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SLOVO STAROSTY

V posledním čísle Velkopavlovického zpravo-
daje, jehož redakční uzávěrka byla po komu-
nálních volbách, ale ještě před ustanovujícím 
zastupitelstvem města, kde se volil starosta, 
místostarosta a  radní, jsem zmínil tuto větu: 
„Ať už je složení vedení města jakékoliv, přeji 
mu co možná nejspokojenější občany, protože 
spokojení občané = spokojený starosta, mís-
tostarosta, radní i zastupitelé.“ Od začátku do 
konce je tato věta ryzí pravdou. 

Jenomže všichni víme, že 100 % občanů nebu-
de nikdy spokojeno. Potom už je jenom otáz-
kou s čím nebude spokojeno.

Přestože jsem nově zvolený starosta, mám 
jednu velkou výhodu, kterou někteří noví sta-
rostové nemají. Myslím si, že vím, co je reálné. 
Co je reálné zrealizovat, co očekávat od ob-
čanů, kteří se mnou jsou „v pohodě“, ale taky 
v  nepohodě. Nápadů je spousta, ale kdo zná 
detaily, tak po chvilce zjistí, že všechno nejde 
jednoduše, tak jako když se linou slova z  úst 
popisující ony nápady.

Na druhou stranu je mi jasné, že „jet“ stále ve 
stejných kolejích není také dobré. A vzhledem 
ke složení rady města to ani nebude možné. 
Naše sdružení #nejenHASICIVP má v  radě 
města pouze dva členy, Patrioti Velkých 
Pavlovic členy tři. Zdá se býti toto složení 
pro naše sdružení poněkud nešťastné, ale 
odůvodnění je logické. V zastupitelstvu města 
máme každé sdružení čtyři mandáty. Patrioti 
získali více hlasů jako „skupina“ a  já zase 
nejvíce hlasů z oněch osmi zastupitelů. Přesto 
věřím, že se podaří prosadit i  nám některé 
naše sliby, které jsme prezentovali před 
volbami, ale hlavně bych si přál, aby bylo co 
nejvíce spokojených občanů města. 

Rada města se od svého zvolení sešla již pět-
krát, což znamená, že jedná skoro jednou týd-
ně. Příčinou častějších schůzí je skutečnost, 
že je třeba vysvětlovat některé věci podrobně-
ji, z kraje listopadu se také řešili věci nahroma-
děné k vyřízení z doby mezi volbami a ustano-
vujícím zastupitelstvem města. To že máme 
v  pětičlenné radě města tři ženy na to určitě 
vliv nemá . Zajímavostí také je, že má město 
Velké Pavlovice nejmladší složení rady města 
od roku 1990. Končící rada měla věkový prů-
měr 58 let, začínající má 40,4 let. A zmiňova-
né tři ženy v radě města? Nejen zajímavost, ale 
možná i rarita v širokém okolí.

A  co se chystá na rok 2023? Zastupitelstvo 
města schválilo 1. prosince 2022 rozpočet 
města na následující rok 2023. Byť panuje 
nejistota s cenami energií a čekáme, jak se vy-
vinou ceny stavebních prací, plánování je nut-
né, a tak plánujeme. V případě, že bude zájem 
o  výstavbu rodinných domků u  Trkmanky, 
jsou vyčleněny fi nanční prostředky na komu-
nikaci i inženýrské sítě, také je v plánu odstra-
nit dřevěné prvky na skateparku a nahradit je 
betonovým monolitem, podobně jako je tomu 
ve Velkých Bílovicích. Zabýváme se i  výstav-
bou areálu u  sokolovny. Bylo dohodnuto, že 
bude areál řešen po částech a v letošním roce 
by mohlo dojít k výstavbě prostor pro prodej, 
popř. skladování v místech, kde se pravidelně 
při větších akcích prodává občerstvení. 

Relativně velkou zátěží pro město by mohlo 
být rozšíření čistírny odpadních vod. Veške-
rou administraci delegovalo město na Vodo-
vody a  kanalizace Břeclav, a.s. V  současné 
době je vypsáno zadávací řízení na podávání 
nabídek na zpracování projektové dokumen-
tace. Jak je zmiňováno, fi nancovat bude akci 
město Velké Pavlovice s tím, že bude požádá-

no na spolufi nancování o dotační prostředky. 
Pokud se nepodaří dotace získat, rozšíření 
ČOV se realizovat zřejmě nebude. Město bude 
na rozšíření ČOV požadovat fi nanční podíl 
i  od podnikatelských subjektů, které mají na 
rozšíření kapacity enormní zájem.

