základní školy Velké Pavlovice
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STUDENTI GYMNÁZIA UŽÍVAJÍ PRÁZDNIN

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Odekorováni medailí mohou být jen ti nejlepší!
Olympiáda na 1. stupni ZŠ.

Sportovci z 2. stupně ZŠ si vzali olympijské heslo „Citius, Altius, 
Fortius – Communiter“ neboli „Rychleji, výše, silněji – společně“ 
k srdci.

Úterý 24. června a  následující pondělí 
27.  června 2022 patřily na základní škole 
sportu. Na stadionu Základní školy Velké Pav-
lovice se konaly sportovní olympiády pro žáky 
1. a 2. stupně.

Děvčata a  chlapci z  1. až 5. tříd soutěžili ve 

Ve školním roce 2021/2022 docházelo 
do školy celkem 258 žáků – do osmi tříd 
osmiletého studijního oboru 188 žáků, do 
čtyř tříd čtyřletého studijního oboru 70 žáků. 
Studenti dojíždí z 36 okolních obcí. Průměrný 
počet žáků na třídu je 22. Do prvních ročníků 
(prima, 1. A) nastoupilo 45 žáků.

Druhé pololetí školního roku skončilo 
a  žáci si užívají zasloužené prázdniny. 
Z  celkového počtu 258 žáků prospělo 148 
žáků, s  vyznamenáním pak 104 žáků (tj. 40 
% všech žáků školy), neprospěli dva žáci 
a  nehodnoceni byli čtyři žáci. V  osmiletém 
studijním oboru z  celkového počtu 188 
žáků prospělo s  vyznamenáním 89 žáků.  
Ve čtyřletém studijním oboru z  celkového 
počtu 70 žáků prospělo s  vyznamenáním 15 
žáků. Z  tělesné výchovy bylo uvolněno ve 
druhém pololetí 13 žáků z  důvodu zdravotní 
nezpůsobilosti.

Maturitní zkouškou ukončilo studium 19 

studentů oktávy a  14 studentů třídy 4. A. 
Celkem 33 nejpilnějším studentům z kvinty až 
oktávy, 1. A až 4. A, bylo přiznáno prospěchové 
stipendium za vynikající prospěch.

V  přijímacím řízení se pro školní rok 
2022/2023 postupovalo podle vyhlášky 
MŠMT č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti jednotné přijímací zkoušky 
a  přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední 
škole. Do prvního ročníku studijního oboru 
79-41-K/81 gymnázium, všeobecné osmileté 
studium, bylo přijato 30 uchazečů, kteří 
odevzdali stejný počet zápisových lístků. Do 
prvního ročníku studijního oboru 79-41-K/41 
gymnázium, všeobecné čtyřleté studium, 
bylo přijato 30 uchazečů, ale odevzdáním 
zápisových lístků se zapsalo 28 studentů.

Celostátního ověřování vědomostí v  rámci 
projektu Kalibro se zúčastnili žáci 1. A a kvinty 
z  předmětů Český jazyk, Matematika 
a  Anglický jazyk. Výsledky žáků jsou na 

úrovni odpovídající stejné věkové skupině 
v  rámci České republiky. Škola se zapojila 
v  rámci dobrovolného výběrového zjišťování 
výsledků žáků 5. až 9. ročníku základních škol 
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 
organizovaného Českou školní inspekcí 
na podzim 2021. Do zjišťování se zapojilo 
886 škol. Výsledky výběrového zjišťování 
poskytují informaci o  tom, nakolik každý 
jednotlivý žák zvládá základní učivo zahrnuté 
v  testech a  jak znalosti ovlivnilo období 
pandemie, kdy jsme organizovali distanční 
výuku. Testování se uskutečnilo v  období od 
2. do 5. listopadu 2021. Dosažený percentil ve 
třídě kvarta Matematika - 59, Český jazyk - 60, 
Anglický jazyk - 85. Ve třídě tercie Matematika 
- 69, Český jazyk - 79, Anglický jazyk - 83.

Škola se tradičně zapojuje do naukových 
soutěží a olympiád v rámci okresu, kraje a na 
celostátní úrovni. Žáci dosáhli v  soutěžích 
řady úspěchů a  vzorně reprezentovali školu 

čtyřech disciplínách: hod míčkem, skok dale-
ký, běh na 50 m a vytrvalostní běh. Sportovní-
ho dopoledne pro žáky 2. stupně se zúčastnili 
i  žáci z  Kobylí, a  tak souboje v  jednotlivých 
disciplínách byly o to dramatičtější.

Sportovní dny proběhly v  příjemné atmosfé-

ře plné povzbuzování a skvělých sportovních 
výkonů. Nejúspěšnější sportovci si odnesli 
vytoužené medaile. Gratulujeme a  těšíme se 
na příští rok!

Mgr. Eva Drienková, 
pedagožka Základní školy Velké Pavlovice
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i  naše město. K  všestranným žákům, kteří 
úspěšně reprezentovali školu v  letošním 
roce, patřila Žaneta Blažková (kvarta), 
Vojtěch Bystřický (septima), Martin Straka 
(septima), Klára Pejchlová (oktáva) a  Radka 
Valná (oktáva). Do celostátního kola recitační 
soutěže Wolkerův Prostějov postoupila 
Anna Drápalová (septima). Do celostátního 
kola dějepisné soutěže gymnázii postoupilo 
družstvo žáků školy ve složení (Martin Straka, 
Vojtěch Bystřický,  Adam Suchyňa).

V  tomto školním roce jsme se zapojili do 
mládežnického projektu Erasmus, který je 
zaměřený na setkávání mládeže z  různých 
evropských zemí s  cílem rozvíjet jazykové 

kompetence žáků a  současně řešit úkoly 
z  různých vzdělávacích oblastí. Naši žáci 
se tak mohli seznámit se svými vrstevníky 
z  Rumunska, Portugalska, Maďarska nebo 
Slovenska a  společně řešit zajímavé úlohy na 
daném projektu.

Období hlavních školních prázdnin je v  naší 
škole tradičně obdobím pilné práce. Byly 
vymalovány třídy a  proveden generální 
úklid celé školy. V  současné době se provádí 
rekonstrukce jazykových učeben. Ze dvou 
malých prostorově a technicky nevyhovujících 
učeben vznikne jedna velká s  moderním 
počítačovým a  audiovizuálním vybavením. 
Učebna bude sloužit pro výuku jazyků 

a  přírodovědných předmětů. Rekonstrukce 
je částečně fi nancována z  prostředků IROP 
a  z  prostředků města. Proto bych chtěl 
poděkovat provozním pracovníkům, paním 
uklízečkám, panu školníkovi za práci na 
úpravách exteriéru našeho gymnázia. 

