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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 věst-
ník vlády, informace o  činnosti městského 
úřadu, o  činnosti služeb města a  o  průbě-
hu investičních a  dotačních akcí, pronájmy 
bytů atd.  

Rada města schválila /výběr/

• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-
014330061876/001-MDP s  fi rmou EG.D 
a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 
Brno, IČ: 280 85 400, za cenu 2.000 Kč (dále 
jen „EG.D. a.s.“).

• Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-
014330063957/001- s  fi rmou EG.D, a.s. za 
cenu 9.900 Kč bez DPH. 

• Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-
014330072255/001-MDP s  fi rmou EG.D, 
a.s. za cenu 6.150 Kč bez DPH.

• Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-
014330066421/001 s  fi rmou EG.D, a.s. za 
cenu 2.000 Kč bez DPH.

• Dodatek č. 9/00283703/Ju ke smlouvě o pro-
vozování vodovodu ze dne 1. 6. 2004 na nově 
vybudovaný vodovod v rámci stavby „Obyt-
ná lokalita Velké Pavlovice na Špitálku“. 
Dodatek je uzavřen s Vodovody a kanalizace 
Břeclav, a.s., IČ: 49455168.

• Dodatek č. 8/00283703/Ju ke smlouvě 
o  provozování kanalizace ze dne 1. 3. 2004 
na nově vybudovanou kanalizaci v  rámci 
stavby „Obytná lokalita Velké Pavlovice na 
Špitálku“. Dodatek je uzavřen s  Vodovody 
a kanalizace Břeclav, a.s., IČ: 49455168.

PODĚKOVÁNÍ 
Vážení spoluobčané,
dovolím si na tomto místě poděkovat všem 
zastupitelům a členům rady za jejich práci ve 
volebním období 2018–2022. Jsem přesvěd-
čený, že společnými silami se podařilo udělat 
kus dobré práce. 

Děkuji všem pracovníkům městského úřadu 
a zaměstnancům technických služeb, kte-

• Dodatek č. 4 na zakázku „Velké Pavlovice - 
ul. V  Sadech, komunikace“ (zhotovitel Ing. 
Bořek Zvědělík, IČ: 09130578), a to z důvodu 
prodloužení lhůty zpracování dokumentace 
komunikace – nutnost projednat a  koordi-
novat plánované rekonstrukce komunikace 
a kanalizace společností VaK. 

• Směrnici č. 4/2022 Městský kamerový do-
hlížecí systém (MKDS) s  účinností a  plat-
ností od 23. 8. 2022.

• Vnitřní směrnici č. 5/2022 Poskytování pří-
spěvků a  nepeněžního plnění zaměstnan-
cům a  zastupitelům města Velké Pavlovice 
s účinností od 1. 9. 2022.

• Smlouvu o  spolupráci a  poskytnutí dat při 
tvorbě, aktualizaci a  správě Digitální tech-
nické mapy Jihomoravského kraje mezi 
městem Velké Pavlovice a  Jihomoravským 
krajem, IČ: 70888337.

• Pořízení Územní studie – Tereziánský dvůr, 
kdy pořizovatelem územní studie je Městský 
úřad Velké Pavlovice, žadatelem – jiný pod-
nět: je Lekvi Development 4 s.r.o., se sídlem 
Pitterova 2855/13, Žižkov, 130 00 Praha 
3, IČ: 10929304 a  zpracovatelem je A8000 
s.r.o., se sídlem Radniční 136/7, České Bu-
dějovice, IČ: 46680543. Studii hradí žadatel.

• Návrh na vyřazení opotřebovaných knih 
krásné i naučné literatury a souhlasí s vyřa-
zením knih z knihovního fondu.

• Autorskou výstavu „Výběr z  tvorby“ fo-
tografky dr. Ľubice Krištofové ze Senice, 
ředitelky ZOS Senica. Vernisáž proběhla 
v  úterý 13.   9.  2022 ve výstavním sále MěÚ 
a dále probíhala do 15. 10. 2022. Rada města 
schválila také spolupořadatelství, tzn. fi nan-

ří zajišťují každodenní chod obce. Velký dík 
patří všem spolkům, které se taktéž nemalou 
měrou podílejí na chodu obce a příkladně ji 
reprezentují. 

Závěrem chci poděkovat všem občanům, kteří 
se aktivně podílejí na rozvoji našeho města.

Jiří Otřel, 
starosta města Velké Pavlovice

cování kulturního programu a drobného ob-
čerstvení na vernisáži.

• Výstavu letošních prací velkopavlovických 
a  senických fotografů z  projektu Setkání 
s Antonom Sládkom, téma výstavy a její ná-
zev je „Prostor, který mě obklopuje“. Verni-
sáž proběhne 8. listopadu 2022 ve výstavním 
sále MěÚ. Výstava bude probíhat od 8. 11. do 
5. 12. 2022. Rada současně schvaluje spolu-
pořadatelství, a  to formou fi nancování kul-
turního programu a  drobného občerstvení 
na vernisáži.

• Konání a  spolupořadatelství pravidelné 
výtvarné dílny dospělých senických výtvar-
níků ve Velkých Pavlovicích na myslivně. 
Je dohodnut datum plenéru, a  to od 26. do 
28. 8. 2022. Dále je domluven termín ver-
nisáže, která proběhne po výstavě letošních 
prací z projektu s Antonom Sládkom v pátek 
6. 12., výstava potrvá do 31. 12. 2022.

• Na základě výsledku výběrového řízení na 
akci „Dodávka čelního nakladače“ (veřejná 
zakázka malého rozsahu) uzavření smlouvy 
s  výhercem (dodavatelem) fi rmou GRON-
TECH-AGRO s.r.o., Lesní 3693/4, 695 01 
Hodonín, IČ: 03944816 za cenu 2.398.200 
Kč bez DPH, cena za odkup starého stroje 
činí 50.000 Kč bez DPH.

• Podání žádosti o  bezúplatný převod po-
zemků dle § 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona 
č.  503/2012 Sb., o  Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících zá-
konů ve znění pozdějších předpisů. Jedná se 
o pozemky, které byly předány fi rmou EVT 
a  je na nich vybudována příjezdová cesta 
v lokalitě na Špitálku - parc. č. 855/1, 855/2, 
842 a 844.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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• Poskytnutí daru na dopravu pro Presúzní 
sbor, z.s., IČ: 22726918 ve výši 10.000 Kč na 
„Katovické Vinohraní 2022“.

• Ukončení činnosti komisí Rady města 
k 30. 9. 2022.

• Uzavření Pachtovní smlouvy se *** za úče-
lem propachtování zemědělských pozem-
ků parc. č. 5500 o  výměře 1.228 m2  v  trati 
Soudný, v k.ú. Velké Pavlovice dle vyvěšené-
ho Záměru č. 9/2022 o změně pachtýře.

• Smlouvu s  Divadlem Klauniky, Orlí 1, 
602  00 Brno, DIČ: CZ530717015. Předmě-
tem smlouvy jsou dvě divadelní představe-
ní dne 21. 9. 2022 a 22. 9. 2022 za celkovou 
cenu 20.020 Kč. Divadelní představení 
proběhnou v sokolovně a cena vstupného je 
stanovena na 100 Kč/osoba na večerní před-
stavení dne 21. 9. 2022, představení ve čtvr-
tek 22. 9. 2022 pro žáky starších ročníků ZŠ 
a Gymnázia budou zdarma.

• Obchodní smlouvu č. 05091/2022/MK 
s  Rádiem Promotion s.r.o., Brněnská 38, 
Hodonín na propagaci Velkopavlovického 
vinobraní v  Rádiu Jih v  období 12.–16. 9. 
2022. Délka spotu 30 sec., počet spotů 20. 
Cena 4.500 Kč bez DPH.

• Zakoupení věcného daru do výše 3.000 Kč, 
který bude předán dne 11. 9. 2022 v partner-
ském městě Ždírec nad Doubravou místním 
dobrovolným hasičům, při příležitosti slav-
nostního otevření nové hasičské zbrojnice.

• Žádost o  uzavření mateřské školy ve stře-
du 14. 9. 2022 z  důvodu technických příčin 
znemožňujících poskytování řádného před-
školního vzdělávání – jedná se o  plánované 
přerušení dodávky elektřiny.

• Uzavření mateřské školy v  době vánočních 
prázdnin, a  to v  období od 23. 12. 2022 do 
2. 1. 2023. Provoz bude znovu zahájen v úte-
rý 3. 1. 2023.

• Povolení úpravy předzahrádky od ***. Jed-
ná se o  zpevnění pozemku betonovou dlaž-
bou v přírodních barvách před parc. č. 2071 
v k.ú. Velké Pavlovice. Rada města souhlasí 
se zbudováním zpevněné plochy z rozebíra-
telného materiálu. Do tělesa chodníku nebu-
de žádným způsobem zasahováno. 

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  dílo s  fi rmou 
Velké Pavlovice, biocentrum – FIRESTA-
+KAVYL, se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 
00 Brno, zastoupená správcem společnosti: 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, IČ: 
25317628 ze dne 3. 12. 2021. Dodatkem se 
mění Článek III. Lhůty plnění, a  to tak, že 
nejzazším termínem ukončení prací a  pře-
dání díla je 30. 10. 2023. Ostatní ujednání 
smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

• Úhradu nákladů spojených s  akcí „Dáme 
kroj“ - konkrétně ozvučení, dopravy pro CM 
a nákup drobného občerstvení pro vystupu-
jící děti.

• Spolupořadatelství XIII. ročníku turna-
je v  malé kopané „O  pohár starosty města 
Velkých Pavlovic“ a  spolupořadatelství 

XII.  ročníku mezinárodního volejbalového 
turnaje pracovníků škol „O  pohár starosty 
města Velkých Pavlovic“ – oba turnaje se 
budou konat 30. září 2022. RMě schvaluje 
zakoupení pohárů pro vítěze v  hodnotě do 
2.500 Kč a pohoštění pro účastníky volejba-
lového turnaje.

Rada města neschvaluje
• Nabídku na elektronickou úřední desku od 

společnosti EMPEMONT, IČ: 27772179.
• Vyřizování přípojek NN k plánovaných RD 

„U  Trkmanky“ hromadně městem Velké 
Pavlovice, ale požaduje, aby si každý zá-
jemce o  výstavbu RD požádal o  připojení 
samostatně s tím, že budou osloveni všichni 
majitelé a bude jim zaslán formulář žádosti.

Rada města nesouhlasí
• S  novým návrhem na vyvěšení záměru 

na směnu/nákup/prodej pozemku parc. 
č. 7748. Novou žádost předává k posouzení 
ZMě.

Rada města revokuje
• Po vzájemné dohodě s  Agenturou Septem-

ber, Tř. T. Bati 190, 760 01, Zlín (plnění 
smlouvy s Agenturou September, Tř. T. Bati 
190, 760 01, Zlín) schválená usnesení č. 
2d/97R/2022 a  usnesení č. 2n/88R/2022. 
Vystoupení THE BACKWARDS a  Kristíny 
na VPV 2022 bude řešeno s  jinými agentu-
rami.

Zastupitelstvo města na svém 23. zasedání, 
které se konalo 1. 9. 2022, mimo jiné projed-
nalo a schválilo:
• 2a/23Z/2022 - poskytnutí zálohového 

transferu na předfi nancování projektu 
„Cestou digitalizace technického vybavení 
ke kvalitnímu vzdělání 21. století“ vlastní 
příspěvkové organizaci Gymnázium Vel-
ké Pavlovice ve výši 1.208.600 Kč. Z  toho 
částku 945.600 Kč jako neinvestiční zálohu 
transferu a částku 263.000 Kč jako investič-
ní zálohu transferu. Zálohový transfer bude 
po obdržení dotace od poskytovatele vrácen 
zpět městu.

• 2b/23Z/2022 - navýšení příspěvku vlastní 
příspěvkové organizaci Gymnázium Velké 
Pavlovice ve výši 773.100 Kč. Z toho částka 
649.600 Kč jako investiční příspěvek a část-
ka 123.500 Kč jako neinvestiční příspěvek 
na realizaci projektu „Cestou digitalizace 
technického vybavení ke kvalitnímu vzdělá-
ní 21. století“. Jedná se o vlastní podíl zřizo-
vatele na realizaci dotačního projektu.

• 2c/23Z/2022 - rozpočtové opatření č. 
7/2022, celkové příjmy jsou navýšeny 
o 509.000 Kč, celkové výdaje jsou navýšeny 
o  509.000 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 hodno-
ty paragrafů u  výdajů s  tím, že jednotlivé 
paragrafy lze v  celkovém součtu překročit 
o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje 

překročit nelze.
• 3/23Z/2022 - vnitřní předpis 6/2022 s  ná-

zvem „Směrnice o  poskytování příspěvků 
a  nepeněžního plnění zastupitelům města 
Velké Pavlovice a  použití prostředků SKF 
a jeho tvorba, pojištění DAS (právní ochra-
na zastupitelů a  zaměstnanců v  právních 
sporech)“, který nahrazuje Vnitřní předpis 
2/2022. Nový předpis upravuje pouze výši 
příspěvku na stravování, který s  účinnos-
tí od 1. 9. 2022 činí 99 Kč místo původních 
82 Kč.

• 4a/23Z/2022 - prodej pozemků parc. č. 
5415, 5389, 5390, 5391, 5400, 5398, 5399, 
5405 vše v  k.ú. Velké Pavlovice v  majetku 
města Velké Pavlovice. Celková výměra po-
zemků je 12.371 m2, z toho 2.814 m2 ostatní 
plocha, 834 m2 orné půdy a 8.723 m2 trvalé-
ho travního porostu. Podmínkou prodeje je 
nákup pozemků parc. č. 4896, 4898, 5029, 
5947, 5963 v  k. ú. Velké Pavlovice o  celko-
vé výměře 12.956 m2 od společnosti Arte 
Vini Velké Pavlovice, s.r.o., IČ: 28300432. 
U všech těchto parcel se jedná o druh pozem-
ku „orná půda“. Cena pozemků v  majetku 
města je dohodnuta na částku 1.201.876 Kč 
a  cena pozemků v  majetku Arte Vini Velké 
Pavlovice je dohodnuta na částku 1.201.876 
Kč. Náklady na převod pozemků hradí ža-
datel, tj. Arte Vini Velké Pavlovice. Nákup 
a prodej pozemků je řešen směnnou smlou-
vou.

• 4b/23Z/2022 - prodej pozemku parc. č. 
5402/3 (ostatní plocha, ostatní komunika-
ce) o výměře 1.010 m2 v k. ú. Velké Pavlovice 
v  majetku města Velké Pavlovice. Podmín-
kou prodeje pozemku, je nákup pozemku 
parc. č. 5951 v k. ú. Velké Pavlovice o celko-
vé výměře 1.284 m2, druh pozemku „orná 
půda“ od společnosti Arte Vini Velké Pav-
lovice. Cena pozemku parc. č. 5402/3 je do-
hodnuta na částku 98.124 Kč a cena pozem-
ku parc. č. 5951 v  majetku Arte Vini Velké 
Pavlovice je dohodnuta na částku 98.124 Kč. 
Náklady na převod pozemků hradí žadatel, 
tj. Arte Vini Velké Pavlovice. Nákup a prodej 
pozemků je řešen směnnou smlouvou.

• 4c/23Z/2022 - z  důvodu dořešení vlastnic-
kých vztahů prodej pozemku parc. č. 619/3 
o  výměře 30 m2 vedeného jako zastavěná 
plocha, který vznikl na základě Geometric-
kého plánu č. 2062-175/2015 z  původního 
pozemku parc. č. 619/1 v  k. ú. Velké Pav-
lovice ***. Cena pozemku je stanovena na 
400  Kč/m2, tj. celkem 12.000 Kč. Náklady 
na převod pozemku hradí žadatelé ***.

• 5a/23Z/2022 - nákup pozemků parc. č. 
4896, 4898, 5029, 5947, 5963 v  k. ú. Velké 
Pavlovice o  celkové výměře 12 956 m2 od 
společnosti Arte Vini Velké Pavlovice, s.r.o., 
IČ: 28300432. U všech těchto parcel se jedná 
o druh pozemku „orná půda“. Cena pozem-
ků je dohodnuta na částku 1.201.876 Kč. 
Náklady na převod pozemků hradí Arte Vini 
Velké Pavlovice.
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• 5b/23Z/2022 - nákup pozemku parc. č. 
5951 v  k. ú. Velké Pavlovice o  celkové vý-
měře 1.284 m2, druh pozemku „orná půda“. 
Cena pozemku parc. č. 5951 v majetku Arte 
Vini Velké Pavlovice je dohodnuta na část-
ku 98 124 Kč. Náklady na převod pozemků 
hradí žadatel, tj. Arte Vini Velké Pavlovice. 
Nákup a prodej pozemků je řešen směnnou 
smlouvou.

Zastupitelstvo města na svém 23. zasedání, 
které se konalo 1. 9. 2022, neschvaluje:
• 4d/23Z/2022 - vyvěšení záměru na prodej/

směnu pozemku parc. č. 7748 (neplodná 

půda, ostatní plocha) v k.ú. Velké Pavlovice. 
O prodej/směnu pozemku si požádali ***.

Zastupitelstvo města na svém 23. zasedání, 
které se konalo 1.9.2022, souhlasí:
• 6a/23Z/2022 - s  plánovanou směnou po-

zemků mezi Jihomoravským krajem a měs-
tem Velké Pavlovice, kdy budou na Jihomo-
ravský kraj bezúplatně převedeny pozemky 
pod komunikacemi o  celkové výměře při-
bližně 11.566 m2 a na město Velké Pavlovice 
budou převedeny bezúplatně pozemky pod 
chodníky a  veřejným prostranstvím o  cel-
kové výměře přibližně 3.089 m2. Vyvěšení 

záměru schválí rada města po vypracování 
geometrických plánů. Náklady na vypraco-
vání geometrických plánů hradí JMK.

Zastupitelstvo města na svém 23. zasedání, 
které se konalo 1. 9. 2022, pověřuje:
• 6b/23Z/2022 - místostarostu města ofi ci-

álním informováním Jihomoravského kraje 
o zájmu města Velké Pavlovice o získání ne-
movitosti na parc. č. 604 (1 126 m2) a parc. č. 
605 (254 m2) v k. ú. Velké Pavlovice.

Ing. Jana Václavková, 
tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

VOLBY DO 
ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA 
VELKÉ PAVLOVICE

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE

V letošním roce si občané Velkých Pavlovic 
volili 15 členů zastupitelstva města. Stejný 
počet zastupitelů byl volen již v  roce 2018. 
Všechna dřívější zastupitelstva ve Velkých 
Pavlovicích jednala v 17 členech.

Volební účast ve Velkých Pavlovicích byla 
za posledních 20 let podprůměrná, a  to 
56,24  %. Jen o  0,04 % byla vyšší než v  roce 
2006, přitom průměrná účast od roku 2002 
je 60,2 %.

Z  pohledu věku je nově zvolené zastupitel-
stvo města v  roce 2022 průměrné. (Věkový 
průměr zastupitelů od roku 2002 je 49,3 let.) 
Věkový průměr nově zvolených zastupitelů 
je  49,5 let.

Zaměříme-li se ještě na volby z  pohledu 
stran či sdružení, tak v roce 2002 mělo měs-
to Velké Pavlovice v zastupitelstvu pouze tři 
zástupce sdružení nezávislých kandidátů. 
V  roce 2006 to byli čtyři, v  roce 2010 pět, 
v  roce 2014 pět, v  roce 2018 osm a  v  roce 
2022 třináct! Takto zcela jasně hovoří čísla. 

V  době, kdy bude distribuován zpravodaj 
s  tímto příspěvkem do domácností, je 
pravděpodobné, že už bude zvoleno nové 
vedení města. Starosta, místostarosta 
nebo místostarostové a  radní. Ti jsou nyní 
ještě neznámí a  do plánovaného termínu 
ustanovujícího zastupitelstva je ještě dlouhá 
doba.

Ať už je složení vedení města jakékoliv, 
přeji mu co možná nejspokojenější občany 
Velkých Pavlovic. 

Spokojení občané = spokojený starosta, 
místostarosta, radní i zastupitelé.