Nyní je však čas prázdnin, letních výletů, 
brigád, dovolených, a  hlavně zaslouženého 
odpočinku. Pedagogickým pracovníkům 
a žákům školy přeji, aby si užili poslední dny 
volna  a brzy na shledanou. 

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Věděli byste, kam chodili Brňané v osmdesát-
kách do Tuzexu nebo co se dělo v centru Brna 
17. listopadu 1989? Terciáni našeho gymnázia 
to již ví! Ve středu 1. června 2022 se vydali po 
stopách míst, která byla v centru jihomorav-
ské metropole v 80. letech 20. století důleži-
tým místem tehdejšího dění. 

Úžasný pan průvodce, který se neváhal pře-
vléct do slušivé módní šusťákovky a zavěsit si 
na krk tehdejší hit mladých – céčka, nám nej-
prve ukázal různé předměty, které tehdy lidé 
mohli vlastnit, a poté nás provedl přes pasáž 
Jalta, kde se za bony dalo sehnat luxusní zbo-
ží, kolem kina Scala, přes náměstí Svobody, 
kde demonstrace v listopadu 1989 začaly se 
4denním zpožděním a krásnou procházku za-
končil na Jakubském náměstí u bývalého sídla 
České televize. 

Mgr. Jana Strouhalová, 
pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice

Brněnské osmdesátky

Po Brně let osmdesátých nás provázel 
nadšený průvodce, který svým zasvěceným 
výkladem celou exkurzi povýšil o několik 
řádů výše, než jsme vůbec mohli očekávat.

Už jste si někdy pohladili ježka? Ne? 
Tak to za studenty našeho gymnázia značně pokulháváte!

PRIMA A SEKUNDA SI UŽILY 
PROJEKTOVÝ DEN
NA EKOCENTRU TRKMANKA
Gymnázium Velké Pavlovice spolu s  velko-
pavlovickým Ekocentrem Trkmanka uspořá-
daly dne 13. dubna 2022 projektový den pro 
studenty nižšího stupně gymnázia.

Pro třídy prima a  sekunda byla připravena 
přednáška o rostlinách a živočiších vyskytu-
jících ve Velkých Pavlovicích a také měli žáci 
těchto tříd příležitost prohlédnout si malou 
zoologickou zahradu, která je součástí Eko-
centra Trkmanka Velké Pavlovice. Poté si 
udělali krátkou vycházku do blízkého okolí.

Třídy tercie a  kvarta si vyslechly přednášku 
o první pomoci a poté měly možnost si prak-
ticky vyzkoušet kardiopulmonální resusci-
taci, což všechny hodně zajímalo. Dalším 

úkolem bylo zjistit složení vody z  různých 
vodních toků a rybníků.

Žáci si mohli v průběhu tohoto projektového 
dne ověřit své teoretické znalosti v praxi, což 
mělo u všech velmi pozitivní ohlas.

Děkujeme Ekocentru Trkmanka za poskyt-
nutí svých prostor pro realizaci akce. 

Mgr. Jana Michnová, 
pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice
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Studentka třídy sekunda Laura Pilarčíková 
obsadila ve výtvarné soutěži k příležitosti 
100. výročí narození básníka Jana Skácela 
2. místo. Ilustrovala báseň Kohout.

Třída sexta se vydala pátrat po perličkách ze života básníky jižní Moravy Jana Skácela, 
od jejich záměru je nedoradily ani dešťové kapky.

PO STOPÁCH JANA SKÁCELA

100. VÝROČÍ NAROZENÍ BÁSNÍKA JANA SKÁCELA

K velmi zdařilým akcím, které měly připo-
menout Skácelovu osobnost a tvorbu, patřila 
exkurze sexty v Brně. Velkopavlovické gym-
názium navázalo spolupráci s TIC Brno a Mo-
ravským zemským muzeem (MZM). 

Studenti sexty šli s průvodkyní po stopách 
Jana Skácela, dozvěděli se, kde básník žil, co 
prožíval za totality a s kým se přátelil. V MZM, 
v oddělení dějin literatury, se studentům věno-
vala paní Mgr. Hana Krafl ová, která si pro ně 
připravila velmi pestrý interaktivní program; 
studenti pracovali s dobovými fotografi emi, 
Skácelovými dopisy adresovanými přátelům, 
měli za úkol vytvořit sochu jako reakci na ur-
čitou Skácelovu báseň nebo interpretovali fe-
jeton ze souboru Jedenáctý bílý kůň.

Tato akce měla vést k tomu, aby udržela v po-
vědomí studentů Skácelovu tvorbu, která pře-
dává stále platné hodnoty, jako jsou domov, 
láska, opravdovost.

Mgr. Eliška Kaszper, 
pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice

Věhlasný jihomoravský básník Jan Skácel 
se narodil 7. února 1922 ve Vnorovech 
u Strážnice. Gymnázium studoval v Břeclavi 
a  v  Brně-Králově Poli, zde také maturoval. 
V  jeho básních najdeme lásku, odvahu 
a domov. Jan Skácel psal také poezii pro děti, 
dodnes jsou jeho básně velmi uznávané.

Na počest a  připomenutí stého výročí od 
narození Jana Skácela Gymnázium Velké 
Pavlovice uspořádalo soutěž, trvala od 
7.  února do 31. května 2022. Zúčastnit se 
mohli všichni studenti gymnázia. 

Zadání bylo ztvárnit slovem či výtvarně 
téma Jan Skácel a jeho tvorba. Jako předlohy 
sloužily jeho básně, které žáci ilustrovali. 
Vzorem ale mohl být i  samotný Jan Skácel 
a jeho portrét. Povolené v soutěži byly i eseje 
o jeho životě. Výhry byly ve formě poukázek 
na nákup knih v knihkupectví Kanzelsberger 
1. místo: 500 Kč, 2. místo: 400 Kč, 3. místo: 
300 Kč. Kategorie byly dvě, výtvarná 
a literární.

V  literární soutěži se nejlépe umístila 
Kristýna Polášková se svou básní Tichounce, 
Kristýna chodí do třídy sexta. Na druhém 
místě se umístila Zuzana Schmalzová, její 
báseň nese název V  očích chrpy rostou, 
Zuzana je také ze sexty. Třetí místo 
s  básní Poslední zjevení obsadila Kristýna 
Martenčíková ze třídy sexta.

Soutěž výtvarnou ovládla opět Kristýna 
Polášková, na druhé pozici se umístila 
Laura Pilarčíková ze třídy sekunda, Laura 
ilustrovala báseň Kohout od Jana Skácela. Na 

třetím místě se umístila Tereza Panáčková 
z primy.

Hlavním cílem soutěže bylo popustit uzdu 
kreativnímu duchu v  nás a  tvořit. Holkám 
patří velká gratulace a  všem zúčastněným 
děkujeme.

Zuzana Matějíčková, 
studentka Gymnázia Velké Pavlovice

Tichounce

Bělostné peříčko pluje,

třepotá se, plápolá.

Hebounké jak pavoučí síť

do strnulých pohybů jitra

tančí pro zraky ospalců

za zpěvu starých vrb.

Vyplašen tíhou mlčení

před slepými pohledy soudců

splývá mezi racky.

Tvář ukrývá do kůry dubů,

vánku propůjčil hlas,

jiné stopy není

než bílého chmýří.

Mezi dvěma topoly anděl se vznáší.

Kristýna Polášková, studentka třídy sexta 
Gymnázia Velké Pavlovice
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GYMNAZISTÉ SVÉ SEMINÁRKY OBHÁJILI
V pondělí 20. června 2022 se na velkopavlo-
vickém gymnáziu uskutečnily obhajoby roč-
níkových prací. Sedmým rokem se studenti 
sexty a  2. ročníku čtyřletého studia vypořá-
dávají s tématem, které si na počátku školního 
roku zvolí a  během školního roku toto téma 
zpracují do své ročníkové seminární práce.

Myšlenka psaní této ročníkové práce vychází 
z  podnětů našich bývalých absolventů, stu-
dentů vysokých škol, od nichž jsme získali 
zpětnou vazbu o  omezené příležitosti sezná-
mit se s  přípravou formální a  obsahové části 
seminární práce již na střední škole. Proto 
jsme se rozhodli rozšířit možnosti i  pro naše 
současné studenty s  tím, že někoho může 
zadané téma natolik oslovit a  bude chtít po-
kračovat v  jeho zpracování v  dalším ročníku 
v rámci středoškolské odborné činnosti. 

Studenti zpracovali témata z  různých oblastí 

Zpracovat seminární práci a obhájit ji před 
komisí pedagogů rozhodně není žádný 
med. Navíc, když se vám této zkušenosti 
dostane v necelých osmnácti letech. 

přírodních a  technických nebo humanitních 
věd. Některá témata byla přímo zaměřená na 
tradice a  zvyky, na příčiny úmrtí v  naší obci 
nebo například na významné osobnosti obce 
z trvalého bydliště studenta. 

Výsledky své ročníkové práce studenti obha-
jovali před komisí složenou z třídního učitele 
a  vedoucího práce. Přes počáteční nervozitu 
se všem studentům podařilo své ročníkové 
práce obhájit a splnit podmínky pro postup do 
vyššího ročníku.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

NEPTEJTE SE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO DOMINO, ALE...
„CO MŮŽE DOMINO UDĚLAT PRO VÁS?“ ANEB KAM TY PENÍZE ŠLY?
Stejně jako v minulých letech, i letos Domino 
– spolek rodičů a přátel Základní školy Velké 
Pavlovice, z. s., přispíval dětem. Často sly-
ším otázky typu: „A na co to je?“, „Co dětem 
dávají?“. Odpověď je jednoduchá. Jak to tedy 
funguje?

Členský příspěvek je 150 Kč na dítě a  vybírá 
se v  září. Další prostředky potom spolek zís-
kává ze sběru papíru, hliníku, léčivých rostlin 
– u nás je to pomerančová kůra, a tzv. za víčka. 
A  protože se v  letošním roce podařilo zvýšit 
ceny výkupu, získalo Domino víc prostředků. 
Tyto pak byly „vráceny“ dětem v  podobě ná-
kupu různých pomůcek či divadla k  Meziná-
rodnímu dni dětí. A  kam tedy peníze Vašich 
dětí zamířily?

V  letošním školním roce jsme hned v  září 
uhradili dětem program Mobilního plane-
tária, kterého se účastnily všechny ročníky 
1. stupně a část 2. stupně. Zbývajícím třídám 
potom byly pořízeny výukové materiály, cvi-
čebnice do českého jazyka a matematiky.

Tradiční je již i  výroba „Mikulášských balíč-
ků“, které připravují skřítci z výboru Domina 
pro všechny děti jako drobnou sladkou moti-
vaci před dny nabitými pololetními písemka-
mi a testy. A že si skřítci při tvoření 292 balíč-
ků opravdu prodloužili večerku.

V březnu se žáci měli možnost zúčastnit pre-
ventivního programu pořádaného Společnos-
tí Podané ruce o.p.s. Doufejme, že investice 
do těchto programů naučí děti, jak reagovat 
v „nebezpečných situacích“.

Vydařenou byla i  akce Noc s  Andersenem, 
kterou jako každý rok i  letos pořádala Měst-
ská knihovna Velké Pavlovice za podpory 
vedení města. Na této akci se Domino podílí 
fi nančně zejména proto, že je určena pro děti 
mladšího školního věku a vede je k objevování 
literárních pokladů.

Mezinárodní den dětí se musel oslavit. Školu 
navštívil divadelní spolek Divadélko pro ško-
ly z Hradce Králové. Žákům 1. stupně zahrál 
pohádkové vyprávění Africká pohádka a žáci 
2. stupně potom zhlédli hru Legenda V  + W 
aneb Příběh Osvobozeného divadla. Závěreč-
ný potlesk dětí potom nebyl jen odměnou pro 
herce, ale jasným signálem, že tento dárek byl 
pro děti dobrou volbou.

V průběhu celého měsíce května potom probí-
haly nákupy drobných i větších pomůcek po-
třebných pro zkvalitnění, zjednodušení či jen 
„ozvláštnění“ výuky. A tak byly pro 1. stupeň 
pořízeny např. magnetické peníze, maňásci, 
laminovací folie, křídy, vyřezávačky různých 
tvarů a pro druhý stupeň potom barvy, gumy 
i podložky na linoryt, výtvarné potřeby a cvi-
čebnice matematiky, angličtiny a  „chytrého 
občana“.

Červen je klasicky ve znamení pasování prv-
ňáčků na čtenáře. A nejde být pasován čtená-
řem bez řádného dárku v podobě knihy. Stejně 
tak jsou klasicky pořádány soutěže, hry, tur-
naje a olympiády, u nichž Domino přispívá na 
pořízení odměn v  podobě medailí, různých 
dárkových předmětů či sladkých odměn.