Petr Hasil, 
místostarosta města Velké Pavlovice

Pořadí zvolených zastupitelů dle počtu získaných hlasů:

 1. Jiří OTŘEL Velkopavlovičtí nezávislí 568 hlasů
 2. Petr HASIL #nejenHASICIVP 525 hlasů
 3. Mgr. Alexandra MAZALOVÁ Patrioti Velkých Pavlovic 455 hlasů
 4. Mgr. Renata BLÁHOVÁ Patrioti Velkých Pavlovic 435 hlasů
 5. Mgr. Alena HAVLÍNOVÁ #nejenHASICIVP 421 hlasů
 6. Ing. Pavel PROCHÁZKA Patrioti Velkých Pavlovic 395 hlasů
 7. Ing. Petr MIKULICA Patrioti Velkých Pavlovic 392 hlasů
 8. MgA. Zbyněk BÍLEK #nejenHASICIVP 389 hlasů
 9. Ing. Antonín SCHÄFFER #nejenHASICIVP 377 hlasů
 10. Ing. Roman HALM Velkopavlovičtí nezávislí 366 hlasů
 11. Karel HOVĚZÁK Velkopavlovičtí nezávislí 330 hlasů
 12. Michal GRŮZA SNK Pro rozvoj Velkých Pavlovic 322 hlasů
 13. Bc. Zita DVOŘÁKOVÁ, MSc.  SNK Pro rozvoj Velkých Pavlovic 320 hlasů
 14. Ing. Dušan BEDŘICH Koalice ODS a KDU-ČSL 182 hlasů
 15. Ing. Marie ŠMÍDOVÁ Komunistická strana Čech a Moravy 159 hlasů

Kompletní výsledky voleb do Zastupitelstva města Velké Pavlovice naleznete na
* www.volby.cz a také na ofi ciálních webových stránkách města Velké Pavlovice
v aktualitě ze dne 24. září 2022 * www.velke-pavlovice.cz.

Zdroj: www.volby.cz

Sdružení VELKOPAVLOVIČTÍ NEZÁVISLÍ 
děkuje voličům…
Vážení občané Velkých Pavlovic,
sdružení VELKOPAVLOVIČTÍ NEZÁVISLÍ 
děkuje Vám všem, kteří jste se zúčastnili 
nedávno proběhlých voleb do zastupitelstva 
města.

A samozřejmě obzvláště děkujeme Vám, kteří 
jste ve volbách podpořili naše sdružení a hla-
sovali jste pro naše kandidáty! V novém za-
stupitelstvu města se nám podařilo pro naše 
sdružení získat tři místa.

Naši zvolení zástupci jsou připraveni pokra-
čovat v realizaci svého volebního programu 
a spolupracovat s ostatními členy nového za-

stupitelstva při rozvoji a zvelebování našeho 
města.

Ještě jednou děkujeme za Vaši podporu!

Sdružení VELKOPAVLOVIČTÍ NEZÁVISLÍ
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Starosta města Velké Pavlovice Jiří Otřel 
s  místostarostou Petrem Hasilem přebírají 
v Praze ofi ciální dekret na městskou vlajku.

Tašky na tříděný odpad lze zakoupit městské 
radnici.

Nová zubní ordinace na zdravotním 
středisku ve Velkých Pavlovicích.

MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE ZÍSKALO DEKRET 
NA MĚSTSKOU VLAJKU
Starosta města Velké Pavlovice Jiří Otřel 
a s ním společně dalších šest desítek starostek 
a  starostů obcí, měst a  městysů napříč celou 
Českou republikou obdrželi dne 12. září 2022 
v rámci slavnostního aktu uspořádaného spe-
ciálně pro tuto mimořádnou příležitost dekre-
ty na obecní vlajky a  znaky. Dekrety všichni 
přítomní obdrželi z rukou předsedkyně Posla-
necké sněmovny Parlamentu České republiky 
Markéty Pekarové Adamové.

„Symboly hrají v  našich životech odedávna 
velmi důležitou roli. Znak či vlajka místa, od-
kud pocházíme, nebo kde žijeme spoluvytvářejí 
naši identitu. Nejde ovšem pouze o státní znak 
a vlajku naší země. Jde i o symboly reprezentu-
jící jednotlivé samosprávné územní jednotky. 
Takové symboly přispívají totiž k  silnějšímu 
pocitu pospolitosti a  procesu tvorby místní ko-
munity. Díky symbolům si dnes – stejně jako 
naši prapředkové v  daleké minulosti – jasněji 
uvědomujeme, že žádný člověk není ostrovem 
sám pro sebe. Symboly mají nenápadnou moc 
nás spojovat, posilovat vzájemnou soudržnost 
a  prohlubovat uvědomění přináležitosti k  ně-
čemu, co nás přesahuje, ale čeho jsme zároveň 
nedílnou součástí.“

Petr Hasil, 
místostarosta města Velké Pavlovice

Nová zubní ordinace 
MDDr. Adama Romana 
je v provozu

Město Velké Pavlovice 
nabízí k prodeji tašky 
na tříděný odpad

Od čtvrtka 13. října 2022 začal v našem městě 
ordinovat nový zubní lékař pan MDDr. Adam 
ROMAN. Zubní ordinaci má na zdravot-
ním středisku ve třetím patře, adresa Hlavní 
150/94. Telefonický kontakt 539 004 155.

Ordinační doba:
Po 7:30–11:30 12:00–15:00 h
Út 7:30–11:30 12:00–16:00 h
St 7:30–11:30 12:00–15:00 h
Čt 7:30–11:30 12:00–15:30 h
Pá 7:30–11:30 12:00–13:00 h

Ošetření bolestivých pacientů do 7:45 h, 
ideálně po předchozí telefonické domluvě.

Jiří Otřel

Tříděný odpad ve Velkých Pavlovicích sváží 
pracovníci služeb města anebo jsou k dispo-
zici kontejnery rozmístěné po městě. Jak skla-
dovat vytříděný odpad má každý vyřešeno po 
svém. V závislosti na velikosti bytu, domku 
anebo jiných skladovacích prostor.

Nabízíme vám, občanům Velkých Pavlovic, 
další možné řešení – sadu tří tašek, vyrobe-
ných speciálně na tříděný odpad. K zakoupení 
jsou na pokladně městského úřadu za 80 Kč.

Petr Hasil,
 místostarosta města Velké Pavlovice

Pozor! Změna místa pro uklá-
dání bioodpadu 
(22. 8. 2022)
Městská policie Velké Pavlovice důrazně upo-
zorňuje občany na změnu místa pro ukládání 
bioodpadu. Nově se úložné místo nachází na 
trati Hrůdek, hned za odbočkou na zkratku 
směrem na Bořetice. 

Za ukládání odpadu mimo vyznačená místa 
hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč. Někte-
ří občané však stále ukládají bioodpad pod 
sportovní areál TJ Slavoj na ulici Hodonínská. 
Upozorňujeme, že toto místo je monitorováno 
kamerovým systémem a již evidujeme několik 
přestupků. Ze záznamu lze spatřit občany, 
kteří si informativní ceduli sice přečtou, ale 
i přes zákaz bioodpad na místo uloží.

V budově základní školy byla do-
končena výměna kotlů na topení 
(24. 8. 2022)
Velkopavlovický školní areál má několik bu-
dov a  všechny tyto budovy jsou vytápěny 

centrálně z  jedné kotelny se třemi kotly. Na 
základě projektu byla vysoutěžena místní fi r-
ma Štambacher, s.r.o., která dokončila dílo se 
závěrem dvouměsíčních letních prázdnin, aby 
mohla být zahájena topná sezóna bez problé-
mů. Celková investice přesahuje 2 mil. Kč. 

Komplex školních budov vytápěly i v minulos-
ti tři plynové kotle. V  posledních letech však 
pouze dva, protože jeden byl dlouhodobě ne-
funkční. Avšak i tyto dva kotle zvládaly budo-
vy vytápět, protože byla již dříve provedena 
výměna oken a pláště všech budov, které jsou 
tak nyní efektivně zatepleny.

Nové plynové kotle, které budou vytápět 
budovy Základní školy Velké Pavlovice.
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Farníci poděkovali úrodě
(19. 9. 2022)
Díky tomuto zvyku vyzdobili kostel plody 
z  našich polí. Pokud jste zavítali v  období 
oslav Velkopavlovického vinobraní do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovi-
cích, naskytla se vám nevšední a  okouzlující 
podívaná. Svatostánek byl vyzdoben spous-
tou čerstvých plodů právě dozrávajícího ovo-
ce, zeleniny a  květin z  polí, vinohradů nebo 
zahrad našich zahrádkářů, sadařů a  vino-
hradníků. Tento dávný zvyk se od nepaměti 
nazývá „Poděkování úrodě“.

Ve Velkých Pavlovicích panuje 
čilý stavební ruch 
(10. 10. 2022)
V první dekádě letošního měsíce října se naše 
město ocitlo ve víru budování a  s  tím spoje-
ným množstvím výkopů. Stavební fi rmy se 
pustily do realizace prací pro město Velké 
Pavlovice, pro EG.D i pro Vodovody a kanali-
zace Břeclav. 

V ulici V Sadech byla zahájena oprava chodní-
ku v horní části ulice. Následně se bude pokra-
čovat po úsecích tak, aby byli občané této ulice 

co nejméně omezováni a také proto, aby bylo 
možné z důvodu blížící se zimy téměř kdykoliv 
stavební práce ukončit.

Na několika místech ve městě se začalo s pra-
cemi na novém připojení nízkého napětí k ne-
movitostem. Na konci ulice Zelnice, v  ulici 
Hlavní a také v ulici Bří Mrštíků.

Ulice Stará se dočkala výměny vodovodního 
potrubí a následovat bude také výměna kana-
lizace. Po ukončení těchto prací bude odfrézo-
ván celý povrch komunikace a  následujícího 
roku bude zhotoven povrch nový.

V části ulice Starohorská se fi nišuje se zemní-
mi pracemi po výměně kanalizace. Odstraně-
ný asfaltový povrch chodníku bude nahrazen 
zámkovou dlažbou, stejně jako je tomu v ulici 
Ořechová.

Jdete do knihovny a na TIC? 
Otevřete si dvakrát!
(11. 10. 2022)
Zavítáte-li od úterý dne 11. října 2022 do bu-
dovy velkopavlovického Turistického infor-
mačního centra a  Městské knihovny, nepro-
jdete pouze skrze jedny dveře, ale nově skrze 
dvoje. Ty druhé jsou zbrusu nové, vnitřní, 

Zvyk s názvem „Poděkování úrodě“ okrášlil 
vnitřní prostory místního kostela.

Oprava vozovky v horní části ulice V Sadech.

oddělující vstupní zádveří od hlavní místnosti 
s provozovnou TIC a MěK. 

Dveře byly do těchto prostor nainstalovány 
z ryze praktických důvodů a to šetření energií. 
Především v chladných podzimních, zimních 
a  jarních měsících docházelo díky opakova-
nému otevírání a  zavírání vchodových dveří 
bez jakékoli jiné překážky k neustálému úniku 
tepla a  naopak vniku studeného vzduchu do 
budovy. Což navíc, krom navyšování spotřeby 
energií, způsobovalo značný diskomfort jed-
nak pro zaměstnance, tak i  pro návštěvníky 
této instituce. Příjemný design nových dveří 
je už jen třešničkou na dortu a vítaným bonu-
sem!

Bezvadnou a  rychlou instalaci dveří včetně 
výroby provedla břeclavská fi rma Zlomek, 
s.r.o.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Do budovy MěK & TIC byly nainstalovány 
nové vnitřní dveře, z důvodu šetření nákladů 
na energie.

KULTURNÍ ŽIVOT 
A REPORTÁŽE Z NAŠICH AKCÍ

Pateční program letošního Velkopavlovic-
kého vinobraní zahajovala jedna z  nejkvalit-
nějších revivalových kapel skupiny Beatles, 
věhlasné THE BACKWARDS. Celosvětově 
uznávané slovenské uskupení nenechalo nic 
náhodě a  s  největšími hity anglické skupiny 
potěšilo přítomnou tisícovku návštěvníků. 

Následně se publiku představil rodák z  Vel-
kých Pavlovic Roman Veverka s  hudebním 
uskupením Blue Cimbal a  se svými kolegy 
odehráli pěkné vystoupení s písničkami nejen 
moderních interpretů upravených do svých 

aranžmá.

Páteční večer pak ukončovala další revivalová 
skupina Kožuch. Již z  jejího názvu je patrné, 
že zazněly písničky české rockové skupiny 
Kabát. 

Jednou tolik vyznavačů vína, burčáku a  kul-
turních zážitků co v  pátek navštívilo areál 
Velkopavlovického vinobraní v sobotu. V pro-
storách před pódiem sledovalo přibližně šest 
stovek návštěvníků nádherné a  dynamické 
vystoupení Vojenského uměleckého souboru 
Ondráš, po kterém dorazil do areálu za soko-

Obrovský hrozen svázaný ze spousty dro-
bounkých hrozínků révy vinné – neodmysli-
telný symbol oslav úrody a hojnosti.
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lovnou slavnostní průvod. Další návštěvníci 
si vychutnávali vzorky vín dřívějších roční-
ků a  letošních burčáků od místních vinařů. 
U  stánků s  víny vystupovala velkopavlovická 
dětská cimbálová muzika Palička, Darebný 
ženy a taktéž místní cimbálová muzika Lašár.

Velkopavlovická chasa předvedla ve slavnost-
ním průvodu slavnostní kroje a na hodovním 
sóle si zatančila za doprovodu dechové hudby 
Zlaťulka. Poté následovalo slavnostní zaráže-
ní hory a  zlatý hřeb programu letošního Vel-
kopavlovického vinobraní - požehnání nové 
vlajce města Velké Pavlovice, které provedl P. 
ThLic. Tomáš Vyhnálek, OMI z Českých Vele-
nic. 

Před setměním naprosto ovládla hlavní pódi-
um svým strhujícím vystoupením tempera-
mentní slovenská zpěvačka Kristína, společně 
s  vlastní doprovodnou kapelou. Při hodino-

Velkopavlovické vinobraní – toť přehlídka široké škály krojů, od těch 
nejobyčejnějších pracovních až po ty nejhonosnější, slavnostní.

Průvod o Velkopavlovickém vinobraní každoročně zpestří čelo 
tvořené koňským šikem

vém vystoupení si spolu s ní zazpívali návštěv-
níci vinobraní ty největší hity včetně snad už 
zlidovělého Horehronia. 

A závěr? Ten patřil skupině JAMA z Hodoní-
na. Stejně tak jako Kožuši, ani JAMA nevystu-
povala na Velkopavlovickém vinobraní popr-
vé a nutno dodat, že ani tentokrát nezklamala. 
Z  širokého repertoáru kapely si musel najít 
každý návštěvník tu svou oblíbenou píseň.

Celé dva dny provázel jednu z největších akcí 
ve městě občasný slabý déšť. Program však 
nebylo nijak nutné měnit. Akce se navíc koná 
pouze na pevném povrchu, což je také ku pro-
spěchu věci.

Děkujeme všem za účast a těšíme se opět za 
rok!

Petr Hasil, 
místostarosta města Velké Pavlovice

Nejenom stárkovská základna či drobotina 
vyrazily na obchůzku města. Letos nechybě-
ly ani Darebný ženy.

1. Jaký je rozpočet akce?

V  minulých letech byl přibližně půl miliónu. 
V  letošním roce byl schválený rozpočet 770 
tis. Kč s  tím, že máme letos 770 let od první 
písemné zmínky města Velké Pavlovice. Dr-
tivou většinu fi nančních prostředků spolknou 
vystupující a  pódium se zvukem. Teď už je 
jasné, že náklady nebudou vyšší než ty před-
pokládané.

2. Je Velkopavlovické vinobraní výdělečné?

V letošním roce nepočítáme, že by se vydělalo. 
Právě proto, že zastupitelé odhlasovali, aby se 
rozpočet navýšil a  udělal se tak v  rámci 770 
výročí odpovídající program. Bylo to správné 
rozhodnutí. 

V roce 2021 i v roce 2019 jsme byli v černých 
číslech, předtím vždy mírně v červených. Měs-
to musí kulturu podporovat a  co si budeme, 
podporujeme tímto i turismus, tedy jednotliv-
ce a subjekty podnikající v tomto odvětví. 

3. Kolik se projí a propije na vinobraní z měst-
ského rozpočtu? 

Není to žádná závratná částka. Občerstvení 
a pití mají ve smlouvách vystupující. Ti, kteří 
to ve smlouvách nemají, tak je přesto „nakr-
míme“. Neposkytnout jim něco na zakousnutí 
by bylo ostudné. Lístky na pití dostali třeba 
i krojovaní, kteří šli v průvodu. Náklady na ob-
čerstvení odhaduji asi na 15 tis. Kč. 

4. Kdo sestavuje program? 

Od roku 2016 jej sestavuji vlastně sám. Ne 
vždy byla volba vystupujících šťastná, ale jak 
se říká: „Kdo nic nedělá, nic nepokazí“. Je po-
třeba si vzít z  těch horších rozhodnutí pona-
učení pro příště.  

5. Kolik vystupovalo v  letošním roce účinkují-
cích? 

Na to asi neexistuje přesná odpověď. Jenom 
VUS Ondráš jich měl k padesátce a třeba ne-

vím, zda počítat do účinkujících i  účastníky 
slavnostního průvodu městem.  

6. Proč nedáváte větší prostor velkopavlovic-
kým interpretům, uskupením? 

Odpověď je jednoduchá. Není možné, aby 
všichni vystupovali anebo prostě do progra-
mu nezapadají. V  letošním roce jsem úplně 
vypustil děti, protože je nebylo z časových dů-
vodů možné na pódium dostat a bez ozvučení 
na malém pódiu ve stanu u vinařských stánků 
by nemělo jejich vystoupení smysl.

S Hanáckoslováckým krúžkem jsem se doho-
dl, že si letos dají pauzu. Presúzní sbor vystu-
poval naposled v roce 2019. Letos vystupovala 
cimbálová muzika Lašár, dětská cimbálová 
muzika Palička a  také ženský pěvecký sbor 
Darebný ženy. 

7. Proč nevystupoval VUS Ondráš později? 
Jako „zlatý hřeb“ akce?
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VYSTAVOVAL SVÁ ABSTRAKTNÍ DÍLA UŽ POTŘINÁCTÉ

Místostarosta Petr Hasil se zpěvačkou Kris-
tínou Pelákovou. Je fajn potkat se tváří v tvář 
s člověkem, kterého znáte z televize, rádia, 
nebo internetu a navíc je velmi populární. 

VUS Ondráš má dlouhou přípravu na pódiu. 
Vlastně se tomuto souboru přizpůsobil celý 
program vinobraní. Usiloval jsem o  jejich 
vystoupení ve Velkých Pavlovicích dlouho 
a  letos se to podařilo. Posunul jsem dokonce 
i  čas vycházení slavnostního průvodu, při-
způsobovalo se také pódium pro velký počet 
tanečníků v souboru i pro doprovodnou cim-
bálovou muziku. Myslel jsem třeba i na to, aby 
účastníci průvodu mohli shlédnout alespoň 
část vystoupení VUS Ondráš, protože to jsou 
vesměs všichni fanoušci folklóru. Jen pro vaši 
informaci, první technici od VUS Ondráš byli 
na place už v devět hodin ráno. Jejich vystou-
pení začalo až ve dvě hodiny po poledni. 

8. Kolik navštívilo akci lidí? 

V  pátek něco málo přes 1.100, v  sobotu přes 
2.100 platících. Neplatících (vystupující, hos-
té) jsou přibližně další dvě stovky. 

9. Proč není více stánků s vínem?

Taková je dohoda s  místními vinaři. Jsem si 
vědom toho, že není možné mít dvacet stánků. 
Když už někdo tráví ve stánku dva dny, je tře-
ba, aby také vydělal nějakou korunu a zaplatil 
personál. Podobně to mám nastavené se stán-
ky na občerstvení. Stánky s  jiným zbožím ví-
tám, hlavně s tematickým. Těch je však bohu-
žel čím dál méně…, považuji za malý zázrak, 
když se objeví. 

10. Kdybych chtěl příští rok na Velkopavlovic-
kém vinobraní prodávat ve stánku anebo bych 

měl tip na vystupujícího. Koho mám kontakto-
vat?

Stánkaře s  občerstvením jsem měl vždy vy-
řešené během června, ostatní stánkaře beru 
dle sortimentu. Některé bych neodmítl ani ve 
čtvrtek před vinobraním, hlavně „rukodělce“.

Program se sestavuje tak, že se prvně osloví 
tzv. „taháky“ a potom se doplňuje. Na začátku 
roku je hotová kostra programu.

A  koho kontaktovat? Přímo mě, nejlépe pro-
střednictvím e-mailu hasil@velke-pavlovice.
cz, případně telefonicky na mobil 777 736 410.

11. Na letošním Velkopavlovickém vinobraní 
bylo zřejmé vizuálně i  sluchově, že se změnil 
dodavatel ozvučení. 

Ano, v letošním roce jsme využili služeb TON-
STUDIA z  Dolních Bojanovic. Vyplynulo to 
z plánovaného vystoupení VUS Ondráš. Sáhli 
jsme po fi rmě, která tento soubor „zvučila“ 
mnohokrát a mají s tím zkušenosti. Ozvučení 
i osvětlení TONSTUDIA patří ke světové špič-
ce a  bylo to samozřejmě poznat. Na druhou 
stranu, ozvučení včetně pódia bylo v letošním 
roce dražší oproti roku 2021 asi o 50%. Zda je 
to moc nebo málo, nedovedu posoudit, kvalitu 
je třeba ocenit. 

12. Probíhají už nyní přípravy na rok 2023? 

Je schválený termín 15. a 16. září 2023. Opět 
tedy bude Velkopavlovické vinobraní dvou-
denní. Mám zablokovaný termín u  zvukaře, 

nechávám si zasílat nabídky některých kapel. 
Smlouvy s nimi bude schvalovat až nová rada.