Konec školního roku je potom vnímán jako 
doba, kdy mají být odměněni ti nejlepší žáci, 
často s  mimořádným nadáním či talentem. 
My, výbor Domina, jej potom vnímáme jako 
období, kdy je potřeba pochválit děti za jejich 
odvedenou práci, za snahu, za píli a za nadše-
ní, které umí projevit nejen ve školních aktivi-
tách. Proto je každoročně věnován příspěvek 
na závěr školního roku pro každého žáka a je 
potom na jednotlivých pedagozích, jak s  při-
děleným fi nančním obnosem naloží.

V  letošním roce poprvé budou odměněny 
i děti v rámci tzv. „fair play“, které možná ne-
vynikají školními výsledky, nemají samé biče 
od shora až dolů na vysvědčení, ale bez jejich 
přítomnosti by ve třídě něco chybělo, nepa-
novala by tam pohoda, sounáležitost, chyběl 
by její „duch“. Všechno totiž není jen o  vý-
sledcích měřitelných v  číselných hodnotách. 
Ty hodnoty jsou úplně někde jinde a je potřeba 
to děti učit.

Nesmíme však opomenout poděkovat také 
všem zaměstnancům školy za celoroční spolu-
práci při výběru vhodných aktivit, pomůcek, 
dárků a odměn pro děti.

A  co říct za nás, výbor Domina, závěrem? 
Jsme rádi, že se nám daří využít fi nanční pro-
středky smysluplně, ale ještě mnohem víc nás 
těší radost dětí, když se jim něco podaří, něco 
se jim povede.

Mgr. Alena Havlínová,
předsedkyně zapsaného spolku Domino – 

spolku rodičů a přátel 
Základní školy Velké Pavlovice
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Na společné aktivity, které dokáží tmelit kolektiv, není nikdy pozdě. 
Ani v předposledním ročníku osmiletého studia. 

SPORTOVNÍ KURZ KŘIŽANOV
Ve středu 1. června vyrazili studenti třetích 
ročníků vyššího gymnázia na sportovně turi-
stický kurz do Křižanova u Brna na Vysočině. 
Po příjezdu jsme se ubytovali v útulných chat-
kách a  zašli na oběd, ze kterého jsme získali 
pořádnou energii na nadcházející odpolední 
aktivity.

Sportovně laděné dny byly plné akčních 
a  teambuildingových aktivit, kterými nás již 
od začátku kurzu prováděly dvě milé instruk-
torky. První aktivitou, kterou jsme si vyzkou-
šeli, byl paintball. Po navlečení dlouhé mas-
káčové kombinézy, rukavic a ochranné přilby 
jsme mohli začít hrát. Při rozdělení do skupin 
každému z nás dali paintballovou zbraň plnou 
barevných kuliček. Našim cílem bylo zasáh-
nout nepřátele z druhé skupiny a získat protiv-
níkovu vlajku. Při zásahu kuličkou se člověk 
musel vrátit zpátky na své stanoviště a doufat, 
že si neodnese nemilou návštěvu na svém těle 
v  podobě modřinky. Hra v  nás probudila tý-
mové hráče, adrenalin a touhu po vítězství. Po 
skončení hry jsme byli celí uřícení a dali jsme 
si zaslouženou pauzu, po které následoval 
bumperball. 

Jedná se o  velký nafouknutý míč, ve kterém 
člověk může stát, běhat a  narážet do ostat-

ních. Na první pohled se zdálo, že je to pře-
vážně bláznivá zábava pro děti, ale naše třída 
se na této zábavné aktivitě pořádně vyřádila. 
Následovala vydatná večeře a  jako večerní 
program nás čekali teambuildingové hry. 

Po brzké snídani nás instruktorky zavedly 
na lanovou dráhu, která se nacházela přímo 
v  kempu a  strávili jsme zde celé dopoledne. 
Některým z  nás se už svíral žaludek při po-
hledu na dráhu, která byla umístěná asi pět 
metrů nad zemí, jiní ji naopak proletěli, jako 
kdyby šlo o závod. Za sebe můžu říci, že tohle 
dobrodružství bylo o překonání svého strachu 
z výšek a sebe sama, avšak pocit na konci drá-
hy byl k nezaplacení. 

Jako odpolední aktivitu jsme si vyzkoušeli 
lukostřelbu a  jelikož nám počasí přálo, zbyl 
čas i  na rafty. Za kempem se nacházel Louč-
ský rybník, kde jsme měli již připravené rafty 
a pádla a kde jsme si postupně po skupinkách 
všichni vyzkoušeli jízdu. Mezitím, když byly 
obsazené rafty, si čekající mohli vyzkoušet 
aquaroller, což je obří nafukovací válec, ve 
kterém je prostor pro jednoho nebo více lidí, 
kteří se snaží posunout válec dopředu po vod-
ní hladině. Důležitá je vzájemná domluva po-
sádky, avšak většinou to skončilo výbuchem 

smíchu a nekontrolovanými kotrmelci.

Poslední den jsme již v brzkých hodinách mu-
seli vyklidit chatky a vydali se na naši poslední 
snídani v kempu, po které nás ještě čekal do-
polední program v  pojetí teambuildingových 
aktivit. Následoval oběd a  během odpoled-
ních hodin jsme už mířili autobusem zpátky 
domů.

Jednalo se o  první společný výlet obou tříd 
našeho ročníku od doby koronaviru. Myslím 
si, že jsme díky němu posílili přátelské vazby 
v kolektivu, zažili společně kupu zábavy a od-
vezli si pár namožených svalů. Nejdůležitější 
však je, že jsme si odvezli spoustu vzpomínek 
a nových zážitků.

Veronika Ježková, studentka třídy septima 
Gymnázia Velké Pavlovice
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EMMA, mladá dívka 
s mnoha zážitky…
Možná to máte podobně. Jdete po Velkých 
Pavlovicích, potkáte člověka a přemýšlíte, kdo 
to je. Jestli vůbec bydlí ve Velkých Pavlovicích, 
jestli jen není podobný na někoho, koho znáte, 
kam byste si ho přiřadili…

Rozhovor do Velkopavlovického zpravodaje 
mně poskytla mladá, sympatická dívka, kte-
rou už asi všichni místní znají, přestože bydlí 
ve Velkých Pavlovicích teprve tři roky. Její 
jméno zní více než exoticky – EMMA MWA-
NYOLO.

Doma mám žákyni naší základní školy, kte-
rá nastupuje po prázdninách do posledního 
ročníku. Dívku, se kterou si budu povídat zná 
lépe jak já, je to její spolužačka. A možná i pro-
to jsem zatoužil si s ní povykládat, protože vím 
z vyprávění, že Emma má trošku jiné zážitky 
než ostatní. 

Jsi spokojená se svým výkonem, nebo bys 
udělala něco jinak?

Jak už jsem říkala. Čekala jsem lepší výkon, 
ale bylo to tím, že jsme nebyli dobře vyspaní 
a  stravování také nebylo úplně dobré. Neří-
kám, že jídlo bylo špatné, ale pro sportovce to 
nebylo nejlepší.

A jaká byla například ta jídla?

Na snídani bylo většinou pečivo s  máslem 
nebo džemem, jogurt a  ovoce. Jednou byly 
i  párky. Na oběd byla polévka a  hlavní jídlo. 
Teď mě napadla třeba sekaná, nebo rajská. 
A  na večeři bylo například kuřecí kung-pao, 
vepřová roláda nebo rybí fi lé.

Kdybys dostala možnost si to zopakovat, 
tak bys nabídku přijmula?

Rozhodně ano.

Jaké byly tedy celkové výsledky?

Já jsem se ve sprintu dostala do semifi nále 
a tím jsem přispěla nějaké body pro náš kraj. 
Jako Jihomoravský kraj jsme vyhráli 1. místo. 

Tak to moc gratuluji a přeji mnoho úspěchů do 
budoucna.

Za rozhovor poděkovala 
spolužačka a kamarádka Sára Hasilová

moravského kraje. V jakých disciplínách jsi 
náš kraj reprezentovala?

V běhu na 60 metrů a ve štafetě na 4x60 metrů.

Jela jsi tam s někým, koho jsi znala?

Ty co jeli s námi, tak jsem znala ze závodů, ale 
z mého oddílu jsem jela jen já a nějaký kluk.

Na jak dlouho jsi tam byla?

Byla jsem tam od 26. června do 1. července, 
takže prakticky týden.

Jaké tam bylo ubytování a stravování?

My jsme bydleli na vysokoškolských kolejích 
v  Olomouci a  jedli jsme v  menze. Ubytování 
bylo v  pohodě a  byly se mnou na pokoji dvě 
atletky.

Byly tam i nějaké vedlejší aktivity?

Chodili jsme se dívat na jiné sporty a podporo-
vat náš kraj, nebo jsme chodili na procházky.

Překvapilo Tě tam něco?

Překvapily mě hlavně všechny ty národní re-
kordy, co se tam staly.

Jaké jsi měla myšlenky před prvním a po po-
sledním závodě?

Před prvním závodem jsem byla vystresovaná 
a  po posledním zklamaná, jelikož to nedo-
padlo podle mých představ, ale i protože jsem 
věděla, že to už skončilo, ale byl to zážitek na 
celý život.

Jeden člověk, jedno vydání Velkopavlovické-
ho zpravodaje a  hned dva rozhovory? Proč 
ne, když je natolik výjimečný, že se jej máme 
na co zeptat a  on (v  tomto případě ona) nám 
může sdělit spousty zajímavých a nevšedních 
informací.  

Ano, všechna tato kritéria do posledního pís-
menka splňuje mladičká EMMA MWANYO-
LO, žákyně dnes už deváté třídy velkopavlo-
vické základní školy. Emmu na ulici města 
rozhodně nepřehlédnete, už svým exotickým 
zjevem budí tato mladičká kráska pozornost. 
Což ale teprve dozvíte-li se, jak žije, jak se má, 
jaké jsou její plány a  sny do budoucna, čemu 
a s jakými výsledky se věnuje ve svém volném 
čase… 

Možná vám, stejně jako nám, spadne brada až 
ke kolenům a v ten moment už nikomu nebude 
dvojí povídání připadat přes čáru.

Kdo je EMMA 
MWANYOLO? 
Reprezentantka 
Jihomoravského kraje na 
Olympiádě dětí a mládeže 
2022 se představuje…
Emmo, na základní škole Tě asi všichni zna-
jí, ale mohla by ses trochu představit i ostat-
ním?

Jmenuji se Emma Mwanyolo [moňolo], je mi 
čtrnáct let a bydlím tři roky ve Velkých Pavlo-
vicích. 

A odkud ses přistěhovala?

Bydlela jsem v  Norsku, ale mamka dříve by-
dlela ve Velkých Pavlovicích, tak jsme se sem 
vrátili.

Jak jsi se dostala na letošní Olympiádu dětí 
a mládeže?

Jezdila jsem na různé závody a měla jsem dob-
ré výsledky, tak mě vybrali.

Jaké byly tvé první pocity, když jsi zjistila, 
že jsi pozvána na tuto olympiádu?

Nevěděla jsem, co mám čekat. Byla jsem 
šťastná, ale i trochu nervózní.

Prozradíme, že jsi byla součástí týmu Jiho-

ATLETKA EMMA. DVA ROZHOVORY S DÍVKOU,
KTERÁ BOŘÍ MÝTY O DNEŠNÍ ZLENIVĚLÉ MLÁDEŽI

SPORT

Touto fotografi í se prezentovala Emma 
Mwanyolo ve svém medailonku na webu 
Olympiády dětí a mládeže 2022. 
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Se svým týmovým kolegou na Olympiádě dětí a mládeže v Olomouci. 
Oba hrdě soutěžili za Jihomoravský kraj.

jazykovou bariéru?

Ne neměla. Česky jsem uměla mluvit, ale ne 
psát. Podle mě šlo poznat, že jsem v Česku od 
malička nežila. Česky jsem mluvila s mamkou 
nebo s  babičkou. Akorát se občas stalo, že 
jsem se naučila nespisovná slova, tak jsem se 
potom musela naučit i ta správná.

Asi blbá otázka, ale víš, co znamená třeba 
„rožni“?

Vím a  používám to, protože rozsviť bych ne-
řekla.

A  v  Norsku, kde ses narodila, se vlastně 
mluví jak?

Norsky. (Většina lidí umí i anglicky.) Norům 
se dobře učí také němčina. Jenomže mamka 
se s  taťkou doma bavili anglicky, když chtěli 
pořešit něco mezi sebou, a  ještě abych tomu 
nerozuměla. Jako… něco tajného, co jsem 
nemusela slyšet. A tak jsem se i jako malinká 
pomalu učila anglicky, až jsem jim pěkně ro-
zuměla. Jinak ve škole jsme se anglicky učili 
od první třídy.

Už jenom to, že má tatínka původem z  Keni 
a žila do svých jedenácti let v Norsku, je více 
než vhodným adeptem „na rozhovor“. A  co 
víc? Tak třeba její nedávná reprezentace Jiho-
moravského kraje v atletice na Olympiádě dětí 
a mládeže 2022 v Olomouci.

Emmo, v kterém roce jsi se přestěhovala do 
Velkých Pavlovic?

Přistěhovali jsme se v  roce 2019, a  v  tomto 
roce jsem nastoupila v září do základní školy.