13. Není možné, aby se areál více roztáhl? 

Možné je všechno, ale na druhou stranu, je to 
vůbec žádoucí? Myslím si, že kapacitně je are-
ál zatím dostačující, pokud bude návštěvníků 
víc a víc, bude se muset vedení města zamys-
let, jak tuto novou situaci řešit. 

14. Kolik se vypije na Vinobraní burčáku?

Tak to opravdu nevím. Ale co vím, je to, že byli 
vinaři spokojeni.

Ohledně slavností vína, burčáku, hudby, 
folklóru a dobré nálady byl vyzpovídán 

PETR HASIL. Za jeho odpovědi, 
čas a sdílnost velmi děkujeme!

O první zářijové neděli, dne 4. září 2022, se 
uskutečnila v  Muzeu Kobylí vernisáž obrazů 
velkopavlovického rodáka Mgr. Petra Ho-
ráčka. Obrazy této výstavy byly pojaty v abs-
traktním duchu. Výtvarník svá díla vystavil 
po dlouhých čtyřech letech, jednalo se však 
o jeho v pořadí už třináctou výstavu.

O občerstvení na vernisáži se postaral kobyl-
ský Klub přátel historie a jako hudební dopro-
vod vystoupila věhlasná kapela V  hnízdě rej 
složená převážně z místních umělců.

Výstavu obrazů Mgr. Petra Horáčka bylo mož-
né navštívit až do prvních říjnových dnů, vý-
stava trvala až do 9. října 2022, k vidění bylo 
celkem osmnáct abstraktních obrazů. 

CURRICULUM VITAE 
Mgr. PETR HORÁČEK
Narozen 9. února 1980 v Hustopečích u Brna
Žijící v Kobylí na Moravě, rodák z Velkých 
Pavlovic

STUDIA:
• 1995 – 1997: SOU Slavkov u Brna
• 1997 – 2001: SUPŠ Uherské Hradiště; 
obor - Užitá malba; akademický malíř 
Miroslav Malina

• 2001 – 2008: Univerzita Hradec Králové; Pe-
dagogická fakulta - výtvarná výchova, tělesná 
výchova

VÝSTAVY:
• Listopad 2000, Radnice ve Velkých Pavlovi-
cích, společná výstava se studenty SUPŠ
• Říjen 2001, Veselský výtvarný podzim, spo-
lečná výstava, Veselí nad Moravou
• Srpen 2003, výstava obrazů, restaurace 
u Regenta, Velké Pavlovice
• Červen 2004, Mladí Hosté – SVUM, GVU 

Hodonín, společná výstava
• Srpen 2005, výstava výtvarníků při Velko-
pavlovickém vinobraní, Radnice ve Velkých 
Pavlovicích
• Prosinec 2005, malba a skulptura, Radnice 
ve Velkých Pavlovicích
• Duben 2008, výstava obrazů a  vědeckých 
ilustrací, Radnice ve Velkých Pavlovicích
• Květen 2008, výstava vědeckých ilustrací, 
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové
• Listopad 2008, výstava obrazů a vědeckých 
ilustrací, Muzeum obce Kobylí
• Říjen 2009, Mladí Hosté – SVUM, GVU Ho-
donín, společná výstava
• Prosinec 2010, výstava obrazů společně 
s výtvarníkem Štefanem Orthem, Radnice ve 
Velkých Pavlovicích
• Srpen 2017, výstava portrétů, Muzeum obce 
Kobylí
• Září 2022, výstava obrazů, Muzeum obce 
Kobylí
Petr Horáček je všestranný výtvarník. V jeho 
tvorbě najdeme vědeckou kresbu, studijní 
skici, portréty, malebné krajiny i  zátiší, 
abstraktní tvorbu i dřevěné plastiky.

Velkopavlovický rodák Mgr. Petr Horáček 
je excelentní malíř a výtvarník. 
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Každou zvolenou techniku se snaží přivést 
k  dokonalosti využitím různých výrazových 
prostředků. Je vnímavý ke svému okolí a citli-
vý na atmosféru okamžiku. Na každé své vý-
stavě nás překvapí něčím novým. Tak je tomu 
i nyní.

Jeho současné abstrakce jsou nové – intimněj-
ší. Jako by odrážely vnitřní řád hmoty, tajem-
nost prostoru a času. Určitou symboliku spa-
třuji i  v  barevné kompozici, která umocňuje 
pocity sounáležitosti i  protikladnosti jednot-
livostí i  celku. Barvy spolu hovoří, podtrhují 
hluboké emoce a  prožitky, vyvolávají radost, 
klid i  jistotu. Jsem přesvědčen, že tato sou-
časná tvorba je vyústěním změn v  osobním 
a rodinném životě a odráží hodnotové životní 
změny, hluboké lidské prožitky a postoje.

Zdroj: Muzeum Kobylí
Abstraktní obrazy očividně zaujaly. Vernisáž si zapsala na vrub nečekaně vysokou účast.

Ľubica Krištofová: Moje krajina
V úterý 13. září 2022 se ve výstavním sále 
Městského úřadu Velké Pavlovice konala slav-
nostní vernisáž autorské výstavy fotografi í 
dr. Ľubice Krištofové ze Senice. Výstava byla 
k  zhlédnutí pro místní i  návštěvník města až 
do 15. října 2022.

Kurátorkou výstavy byla slovenská fotograf-
ka MgA. Luiza Marečková, která na vernisáži 
přednesla odborný komentář. Také dr. Kriš-
tofová účastníky vernisáže provedla svou vý-
stavou a vyprávěla o historii a tématech svých 
fotografi í, přidala také svůj osobní komentář. 
Fotografi e plné kouzla a barev vyprávějí o kra-
jině slovenského Záhoří, o  lidech žijících na 
Kopanicích, o  lidové architektuře a  krojích 
z  oblastí, které má autorka ráda. Série foto-
grafi í lidových křížů a  poklon plných světla 
a slunce má lidem přinášet poselství, že vždy 
existuje „světlo na konci tunelu“.

Ke slavnostní atmosféře vernisáže výrazně 
přispěla svým hudebním vystoupením také 
Milena Karberová, ředitelka Základní umě-
lecké školy Velké Pavlovice. 

Velkopavlovické občany už nyní srdečně 
zveme na příští vernisáž, která se bude ko-
nat 3.  listopadu v  17  hodin a  bude tvořena 
fotografi emi velkopavlovických a  senických 
autorů z  letošních společných workshopů na 
téma „Svět, který mě obklopuje – fotografi cká 
esej“.

Autorskou výstavu fotografi í Ing. Marie Ho-
láskové z Velkých Pavlovic vystavujeme na ra-
diodiagnostickém oddělení polikliniky Břec-
lav do konce letošního roku.

Organizátoři výstavy děkují za podporu měs-
tu Velké Pavlovice a Záhorskému osvětovému 
středisku v Senici.

Mgr. Dana Růžičková Vernisáže výstavy Moje krajina autorky Ľubice Krištofové se zúčastnila dlouhá řada milovníků 
kvalitní fotografi e, nejen z Velkých Pavlovic.

Fotografka Ľubica Krištofová (zcela vpravo) představuje svým příznivcům autorská díla pre-
zentovaná v rámci výstavy s názvem Moje krajina.



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

9

5

2022

Výsledek dýňobraní? Kulatá, oranžová, v noci svítící strašidla, kterých se nikdo nikdy nezalekne!

PLENÉR 2022 – NÁVRATY DO VELKÝCH PAVLOVIC

KDYŽ DÉŠŤ NEZASTAVÍ ORGANIZÁTORY ANI ÚČASTNÍKY

Ve dnech od 26. do 28. srpna 2022 se usku-
tečnil po dvou letech už třiadvacátý plenér 
senických výtvarníků v  partnerském městě 
Velké Pavlovice s názvem Návraty do Velkých 
Pavlovic.

Nadšení umělci nalezli své útočiště v objektu 
velkopavlovické myslivny, za což myslivecké-
mu sdružení velmi děkují.

Přírodu, krajinu, architekturu, vinohrady 
ve Velkých Pavlovicích, Bořeticích a  Zaječí 
zobrazovalo třináct výtvarníků studia pro 
dospělé Základní umělecké školy v Senici a tři 
výtvarníci z Velkých Pavlovic.

Potěšilo nás, že se s výtvarníky setkali i známí 
velkopavlovičtí fotografové Oldřich Otáhal 
a František Kobsa, kteří si vytvořené práce se 
zájmem prohlédli a zdokumentovali.

Všechny výtvarníky velmi potěšila návštěva 
ředitele místního gymnázia PaedDr. Vlasti-
mila Kropáče, se kterým má ZUŠ Senica již 
více než patnáct let úzké kontakty při orga-
nizování studentských plenérů a  následných 
výstav výtvarných prací. 

Závěrečného vyhodnocení projektu se zú-
častnil i  starosta města Velké Pavlovice Jiří 
Otřel. Potěšilo ho, že na vytvořených výtvar-
ných dílech výtvarníci zachytili to, co je nejen 
symbolem Velkých Pavlovic, ale i  nejbližšího 
okolí – pro naši domovinu tolik typické vino-

Možná pro někoho překvapivě se výtvarné-
ho plenéru zúčastnila i Mgr. Renata Bláho-
vá. Kromě českého jazyka vládne i pastely.

Účastníci již třiadvacátého plenéru výtvar-
níků nalezli svůj azyl ve velkopavlovické 
myslivně.

hrady, lány kukuřice, ovocné stromy, ale i de-
taily hroznů révy vinné, architektonické prvky 
a dominanty obcí Bořetice či Zaječí.

Práce vytvořené převážně technikou kresby 
a  malby temperou, akrylem či pastelem, si 
zájemci budou moci prohlédnout na výstavě 
v  obou partnerských městech. V  listopadu 

v  Galerii v  podkroví ZUŠ Senica a  v  prosinci 
2022 ve výstavní síni radnice ve Velkých Pav-
lovicích. Již nyní jsou všichni srdečně zváni!

Štefan Orth, výtvarník a pedagog 
Základní umělecké školy v Senici

I když se nám počasí na startu Veselého dý-
ňobraní pod rozhlednou Slunečná trochu 
škodolibě vysmálo, nakonec všem, kteří se ne-
nechali odradit deštěm na začátku akce, bylo 
odměnou pohodové odpoledne. Ti, co se v zá-
řijovou sobotu otočili zpět do Pavlovic kvůli 
dešti, mohou opravdu litovat. Na čerstvém 
vzduchu a nakonec i s umoudřeným počasím 
si děti i  dospělí užili nejen vyřezávání dýní, 
ale i připravených různorodých aktivit a úkolů 
pro děti.

Největší letošní vydlabanou dýni musel od-
hodlaný otec doslova táhnout z  kufru auta, 
protože i bez jader vážila úctyhodných 50 kilo! 
A  kromě váhového rekordu se pyšnila také 
i  nejpropracovanější „řezbou“, která znázor-
ňovala sovu na větvi.

Poté, co si děti vyřezaly dýně dle vlastní libosti 
a představ, s vervou vlastní dětským létům se 
pustily do plnění úkolů na celkem 11 stano-
vištích. Přes přechod na chůdách, skládání 
puzzle s rozhlednou Slunečná či nošení malé 
textilní dýně na hlavě až po hokejový slalom či 
skákání panáka anebo v pytli. Hlavně ty mlad-
ší nadšeně plnily úkoly za drahocenná razítka.

Větší děti nadchnulo pro změnu 9 stanovišť 

s  kartičkami pečlivě ukrytými po celém are-
álu. Na každé kartičce byla jedna otázka tý-
kající se našeho města a  pokud na všechny 
odpověděly správně, vyluštily celou tajenku 
a dostaly kýženou odměnu. Odpoledne a pod-
večer neskutečně utekl a  akci jsme tradič-
ně zakončili táborek s  opékáním špekáčků. 

A  když se setmělo, ti nejvytrvalejší si stihli 
zahrát i „na schovku“.

Zalaminované kartičky se záludnými otázka-
mi a  obrázkem dýně jsme ponechali na mís-
tě – jsou umístněné (trochu ukrytě) v  širším 
areálu rozhledny. Takže děti, které na dýňo-
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DĚTI SE ROZLOUČILY S PRÁZDNINAMI

Dýňobraní je i o spoustě her a soutěží. Děti 
si je vždy patřičně užijí! Letos nechyběly 
možná tak trošku retro hry, skákání panáka 
nevyjímaje! 

braní nebyly, si mohou přijít do knihovny pro 
podklad k tajence a poté se vydat luštit na Slu-
nečnou. A když přinesou správně vyluštěnou 
tajenku zpět do knihovny, dostanou také ma-
ličkou odměnu.

Ještě jednou bych moc chtěla poděkovat vede-

ní města za fi nancování a podporu této akce, 
kolegům ze služeb města, kteří připravily 
lavice, stoly a  dřevo na táborák a  také svým 
pomocníkům na stanovištích – kolegyni Ka-
rolíně a její dceři Zuzce.

Lucie Gawlová, knihovnice 
Městské knihovny Velké Pavlovice

Veselé dýňobraní pod rozhlednou Slunečná? To je hlavně vyřezávání strašidýlek z dýní, u nás 
řečených „Dýňáků“. V noci nesmí svíčka chybět.

Víte, co je to slackline? Netřeba slov, fotografi e je naprosto vypovídající. 
Hlavně se nedotknout země!

Na své si přišly děti všech věkových kategorií. Pro nejmenší caparty byla přichystána vždy 
vítaná hromada písku.

Rozloučení s prázdninami přeložené z neděle 
28. srpna na úterý 30. srpna 2022 vyšlo na 1*. 
K hasičské zbrojnici a před městský úřad za-
vítalo na akci pořádanou velkopavlovickými 
hasiči a #nejenHASICIVP plno dětí s rodiči. 

Děti si mohly prohlédnout hasičskou techni-
ku, zkusit si „opičí dráhu“, „člunkový běh“ 
anebo třeba vyzkoušet slackline, což byla na 
akci pro děti, pořádané hasiči, novinka.

Se zájmem si především děvčata vyzkoušela 
tak trošku „retro disciplínu“, tedy skákání 
přes gumu a bylo až překvapující, kolik jich 
tuto kratochvíli ovládá.

Pro menší bylo připraveno provizorní 
pískoviště, skákací panák, malování křídami 
po zemi anebo třeba i fi xem na velkou mazací 
tabuli. Kdo chtěl, mohl si opéci špekáček.

Závěr prázdnin si děti opravdu dosyta užily. 

Petr Hasil,
místostarosta města Velké Pavlovice
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JSME HRDÍ NA SVÉ TRADICE, PROTO JSME DALI KROJ

Střípky z Ekocentra Trkmanka

Město Velké Pavlovice a  spolek Velkopavlo-
vické tradice, z.s. se již druhým rokem připo-
jily poslední zářijovou středu k celorepubliko-
vému happeningu.

Akce DÁME KROJ, která se uskutečnila 
28.  září 2022, je oslavou Dne české státnos-
ti, projevením hrdosti na naše národopisné 
skvosty. V  tento den si na mnoha místech 
naší republiky oblékáme autentický kroj, jeho 
část nebo symbol. Nezapomínáme na naše 
tradice, které nám v  podobě krojů zanechali 
naši předkové. Cílem je vyjádřit sounáležitost 
s  kulturní tradicí, svébytné národní kultuře. 
Je výzvou pro všechny, kteří lidové tradice ctí 
a snaží se je uchovávat pro naše děti.

Kulturní komise ve spolupráci se spolkem Vel-
kopavlovické tradice a  Ekocentrum Trkman-
ka za podpory místních spolků a souborů opět 
nezklamaly a  připravily příjemné folklórní 
odpoledne v sokolovně. Účast byla sice ovliv-
něna krásným počasím, sběrem hroznů, přes-
to si cestu za námi našli i návštěvníci Velkých 
Pavlovic.

Akci Dáme kroj jsme přijali jako výzvu pro ko-
munitní setkávání, pro předávání a uchovává-
ní tradic pro naše děti a jejich děti.

V rámci neformálního programu se představi-
ly Dětský folklorní krúžek FLORIÁNEK, HA-
NÁCKOSLOVÁCKÝ KRÚŽEK s  cimbálovou 
muzikou VINICA a ženským sborem DAREB-
NÝ ŽENY a také cimbálová muzika LAŠÁR.

Poděkování patří i těm, kteří s námi přišli pro-
žít odpoledne v  krojích, a  to třeba jako naši 
předkové při práci a zábavě, a také všem ostat-
ním hostům. Dále děkujeme všem souborům 
a cimbálovým muzikám za zapojení do uctě-

ní našich tradic a  zvyků. Věříme, že si každý 
folklorní odpoledne patřičně užil!

Děkujeme hlavnímu pořadateli městu Velké 
Pavlovice za možnost realizovat další akci za-
měřenou na naše zvyky a tradice a Ekocentru 
Trkmanka děkujeme za zajištění občerstvení.

Daly kroj – děti z folklórního kroužku Floriánek.

Dali kroj – muzikanti a zpěváci z cimbálové 
muziky Lašár.

Dali kroj – tanečníci z Hanáckoslováckého 
krúžku.

Těšíme se na setkání s vámi nejen v krojích na 
další akcích u nás ve Velkých Pavlovicích!

Bc. Zita Dvořáková, MSc, 
za Kulturní komisi města Velké Pavlovice

Léto jsme na Ekocentru Trkmanka klasicky 
zahájili první červencový víkend Velkopavlo-
vickým meruňkobraním. Účast nebyla tak vy-
soká jako v loňském roce, a proto se akce nesla 
v pohodovějším a příjemném duchu. Meruňky 
byly všude – na talíři, v kotlích, v nápojích, ve 
stáncích na jarmarku. S kulinářskou show se 
představila známá herečka a milovnice vaření 
Markéta Hrubešová, s  hudební produkcí již 
tradičně cimbálová muzika Lašár a odpoledne 
se neslo v duchu různých melodií od tria Jitka 
Břízová & Jan Míchal & Eliška (Vomáčková) 
Minářová. Nechyběla tradiční soutěž v pojídá-
ní belešů s domácí ekocentrovou meruňkovou 
marmeládou a degustace vín VOC vinice Vel-
ké Pavlovice.

Prázdninové léto roku 2022 tentokrát odstar-
tovalo již 30. června a pobytové tábory se stří-
daly s příměstskými na různá témata – drama, 
jóga, tanec, malování, cvičení, fotbal, pozná-

vání historie zázemí ekocentra. Zájem o  rea-
lizaci a účast dětí byla v letošním roce abnor-
mální, počty v některém týdnu přesáhli i 100. 
Což už bylo podstatně znát i při organizačním 
zajištění celodenního stravování. Jeden týden 
dokonce byla jako zázemí pro příměstský tá-
bor využita i  sokolovna. Již nyní máme na 
příští rok většinu léta na realizaci táborů za-
rezervovanou.

V  měsíci červenci se v  sobotu 16. července 
uskutečnil první ročník akce „Zámecké sně-
ní“ při příležitosti desátého výročí otevření 
ekocentra. Při zahájení akce jsme odhalili na 
zdech budovy ekocentra – zámečku pamět-
ní desku rodáku z  Velkých Pavlovic Rudolfu 
Kassnerovi, o  kterém se dočtete v  jiné části 
zpravodaje. Akce „Zámecké snění“ se vrací do 
starých dob, do historie tohoto místa a  tomu 
byl přizpůsobený i  program – velkolepý pří-
jezd husarů na koních, souboje historické 

šermířské skupiny, zlaté živé sochy, mučírna 
s katem, kejklířka s ohněm, balady a folklorní 
písně s cimbálem, o krásné doladění celé akce 
se postarala hudební skupina Quanti Minoris. 
V  průběhu celé akce se konaly komentované 
prohlídky zámečku pod taktovkou místní bílé 
paní, různé tvořivé řemeslné workshopy v le-
tohrádku a návštěvníci si mohli vyzkoušet lu-
kostřelbu na zahradě. V příštím roce se brány 
historii otevřou 29. července.

Nezahálíme v  rozšiřování nabídky našich 
environmentálně zaměřených programů a le-
tošními novinkami je program „Dvoreček“ 
a „Zvířátka v naší ZOO“. Pro oba dva progra-
my neustále doplňujeme zázemí. V  případě 
„Dvorečku“, probíhá část výuky v naší zahra-
dě, kde se již nyní děti setkávají s  domácími 
králíky, morčaty, hedvábničkami a  rousnatý-
mi liliputkami, jeseny a jeseterem. V naší mi-
nizoo se děti seznámí a mají možnost přímého 
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KDY MŮŽE BÝT BUDOUCNOST LEPŠÍ NEŽ MINULOST?

kontaktu a osobního prožitku s různými dru-
hy ze zvířecí říše: osmák degu, vakoveverka 
létavá, plšík lískový, hroznýš královský, užov-
ka červená karamel, užovka červená, želva 
zelenavá, agama vousatá, ježek bělobřichý, 
sklípkan růžový, sysel Richardsonův, králík 
zakrslý, morče domácí, zebřička pestrá, myš 
laboratorní, gekončík noční, axolotl mexický. 
Navštívit naší minizoo můžete také v  rámci 
naší pracovní doby. I přes nemilou zkušenost, 
kdy náctiletí otevřeli králíkárnu a  vypustili 
ochočenou samici připravenou na výukový 
program, se nevzdáváme a pokračujeme dále. 
Zahrada je zařazena do systému monitorova-
ných prostor ve Velkých Pavlovicích.

Se zahájením školního roku využívají našich 
služeb základní a  vysoké školy pro realizaci 
svých adaptačních programů, přijíždí ma-
teřské a  základní školy na environmentální 
programy, připravujeme se na plánované se-
mináře a  věříme, že nepřijde žádné omezení 
a  budeme pokračovat až do předvánočního 
času.

Srdečně zveme všechny na louku u Zámecké-
ho rybníka v sobotu 22. října 2022 odpoledne 
na tradiční Drakiádu. Soutěže, občerstvení 
a samozřejmě brambory pečené v popelu ne-
budou chybět. 

Za Ekocentrum Trkmanka 
Bc. Zita Dvořáková, MSc

Bob & Bobek! Králíci nikoliv z klobouku, ale z velkopavlovického ekocentra.

Z FARNOSTI

Už z  dob gymnaziálních studií mám 
oblíbenou knihu, kterou jsem za ty roky 
přečetl několikrát (a ne, není to Bible, ačkoliv 
i  tu jsem četl vícekrát). Překvapivě mě zaujal 
román Chvalozpěv na Leibowitze, který 
patří mezi sci-fi  literaturu. Odehrává se 
totiž ve třech etapách, pokaždé po několika 
staletích. Překvapivě nelíčí budoucnost jako 
jiná vědecko-fantastická literatura, která 
klade důraz na nové možnosti, průzkum 
cizích planet a  paradoxní vynálezy (jako je 
stroj času, motory zvládající rychlost světla, 
naklonování člověka, myslící roboty atd.).

Jenom pro osvětlení názvu - Izák Leibowitz 
je americký inženýr židovského původu, 
který se po nukleární katastrofě vzdá 
kariéry, odejde do kláštera, a  ještě tisíce 
let na něj - kvůli vznešenému cíli, jakým 
je uchovávání poznatků pro poučení se 
z  minulosti - vzpomínají. (Jenom věřícím 
bude srozumitelná tato zkratka, protože 
vykazuje podobnost s příběhy mnoha svatých 
v dějinách, od apoštola Pavla, přes Františka 
z Assisi, až po Matku Terezu z Kalkaty.)

Dokonalost tohoto díla je na jedné straně v mi-
mořádné erudici spisovatele (fi lologických 
schopnostech, znalostech historie, církevních 
poměrů a  předvídání budoucnosti, když - 
v díle z roku 1959 - na okraj řeší provoz vozidel 
s autopilotem a státem podporovanou eutaná-
zii), a na druhé straně v zaměření se na lidské 
chování. Nezabývá se fantastickými vynálezy, 
ale vztahem mezi tradičně a  pokrokově la-
děnými povahami… , rozdílem v  přemýšlení 
vzdělaných, mocichtivých nebo věřících lidí 
..., nedostatečností osob vzhledem k výzvám, 
které musí řešit.

Povzbudí snad i  vás: „Poslyšte, nikdo z  nás 
nebyl kdovíjak schopný. Ale zkusili jsme 
to a  byli jsme zkoušeni. Tento řád měl 
opaty ze zlata, opaty z  pevné oceli i  opaty 
z  rozleptaného olova. Žádný z  nich nebyl 
schopný, i  když někteří byli schopnější než 
jiní a někteří dokonce svatí. Zlato se otlouklo, 
ocel zkřehla a  popraskala, a  naleptané olovo 
rozdupala nebesa na prach. Já mám to štěstí, 
že jsem ze živého stříbra: rozstříknu se, ale 
jaksi se zase dám dohromady.“

Millerovy příběhy mě uklidňují, když na mě 
v  dnešní době doléhá napětí. Když otevřu 
internet, Češi si stěžují na drahé energie, 
Italové sdílejí rady na topení ořechovými 
skořápkami... Když pustím zprávy, dokola 
slyším o válce... Uklidňuje mě, že v minulosti 
nebo v budoucnosti, za jakýchkoliv okolností, 
lidé dovedli projevovat lidskost. (I když leckdo 
přemýšlí, jestli bude mít v  únoru otevřené 
okno a  zároveň puštěné topení..., jestli bude 
v srpnu na dovolené v Egyptě nebo u babičky... 
a  nepomyslí, že pořád bude mít tu stejnou 
povahu doma nebo na jachtě.)

Kněz PaedDr. Marek Slatinský
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COPAK VŠECHNO CHYSTÁ NAŠE KNIHOVNA NA ZIMU?

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Konec venkovních prací a brzký nástup tmy 
vždycky v  našem městečku přeje kultuře 
a odpočinkovým aktivitám. Proto na toto ob-
dobí nejen pro naše čtenáře, ale pro všechny 
občany Velkých Pavlovic, připravujeme ně-
kolik pestrých akcí.

Opět se budou v  knihovně konat setkání 
klubu pro rodiče s  dětmi Račte s  dětmi do 
knihovny – první se uskuteční 19. října, dal-
ší následuje 23. listopadu a  poslední letošní 
bude ve středu 14. prosince 2022.

O  vernisáži výstavy fotografi í nazvanou 
Svět, který mě obklopuje, která se uskuteč-
ní ve čtvrtek 3. listopadu v 17 hodin, jsme vás 
informovali už minule. Výstava ze společné-
ho projektu fotografů Velkých Pavlovic a Se-
nice bude k vidění ve výstavním sále radnice 
do 30. listopadu 2022.

Beseda se spisovatelkou, 
blogerkou 
a autorkou podcastů
Markétou Lukáškovou
Čerstvou novinkou je připravovaná čtenář-
ská beseda s Markétou Lukáškovou, českou 
autorkou známou nejen svými neobvykle 
nazvanými romány Losos v  kaluži, Majoné-
za k  snídani, Panda v  nesnázích, Vlaštovka 
v bublině či InTyMně. Tato spisovatelka, blo-
gerka a také autorka podcastů Příběh, který 
se opravdu stal letos vydala knižní novinku 
Co vás v  dějáku nenaučili, neboli moderní 
české dějiny tak, jak je neznáte. 

Jak píše sama autorka v  knize: „Pamatujete 
na školní dějepis? Vždycky končil druhou svě-
tovou. Jenže právě to, co nás v dějáku nenauči-
li, ovlivnilo naše životy nejvíc. Jak se komunisté 
dostali k  moci, že propaganda byla i  v  seriá-
lech, že politika do sportu bohužel vždycky pa-
třila nebo že lidé utíkali ze země v horkovzduš-
ném balonu. Nečekejte hromadu dat, ale 
skutečné příběhy i náladu tehdejší doby. Obojí 
je důležité znát, protože národ, který nezná 
svou historii, je odsouzen k tomu ji opakovat.“

Zatím se slečnou Lukáškovou dolaďujeme 
termín, takže v  době uzávěrky zpravodaje 
bohužel ještě není známo přesné datum akce. 
Autorka by ale měla dorazit v rozmezí druhé 
poloviny listopadu a začátku prosince letoš-
ního roku.

Výtvarná soutěž Můj betlém
Dále také ve spolupráci s městem Velké Pav-
lovice vyhlásí knihovna 1. listopadu dětskou 
výtvarnou soutěž Můj betlém. Ta dá míst-
ním dětem možnost kreativně vyjádřit jejich 
představu o tomto biblickém tématu. Doufá-
me, že děti opravdu pojmou soutěž natolik 
kreativně, že výsledné práce nebudou jen ob-
rázky betlémů, ale že uvidíme také opravdu 
postavené betlémy z  dřívek, šišek, korálků, 
papírů, kaštanů a dalších věcí. Prostě fanta-
zii se meze nekladou…

Betlémy budou vystaveny na radnici v  době 
konání velkopavlovického vánočního jar-
marku, v ten den také proběhne vyhodnocení 
soutěže.

Nadělíme opět knihu 
pod stromeček
Měsíc před Vánocemi, tedy 24. listopadu od-
startujeme povedenou akci Kniha pod stro-
meček, která měla minule velký úspěch. Opět 
si budou moci čtenáři a  čtenářky knihovny 
napsat přání o knihu, kterou jim knihovnic-
ký Ježíšek nakoupí do fondu knihovny, zabalí 
pod stromeček, aby si ji mohl žadatel odnést 
poslední týden před Vánocemi domů na čte-
ní. Aneb, to zase bude nenazdobených stro-
mů a  neuklizených domů…, protože tohle 
přece musím dočíst! 

Deskoherní 
sobotní odpoledne
První prosincový víkend bude patřit všem 
nadšencům a  milovníkům deskových her. 
A  nejen jim. Motivací na uspořádání akce 
Deskové hry pro zimní dny je také přivést 
k  této inspirativní možnosti kterak využít 
společný volný čas nové „ovečky“.

Deskoherní odpoledne se uskuteční v  sobo-
tu 3. prosince 2022 v zasedacím sále našeho 
městského úřadu, a  to od 13 do 20 hodin. 
Kdo deskové hry hraje, může si vzít své oblí-
bené hry, tam snad najde vhodné spoluhráče. 
Kdo deskové a karetní hry nezná, může si je 
vyzkoušet a „osahat“. Budeme mít připrave-
né hry pro různé věkové kategorie. Od zhru-
ba 4 let, přes větší děti až po lehčí a  časově 
méně náročnější hry pro dospělé.

V  zimním čase také plánujeme výprodej vy-
řazených knih z  fondu naší knihovny. Takže 
nezapomínejte sledovat aktuality na webu 
města nebo stránky naší knihovny. Tam vždy 
s  časovým předstihem naleznete veškeré 
akce knihovny včetně všech podrobných in-
formací.

Lucie Gawlová, 
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Česká spisovatelka, blogerka a autorka pod-
castů Markéta Lukášková. Na besedu s ní se 
můžete těšit ještě v tomto roce.

Malá „betlémová“ inspirace…
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REKORDNÍ MODROHORSKÉ PUTOVÁNÍ ZA BURČÁKEM
V sobotu 3. září 2022 se konala již po patnácté 
tradiční akce Krajem vína 2021: Putování za 
burčákem po Modrých Horách. Všemi obce-
mi Modrých Hor tak projížděly četné skupin-
ky nadšených cyklistů i  pěších, které lačnily 
po ochutnávce burčáku hned na sedmnácti 
místech. 

K hojné rekordní účasti, která přesáhla hrani-
ci 1.200 registrovaných účastníků, dopomoh-
lo také nádherné slunečné letní počasí, jež 
bylo pro akci jako dělané.

Putování odstartovalo klouzavě mezi devátou 
a  desátou hodinou dopolední z  nádvoří Eko-
centra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.

Účastníci putování se však na startu dlouho 
nezdržovali a  rychle se vydali na cestu 
– na každém stanovišti dostali razítko 
s  ochutnávkou burčáku a  mohli tak vyhrát 
některou z  cen. Výherci byli vylosování 
odpoledne na stejném místě, kde byla celá 
akce zahájena. Na Putování za burčákem 
navázal odpolední doprovodný program v cíli 
a  také pak i  dlouho do noci na razítkovacích 
místech v jednotlivých vinařstvích.

Návštěvníci tak v  tento den mohli ochutnat 
skvělý burčák v  každé z  pěti modrohorských 
obcí, ve Velkých Pavlovicích, Vrbici, Koby-
lí, Bořeticích a  Němčičkách, ale také si v  cíli 
vybrat na ochutnání z bezmála 280 vín z cer-
tifi kované soutěže 30 vín Modrých Hor za do-
provodu cimbálové muziky Lašár. Vynikající 
regionální jídlo a  nápoje připravilo Ekocent-
rum Trkmanka, skvělým marhulovým vínem 
ve všech možných podobách zazářilo Vinař-

ství Lacina a  dokonce i  svými meruňkovými 
chuťovkami a  specialitami ohromili návštěv-
níky také dva místní šikovní bratři Z Gálových 
sadů.

Děkujeme všem domácím i  přespolním ná-
vštěvníkům za letošní rekordní účast.

Moc děkujeme partnerům akce - Vinařskému 
fondu, Viniu Velké Pavlovice, Vinařství Zbo-
rovský Velké Pavlovice a  Nadaci Partnerství. 

Ke zpěvu a dobré náladě putujícím burčákovou modrohorskou krajinou zahrála 
velkopavlovická cimbálová muzika Lašár.

Někteří návštěvníci se už stávají burčákovou stálicí. Důkazem jejich 
oddanosti k výjimečně zdravému a navíc delikátnímu nápoji jsou tato 
vkusná a nápaditá trička.

Kdo měl štěstí, byl za svůj úlovek patřičného počtu razítek vylosován 
a odnesl si kromě nezapomenutelného zážitku na skvělý den také, jak 
jinak, tekutý vinný dárek.

Velké díky neodmyslitelně patří tetičkám z ko-
bylského muzea a  vinařům na razítkovacích 
místech, městu Velké Pavlovice i  ostatním 
modrohorským obcím za skvělou spolupráci.

Těšíme se na příští ročník!

David Ludín & Lukáš Stávek, 
Svazek obcí Modré Hory



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

15

5

2022

Modrohorské omalovánky dětem
Děti ze všech mateřských škol a prvních stup-
ňů základních škol modrohorských obcí Vrbi-
ce, Němčičky, Bořetice, Kobylí a města Velké 
Pavlovice dostaly dárek k  zahájení školního 
roku ve formě kreslených omalovánek se zají-
mavostmi svého regionu, se kterými se budou 
mít možnost seznamovat ve škole i doma.

Svazek obcí Modré Hory se chce věnovat 
v  rámci dlouhodobé strategie především dě-
tem ve formě seznamování s místními zajíma-
vostmi, přírodou, národopisem a  komplexní 
vlastivědou. Přichází tedy nově s  touto mod-
rohorskou kreslenou omalovánkovou vlaštov-
kou. Další překvapení se chystá pro děti letos 
před vánočními svátky.

Poděkování za tento omalovánkový startovní 
počin a  také za podporu dalšího nasměro-
vání strategie regionální podpory směrem 
k místním rodinám s dětmi určitě patří všem 
zastupitelům a hlavně starostům Svazku obcí 
Modré Hory: Tomáš Bílek – Vrbice (předseda 
Svazku obcí Modré Hory), František Petrásek 
– Bořetice (místopředseda Svazku obcí Mod-
ré Hory), Jiří Otřel – V. Pavlovice, Pavel Kotík 
– Kobylí a Zbyněk Slezák – Němčičky.

Velké díky ovšem patří autorce omalován-
kových kreseb Sáře Šíblové z  Němčiček za 
opravdu skvělou práci.

Modrohorské omalovánky určitě potěší i  ná-
vštěvníky našeho regionu, kteří u  nás tráví 
rodinnou dovolenou, budou si je moci zakou-
pit v některých gastrozařízeních, vinařstvích, 
penzionech či hotelech v  regionu nebo v  TIC 
Velké Pavlovice (1 kus 50 Kč).

Dětem, rodičům, prarodičům i všem učitelům 
přejeme krásné chvíle strávené u omalovánek 
a věříme, že děti namotivují své rodiče k ma-
lému rodinnému výletu nejen ve své obci, ale 
i  sousední. Při putování modrohorskou kra-
jinou určitě pomůže i  mapa nejoblíbenějších 
turistických cílů.

Přejeme všem modrohorským dětem úspěšný 
nový školní rok plný radosti a úsměvů.

Lukáš Stávek, Svazek obcí Modré Hory

Omalovánky dorazily i do první třídy velkopavlovické základní školy. 
Malí školáci byli překvapení a upřímně nadšení.

Dětičky školkou povinné si omalovánky s motivy Modrých Hor prohlédly, zalíbily se jim 
a tak se záhy daly do vymalovávání!

NA VELKOPAVLOVICKU VLÁDNE ČERVENÉ VÍNO.
ŠAMPIONEM SE STAL MERLOT Z VINAŘSTVÍ KAMILA PROKEŠE
Velkopavlovicko patří mezi naše nejproslu-
něnější regiony, a  proto se zde velmi daří 
červeným vínům. To potvrdilo i  závěrečné 
hodnocení Národní soutěže vín, největší 
a nejvyšší soutěže vín v České republice, které 
se věnovalo vínům z Velkopavlovické vinařské 
podoblasti. Nejlepším vínem se zde stalo prá-
vě červené, a  to Merlot 2019, výběr z  hroznů 
z  vinařství Kamila Prokeše. Národní soutěž 
vín probíhá pod garancí Svazu vinařů ČR za 

organizačního zajištění Národním vinařským 
centrem a  za fi nanční podpory Vinařského 
fondu.

Šampionem a  také nejlepším suchým čer-
veným vínem v  této vinařské podoblasti byl 
zvolen Merlot 2019, výběr z  hroznů, viniční 
trať Nadzahrady z  vinařství Kamila Prokeše, 
které sídlí ve vinařské obci Velké Pavlovice. 
Vinařství zároveň získalo ocenění za nejlepší 
kolekci vín.

„Okouzlující aroma borůvek, ostružin, drobné-
ho lesního ovoce a strouhané čokolády dodávají 
vínu neopakovatelný rozměr. V  chuti je bohatě 
strukturované, s doteky vařeného ovoce v čoko-
ládě a  s  příjemně hlubokou dochutí. Zrálo po 
dobu 18 měsíců ve větších, 500 litrových dubo-
vých sudech,“ přiblížil šampiona majitel vinař-
ství Ing. Kamil Prokeš, Ph.D..

Nejlépe hodnocenému vínu Národní soutěže 
vín v každé podoblasti bude udělen nejen titul 
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LETECKÝ KLUB NAD KRAJEM ANDRÉ SLAVÍ DVOJÍ VÝROČÍ
ANEB LÉTÁME V TOM S VÁMI UŽ PATNÁCT LET!

Šampiona, ale navíc získá i  atraktivní cenu 
v  podobě barikového sudu od partnera, kte-
rým je pro Velkopavlovickou vinařskou pod-
oblast město Hustopeče. Hlavním partnerem 
soutěže jsou BS vinařské potřeby a  automo-
bilka Ford.

Šampion a vítězové kategorií:

Kategorie A – bílá vína suchá a polosuchá
Vítěz kategorie: Ryzlink rýnský 2021, 
pozdní sběr – Rodinné vinařství Spěvák

Kategorie B – bílá polosladká
Vítěz kategorie: Pálava 2021, 
pozdní sběr – Rodinné vinařství Skoupil

Kategorie C – sladká vína (bílá, růžová 
i červená)

Vítěz kategorie: Ryzlink vlašský 2021, 
výběr z hroznů – Vinařství U Kapličky

Kategorie D – růžová vína a klarety
Vítěz kategorie: Rulandské modré rosé 2020, 
jakostní víno odrůdové – ZNOVÍN ZNOJMO

Kategorie E – červená vína suchá
Šampion a vítěz kategorie: Merlot 2019, 
výběr z hroznů – vinařství Kamil Prokeš

Kategorie G – sekty s. o.
Vítěz kategorie: Ella 2016, 
jakostní šumivé víno – Vinné sklepy Zapletal

Nejlepší kolekce:
VINAŘSTVÍ KAMIL PROKEŠ

Osmnáct komisí složených z  vinařských 
odborníků hodnotilo 759 vín od 104 vinařů 

a  vinařských fi rem z  Velkopavlovické 
podoblasti ve valtickém Centru Excellence 
od 29.  do 31.  srpna 2022. 25 vín získalo 
velké zlaté, 235  zlaté a  3 stříbrné medaile. 
Do celostátního kola Salonu vín – národní 
soutěže vín postoupilo 714 vín. Nominovaná 
vína byla spolu s  postupujícími ze Slovácké, 
Mikulovské a Znojemské vinařské podoblasti, 
reprezentující vinařskou oblast Morava 
a  vinařské oblasti Čechy soutěžit o  postup 
do fi nále a  o  titul absolutního Šampiona 
a  umístění v  Salonu vín ČR, celoroční 
degustační expozici vín ve Valticích. 

Zdroj: 
Národní vinařské centrum, o.p.s. Valtice

SPOLKY A KONÍČKY

Letos si velkopavlovický Letecký klub Nad 
krajem André připomíná 15. výročí svého 
vzniku a  10. výročí otevření velkopavlovic-
kého letiště.

A  protože se o  létání zajímám (podotýkám, 
že zcela laicky, adrenalinově, prostě se mi líbí 
být v  oblacích), nedalo mně to a  vyzpovída-
la jsem jednoho ze zakládajících členů klubu 
Ing.  Vratislava Nádeníčka, který je zároveň 
i pilotem ultralehkých letadel. 