Bydlela jsi celou dobu v Norsku, neměla jsi 



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

40

4

2022

TAK SE TO POVEDLO  1. MÍSTO VE DVOUHŘE I ČTYŘHŘE
Veronika Urbánková z  Velkých Pavlovic se 
zúčastnila tenisového turnaje mladších žá-
kyň třídy C v  Blansku, který se konal 26. až 
28.  července 2022. I  přes nepřízeň počasí 
(zprvu velké vedro s  následující průtrží mra-
čen, jež způsobila totální zaplavení kurtů), 
která celý turnaj pozastavila, se Veronice po-
dařilo vyhrát dvouhru.

Ta se rozhodovala ve fi nále až za stavu 1:1 na 
sety v  supertiebreaku (do 10 bodů rozdílem 
o 2). Veronika již prohrávala 3:7, ale podařilo 
se jí zkoncentrovat, zpřesnit hru a  v  super-
tiebreaku vyhrála 10:8 a  tím i  celý turnaj ve 
dvouhře.

Čtyřhru sehrála Veronika se spoluhráčkou 
z  TC Brno, kde suverénně zvítězily a  odvezly 
si taktéž zlato za 1. místo. Letní turnaje stále 
probíhají, ale i v zimní halové sezóně se Vero-
nice podařilo několikrát zabodovat.

Například v kategorii mladších žákyň TK Dr-
novice – 2. místo dvouhra, 2. místo čtyřhra, 
ŽLTC Brno – 2. místo dvouhra, 1. místo 
čtyřhra, TO TJ Svitavy – 1. místo čtyřhra. 
V  kategorii starších žákyň TENIS SLOVÁC-
KO – 3.  místo čtyřhra, TJ Kraví Hora Brno 
– 3.  místo čtyřhra, TK Drnovice – 3. místo 
čtyřhra.

Veronice po zásluze posíláme upřímnou gra-
tulaci a přejeme další sportovní úspěchy.

Ať ji tenis stále tolik baví!

Alena Pilátová

Tenistka Veronika Urbánková s diplomem 
za 1. místo ve dvouhře – mladší žákyně, Blansko 2022.

du, nedovedu si zatím představit žít celý život 
v  Pavlovicích. V  Norsku jsme žili ve větším 
městě, kde bydlí asi 18 tisíc obyvatel. To mi vy-
hovovalo více. Ale rozdíl mezi životem v Nor-
sku a Česku až tak moc nevidím, možná je to 
tady trošku klidnější.

Napadají mě čím dál zajímavější otázky… 
V hlavě pro sebe potichu přemýšlíš česky?

Jak kdy, podle toho, nad čím přemýšlím. Růz-
né věci mám spojeny s různým jazykem.

Kolik vlastně umíš jazyků? Plánuješ, že své 
jazykové znalosti využiješ ke svému povolá-
ní?

Dobře umím norsky, anglicky, česky, tro-
chu německy a francouzsky. A střední škola? 
Chtěla bych jít studovat na dvojjazyčné gym-
názium do Brna. A potom, to se ještě uvidí…, 
třeba zkusím ještě vysokou školu v Norsku.

Emmo, přejeme Ti, aby Ti vyšlo vše, co si 
přeješ a věříme, že si o tobě ještě někdy v na-
šem zpravodaji nějaké informace přečteme.  

Za rozhovor poděkoval Petr Hasil

ska. Vybírali si nás učitelé. Tam jsem vyhrála 
sprint na 60 metrů, a druhá jsem skončila ve 
skoku do dálky. A potom jsem ještě běžela šta-
fetu, ze které jsme taky přivezli medaili.

Tak to předpokládám, že někde trénuješ…

Trénuju v  Hustopečích, kde je atletický klub. 
Jsou spojeni s  Břeclaví. Jezdíme na závody 
a třeba jsme v družstvu děvčat mistryně Jiho-
moravského kraje.

Takže místečko na medaile a  poháry už 
doma je?

Ano. Poháry nemám – ani nevím, jestli se do-
stávají, ale nějaké medaile už mám. Naposledy 
jsem se zúčastnila Olympiády dětí a mládeže 
v Olomouci, kde jsem reprezentovala Jihomo-
ravský kraj. Ten byl také potom nejlépe hod-
nocený ze všech krajů. Můj největší úspěch? 
Dostala jsem se do semifi nále sprintu na 60 
metrů.

Trošku od sportu zase odbočím. Plánuješ 
se někdy do Norska vrátit? Třeba i natrva-
lo? Už jsi tady dost dlouho, tak můžeš po-
rovnávat.

Možná na vysokou školu. A abych řekla prav-

Vraťme se zpět do Velkých Pavlovic. Jak tě 
přijali spolužáci ve třídě na zakládaní ško-
le?

V  pohodě, ale ze začátku toho bylo na mě 
strašně moc nového. Chtěla jsem se přestě-
hovat snad i zpět do Norska. Ale potom se to 
nějak ustálilo. Na začátku školního roku jsme 
jeli ve škole na výlet, a to mi hodně pomohlo.

Měla jsi nějaký speciální učební osnovy?

Ani ne. Jenom mě občas místo angličtiny dali 
do nižšího ročníku češtiny, to je asi vše.

Anglicky mluvíš výborně, musíš se ji vůbec 
učit? A jaké máš známky celkově, jde Ti to 
ve škole?

Ne, nemusím se angličtinu učit. Tu umím, 
spíše se před písemkou angličtiny učím česká 
slovíčka, obzvláště taková „speciální“, která 
se moc nepoužívají a která moc neznám. Jinak 
jsem měla samé jedničky, takže dobrý.

Před pár týdny jsi byla na atletických závo-
dech Břeclavi, kde jsi reprezentovala naši 
základní školu. To bylo poprvé?

Ano, jelo nás tam asi deset nebo dvanáct. 
Jednalo se o  atletické závody škol z  Břeclav-
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FOTBALOVÝ KLUB 
TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
MUŽI 

Před začátkem fotbalové sezóny 2022/2023 
došlo v  kádru A  mužstva Slavoje k  několika 
změnám. Realizačnímu týmu ve složení Mi-
lan Hoffman – hlavní trenér, Stanislav Hříba 
– asistent trenéra a manažer klubu a Zbyněk 
Kopřiva – vedoucí družstva a  zdravotník, se 
výrazně obměnil kádr a  bude třeba mužstvo 
s  kvalitními posilami stabilizovat a  nechat 
hráče sehrát.