Co bylo prvním impulzem, který Tě vyprovo-
koval zabývat se myšlenkou o „malém létání“ 
v kraji André? Vybavuješ si, jak to vlastně celé 
začalo?
Vybavuju si to celkem přesně, jako by to 
bylo docela nedávno. Vše začalo začátkem 
roku 2007. Tehdy jsem nápad o  zřízení 
letiště, které by sloužilo zejména k  letecké 
turistice a  k  leteckým sportovním aktivitám 
v  jedinečném kraji vína a  meruněk, probíral 
s  kolegou pilotem Ladislavem Králíčkem. 
Rozhodli jsme o  založení leteckého klubu, 
který by toto letiště provozoval. 

Díky svému povolání, jsem řídící letového 
provozu na oblastním středisku řízení 
letů v  Praze, mám přehled o  leteckých 
předpisech a  nařízeních, takže po stránce 
letecké legislativy se nejevilo zřízení letiště 
složitým procesem. V té době však ve Velkých 
Pavlovicích nebyly k  dispozici pozemky pro 
takovou činnost, tak jsem oslovil tehdejšího 
prezidenta republiky Kraví hora v  sousední 
obci Bořetice pana Václava Petráska. Ten se 
touto myšlenkou nadchl a já mohl zapracovat 
na založení tehdy občanského sdružení 

Letecký klub Nad krajem André, se sídlem ve 
Velkých Pavlovicích. 

Zakládajícími členy klubu jsme tři letci, tedy 
kromě mě a  Ladislava Králíčka je to ještě 
jeden pilot, kamarád Ing. Ladislav Poláček 
z  Krumvíře. A  tak jsme v  roce 2009 otevřeli 
letiště v  Kraví hoře a  začali létat u  sousedů. 
Zanedlouho poté, přesněji v  roce 2010, se 
objevila možnost pronájmu pozemků pro vý-
stavbu letiště ve Velkých Pavlovicích. To bylo 
nakonec otevřeno až 1. září 2012. 

Jak to bylo tehdy se členskou základnou? 
Mám-li být upřímný, tak dost obtížné. V  na-
šem městečku a  okolí bylo tehdy letců jak 
šafránu. Byli tu alespoň příznivci létání, tedy 
osoby bez jakékoli letecké kvalifi kace, takže 
i  takové osoby se stávaly členy. Bylo zkrátka 
potřeba každého, kdo dokázal pomoci s cho-
dem klubu a letiště, tenkrát ještě kravihorské-
ho. 

„Přeleťme“ nyní z  Bořetic k  létání na letiště 
do Velkých Pavlovic. Můžeš nás podrobněji 
seznámit s činností klubu a s provozem právě 
na velkopavlovickém letišti?
Když „uzrál“ čas pro vznik letiště i ve Velkých 
Pavlovicích, požadovali jsme pozemek u ten-
krát nevzhledné, v ruinách a v náletových dře-
vinách se krčící plechové haly s  tím, že halu 
upravíme na hangár, přilehlé okolí zatravníme 
a vysadíme stromy. Zkrátka, chtěli jsme tímto 
také zvelebit prostor při vjezdu do města od 
Velkých Bílovic. Určitě si pamatuješ původní 
halu, která zrovna moc vábně nepůsobila. 

Podařilo se, hala se změnila v  hangár, je v  ní 
několik letadel a  na letišti se létá. Létají sem 
piloti zejména za návštěvou vinných sklepů 
a okolní krajiny. Nabízíme jim i dvě jízdní kola 
a  letci se je s  nadšením naučili využívat při 
toulkách okolím. Někteří se k nám opakovaně 
vrací, což mě moc těší. 

Zřejmě málokdo by dnes v tomto hangáru pro uschování letadel hledal podobnost 
s nevzhlednou a takřka zarostlou plechovou halou. 
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Letiště slouží také k  občasným výcvikovým 
účelům různých leteckých škol, protože drá-
ha o  délce 600 metrů a  s  minimem překážek 
v přibližovacích rovinách je pro piloty – žáky 
i pro začínající piloty „čitelnější“ než některá 
letiště v  okolí. Naše příznivá poplatková po-
litika rovněž hraje letcům do karet. Nepravi-
delně se zde zúčastňuje výcviku nových pilotů 
brněnská vrtulníková škola, která u nás nacvi-
čuje zejména nouzové postupy. 

Počet pohybu letadel bohužel nesledujeme, 
takže statistiky o konkrétních letadlech k nám 
létajících nemáme. Provoz na našem letišti je 
„pravidelně nepravidelný“.

Jako klub se snažíme každoročně uspořádat 
alespoň jednu akci pro veřejnost. Tou bývá 
„Den pro děti“ spojený se sletem letadel. V ta-
kový den k  nám přilétnou letadla z  různých 
letišť z celé České republiky, nejen z okolních, 
ale i  těch vzdálenějších. A  také ze Slovenska 
a Rakouska, takže lze říct s nadsázkou, že se 
jedná o slet mezinárodní. Vždy se na tuto akci 
snažíme zajistit přílet zajímavých a vzácných 
letadel, aby děti i dospělí měli co obdivovat.

Je to dnes to s rozšiřováním členské základny 
lepší než v době těsně po zrodu klubu?
Dnes jsme někde jinde. Máme více zkušenos-
tí. Toto rekreační a sportovní létání s ultraleh-
kými letadly se dynamicky rozvíjí. Vznikají 
nová letiště pro tento druh letadel, rozšiřuje 
se počet pilotů. I nám se zaplnil hangár letadly 
a  členská základna se rozrostla o  další piloty 
těchto letadel. S některými členy jsme se roz-
loučili po předání letiště Kraví hora novému 
spolku, který musel vzniknout, aby převzal 
provozování letiště po našem odchodu. Ostat-
ní členové odešli do Velkých Pavlovic s námi. 
Dnes jsou našimi členy i modeláři, kteří letiště 
využívají pro létání se svými modely. 

Ovšem ne všichni piloti letadel umístěných 
v  našem hangáru jsou členové našeho klubu. 
Člen má sice povinnosti podle stanov, ale za 
členství má levnější poplatek za stání v hangá-
ru. Jsou piloti, kteří si raději připlatí za hangá-
rování, aby nebyli zatíženi povinnostmi člena 
a přichází si opravdu jen zalétat. 

Ozdravená členská základna má nevelký po-
čet členů. Takže pro údržbové práce, pokud 
nestíháme, najímáme i brigádníky. Připravu-
jeme-li nějakou veřejnou akci, spolupracuje-
me s lidmi z „venku“, kteří mají zájem pomoci. 
Ať už se samotnou přípravou akce nebo s něja-
kým novým nápadem či vylepšením.

Takže bych se například i já mohla nabídnout, 
že klubu a letišti chci pomoct? Nějaké nápady 
bych totiž možná měla...
Tak to každopádně. Rádi pohovoříme s  kaž-
dým. Ale Ty jsi přeci pro nás už letos připravo-
vala propagační předměty pro piloty, kteří je 
dostávali za jejich přílet na květnový slet, ne? 
Tyto dárkové předměty jsou pro nás důležité. 
Zvláště, když se jedná o propagaci města, jeho 
zajímavých míst a staveb. Za tu přípravu Ti za 
celý klub děkuji. Pro letošní slet bylo propa-

gačních předmětů poskytnuto opravdu dost 
a  všech téměř třicet posádek bylo tímto mile 
překvapeno. 

Děkuji za poděkování, jednalo se ale o  samo-
zřejmost. Právě propagace města jakýmkoliv 
způsobem, kdekoli a  kdykoli, je hlavní náplní 
práce zaměstnanců Turistického informační-
ho centra. A na závěr, jak bys shrnul a ohod-
notil činnost klubu za uplynulých deset let, kdy 
působí Letecký klub Nad krajem André na vel-
kopavlovickém letišti?
Musím říci, že jsem spokojený. Podařilo se 
vybudovat fungující letiště, které si piloti našli 
a  létají sem i na více dní, přestože jsou nuce-
ni nechávat stroje venku. V hangáru už místo 
zkrátka není. Ale náš kamerový systém a foto-
pasti pracují, takže letadla venku jsou přece 
jen sledovaná. Stavby v  areálu jsme opatřili 
typicky leteckým červenobílým nátěrem, tak-
že už z dálky vše působí jako opravdové letiště. 

Postavili jsme zázemí s  klubovnou, venkov-
ním posezením a s kanceláří. Máme na letišti 
i meteostaničku, která vysílá na webové strán-
ky Letecké amatérské asociace meteoinfor-
mace důležité pro letce. 

Součástí každoročního sletu a  dětského dne 
jsou vyhlídkové lety, které pro nás už osm let 
provádí naši kamarádi ze Dvora Králové nad 
Labem. Oceňuji, že se nám podařilo takové 
kamarády sehnat. Velmi dobře se s nimi spolu-
pracuje a lety se staly nedílnou součástí akce.

Vypracovali jsme si rovněž síť sponzorů, kteří 
nás fi nančně podporují. Chtěl bych jim touto 
cestou poděkovat, protože bez nich by to šlo 
obtížně. Máme také dobré vztahy s  městem 
Velké Pavlovice, které nás rovněž fi nančně 
podporuje. I jemu patří za to dík. Byl bych rád, 
kdyby se tato spolupráce dále ku prospěchu 
společné věci rozvíjela. 

Letiště funguje v  takovém, dalo by se říci, ti-
chém komorním režimu. A tak to míníme za-
chovat i  do budoucna. Některé letecké školy 
nás oslovily s  tím, že by zde chtěly natrvalo 
působit a že by přinesly i fi nanční prostředky. 
Na první dobrou to zní velmi lákavě, ale to by 
pro město znamenalo zvýšené hlukové zatíže-
ní při intenzívnějším letovém provozu. A toto 
rozhodně nemáme v úmyslu. 

Snažíme se dělat, jak říkám „proleteckou“ po-
litiku, což v první řadě znamená neobtěžovat 
svou působností v blízkosti města Velké Pav-
lovice místní občany. Jsme si plně vědomi, že 
oni a jejich příbytky tu byli rozhodně dříve než 
naše letiště. Proto je naší prioritou eliminovat 
případný hluk nad městem na minimum, a to 
především tím způsobem, že postup odletů 
a příletů z a na letiště je konstruován tak, aby 
se nad samotným městem v  malých výškách 
létat vůbec nemuselo.  

Nezbývá než si přát, aby letiště a jeho provo-
zovatel zůstaly funkční alespoň na současné 
úrovni poskytovaných služeb pilotům všeo-
becného letectví a tito se mohli radovat z „lé-

tání pro radost“ ve Velkých Pavlovicích.

Jubilejní rok vašeho klubu pomalu končí a po-
časí už příliš létání pod širým nebem nepřeje. 
Přesto, můžeš prozradit leteckým nadšen-
cům a všem, na jaké akce a kdy se mohou těšit 
v příštím roce? 
Nerad mluvím v budoucím čase, takže v tom-
to asi příznivce trochu zklamu. Prozatím ne-
máme podrobnou rozvahu o akcích pro příští 
rok. Jak jsem výše zmiňoval, pořádáme kaž-
doročně „Dětský den“ se sletem letadel, takže 
ten bychom chtěli uspořádat zase. Letos byla 
tato akce rozšířena o „nultý“ ročník memoriá-
lu inspektora-technika Jana Slada, který ode-
šel do leteckého nebe. 

Bylo to takové vzpomínkové setkání letců, 
kterým Honza po technické stránce dozoroval 
letadla. V  našem hangáru měl na starosti tři 
stroje. Zvažujeme, že by se ofi ciální 1. ročník 
měl udělat odděleně od Dětského dne, a  to 
jako slet letadel Honzy Slada. Uvedl jich do 
provozu asi 120, z nichž dobrá polovička ješ-
tě létá. Termín včas zveřejníme na stránkách 
klubu. Dětský den by měl být 27. května 2023 
nebo později.  

Více informací o  LETECKÉM KLUBU 
NAD KRAJEM ANDRÉ naleznete na ofi -
ciálních webových stránkách pod adresou 
* www.velkepavlovice-letiste.cz.

Za rozhovor panu 
Ing. Vratislavu Nádeníčkovi za redakci 

Velkopavlovického zpravodaje děkuje 
Karolína Bártová

S námi do oblak! Nad kraj André letadlem 
s motivem hroznu révy vinné odrůdy André, 
jak jinak!

Pilot Ing. Vratislav Nádeníček se svou 
dcerou Lucií, v roce 2016, kdy se zúčastnili 
World Ultralight Fly-in, jehož motto je: 
„Setkáme se v jeden den, pod jednou 
společnou oblohou celého světa.“
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ

RUDOLF KASSNER
SPISOVATEL, ESEJISTA, PŘEKLADATEL, KULTURNÍ FILOZOF 
A TŘINÁCTINÁSOBNÝ NOMINANT NA NOBELOVU CENU ZA LITERATURU 
SE PŘEDSTAVUJE…
Při příležitosti desátého výročí založení 
příspěvkové organizace Ekocentra Trkmanka 
a  oslav sedmdesáti sedmi let od první 
zmínky o  Velkých Pavlovicích byla dne 
16. července 2022 při vstupu do budovy 
„zámečku“ odhalena pamětní deska rodáka 
Rudolfa  Kassnera, jednoho z  nejvlivnějších 
literátů první poloviny 20. století, u  nás 
v současnosti takřka neznámého.

RUDOLF KASSNER
* 11. září 1873;  Velké Pavlovice, 
Rakousko – Uhersko
† 1. dubna 1959;  Siders, 
kanton Wallis, Švýcarsko

Život…
Kassnerova rodina se na Moravu (tehdejší Ra-
kousko – Uhersko) přistěhovala ze Slezska. 
Jeho otec Oskar Kassner byl statkář a cukro-
varník; jeho matka Bertha, rozená Latzel, byla 
sestrou Adolfa Latzela (Adolf Latzel * 16. led-
na 1840 v  Gurschdorfu, rakouské Slezsko, 
†  13. září 1891, byl rakouský statkář, podni-
katel a  poslanec). Kassner se viděl jako směs 
německého původu z matčiny strany a slovan-
ského z otcovy strany a uvedl, že zdědil „krev“ 
po matce a „ducha“ po otci.
Rudolf byl sedmým z  deseti dětí. Když mu 
bylo devět měsíců, onemocněl obrnou, jejíž 
následky nesl celoživotně tělesným postiže-
ním. Vyrůstal v  přísně katolickém prostředí. 
Pro základní a  středoškolské vzdělávání měl 
soukromé učitele. Nepoddal se a  i  přes tento 
handicap dokázal navštěvovat gymnázium 
v  Mikulově. Pak studoval na univerzitách ve 
Vídni a v Berlíně fi lologii, latinu a fi lozofi i. Ve 
Vídni v  roce 1897 získává doktorát za diser-
tační práci Věčný Žid v poezii.
Navzdory svému tělesnému postižení byl Ru-
dolf Kassner náruživým cestovatelem, pro-
cestoval na motocyklu či automobilem Saha-
ru, severní Afriku, evropské Rusko, Kavkaz, 
Turkestán, Barmu a  Indii. Tyto cesty, hlavně 
ta indická, měly velký vliv na jeho dílo. Krátce 
žil v Paříži, Londýně a Mnichově.
V roce 1902 se seznámil s Hugo von Hofmann-
sthalem a  v  roce 1907 s  Rainerem Marií Ril-
kem a s Marií z Thurn-Taxisu, u níž pobývali 

na zámku v  Loučeni u  Nymburka. Spojovalo 
je celoživotní přátelství a  s  vedl s  nimi kore-
spondenci, vydanou po jejich smrti. Rainer 
Maria Rilke mu věnoval osmou duinskou ele-
gii, spolu s Hugem von Hofmannsthalem po-
važovali Kassnera občas za nejasnovidnějšího 
kulturního fi lozofa tehdejší doby.
Po vypuknutí první světové války se Kassner 
přestěhoval do Vídně. Šíření jeho spisů bylo 
ofi ciálně zakázáno v Německé říši v roce 1933 
národními socialisty, v roce 1938 ztratil mož-
nosti publikovat také v  Rakousku. Protože 
byl ženatý s židovkou, po připojení Rakouska 
k nacionálně socialistické Německé říši v roce 
1938 mu bylo „zakázáno psát“. Jeho man-
želka uprchla z  Rakouska s  pomocí Hanse 
Carossa. Přesto jeho knihy nadále vycházely 
v  nakladatelství Insel Verlag, jako například 
vzpomínková kniha (Lipsko 1938). 
Přestože měl v letech 1918 až 1945 českoslo-
venské státní občanství, prožil zde jen menší 
část svého života, v  letech 1921 až 1944 nej-
raději bydlel ve Vídni. V roce 1945 se Kassner 
přestěhoval do Švýcarska. 
V roce 1946 se přestěhoval do Sierre (Siders) 
ve Valais, kde jeho přítel Rilke také strávil 
poslední roky svého života. Od roku 1950 byl 
členem Německé akademie pro jazyk a poezii. 
V poválečném období přednášel na univerzitě 
v Curychu. Žil v Sierre až do své smrti v roce 
1959. V roce 1960 byla po něm pojmenována 
ulice Rudolf-Kassner-Gasse ve Vídni – Döb-
lingu (19. obvod).

Dílo…
Jeho první spisy byly dobře přijaty umělci 
z konce století. Tehdejší Mnichovská bohéma 
patřila do okruhu jeho známých, včetně 
Franka Wedekinda a  Eduarda Graf von 
Keyserlinga. Mezi Kassnerovy známé patřili 
také Ulrich Graf von Brockdorff-Rantzau, 
Paul Valéry a  André Gide. V  letech 1900 až 
1906 byl jedním z  řádných členů vídeňského 
okruhu kolem kulturního fi lozofa a antisemity 
Houstona Stewarta Chamberlaina, od něhož 
se Kassner později distancoval.
Žil v Paříži, Londýně, Švýcarsku a Mnichově, 
především je však spjat s  Vídní přelomu 
19.  a  20. století, kde bylo jeho dílo velmi 
pozitivně přijímáno v intelektuálních kruzích.

Ve svých pracích se vyhýbal systematizaci 
(po svém pobytu v  Berlíně prohlásil, že mu 
je cizí „pruská přísnost“) a  upřednostňoval 
volnější útvary jako eseje, aforismy, skici 
či alegorie. V  těchto studiích se zabýval 
středověkým mysticismem, hermetismem, 
indickou fi lozofi í či kritikou modernity. Vůči 
modernitě byl velmi skeptický a  kritizoval 
moderního masového člověka, z  něhož se 
podle něj stalo „pouhé číslo“. Považoval se 
též za protivníka psychoanalýzy. Ta je podle 
něj příznakem kulturní krize, neboť se snaží 
v každém probouzet ty nejextrémnější vášně, 
a  tak banalizuje to, co je v  člověku „velké“. 
V pozdějších pracích míchal prvky buddhismu 
či hinduismu s  křesťanskými představami. 
Za nejdůležitější lidskou vlastnost považoval 
fantazii.
Jeho dílo bylo obdivováno lidmi, jako byl 
Georg Lukács, Paul Valéry, Georg Simmel, 
Walter Benjamin nebo T. S. Eliot. Rainer 
Maria Rilke se o  něm vyjádřil následovně: 
„Říkám si, jestli toto není nejdůležitější ze 
všech současných spisovatelů.“ Hugo von 
Hofmannsthal jej opakovaně navrhoval na 
Nobelovu cenu za literaturu.
O  rodné Moravě sepsal vzpomínky, které 
vyšly v  roce 1946 pod názvem Die zweite 
Fahrt neboli Druhá plavba. Morava pro něj 
byla pomyslným středem monarchie, kde se 
vyrovnávají její protiklady. Mnohé z  motivů, 
jež se objevují v  jeho studiích, čerpají 
právě z  tohoto prostředí. Název si vypůjčil 
z  Platónova Faidona, kde autor označuje 
plavbu nikoli s  rozvinutými plachtami, ale 
s vesly, tedy jako lodi válečné. Mínil tím život 
vyvzdorovaný vlastním úsilím, étosem na 
osudu. Celý život se Kassner heroicky potýkal 
s následky spinální obrny, učil se chodit a stal 
se světoběžníkem. Teprve po osmdesátce 
musel na invalidní vozík. 
Jižní Morava a  Slovácko mu bylo vlastí 
roztrhaného Dionýsa, tedy druhou Thrákií. 
Její hlína mu připomínala už uherskou pustu. 
Morava pro něj byla v  podstatě monarchií, 
pomyslným středem, kde se vyrovnávaly její 
protiklady. Je to ovšem víc než zaměnitelná 
variace habsburského mýtu. Obdivoval na 
ní množství lidských typů, jež vydala, a  její 
muzikálnost. Vzdal hold svému učiteli latiny 
literárním portrétem. V  postavě podomního 
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kožkaře Kische, „věčného žida“, zachytil 
například chudé moravské židovství. Je 
to mýtus Moravy, nevídaný a  jinak ještě 
neviděný. Francouzská akreditovaná lektorka 
germanistiky na univerzitě v  Bourgogne 
Franche-Compté Marie-Claire Méryová o tom 
napsala práci „Rudolf Kassner (1873–1959) 
et la Moravie, ou la vision autobigraphique 
d úne „enfance mythique“, 2009. 

Překlady…
Byl také čilým překladatelem. Z  angličtiny 
přeložil do němčiny román Tristram Shandy 
od Laurence Sterna, z francouzštiny překládal 
Andrého Gidea, z ruštiny Nikolaje Vasiljeviče 
Gogola, Alexandra Sergejeviče Puškina, Fjo-
dora Michajloviče Dostojevského a Lva Niko-
lajeviče Tolstoje, z řečtiny Platóna, Aristotela. 

Ocenění…
• 1949 – Cena Gootfrieda Kellera
• 1950 –Členství v Německé akademii 

pro jazyk a umění
• 1953 –Velká rakouská státní cena 

za literaturu
• 1955 –Schillerova pamětní zemská cena 

Badenska – Wurttemberska
• 1955 – Rakouský čestný odznak 

za vědu a umění

Třináct nominací na Nobelovu cenu za 
literaturu: 
• Literatura 1930 od Arnolda Meyera
• Literatura 1930 od Walthera Brechta

• Literatura 1953 od CA Emge
• Literatura 1953 Werner Bergengruen, 

F.  Bischoff, Hermann Kasack, Erich Käst-
ner, Martin Kessel, Annette Kolb, Ernst 
Penzoldt, Frank Thiess

• Literatura 1954 od Ernsta Alkera
• Literatura 1955 od PEN-Clubu.

Závěr…
Rudolf Kassner zemřel v  roce 1959 ve Švý-
carsku. O jeho dílo v německém světě pečuje 
Rudolf Kassner Gesellschaft. U  nás dosud 
z jeho prací nevyšla žádná. Také jedním z cílů 
Rilkeovy nadace (FONDATION RILKE) je 
oživit dílo a památku Rudolfa Kassnera, příte-
le Rilkeho, který žil v Sierre a je tam i pohřben. 

Kolektiv zaměstnanců 
Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice
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Rudolf Kassner, rok 1947

• Literatura 1930 od Friedricha Gundolfa
• Literatura 1931 od 19 osob
• Literatura 1932 od několika profesorů
• Literatura 1935 od 6 profesorů 

univerzity v Curychu
• Literatura 1938 od Jacoba Burckhardta
• Literatura 1948 od Theophila Spoerriho
• Literatura 1953 od Rudolfa Pechela

KALENDÁRIUM 
ANEB ZÁŘIJOVÉ & ŘÍJNOVÉ 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.

ZÁŘÍ
• 1836 * tohoto roku počala zuřiti 8. září cho-

lera a vyžádala si do 13. října 82 obětí dospě-
lých i malých.

• 1848 * tohoto roku řádila opět cholera a to 
od 26. srpna, do konce září zemřelo na ni 40 
lidí.

• 1851 * 22. září byly slavnostně posvěceny 
farářem Bernardem Stehnem nové varhany. 
Do kostela byly pořízeny nákladem patrona 
a obce za 600 zlatých.

• 1855 * od září až do listopadu zemřelo 100 
lidí na choleru.

• 1887 * dne 18. září vyhořely okolo osmé ho-
din večerní čtvrtláníkovi Martinu Suskému 
chlévy.

• 1888 * existuje zápis z  15. září o  tom, že 
hostinec byl vydražen Václavem Burešem. 

Předmětem jest pronájem obecního hos-
tince č. 162 ve Velkých Pavlovicích na dobu 
3 let a  sice od 15. října 1888 až do 15. října 
1891.Vydražitelem zůstal p. Václav Bureš 
z Jabloňska za nejvyšší podání 240 zlatých.

• 1911 * 2. září bylo převzato hospodářství 
v obecní cihelně do obecní správy.

• 1923 * 16. září získala strana lidová v obec-
ních volbách 578 hlasů, strana dělníků 
a domkářů 408, republikánská strana země-
dělců a malorolníků 21, živnostenská strana 
114

• 1920 * 29. března zemská školní rada svo-
lila k  založení chlapecké a  dívčí měšťanské 
školy, na nichž bylo zahájeno vyučování dne 
1. září 1923.

• 1928 * 9. září kolem 14 hodiny ve stanice 
Zaječí došlo ke srážce mezinárodního rych-
líku a nákladního vlaku. Sbor dobrovolných 
hasičů z Velkých Pavlovic podstatně přispěl 
k  vyproštění obětí z  trosek vagonů a  zdejší 
lékař MUDr. B. Zapletal včasným ošetřením 
zachránil několik lidských životů. Nepřímo 
si katastrofa ve stanici Zaječí vyžádala i oběť 

z naší obce.
• 1928 * 10. září samaritánský sbor místní-

ho sboru dobrovolných hasičů se účastnil 
záchranných prací při srážce rychlíku s ná-
kladním vlakem v Zaječí, zahynulo 24 osob, 
50 zraněno.

• 1930 * 7. září slavnostně posvěcen kříž do 
katolického domu.

• 1930 * 15. září Karel Straka na ulici Hlavní 
č. 149 pronajal 4 místnosti pro zřízení pro-
dejny a  správkárny obuvi Tomáši Baťovi ze 
Zlína, který platil dle úmluvy ročně nájmu 
5.000 korun a zaplatil na tři roky nájem do-
předu. Vedoucím prodejny byl ustanoven 
21letý obuvník Václav Zelinka z Podivína.

• 1944 * akademický sochař B. Přeučil z Pra-
hy vytvořil ze štuku sousoší sv. Václava – ke 
kterému volal celý český národ úpěnlivě 
– nedej zahynouti nám i  budoucím. Ob-
nos 16.000 korun daroval p. starosta s paní 
František Štambacher č. 40. Sousoší bylo 
posvěceno 28. září 1944 na sv. Václava.

• 1956 * 18. září vypukl požár včelína Štěpá-
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na Podéště č. 284, škoda 5.900 Kč, příčinou 
byla neopatrnost.

• 1972 * 11. září byli zabiti dva koně státního 
statku. Stoupli na spadnutý elektrický drát 
v  trávě a  byli proudem usmrceni. Kočímu 
F.  Šťavíkovi se naštěstí nic nestalo. Škoda 
činila asi 18.000 Kčs.

• 1973 * 8. až 9. září proběhly ve škole rozsáhlé 
oslavy 50. výročí založení měšťanské školy 
a 270. výročí obnovení vyučování ve Velkých 
Pavlovicích.

• 1974 * 29. září se vloupali ze dvora sklepem 
pod farou zloději, vypáčili stůl v  kanceláři 
a ukradli více než 6.000 Kčs.

• 1975 * 8. září byly započaty zemní práce na 
výstavbě nové mateřské školy, pracovní sku-
pinu tvoří zedníci z velkopavlovických závo-
dů. Kapacitně je stavěna pro 120 dětí.

• 1975 * v září tohoto roku provedl Dřevopod-
nik města Brna ladění a  opravu varhan ná-
kladem 9.360 Kčs.

• 1982 * 1. září byla základní devítiletá škola 
změněna na základní školu s  devíti třídami 
1. až 4. ročníku a jedenácti třídami druhého 
stupně (5. až 8. ročník).

• 1984 * během měsíce září byla při základní 
škole zahájena výstavba nové tělocvičny.

• 1987 * dne 5. září proběhly oslavy 20. výročí 
povýšení Velkých Pavlovic na město.

• 1996 * dne 1. září byla zahájena výuka na 
gymnáziu v  jedné třídě šestiletého a  jedné 
osmiletého studia.

• 1997 * k  1.září byly defi nitivně uzavřeny 
prostory sokolovny a skončil tak provoz noč-
ního klubu Atlanta. Podnik, do kterého se 
vkládaly určité naděje, že oživí kulturní život 
v  obci, tak nepřežil jediný rok své činnosti. 
Důvodem uzavření nebyly jenom stížnosti 
občanů, jak by mohlo být zřejmé po opako-
vaných stížnostech na hlučnost návštěvníků 
a hudby z Atlanty, ale i nezaplacení nájemné-
ho za pronajaté prostory.

• 1998 * v  měsíci září se v  sokolovně konala 
přehlídka dechových hudeb.

• 2000 * 30. září místní hasiči oslavili 110 let 
od vzniku svého hasičského sboru.

• 2009 * v měsíci září 2009 byla skupinou ak-

cionářů prodána Šlechtitelská stanice vinař-
ská manželům Poliakovým

ŘÍJEN
• 1873 * v tomto roce od srpna do října zemře-

lo na choleru 414 lidí a přes 1.400 jich choro-
bou onemocnělo.

• 1883 * dne 28. října byly do Velkých Pavlovic 
dovezeny zvony, které byly ulity Emilem Ve-
brem z Brna. Na kostelní věž byly vytaženy 
slavným způsobem a po ukončeném kázání 
počalo se všemi zvoniti, byla to veliká vzác-
nost slyšeti tak příjemný milý hlas. Na věž 
bylo zavěšeno celkem pět zvonů. Největší 
zvon se jmenoval „Panenka Maria“ (436 
kg), druhý v  pořadí se jmenoval „Svatý Cy-
ril“ (218 kg), třetí byl „Svatý Josef“ (140 kg), 
čtvrtý nesl jméno „Svatá Barbora“ (40 kg) 
a poslední nejmenší „Svatý Jan Evangelista“ 
(18 kg).

• 1890 * dne 21. října byl slavnostně založen 
obětavostí Tomáše Domanského, majitele 
realit, Sbor dobrovolných hasičů. Na počát-
ku měl 40 členů, ponejvíce řemeslníků.

• 1916 * ve dnech 4. až 8. října při příležitosti 
jmenin císaře Františka Josefa I., byly vypsá-
ny tzv. „obětní dnové“ při nichž se měly ko-
nat sbírky, jejichž výtěžek by šel na válečné 
účely.

• 1948 * dne 28. října bylo telegrafi cky ozná-
meno obci (Národnímu výboru) prohlášení 
samostatnosti státu Československého.

• 1918 * dne 30. října 1918 oznámil starosta 
na schůzi, že byl prohlášen samostatný Čes-
koslovenský stát a utvořena československá 
vláda.

• 1922 * dne 7. října Pavlovičtí zástupci se zú-
častnili uvítání T. G. Masaryka v Čejči.

• 1924 * dne 1. října shořel poštovní železnič-
ní vagon na místním nádraží.

• 1932 * v měsíci říjnu 1932 se konala v Kato-
lickém domě výstava hroznů, která se pěkně 
vydařila.

• 1934 * v  pondělí 22. října byla zahájena 
kampaň ve zdejším cukrovaru.

• 1935 * dne 29. října shořela tak zvaná panská 

šopa (západně od státního dvora). U panské 
šopy se nedalo nic dělat a nebylo třeba chrá-
nit, neboť vítr vál směrem od městečka.

• 1936 * dne 28. října 1936 byla na oslavu 
státního svátku v Katolickém domě sehrána 
divadelní hra „Pod hasičským praporem“.

• 1942 * dne 29. října shořela stodola Václava 
Bálky.

• 1949 * v měsíci říjnu byl ve Velkých Pavlovi-
cích založen přípravný výbor JZD.

• 1969 * v měsíci říjnu bylo otevřeno zrekon-
struované širokoúhlé kino. Protože bylo po-
staveno v rámci akce „Z“, podařilo se uspořit 
přibližně 120 tisíc Kč. Celkové náklady na 
rekonstrukci kina dosáhly 700 tisíc Kč.

• 1971 * dne 28. října ve 14 hodin se 
uskutečnilo slavnostní otevření čerpací 
stanice Benzina. Občané Velkých Pavlovic 
v akci Z odpracovali přes 4.000 neplacených 
brigádnických hodin a  vytvořili dílo 
přesahující 700 tisíc Kčs. Čerpací stanice 
byla vybudována během 13 měsíců.

• 1973 * v měsíci říjnu 1973 byl plynofi kován 
Městský národní výbor.

• 1979 * v měsíci říjnu vypukla ve škole epide-
mie žloutenky typu A, přičemž bylo 37 dětí 
hospitalizováno na infekčním oddělení Ne-
mocnice Valtice.

• 1996 * dne 31. října v předvečer Dne zesnu-
lých... „Je to velká položka, která je třeba na 
opravu, a tak jsme si řekli, že bychom mohli 
také trochu pomoci.“, se poprvé rozsvítily 
refl ektory, které ze čtyř stran osvětlují věže 
kostela. Celkem 5 kusů sodíkových výbojek 
o  celkovém příkonu 1.400 W zvýrazní do-
minantu města a oživí střed města v nočních 
hodinách.

• 2000 * v měsíci říjnu byl do městské knihov-
ny zaveden internet.

• 2009 * dne 9. října 2009 poskytli Marie 
a  František Kostrhunovi šek (International 
Money Order) na 20 000 USD (v  přepoč-
tu k  aktuálnímu kurzu cca 340 000 Kč) na 
opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve 
Velkých Pavlovicích.

Oldřich Otáhal

Prodám Ladu Nivu 1,7i rok 2018, nová STK, 57 tis.km
●

Prodám Volkswagen Sharan 2,0 Tdi 110 Kw, Comfortline rok 2018
●

Prodám kloubový malotraktor originál Prostějov typ MT8 132,2
●

Prodám 2× výsuvné dvoukolové hasičské žebříky ZD-12 a DZ-18 pěkný stav

U všech inzerátů prosím volat na tel.: 721 549 624

Inzerce
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JSME V MŠ VÍTALI POHÁDKOU

PŘEDŠKOLÁČCI OPĚT VYSTOUPILI 
NA „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“

VÍTÁNÍ PODZIMU V MATEŘINCE
,,PODZIM JE TU, MÁ SE K SVĚTU, BARVIČKAMI MALUJE…“

Za školkaříčky přijelo divadlo. Nejenže si 
mohli představení vychutnat co by diváci, 
ale také se jej zúčastnit co by malí herci.

Malí zpěváčci a folkloristé z mateřinky 
přivítali písničkou a říkankami nové 
velkopavlovické občánky. 

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Prázdniny skončily a  i  my jsme v  naší 
mateřince přivítali nový školní rok. Ať už děti, 
které mají se školkou zkušenosti, tak i  ty, co 
přišly poprvé. Aby se nám dobře začínalo 
a  děti měly příjemný zážitek, pozvala paní 
ředitelka soubor Musica Animae s  pohádkou 
„Zvířátka a loupežníci “.

V úterý 6. září 2022 jsme se sešli v hale školky. 
Děti z  Motýlků, Sluníček, Kuřátek, Berušek 
a  Koťátek netrpělivě a  zvědavě očekávaly 
začátek představení. Zvoneček zazvonil a  na 
scéně se objevili herci s  maňásky zvířátek. 
Malí diváci byli do děje pohádky sami zapojeni.  
Odpovídali na otázky, napodobovali hlasy 
zvířátek a  taky si zazpívali písničku, která 
je poučila, jak se chovat ke svým zvířecím 
kamarádům. Rozesmáté a  někdy i  napjaté 

výrazy dětských tváří byly důkazem, že je 
pohádkový příběh opravdu zaujal.

Skvělé herecké a  pěvecké výkony pana 
Míchala a  jeho kolegyň ocenily děti velkým 
potleskem. Děkujeme za krásný umělecký 
zážitek a těšíme se zase někdy nashledanou. 

Kolektiv pedagogických pracovníků 
Mateřské školy Velké Pavlovice

Konec léta a  příchod podzimu byl impulzem 
k  pěkné zářijové aktivitě pro děti na zahradě 
mateřské školy.

Vítáním podzimu byly dětem dopřány 
smyslové podněty, radost ze hry a  pohybu, 
upevňování kolektivu, který se na začátku 
školního roku utváří a  v  neposlední 
řadě, poznávání našeho města a  okolí 
prostřednictvím omalovánek, které děti 
dostaly od Svazku obcí Modré Hory.

Děti čekalo několik stanovišť s  úkoly 

v  prostoru celé školní zahrady. Například 
podzimní pexeso. Hlavičku si děti lámaly jen 
malou chvíli a již se těšily na další stanoviště, 
kde napodobovaly zpěv a pohyb ptáčků.

Na jiném místě se zas zasmály u  rýmovaček 
se zvířátky a vymýšlením nových kombinací. 
Poučily se, kde bydlí jednotlivá zvířátka. 
Přemýšlely, který kousek obrázku se 
zajímavostmi našeho města, chybí do celku. 
Vybíraly správné obrázky k hádankám.

Nakonec je čekalo zdolávání rozhledny 

„Slunečná“, kterou představovala dřevěná 
prolézací věž na zahradě, na níž se na jedné 
straně loučily s létem a na druhé vítaly podzim.

Děti si užily krásné dopoledne. Odměnou 
jim byla spousta zážitků a  na památku již 
zmíněné omalovánky.

A odměnou pro nás učitele? Smějící se, veselé 
a rozzářené děti. Krásný podzim přejeme!

Kolektiv pedagogických pracovníků 
Mateřské školy Velké Pavlovice

„Vítej, vítej malé dítě, krásné miminko. Přišli 
jsme Ti přát ...“, je jednou z písní, která zazně-
la v sále Městského úřadu Velké Pavlovice. Ví-
tání občánků je slavnostní událostí.

Předškoláci z velkopavlovické mateřinky jsou 
tohoto krásného okamžiku také pravidelně 
účastni. Nejenže jsou nastrojeni v krojích, ale 
svým pásmem chtějí potěšit narozená mimin-
ka, jejich rodiče a vůbec všechny hosty a pří-
tomné.

Atmosféru obřadu umocňuje pohled na děti 
z naší školky, miminka v náručí šťastných ro-
dičů, písně a slova, která při obřadu zaznívají. 

Ne jinak tomu bylo i druhou zářijovou sobotu, 
kdy naši novopečení předškoláci byli vítat své 
narozené kamarády.

Kolektiv pedagogických pracovníků 
Mateřské školy Velké Pavlovice
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Dopravní výchova žáků 4. A a 4. B

Nabídka kroužků SVČ 
pro školní rok 2022/2023

Přijel k nám 
Don Quijote

Literární úspěch 
Anny K.

PROJEKT 
„LOKOMOCE“

Hurá, škola začíná! Prvňáčci vždy usedají 
do svých lavic s velkým nadšením a očeká-
váním.

Již třetím rokem je Mateřská škola Velké Pav-
lovice zapojena do projektu se spolkem LO-
KOMOCE. Skupina odborníků (neuroložka, 
fyzioterapeuti, trenéři, psychologové) spo-
lupracuje s  učitelkami a  rodiči naší mateřské 
školy na zlepšení správného držení těla, na 
rozvoji pohybových dovedností a na zdravém 
pohybu dětí vůbec. Nejde jen o  každodenní 
cvičení s  dětmi, ale také o  další aktivity pro 
děti, učitele i rodiče.

V měsíci říjnu postupně fyzioterapeuti vyšetří 
děti a  následně odešlou zprávu rodičům. Pro 
rodiče je již připraveno další ze setkání s psy-
choložkou na téma „Děti a technologie“. Neza-
pomnělo se ani na učitelky, které mají v měsíci 
říjnu další ze školení s paní neuroložkou Chlu-
povou a s paní fyzioterapeutkou Haklovou.

Jsme rády, že můžeme přispět ke zdravému 
rozvoji našich dětí touto zajímavou a  přede-
vším velmi přínosnou aktivitou.

Kolektiv pedagogických pracovníků 
Mateřské školy Velké Pavlovice

V letošním školním roce 2022/2023 do naší 
Základní školy ve Velkých Pavlovicích nastou-
pilo 32 dětí, které byly rozděleny do dvou tříd. 
Třídními učitelkami jsou Dagmar Šmídová 
a Lenka Štefková. 

Slavnostní zahájení proběhlo v  jednotlivých 
třídách. Nové žáky i  rodiče přivítal ředitel 
školy Mgr. Michal Rilák spolu se zástupkyní 
ředitele Mgr. Halkou Buryovou. Od sdruže-
ní rodičů DOMINO žáci obdrželi kornout se 
sladkostmi.

Hned další den se prvňáci s  chutí pustili do 
poznávání tajů školního života. A my jim pře-
jeme, aby je touha po vědomostech a poznání 
provázela po celý život.

Lenka Štefková a Dagmar Šmídová, 
třídní učitelky 1. tříd 

Základní školy Velké Pavlovice

Prvňáčci poprvé 
ve školních lavicích

V letošním roce si naši čtvrťáci mohli opět 
prakticky i teoreticky vyzkoušet své znalosti a 
dovednosti v jízdě na kole. 

Žáci se dozvěděli spousty užitečných rad, jak 
se chovat na silnici. Prakticky si vyzkoušeli 
nejen jízdu zručnosti, ale i pohyb v křižovat-
kách a dodržování dopravních předpisů. Ne-
jeden z žáků najel do zákazu vjezdu, nedal 
přednost v jízdě nebo nezastavil na stopce. 
Tentokrát to bylo naštěstí jen na dopravním 
hřišti v Hustopečích, kde byli naši malí cyklis-
té pouze napomenuti a vše skončilo domluvou 
na místě.