Odchody hráčů:

Tomáš Pálka, Lukáš Hovězák (oba Lednice), 
Adam Fridrich, Slavomír Vařák (oba Kobylí), 
Patrik Havlík (Bořetice)

Příchody hráčů:

Gabriel Gaňa, Timotej Kollár, Ján Vrablic 
(všichni z Lanžhota), Petr Bulíček (SK Líšeň), 
Michal Bůček (FC Hustopeče), Petr Havelka 
(Popice), Armen Bachdasaryan (volný hráč, 

dříve Bohunice a Břeclav), Richard Biksadský 
(Slovensko – Lakšárska Nová Ves), Ivan Šar-
kózy (Střelice, ligový futsalista Hellasu Brno). 
Sezónu otevřeli v sobotu odpoledne na domá-
cím hřišti hráči C mužstva, kteří remizovali 
s týmem Sokol Velké Hostěrádky 2:2. B muž-
stvo také zahájilo již v  předhodovní sobotu 
a  na svém domácím hřišti ve Starovičkách 
deklasovalo tým Přibice B v  poměru 16:0. 
B mužstvo bude i  letos jistě bojovat o postup 
do okresního přeboru.

Nejúspěšnější střelci si odnesli ze závodu ve Velkých Pavlovicích poháry a diplomy, 
hlavně však slastný pocit z umístnění na nejvyšších stupních vítězů. 

STŘELECKÝ VÍKEND POD FLORIÁNKEM
O víkendu ve dnech 11. a  12. června 2022 se 
na myslivecké střelnici ve Velkých Pavlovicích 
intenzivně závodilo ve střelbě na asfaltové terče. 

V sobotu se konal závod tříčlenných družstev 
okresu Břeclav. Z  dvanácti zúčastněných 
družstev obsadil pomyslné stupně vítězů 

tým závodící za Velké Hostěrádky, druhé 
místo patří týmu obce Sedlec a třetí střelcům 
z Velkých Pavlovic. 

Střelecký maraton pokračoval v  neděli 
ráno střelbami jednotlivců na loveckém 
kole. O  nejlepší možný výsledek bojovalo 

sedmadvacet střelců, z  nich do závěrečného 
rozstřelu postoupilo šest nejlepších. Vítězem 
se stal L. Chylík, druhé místo obsadil 
L. Nestrojil a třetí místo J. Zapletal. 

Věra Procingerová
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MEMORIÁL FRANTIŠKA HARAŠTY
V úterý a ve středu, ve dnech 26. a 27. červen-
ce 2022, proběhly v  areálu TJ Slavoj zápasy 
tradičního a  prestižního turnaje mladších 
dorostenců. Byl to již 20. ročník Memoriálu 
Františka Harašty.

V  úvodním zápase se utkala favorizovaná 
reprezentace ČR U16 se Zbrojovkou Brno, 
kterou jednoznačně přehrála a  zvítězila 5:0. 
Ve druhém úterním zápase byly diváci svědky 
vyrovnaného duelu mezi Viktorií Plzeň a Sig-
mou Olomouc, který nakonec také skončil re-
mízou 1:1.

Ve středu dopoledne nešťastně podlehla Zbro-
jovka Brno mužstvu AC Sparta Praha 2:3. Ješ-
tě 4 minuty před koncem zápasu Zbrojovka 
vedla 2:1, když předtím ještě zahodila několik 
šancí na zvýšení náskoku. Bohužel hrubka 
gólmana, po které následovalo vyrovnání 

z  penalty, a  v  poslední minutě po nedůsled-
nosti obrany nakonec sparťané vstřelili vítěz-
ný gól a uchovali si šanci bojovat o postup do 
fi nále turnaje. V posledním zápase na našem 
hřišti hrála Sigma Olomouc se slovenským 
výběrem Bratislavského fotbalového svazu. 
Sigma nedokázala svou převahu vyjádřit stře-
lecky a nakonec v hektickém závěru obdržela 
branku, na kterou z  poslední akce dokázala 
odpovědět pouze nastřeleným břevnem. Loň-
ský obhájce turnajového vítězství ze Sloven-
ska tak vyhrál šťastně 0:1.

Ve čtvrtek dopoledne proběhly na hřištích 
v Rakvicích a Lednici závěrečné zápasy turna-
je o konečné umístění. Na posledním 8. místě 
nakonec skončila nečekaně Sigma Olomouc 
po porážce s  Baníkem Ostrava 0:3. V  zápase 
o 5. místo překvapila Zbrojovka Brno a zvítě-
zila nad slovenským výběrem z Bratislavy 1:0. 

Z  bronzových medailí se nakonec radovali 
Sparťané, když v  tradičním pražském derby 
zdolali Slavii 1:0.

Finálový souboj mezi Viktorkou Plzeň a  re-
prezentací ČR U16 přinesl výborný a drama-
tický zápas, ve kterém nakonec rozhodl jeden 
gól fyzicky vyspělejších hráčů Plzně, kteří si 
odvezli trofej pro vítěze po výhře 1:0.

Viktoria Plzeň již pět let spojuje účast na tom-
to turnaji s  krátkým třídenní soustředěním 
v  areálu TJ Slavoj. A  je třeba podotknout, že 
jim jde soustředění k duhu, v těch pěti roční-
cích turnaje ho dokázali již třikrát vyhrát!

František Čermák – sekretář fotbalového 
klubu TJ Slavoj Velké Pavlovice

Mladí fotbalisté z FC Viktoria Plzeň zaslouženě vyhráli jubilejní 20. ročník Memoriálu 
Františka Harašty ve Velkých Pavlovicích.

V  tradiční hodovní dopoledne přivítalo naše 
A  mužstvo v  očekávaném derby hráče z  Ni-
kolčic. V družstvu soupeře nastupuje několik 
bývalých hráčů Slavoje (Jakub Šabata, Mirek 
Záblacký, Marek Stehlík, Pavel Vintrlík) a ur-
čitě i na ně bylo zvědavých téměř 400 přítom-
ných diváků. Ti byli svědky vyrovnaného zá-
pasu, který skončil nakonec remízou 1:1.

MLÁDEŽ

Pro tuto sezónu se podařilo opět sestavit 
družstvo dorostu, které bude hrát Okresní 
přebor na Břeclavsku. Naše hráče převážně 
ročníku 2007 se podařilo doplnit díky spolu-
práci s Podivínem, odkud bude i asistent tre-
néra Petr Opluštil. Hlavním trenérem dorostu 
je Zdeněk Kučerka.

U  kategorie starších žáků skončil velmi silný 
ročník 2007 a  proto bude v  této sezóně hlav-
ním úkolem zachránit krajskou soutěž. Tre-
néry Sdružených družstev žáků V. Pavlovice / 
Rakvice jsou Pavel Lanžhotský, Radek Hrdi-
na a Mira Zelinka.

Kategorie přípravek rozehraje své soutěže až 
v průběhu září.