Další jízdy a testy nás čekají na jaře, tak nám 
držte palce ať je to již bez přestupků a pokut.

Mgr. Vilemína Osičková 
& Mgr. Rudolf Bury, pedagogové 

Základní školy Velké Pavlovice

Čtvrťáci navštívili hustopečské dopravní 
hřiště za účelem zdokonalení se ovládání 
svého jízdního kola a upevnění znalostí 
dopravních předpisů.

Také v  letošním školním roce otevírá 
Středisko volného času při Základní škole 
Velké Pavlovice pro žáky mnoho zájmových 
kroužků. Jedná se o  kroužky: dyslektický, 
logopedický, střelecký, výtvarný, šachový, 
počítačový, badminton, fl orbal, stolní tenis, 
tvořivé ruce, angličtinu hrou, gymnastiku 
a vaření.

Kroužky vedou převážně interní lektoři z řad 
učitelů nebo asistentů pedagoga, dva lektoři 
jsou externí.

Naše kroužky jsou různorodé a  zasahují 
do mnoha oborů lidských činností, a  tak 
doufáme, že si žáci z nabídky vyberou.

Mgr. Halka Buryová, zástupkyně ředitele 
Základní školy Velké Pavlovice

Ve čtvrtek dne 22. září 2022 k nám do 
Velkých Pavlovic zavítali herci z brněnského 
Divadla Klauniky, kteří připravili pro 
žáky druhého stupně humorně laděné 
představení s názvem „Don Quijote de la 
Ancha.“

Cílem této hry nebylo doslovné kopírování 
slavné literární předlohy z pera Miguela 
de Cervantese y Saavedry, jak již ostatně 
napovídá samotný název, ale hlavně 
pobavit přihlížející publikum, čehož oba 
herci dosáhli velmi úzkým kontaktem s 
obecenstvem, z jehož řad vybírali další 
herce do představení. Nutno dodat, že 
stanovený cíl byl naplněn. 

Tato akce byla sponzorována městem 
Velké Pavlovice, kterému tímto děkujeme. 
Divadlo opět žije!  

Mgr. Petr Hanzálek, 
pedagog Základní školy Velké Pavlovice

O Anně Kašpárkové ze třídy 9. A  Základní 
školy Velké Pavlovice jsme psali již v loňském 
školním roce. Určitě si vybavíte její úspěch 
v  okresním kole olympiády v  českém jazyce. 
A  protože je zároveň i  vášnivou čtenářkou, 
tak se rozhodla zapojit do další soutěže. Ten-
tokrát se jednalo o literární soutěž Cena Ivo-
ny Březinové, jejímž cílem je motivovat děti 
a  mládež ve věku od deseti do osmnácti let 
k literární tvorbě. V letošním 4. ročníku bylo 
téma: „Tajemství školních lavic“, vyprávěný 
příběh (próza).

Celkem se účastnilo více než 130 autorů, 
a  i  když se Anna nestala absolutní vítězkou, 
určitě je úspěchem, že postoupila do širšího 
výběru, což samo o sobě naznačuje potenciál 
do budoucna.

Aničce moc gratulujeme a  doufáme, že svoji 
fantazii využije v dalších literárních soutěžích.

Mgr. Veronika Prokešová, 
pedagožka Základní školy Velké Pavlovice
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Příležitost zahrát si v kostele na varhany? 
Tak ta se prostě neodmítá!

Druháci se podívali 
do kostela,
ti nejodvážnější 
rozvlnili klaviaturu 
varhan
Dle rozvrhu hodin míváme v pátek, v naší 2. B 
třídě, čtvrtou vyučovací hodinu hudební vý-
chovu, což je velmi oblíbený předmět. Posled-
ní zářijový pátek jsme si však nezazpívali jen 
ve škole, jak je běžně obvyklé, ale také v našem 
pavlovickém kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Přivítal nás pan farář Mgr. Marek Slatin-
ský, který děti provedl vnitřními prostorami 
tohoto nádherného barokního svatostánku 
a u bočního oltáře svatého Václava jim připo-
mněl příběh patrona naší země.

Poté jsme po dřevěných schodech vystoupali 
na kostelní kůr, kde nás již čekala varhanice, 
paní Jana Julinková a „její“ obrovské a krásné 
varhany. Seznámila děti s  tímto majestátním 
hudebním nástrojem, vysvětlila jim princip, 
jak se na varhany hraje a zahrála několik zvuč-
ných melodií, které nás ohromily. 

Pomalu se nám blíží vánoční svátky, a  tak 
jsme si zazpívali s doprovodem varhan několik 
známých koled. Nakonec si každé z dětí mohlo 
zkusit za varhany usednout a  „zahrát“ na 
ně. Některým se podařilo vyloudit zajímavé 
tónové variace. Děti si z  kostela odnesly 
neobvyklý a nezapomenutelný zážitek a třeba 
i motivaci pro výběr hudebního nástroje. 

Moc bych tímto chtěla poděkovat paní 
Mgr.  Janě Julinkové i  panu Mgr. Marku 
Slatinskému za čas, který nám věnovali.

Mgr. Martina Dobrucká, 
pedagožka I. stupně Základní školy 

Velké Pavlovice a třídní učitelka 2. B

KAMION FABLAB UNIVERSITY 
NEJEN PRO ŽÁKY A STUDENTY,
NA SVÉ SI PŘIŠLA I ŠIROKÁ VEŘEJNOST
Základní škola Velké Pavlovice a Gymnázium 
Velké Pavlovice se staly součástí programu 
kamionu FabLab University. V  termínu 
od 12.  do 21. října 2022 stál ve Velkých 
Pavlovicích na Náměstí 9. května před 
radnicí kamion připravený uvítat nejen žáky 
a  studenty místních škol, ale v  odpoledních 
hodinách i širokou veřejnost. To bylo vítaným 
bonusem a  my pevně věříme, že mnozí 
z  vás, ač už dávno školnou nepovinni, této 

mimořádné příležitosti využili, dozvěděli 
nějaké ty novinky, rozšířili si obzory 
a  vyzkoušeli si doposud nepoznané stroje 
a přístroje. 

Co je to FabLab?
„FabLab University je návěs, který se po 
zaparkování promění v dílnu plnou moderních 
výrobních strojů. Žákům základních 
a  středních škol nabízí praktické vzdělání 
v  oblasti digitálních výrobních technologií. 
Dává nejen možnost dozvědět se aktuální 
informace o  moderní výrobě a  prototypování, 
ale také si všechny stroje vyzkoušet a  něco si 
na nich vyrobit. Koncept vychází z  populární 
sdílené dílny FabLab Brno, kde již programy pro 
školy a veřejnost úspěšně probíhají. A protože 
je o  exkurze a  školení velký zájem, rozhodli 
jsme se vyjet rovnou k vám.“ … dozvídáme se 
na webových stránkách projektu.

Jak již bylo zmíněno, kamion FabLab 
University byl v  našem městě prioritně 
určen pro žáky základní školy, pro starší 
z II. stupně, a samozřejmě také pro studenty 

gymnázia. V prvním bloku od 12. do 14. října 
se zde vystřídaly třídy základní školy, po 
víkendu, tedy od 17. do 21. října patřil kamion 
gymnazistům. 

Jak jsme se dočetli na webových stránkách 
velkopavlovické základní školy, možnost 
navštívit tento speciálně upravený návěs, 
který se po zaparkování jako mávnutím 
kouzelného proutku proměnil v  dílnu plnou 

moderních výrobních strojů, žáky naprosto 
nadchnul. Díky této výjimečné příležitosti 
se školáci dozvěděli mnoho zajímavých a pro 
ně zcela nových informací, jak prezentované 
stroje fungují.

V  další části workshopu s  FabLabem 
University teorii vystřídala praxe. Žáci 
6. a  7.  ročníků si vyzkoušeli vyrobit 
prostřednictvím řezacího plotteru nálepky 
anebo vzory na potisk svých triček, které 
si poté na tato trička pomocí termolisu 
„natiskli“. Žáci 8. a 9.  ročníků si vyzkoušeli 
práci na 3D tiskárně. Výsledkem jejich 
snažení jsou originální klíčenky, na 
základě jejich vlastní fantazie navržené 
a vlastnoručně vyrobené.

Za připravené workshopy patří velké 
poděkování první otevřené digitální dílně 
FabLab Brno.

Karolína Bártová & Ing. Pavel Hanzálek, 
pedagog II. stupně 

Základní školy  Velké Pavlovice

Žáci druhého stupně ZŠ navštívili kamion FabLab Univerzity. Tím, co zde viděli a co si zde 
mohli vyzkoušet byli nadšeni.



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

24

5

2022

Soutěžní příběh z pera Anny Kašpárkové s názvem:
NEBEZPEČNÁ HVĚZDA
Říkám si, proč já?! Proč já mám tu nejhnus-
nější lavici ve škole? Jakoby nestačilo, že jsem 
třídní vyvrhelec, se kterým se nikdo nebaví.

Zrovna jsem si ráno sedl a nachystal si na vy-
učování, když jsem si všiml, že je na lavici něco 
vyrytého. Nějaké kolečko s  hvězdou uvnitř. 
Rozhlédl jsem se kolem dokola na ostatní la-
vice, ale nic na nich vyryté nebylo. Mávl jsem 
nad tím rukou a  položil hlavu na lavici, že si 
zdřímnu, než dojde zeměpisářka a  začne do 
nás hučet všechny řeky v Jižní Americe.

Jen co jsem zavřel oči, v  mysli se mi vyjevil 
den, kdy mi někdo zabil mamku. Pamatuji 
si ten den jako žádný jiný. Domů nám vola-
li z  kriminálky, že nějaký feťák zastřelil naši 
mamku. Šla na nákup a  už se nevrátila. Na-
jednou všechno zčernalo a  já uviděl nějakou 
postavu zahalenou v  kápi. Vztahovala na mě 
ruku. Lekl jsem se a otevřel oči. Když jsem se 
oklepal, podíval jsem se na tu rytinu. Najed-
nou tam nebyla. Asi jsem blázen, pomyslel 
jsem si.

Zazvonilo, ale ostatní spolužáci zvonek igno-
rovali. Jako jediný jsem si stoupl a  čekal na 
příchod učitelky. Ta přišla překvapivě rychle.

„Dobrý den, třído. Posaďte se,“ štěkla na nás. 
Hodila věci na katedru a  sama se posadila. 
„Dnes si napíšeme ten test, jak jsem vám slí-
bila.“ Třída zabručela. „Vytáhněte si papíry 
a všechny věci do lavic.“

Vzal jsem svoji učebnici, sešit a pouzdro a chtěl 
je strčit do lavice, ale nešlo to. Rval jsem to 
tam jak chtěl, ale jako kdybych narážel věcmi 
do neviditelné zdi. Ohnul jsem se a podíval se 
do lavice. Byla tam nějaká panenka. Vzal jsem 
ji do ruky. Vypadala jako Anabel z toho horo-
ru, o  kterém si holky v  jídelně minulý týden 
špitaly. Asi nějaký další naschvál od spolužá-
ků. Rychle jsem ji strčil do batohu. Znova jsem 
zkusil dát věci do lavice. Teď se tam vešli úplně 
normálně. To je divný, pomyslel jsem si. Papír 
jsem si podepsal a začal poslouchat učitelku. 

„Otázka číslo 1, která hora je největší na svě-
tě?“ To jsem věděl. Přiložil jsem propisku na 
papír a začal psát. Jenže místo inkoustu jsem 
psal něčím tmavě červeným. Byla to krev! Už 
zase! Minulý týden se mi to stalo taky. Vyjekl 
jsem a vyskočil. 

„Paní učitelko, na mým papíře je krev,“ řekl 
jsem a díval jsem se na ni. Změřila si mě po-
hledem od hlavy k  patě. Teď se na mě dívala 
celá třída. Učitelka vstala a  rázovala si to ke 
mně. Došla k mojí lavici a podívala se na pa-
pír. „Děláš si ze mě srandu, kluku? Nepoznáš 
krev od inkoustu? Tak to ne. Seber se a padej 
do ředitelny,“ ukončila svůj proslov. Podíval 
jsem se na papír, ale žádná krev tam nebyla. 
„,Ale… před chvilkou…“

„Chceš se ulít z testu, že jo?“ uchechtl se jeden 
spolužák a všichni se začali smát. Sbalil jsem 
si věci do batohu a vyrazil ze třídy. U ředitelny 
jsem musel čekat, protože paní ředitelka tam 
měla nějakého žáka. 

Dohlížela na mě sekretářka, která se po mě po 
očku dívala. „Ty jsi Jack, že?“ zeptala se mě. 
„Jo, jsem.“ 

„A pořád sedíš v té lavici?“ Co je to za divnou 
otázku? „Ano…“ odpověděl jsem opatrně. 
„Tak to tě lituju. O té lavici kolují divné zvěsti. 
Že toho, kdo uvidí kolečko s hvězdou, ovládne 
démon. Neviděls to doufám?“

„Ne…“ zalhal jsem, doufal, že je to dost pře-
svědčivý. „Asi se ptáš, jak to vím co? No, měla 
jsem spolužáka, který v ní seděl taky a pak se 
zbláznil. Ve vyučování začal najednou křičet 
nesmyslným jazykem a  jediný, čemu jsme 
rozuměli, bylo slovo démon a  zabít. Pak ho 
odvezli do blázince, a  když ho pustili, spá-
chal sebevraždu. A pak jeho rodiče našli jeho 
deník, do kterého si psal, vše, co se mu stalo. 
A  jelikož se jeho rodiče znali s  mýma rodiče-
ma a my byli kamarádi, deník jsem si přečetla. 
A věř mi, nebylo v něm nic hezkého,“ a dokon-
čila své vyprávění povzdechem a  pohledem 
do prázdna. „A co v tom deníku bylo?“ zeptal 
jsem se potichu.

„Popisoval tam to, jak ho nějaký démon po-
malu, ale jistě ovládal a  on nemohl dělat nic 
než ho poslouchat. Od té doby tam sedělo je-
nom pár studentů a všichni si dřív nebo poz-
ději odsedli. Od té doby sleduju každého, kdo 
v  té lavici sedí. Nechápu, proč tu lavici škola 
jednoduše nevyhodí…“ další povzdech byl 
přerušen otevřením dveří do ředitelny. Z nich 
se vyklopýtal nějaký třeťák, něco zabručel 
a pomalu odkráčel, ale za zatáčkou jsem viděl, 
že vzal roha. 

Sakra. Ředitelka bude asi ještě naštvaná z něj, 
ale pak to schytnu já. Ředitelka vypadala jako 
kombinace zombie a ježibaby. Měla zakřivený 
nos a  nakrátko střižené vlasy. Byla vychrtlá 
a na sobě měla svetr a korále, zřejmě dřevěné. 
Podívala se na mě jestřábíma očima a  kývla 
na mě. Polkl jsem naprázdno a  šel do ředi-
telny. „Prý už jsi měl zase vidiny, že na tvém 
papíře je krev místo inkoustu. Už je to potřetí 
za poslední dva týdny. Co s tebou uděláme?“ 
zeptala se mě. Je pravda, že jsem už několikrát 
takhle jančil kvůli krvi. Poprvé to bylo v mate-
matice, pak v  informatice. „Víš co? Budeš po 
škole. Nemám na tebe čas. A teď padej zpátky 
na hodinu.“ Když jsem vycházel ze dveří, ještě 
jsem se stihl podívat na sekretářku. Nebyla 
tam. 

Procházel jsem prázdnou chodbou. A  proč 
bych měl jít do třídy? Rychle jsem zahnul na 
klučičí záchody. Nikdo tam nebyl. Zavřel jsem 

se do jedné kabinky, rozepl batoh a vytáhl tu 
panenku. Vážně vypadala jako Anabel. Poma-
lu jsem ji otočil a vyjekl jsem. Na zádech měla 
nakreslený ten znak, co jsem viděl na lavici. 

Najednou světlo zablikalo. Chvilku jsem če-
kal, jestli neuslyším nějaké kroky, ale nic. Pak 
světlo zhaslo úplně. Odněkud se začal ozývat 
zvláštní zvuk. Jakoby někdo škrábal pěkně 
dlouhýma nehtama o kachličky. Vlevo ode mě 
bouchly dveře od kabinky. 

Seděl jsem jak zařezanej a  ani nedutal. Před 
mými dveřmi se ozvalo nějaké sípání s chrap-
těním dohromady. Zpod mezery mezi dveřmi 
a  podlahou se pohnul nějaký stín. Klika se 
pohla a  dveře se začaly pomalu otevírat. Při-
táhl jsem si batoh k tělu a v hlavě jsem si pře-
hrál všechny hezké vzpomínky, na které jsem 
si pamatoval. Co když je to vážně ten démon, 
o kterém mluvila ta sekretářka? 

Dveře se rozrazily. Mezi nimi stálo jakési ne-
identifi kované monstrum. Byl to střední po-
stavy, shrbený, vyzáblý, celočerný skrček, kte-
rý měl dvě velké vykulené oči, které se upíraly 
přímo na tu panenku v mé ruce.

Lekl jsem se a  chtěl jsem začít křičet. Jenže 
když jsem otevřel pusu, nemohl jsem ze sebe 
vydat ani jednu hlásku. Monstrum cosi za-
chrčelo a  ukázalo svým vyhublým prstem na 
panenku. 

V tu chvíli jsem zapomněl na to, jak strašně se 
bojím, prosmýkl jsem se kolem neidentifi ko-
vatelného tělesa, rozrazil dveře od záchodků 
a  zdrhal, jak nejrychleji jsem dovedl. Když 
jsem se ohlédl, zjistil jsem, že se ta příšera vy-
dala za mnou. Rychle jsem vběhl do své třídy, 
neposlouchal řev učitelky, co si dovoluji bě-
hat po třídě a že si mám okamžitě sednout na 
místo. V jednom jsem ji poslechl. Sedl jsem si 
na své místo a  strčil jsem panenku do lavice. 
Když jsem tak udělal, démon, který zrovna 
vběhl za mnou do třídy, zmizel. Ještě než zmi-
zel, stačil zavřískat. Jen co zmizel, zatočila se 
mi hlava a já usnul. 

S trhnutím jsem se probudil. Podle hodin bylo 
pět minut do první hodiny. A pak jsem si vzpo-
mněl. Všechno se mi to jenom zdálo. 

Když jsem se probral víc, vytáhl jsem si svoje 
věci na lavici. Pak jsem si všiml takového ko-
lečka s  hvězdou uprostřed, vyrytého na lavi-
ci…

Anna Kašpárková, 
žákyně třídy 9. A 

Základní školy Velké Pavlovice
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AFRIKA. PÁŤÁCI A „ČERNÝ KONTINENT“
NA EKOCENTRU TRKMANKA

Z VELKÝCH PAVLOVIC DO IRSKA

Koncem měsíce září 2022 navštívili žáci pá-
tých tříd Základní školy Velké Pavlovice Eko-
centrum Trkmanka. Tématem jejich exkurze 
byla Afrika neboli „černý kontinent“. 

Děti byly novými poznatky a  informacemi 
přímo nadšeny. Jejich nevšední zážitek navíc 
umocnila možnost si nejrůznější zvyky a  ru-
kodělné činnosti vyzkoušet a  výsledky své 
práce si odnést domů. 

Nechyběla ani spontánní rytmická hudba, to-
lik pro Afriku typická. A především bubínky, 
které tamnímu domorodému obyvatelstvu 
neslouží pouze jako předmět zábavy, ale hlav-
ně jako komunikační a dorozumívací prostře-
dek. 

Co školáci o  svém zážitku s  Afrikou napsali? 
Začtěte se do následujících řádků… 

Afrika 
Ve čtvrtek 22. září 2022 jsme se třídou vyra-
zili na Ekocentrum Trkmanka. Téma dne byla 
Afrika. 

Nejdříve jsme se rozdělili do dvou skupin. Do-
zvěděl jsem se něco o velbloudech, například, 
že vydrží týden a  více bez vody. No, zkrátka 

jsme si vyprávěli o Africe. Poté byla pauza na 
svačinu a skupiny se prohodily. 

Komunikovali jsme bubny a  vyráběli masky. 
A tak skončil super výlet na ekocentrum.

Josef Hicl, žák 5. A 

Afrika
O Africe jsem se 22. září 2022 na Ekoncentru 
Trkmanka dozvěděla, že jsou v Africe pytláci 

a  že zabíjejí zvířata, co tady volně žijí. Taky 
vím, že zde rostou velké tlusté stromy.

Jsou tu také děti, které nemají co jíst a pít, ří-
káme jim domorodci. Nemají tady moc vody 
a  jídla, proto jsou chudí. Mají však i  svoje 
tance, kterými vyvolávají déšť a  když se jim 
narodí potomek, oslavují to tancem i hudbou. 
Afrika je záhadný kontinent.

Ema Buchtelová, žákyně 5. A

Přestože děti z pátých tříd vyrazily do jen pár kroků vzdáleného Ekocentra Trkmanka, 
navštívily Afriku. 

… Adélka a její podivuhodný 
svět s vodní hladinou
Práce dětí o kouzelném a tajemstvími opře-
deném kontinentu se zeměpisným názvem 
Afrika jsou vskutku vydařené. Nutno však 
zdůraznit, že za dobrodružstvím, krásami 
přírody a vůbec za zážitky nemusíme překo-
nat ani oceán, ani hranice státu, dokonce ani 
hranice města. Stačí si vyrazit třeba k rybníku 
a začnou se dít podivuhodné věci! Nutností je 
však zapojit všechny smysly. Teprve pak bude 
zážitek úplný… 

U rybníka ve Velkých Pavlovicích
Bydlím u rybníka a každý den se něco děje. 
Ráno je ticho, ale někdy cvrlikají ptáčci. Čas-
to se tam objevují z ničeho nic nová zvířátka. 
Labutě, čápi, kačenka mandarinská a volav-
ka. Někdy se i lekneš, když třeba vyskočí žába. 
Také tam někdy příroda před něčím varuje… 
Třeba když kuňkají žáby a pak najednou pře-
stanou…

Možná si myslíte, že je to nesmysl, ale nikdy 
nevíš… Večer všechno utichne, no často ještě 
jdou hodně slyšet kachny, cvrčci i žáby. Jsou 
tam také okouzlující západy slunce.

U rybníka ve Velkých Pavlovicích je to moc 
krásné. 

Adéla Čeperová, žákyně 5.A 

Kdyby nám někdo před rokem, na začátku 
maturitního ročníku, řekl, že budeme za rok 
nastupovat na vysokou školu v  Irsku, nejspíš 
bychom mu nevěřily. Ale život je plný překva-
pení a  někdy se vyplatí dělat spontánní roz-
hodnutí a jít naproti novým možnostem.

Naším prvním krokem směrem ke studiu v za-
hraničí se na konci loňského roku stal výběr 
oborů a následné podání přihlášky přes irský 
přihláškový systém CAO - Central Applicati-
ons Offi ce. Potom už jsme se mohly soustředit 
na úspěšné zakončení střední školy maturitní 
zkouškou, po kterém přišlo očekávání dopisu 
o přijetí. Samotnému odletu do Irska předchá-
zela spousta dalšího zařizování, od rezervace 
ubytování přes překlady ofi ciálních doku-
mentů až po koupi letenek. S  tím vším nám 
pomohli bývalí studenti z  Unilinku (https://
www.unilink.cz/). Díky tomu, že na vyso-
kých školách v  zahraničí studovali, nám byli 
schopni zodpovědět všechny otázky týkající 
se kolejí, brigády i  samotného studia. A  také 
nás spojili se současnými studenty irských vy-
sokých škol. 

Možná to teď zní, jako bychom byly na život 
v cizí zemi plně připraveny, ale po pár dnech 
dva tisíce kilometrů od domova jsme se shod-
ly, že to není něco, na co se člověk může jen tak 

připravit. Důležité je ale nebát se, udělat první 
krok a  nenechat se odradit drobnými nepří-
jemnostmi. Všechny potíže totiž vykompen-
zují skvělé zážitky a vtipné momenty.

Během prvních dnů strávených v  Dundalku 
jsme se zabydlely na kolejích, několikrát se 
stihly ztratit, začaly si zvykat na jinou měnu, 
auta jezdící vlevo a poznávat náš nový domov. 
Měly jsme také možnost seznámit se s  vede-
ním školy a  ostatními českými a  slovenský-
mi studenty na Welcoming Party pořádané 
Czech and Slovak Society na DkIT. Na for-
mální přivítání ve škole navázala afterparty 
v typickém irském pubu Courtney's.

Před ofi ciálním začátkem semestru máme ješ-
tě čas na seznámení se s budoucími spolužáky 
a  školním kampusem, poznávání okolí Dun-
dalku a  hledání brigády. Čeká nás tedy ještě 
dlouhá cesta. Už teď ale můžeme říct, že ži-
vot a studium v zahraničí je rozhodně zážitek 
na celý život. Díky tomu, že jsme vystoupily 
z komfortní zóny, máme možnost seznámit se 
s novými lidmi, navázat nové kontakty, získat 
nové poznatky a vědomosti, blíže poznat jinou 
kulturu a  užít si studentský život z  jiné per-
spektivy. 

Magdalena Švecová a Radka Valná, 
absolventky Gymnázia Velké Pavlovice
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ROZHÝBEJME VELKÉ PAVLOVICE 2022

Tenisový Burčák 
open 2022 ovládli 
velkopavlovičtí

SÍŇ SLÁVY MARTINY SÁBLÍKOVÉ 
VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
ZÁŘÍ I ŠPIČKOVÝM VÍNEM

Přišel konec června a  bylo dobojováno. Ano, 
už tak dlouho to je, co skončila akce Rozhý-
bejme Velké Pavlovice. Až do rozdání cen 
výhercům jsme však nechtěli prozrazovat 
výsledky touto ofi ciální cestou. Poslední vou-
cher na nákup nejen sportovního oblečení či 
vybavení, které prvním třem v každé kategorii 
darovalo Město Velké Pavlovice, se podařilo 
„udat“ během měsíce září. Jak to tedy dopad-
lo?

V  letošním roce se zúčastnilo osob méně, 
něco přes 40 jedinců, kteří se rozhodli „udě-
lat něco pro své zdraví“ a zároveň se trochu 
vyhecovat. Cíl akce totiž zůstal stejný. Dát 
lidem motivaci s pohybem začít, ale i v něm 
setrvat a trošku „přidat“, je-li to ještě mož-
né. A skutečně se podařilo, spousta z nás se 
nechala namotivovat a  vybrala si i  jiný po-
hyb, než je jim tradiční. 

Já jsem třeba vzala do ruky kolo a zkusila ho 
přijmout jako zdroj zábavy a  bodovaných 
kilometrů. Změnou totiž bylo sbírání bodů, 
nikoliv kilometrů. Body byly přidávány jak 
za chůzi, běh (vždy 1 km = 1 bod), tak také 
za cyklistiku (3 km = 1 bod) a  plavání (1 km 
= 3  body). Variant pohybu tedy bylo několik 
a rozhodoval nejvyšší součet bodů. 

Stejně jako v loňském roce, i letos byly vyhod-
noceny výsledky pouze ve třech kategoriích, 
a  to kategorie děti, kategorie 18-54 let a  ka-
tegorie 55+. A výsledky mají opět úctyhodné.

Kategorie děti (do 15 let)
Tea Procházková 66,69 bodů

Kategorie 18–54 let
Iva Procházková 320,61 bodů
Stanislav Bálka 227,66 bodů
Lukáš Kunický 222,55 bodů

Kategorie 55+ let
Věra Hrabcová 100,82 bodů
Libuše Surmanová 96,21 bodů
Blanka Bezděková 44,13 bodů
Celkovou vítězkou se tak stala s vysokým bo-
dovým náskokem Iva Procházková, která je 
motivací i  pro ostatní, minimálně pro členy 
své rodiny, protože dětskou kategorii vyhrála 
její dcera s 66,69 body.

Z  mého pohledu se akce vydařila, nicméně 
vyhodnotit si svoji snahu, aktivitu a možnosti 
musí každý sám. 

Závěrem je nezbytné zmínit, že sbírat body 
v červnu bylo fajn, ale hýbat se je fajn v průbě-
hu celého roku. Takže směle do toho, pár ki-
lometrů bude za Vámi, ani nebudete tušit jak!

Pohybu třikrát zdar!

Mgr. Alena Havlínová

Olympijská vítězka z  Vancouveru a  Soči 
Martina Sáblíková spolu s trenérem Petrem 
Novákem mají unikátní síň slávy ve vinném 
sklepě. Úspěšným rychlobruslařům ji při-
pravil ve Vinných sklepech Františka Lot-
rinského ve Velkých Pavlovicích Jaroslav 
Pešák.

Ten je dlouholetým přítelem právě kouče 
světové i  evropské šampionky Petra Nová-
ka. Spolu vyrůstali ve vesničce Svratouch 
na hranici Moravy a  Čech. „Prožívali jsme 
spolu mládí. Hrávali jsme spolu fotbal i brus-
lili,“ připomíná Pešák, který má ale už dlou-
há desetiletí svůj domov ve vinařském měs-
tečku Velkých Pavlovicích.

Jako velký fanoušek rychlobruslení, a  sa-
mozřejmě fenomenální Martiny Sáblíkové, 
chtěl právě originálně spojit medailovou 
tradici velkopavlovických vín se světovými 
úspěchy rychle kmitajících ostrých nožů 
olympijské vítězky a  světové rekordmanky 
z Vysočiny a jejího trenéra. „Jezdím za nimi 
po celé Evropě, protože tento sport mě hodně 
strhává. Tedy například do Holandska, Ně-
mecka, Norska. Exponáty jsou ode mě a  ně-
které mi poskytl trenér. Martina jen tuší, že 
se tady něco chystá,“ prozradil ještě před 

přestřižením pásky Pešák.

Kouč Petr Novák byl ze síně slávy nadšený. 
„V každé kombinéze, co je tady, Martina ně-
jakou medaili získala. Do Velkých Pavlovic za 
kamarádem jezdím už desetiletí a  jsem tady 
vždycky rád. Rád si vzpomínám na mistrov-
ství světa v  norském Hamaru, kde Jarda na 
zábradlí pověsil velkou českou vlajku, na kte-
ré bylo napsané Velké Pavlovice,“ říká úspěš-
ný trenér přímo v síni slávy.

Ta je umístěná v  největší kóji hned vedle 
sálu věnovanému odrůdám révy vinné vy-
šlechtěné právě ve Velkých Pavlovicích. 
Slavnostní přestřižení pásky se ujala v pod-
večer prvního září sama Martina Sáblíková. 

Síní slávy ale mohou v současnosti prochá-
zet jen hosté ze zdejšího hotelu a návštěvní-
ci lotrinských sklepů.

Krátké popovídání s  Martinou Sáblíkovou, 
o bruslení, cyklistice i víně…

Jaké dojmy máte přímo tady ve Vaší síni 
slávy?

Když jsem sem jela na setkání, tak jsem 
nevěděla, co tady můžu čekat. Když jsem 

V sobotu 24. září 2022 se na velkopavlovic-
kých tenisových kurtech TJ Slavoj uskutečnil 
turnaj ve čtyřhrách Burčák open 2022. Za 
krásného slunečného podzimního počasí se 
zúčastnilo už tradičního sportovního klání 
deset dvojic.

Pro Velké Pavlovice je ohromnou ctí, radostí 
a potěšením, že se vítězi stali právě velkopav-
lovičtí tenisté, a to Přemysl Cendelín a Jan 
Maincl. Blahopřejeme!

Jiří Otřel

Tenisté Přemysl Cendelín a Jan Maincl 
třímají v rukou vítězný pohár v turnaj 
z Burčák open 2022



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

27

5

2022

si prošla kóji, tak mě to neuvěřitelně 
nadchlo. Toto samozřejmě pro mě nikdo 
nikdy neudělal. Jsem moc ráda, že někdo 
vymyslel tento nápad. A  jsem hrozně ráda, 
že nás tady mají rádi a že to vybudovali. Je 
to takový můj sklepní pomník. (úsměv) Je 
to nádherné.

Když se podíváte na ty kombinézy, vzpo-
menete si na úspěchy, kterých jste v nich 
dosáhla?

Samozřejmě měníme designy, tak vím, 
ve kterém čtyřletém cyklu jsem v  dané 
kombinéze závodila a se kterým úspěchem 
ji spojit. Třeba tato kombinéza je z let 2018, 
2019, kdy jsem zajela světový rekord na 
tři a  pět kilometrů v  Kanadě. Tady vedle je 
naopak náš design cyklistického trikotu, 
takže z  něj mám vzpomínky na kolo. Věci 
jsou tady téměř za celou kariéru, dokonce 
brusle jsou úplně ze začátků.

A  jaké pocity nebo vzpomínky máte na 
českou vlajku s  nápisem „Martino, vítá-
me vás ve Velkých Pavlovicích“?

Konkrétně do Velkých Pavlovic jsem jezdila 
už patnáct let zpátky přímo k  Pešákům. 
Mám to tady velice ráda. Zdejší okolí 
mám prozkoumaný. Chtěla bych jim tak 
poděkovat i za to, že mi tuto krajinu a oblast 
ukázali. Už jsem tady mezi vinicemi také 
něco naběhala, takže jsme byli i  na Kozím 
hrádku a  tak dále. Mám to tady spojené 
s  kamarády a  známými, o  kterých vím, 
že celou mou kariéru stojí za mnou. Za to 
jsem jim moc vděčná. Když se pak na ledě 
dostaví úspěch a  podívám se kolem, tak to 
snad ani není možné, když vidím, odkud 
tam za mnou přijeli a že stojí stále za mnou.

Ve vinném sklepě se nemůžu nezeptat: 
Špičková sportovkyně a  víno, jak to jde 
do sebe?

Mám víno hrozně ráda. Samozřejmě v prů-
běhu sezony je to jen decka, třeba po závo-
dě. Po sezoně mám víno velice ráda, takže 
si ráda otevřu lahvinku. Posedím si při ní 
s  kamarády nebo s  rodinou a  popovídáme 
si. Co se týče vína, jsem jednoznačně jeho 
velký fanoušek a milovník.

Takže jste ráda, že se síň sláva propojila 
s vínem?

Určitě. Jsem velmi ráda, že to někdo vymy-
slel a udělal to. Nedokázala jsem si to před-
stavit. Když to vidím na vlastní oči, tak je to 
nádhera a pro mě velká pocta.

Petr Turek, Břeclavský deník

Martina Sáblíková přestříhává ve Vinných sklepech Františka Lotrinského ve Velkých Pavlo-
vicích pásku k obrovskému překvapení a to ke své vlastní síni slávy

Nerozlučná dvojice – rychlobruslařka Martina Sáblíková se svým trenérem Petrem Novákem.
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KALENDÁŘ AKCÍ – říjen, listopad, prosinec 2022 & leden 2023

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

Za změny v programu či zrušení akcí 
zodpovídají pořadatelé.

DRAKIÁDA 
Sobota 22. října 2022, od 15:00 hodin 
(dle počasí do 18:00 hodin)

* pouštění draků, pečené brambory v popelu
* louka u rybníka na ulici Nádražní
* www.ekocentrumtrkmanka.cz, 
www.velke-pavlovice.cz

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

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie
* www.velke-pavlovice.cz

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ
SVĚT, KTERÝ MĚ OBKLOPUJE 
– FOTOGRAFICKÁ ESEJ
Čtvrtek 3. listopadu 2022, od 17:00 hodin

* výstavní sál Městského úřadu Velké 
Pavlovice, Náměstí 9. května 40

* www.velke-pavlovice.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA GYMNÁZIU
Sobota 5. listopadu 2022, 
od 9:00 do 16:00 hodin

* Gymnázium Velké Pavlovice
* www.gymnvp.cz, www.velke-pavlovice.cz

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

* vstupné 1.190 Kč
* Vinné sklepy velkopavlovických vinařů 
pořádajícího spolku Víno z Velkých Pavlovic
* www.vinozvelkychpavlovic.cz, 
www.velke-pavlovice.cz

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

* Sraz účastníků na Nám. 9. května 
před radnicí
* www.velke-pavlovice.cz

SVĚCENÍ MLADÉHO VÍNA ROČ-
NÍKU 2022
Neděle 20 listopadu 2022, od 15:00 hodin 

* Vinné sklepy Františka Lotrinského, 
vstup od TJ Slavoj, ulice Brněnská
* www.velke-pavlovice.cz

RAČTE S DĚTMI V KNIHOVNĚ
Středa 23. listopadu 2022, od 16:30 hodin

* Městská knihovna, Hlavní 6
* www.velke-pavlovice.cz/mestska-knihovna

DESKOVÉ HRY PRO ZIMNÍ DNY
Sobota 3. prosince 2022, 
od 13:00 do 20:00 hodin

* vstup zdarma
* volné hraní deskových her pro malé i velké
* hry a pomoc s pravidly zajištěny
* zasedací místnost Městského úřadu 
Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 40
* www.velke-pavlovice.cz/mestska-knihovna

BENEFIČNÍ KONCERT 
PRO MIRANDII
Sobota 3. prosince 2022

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

ROCKOVÉ VÁNOCE 
Sobota 17. prosince 2022 

* Sokolovna, Hlavní 1
* www.velke-pavlovice.cz

VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE 
Neděle 18. prosince 2022

* Náměstí 9. května, radnice města
* www.velke-pavlovice.cz

SILVESTR A NOVÝ ROK 
PŘED RADNICÍ
Sobota 31. prosince 2022, od 23:00 hodin

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

KROJOVANÝ PLES
Sobota 14. ledna 2023

* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz

MYSLIVECKÝ PLES
Sobota 21. ledna 2023

* Sokolovna
* www.velke-pavlovice.cz

KALENDÁRIUM FARNOSTI 
VELKÉ PAVLOVICE
VÍKENDOVÝ POBYT 
PRO ŠKOLÁKY 

Od čtvrtka 27. října 2022

* Těšany

SVATOHUBERTSKÁ MŠE 
Sobota 29. října 2022, v 18:00 hodin 

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

MŠE ZAKONČENÁ DUŠIČKOVOU 
POBOŽNOSTÍ NA HŘBITOVĚ 
Středa 2. listopadu 2022, v 18:00 hodin 

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
PRO ŠKOLÁKY 
Sobota 26. listopadu 2022, v 9:00 hodin

* Fara

ADVENTNÍ MŠE S ŽEHNÁNÍM 
ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Neděle 27. listopadu 2022, v 11:00 hodin

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

SETKÁNÍ DĚTÍ 
SE SV. MIKULÁŠEM
Úterý 6. prosince 2022, v 18:00 hodin

* Farní dvůr

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ 
V KOSTELE
Neděle 18. prosince 2022, v 18:00 hodin

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

I. VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
Sobota 24. prosince 2022, ve 20:00 hodin

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

BOŽÍHODOVÁ MŠE
Neděle 25 prosince 2022, v 11:00 hodin

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠE ZA MLÁDEŽ
Pondělí 26. prosince 2022, v 11:00 hodin

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

MŠE ZA RODINY
Pátek 30. prosince 2022, v 18:00 hodin

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!



INZERCE

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Matrix LED světlomety, aerodynamické kryty kol a vůbec 

poprvé u modelu KAROQ zadní světla s animovanými ukazateli 
směru jízdy a uvítacím efektem. Zavazadlový prostor se sedadly 

Variofl ex se může pochlubit velikostí 588 litrů.

Nová ŠKODA KAROQ

Ilustrativní fotografi e

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 

ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km

NOVÁ ŠKODA

Již od
KAROQ

AGROTEC a. s. 
Brněnská 74

693 01 Hustopeče

Tel.: 519 402 111

www.agrotecauto.cz

638 900 Kč

SKLADEM

Alžběta FILOVÁ
Tel.: 724 137 974

 fi lova@agrotec.cz

Martina SHUPLEROVÁ
Tel.: 722 991 671

schuplerova@agrotec.cz

SKODA_KAROQ_inzerce_pavlovice_prodejci_skladem_210x148.indd   1 29.09.2022   14:33:31

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 6/2022 – 30. listopadu 2022
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 6/2022 – 12. prosince 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!



Jitka ZOBÁČOVÁ

+420 724 341 594
zobacova@agrotec.cz

www.agrotec.cz/
zeleny-agrotec

VY
RO

BENO V ČESKÉ REPUBLICE

Nosnost 1 500 kg

Kategorie vozidla 
do 3 500 kg

Homologace 
kategorie N1

Konstrukční 
rychlost 65 Km/h

Pulzní regulace 
ZAPI

Bezpečnostní 
ochranný rám

Servořízení

Uzavřená kabina 
s vytápěním

Různé varianty 
nástaveb

Baterie LiFePo4 
technologie

Čistě elektrický komunální vůz ET CITY.
Splní každou misi ve Vaší obci –
s možností pořízení dotace.

TPC ET CITY II

GD_E.T.CITY_inz_210x148.indd   1 30.09.2022   12:39:41

Křupavá
Svatomartinská husička

Mladé víno
Moravské božolé   ®

Svatomartinské víno

obsahuje nejchutnější a nejkřehčí 
maso s pozitivním cholesterolem, díky 
úžasnému gurmánskému zážitku

22. 10. 2022 – 20. 11. 2022

od 11. 11. 2022
více na: www.zamecekmikulov.cz



PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
PROFESIONÁLNÍ VIDEOPROHLÍDKA

BYTY

POZEMKY DOMY

SKLEPY

makler@janvystoupil.cz
www.janvystoupil.cz

+420 774 999 016

PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:
›
›
›
›
›
›

Rodinný dům s dvorem nebo menší zahradou
Stavební pozemek nebo pozemek s domem k demolici
Vinný sklep nejlépe s vlastním vinohradem
Starší rodinný dům k rekonstrukci
Rekreační objekt (apartmány, vinné sklepy, chaty a chalupy)
Ornou půdu pro hospodaření, vinice a sady

Jan Vystoupil