František Čermák
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KALENDÁŘ AKCÍ – září, říjen a listopad 2022

Podrobné informace k veškerým výše 
uvedeným akcím naleznete na webových 
stránkách města Velké Pavlovice 
* www.velke-pavlovice.cz, v hlášení 
městského rozhlasu a v informačních 
vitrínkách spravovaných TIC – na budově 
TIC a Městské knihovny a na ulici Hlavní 
u budovy 2. stupně ZŠ.

KRAJEM VÍNA 
PUTOVÁNÍ ZA BURČÁKEM 
PO MODRÝCH HORÁCH  
Sobota 3. září 2022

* Start Ekocentrum Trkmanka 
Velké Pavlovice, Nádražní 1
* www.modrehory.cz, 
www.velke-pavlovice.cz 

30 VÍN MODRÝCH HOR
Sobota 3. září 2022, od 13:00 do 19:00 h

* Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice, 
Nádražní 1
* www.modrehory.cz, 
www.velke-pavlovice.cz

LETNÍ ECO GREEN TOUR
Středa 7. září 2022, zahájení v 17:30 h

* setkání pro zájemce o ekologii
* Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice, 
Nádražní 1
* www.ekocentrumtrkmanka.cz, 
www.velke-pavlovice.cz

VESELÉ DÝŇOBRANÍ
Sobota 10. září 2022, od 15:00 h

* vyřezávání strašáků z dýní, opékání 
špekáčků, akce pro děti, rodiče i prarodiče
* Areál pod rozhlednou Slunečná
* www.velke-pavlovice.cz

VERNISÁŽ 
VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
Úterý 13. září 2022, od 18:00 h

* Výstavní sál Městského úřadu 
Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 40
* www.velke-pavlovice.cz

VELKOPAVLOVICKÉ 
VINOBRANÍ 2022
Program: 

Pátek 16. září 2022 
(změna programu vyhrazena)

17:00 h * Otevření areálu

18:00–19:30 h * Vystoupení skupiny 
THE BACKWARDS

20:00–21:30 h * Vystoupení kapely MODRÝ 
CIMBÁL s Romanem Veverkou z Velkých 
Pavlovic

22:00–23:30 h * Koncert skupiny KOŽUCH 
– Kabát revival

Sobota 17. září 2022 
(změna programu vyhrazena)

12:00 h * Otevření areálu

15:00–16:30 h * SLAVNOSTNÍ PRŮVOD 
KROJOVANÝCH MĚSTEM

HLAVNÍ PÓDIUM

14:00–15:30 h * Vystoupení Vojenského 
uměleckého souboru ONDRÁŠ

16:40–17:00 h * SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ 
ÚRODĚ A NOVÉ VLAJCE 
MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE

17:00–17:30 h * TANEC KROJOVANÝCH 
S DECHOVOU HUDBOU ZLAŤULKA

18:00–19:00 h * Koncert slovenské zpěvačky 
KRISTÍNY 

20:30–23:00 h * Koncert hodonínské 
skupiny JAMA

VEDLEJŠÍ PÓDIUM

13:00–14:00 h * Vystoupení velkopavlovické 
mládežnické cimbálové muziky PALIČKA

15:30–16:30 h * Vystoupení velkopavlovické 
cimbálové muziky LAŠÁR

17:30–18:30 h * Vystoupení velkopavlovic-
kého ženského pěveckého sboru DAREBNÝ 
ŽENY

SOKOLOVNA – vnitřní prostory

19:30–20:30 h * Vystoupení velkopavlovické 
cimbálové muziky LAŠÁR

Trasa průvodu: výchozí místo – Vinařství 
Baloun – ulice Brněnská (okolo sokolovny) 
- ulice Dlouhá – ulice Bří Mrštíků – ulice Her-
benova – Náměstí 9. května – ulice Hlavní – 
taneční plac za sokolovnou na ulici Brněnská

Pořadatel má právo si vyhradit změnu v pro-
gramu. Časy jednotlivých vystoupení jsou 
orientační.

Vstupné: 16. září: 200 Kč, 17. září: 200 Kč
Dvoudenní: 350 Kč
DĚTI do 160 cm výšky vstupné neplatí! 

Předplatné dvoudenní 250 Kč (do 16. září 
2022 do 16:00 hodin na Turistickém infor-
mačním centru Velké Pavlovice, Hlavní 9)

DÁME KROJ
Středa 28. září 2022, od 15:00 do 18:00 h

* areál sokolovny ve Velkých Pavlovicích, 
Hlavní 1

* www.velke-pavlovice.cz

DRAKIÁDA 
Sobota 22. října 2022, od 15:00 h

* pouštění draků, pečené brambory v popelu, 
akce (nejen) pro děti

* Louka u rybníka ve Velkých Pavlovicích, 
ulice Nádražní

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

SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ
Sobota 29. října 2022, od 18:00 h

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých 
Pavlovicích, Náměstí 9. května

* www.velke-pavlovice.cz

SVATOMARTINSKÉ OTEVŘENÉ 
SKLEPY
Sobota 12. listopadu 2022, od 11:00 h 

* Vinné sklepy vinařů z pořádajícího spolku 
Víno z Velkých Pavlovic

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

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Čtvrtek 17. listopadu 2022, od 17:00 h

* Sraz účastníků na Nám. 9. května před vel-
kopavlovickou radnicí, Náměstí 9. května 40

* www.velke-pavlovice.cz

KALENDÁRIUM FARNOSTI 
VELKÉ PAVLOVICE
TÁBORÁK PRO DĚTI 
NA FARNÍ ZAHRADĚ
Sobota 10. září 2022, od 17:00 h

* farní zahrada ve Velkých Pavlovicích, 
Hlavní 88

* přijďte s veselou náladou oslavit začátek 
nového školního roku na farní zahradu

MŠE S DUŠIČKOVOU
POBOŽNOSTÍ
Středa 2. listopadu 2022, od 18:00 h

* kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých 
Pavlovicích, Náměstí 9. května

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Za změny v programu či zrušení akcí 
zodpovídají pořadatelé.



INZERCE

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 5/2022 – 5. října 2022
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 3/2022 – 26. října 2022

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2022
Upozornění – inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém provedení, barevný tisk neprovádíme!

Celá strana – A4 * 2.670 Kč (rozměr 210×297 mm, pouze na výšku)

1/2 polovina strany – A5 * 1.340 Kč (rozměr 210×148 mm, pouze na šířku)

1/4 strany – A6 * 730 Kč (rozměr 105×148 mm, pouze na výšku)

1/8 strany – A7 * 370 Kč (rozměr 105×74 mm, pouze na šířku)

Cena inzerce je konečná včetně 21 % sazby DPH.

Těšíme se na Váš zájem!