Velkou neznámou je zatím stavba budovy 
ZUŠ, knihovny a TIC. Zastupitelé se dohodli, 
že budou pozastaveny projekční práce a bude 
řešeno možné přesunutí TIC a  knihovny do 
Ekocentra Trkmanka a  pokud by bylo toto 
možné, řešila by se pouze výstavba budovy zá-
kladní umělecké školy. Celá situace je ovšem 
komplikovanější, než se zdá.  Ekocentrum 
Trkmanka je zatížena ještě 10 let dotačním 
titulem a je třeba dodržovat dotační podmín-
ky. S umístěním knihovny a TIC tak musí dát 
souhlas poskytovatel dotace a  tento souhlas 
nebude lehké získat. Město Velké Pavlovice 
řeší také možné odkoupení nemovitosti vedle 
základní umělecké školy od Jihomoravského 
kraje (bývalá Služba škole), čímž by vznikl 
prostor pro výstavbu nové ZUŠ, popř. dalších 
objektů.

Za zmínku snad stojí i  zpracovávání projek-
tové dokumentace k  revitalizaci areálu býva-
lé Moravské Agry. Investor v  současné době 
zpracovává projektovou dokumentaci s  tím, 
že bude na místě počítáno také s  prodejnou 
většího obchodního řetězce.

To, co jsem vám chtěl sdělit z pracovních zá-
ležitostí jste právě dočetli. Zbývá mi však vám 
všem ještě popřát klidný zbytek roku 2022, 
nádherné Vánoční svátky a  co možná nejpří-
jemnější nový rok 2023.

Petr Hasil, 
starosta města Velké Pavlovice

Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Rada města se za období od vydání minulé-
ho zpravodaje sešla celkem pětkrát 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):
• Rozpočtové opatření č. 8/2022, celkové pří-

jmy, celkové výdaje a  celkové fi nancování 
zůstalo beze změn. Změny byly provedeny 
u výdajů v rámci paragrafů, a to do výše roz-
počtové rezervy.

• Navýšení příjmů a výdajů příspěvkové orga-
nizace Gymnázium Velké Pavlovice, p. o. ve 
výši 1.981.700 Kč. Toto navýšení se týká na-
výšení investičního příspěvku od zřizovatele 

ve výši 649.600 Kč a neinvestičního příspěv-
ku od zřizovatele ve výši 123.500 Kč, nein-
vestiční zálohy na transfer ve výši 945.600 
Kč a  investiční zálohy na transfer ve výši 
263.000 Kč, a to vše na projekt „Cestou digi-
talizace technického vybavení ke kvalitnímu 
vzdělávání 21. století“. Zvýšení příspěvku 
od zřizovatele a poskytnutí záloh na transfer 
bylo schváleno na 23. zasedání Zastupitel-
stva města Velké Pavlovice dne 1. září 2022.
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• Uzavření Smlouvy č.: HO-
001030073588/001-RGV o smlouvě budou-
cí o  zřízení věcného břemene s  umístěním 
distribučního zařízení s EG. D, a.s. se sídlem 
Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, 
IČ: 28085400 na stavbu s  názvem „Velké 
Pavlovice, VN, lok. ZD, TS Družstvo K1“ za 
cenu 52.600 Kč bez DPH.

• Licenční smlouvu č. VP_2022_148377 mezi 
společností OSA – Ochranný svaz autorský 
pro práva k dílům hudebním, z. s. a městem 
Velké Pavlovice na kulturní akci Velkopav-
lovické vinobraní 2022 ve výši 10.886,40 Kč 
bez DPH.

• Poskytnutí občerstvení pro herce Diva-
dla Klauniky, Orlí 1, 602 00 Brno, DIČ: 
CZ530717015 v celkové výši 700 Kč.

• Smlouvu o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje na účelovou inves-
tiční fi nanční podporu na realizaci pro-
jektu „Vybavení ordinace zubního lékaře“. 
Podmínkou realizace této dotace je usku-
tečnění plnění v  termínu nejpozději do 31. 
prosince 2022. Dotace je poskytnuta ve výši 
250.000 Kč.

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  dílo na veřej-
nou zakázku „Technické zázemí Města 
Velké Pavlovice“ a  to s  fi rmou FIRESTA 
– Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýn-
ská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 253 
17 628, kde se mění pod bodem 5.1 Cena 
díla na 9.503.836,96 bez DPH (s  DPH na 
11.499.642,72 Kč). Ostatní ujednání uvede-
ná ve Smlouvě zůstávají v platnosti a neměn-
ná.

• Dodatek č. 1 k  Pojistné smlouvě č. 
C550010709, uzavřené s  Allianz pojišťov-
nou, a. s., IČ: 47115971, kdy do této pojistky 
je zahrnut pracovní stroj Bobcat. Všechna 
ostatní ustanovení pojistné smlouvy včet-
ně příloh, pojistných podmínek, smluvních 
ujednání a doložek zůstávají v platnosti beze 
změny.

• Smlouvu o závazku umožnit zřízení služeb-
nosti s  fi rmou Arte Vini Velké Pavlovice, 
s.r.o., IČ: 28300432 k  tíži pozemku parc. č. 
5402/3.

• Přílohu ke Smlouvě o  technické podpoře č. 
42/13 s fi rmou VITA software, s.r.o., Na Be-
ránce 57/2, Praha 6, 160 00, která od 1. led-
na 2023 nahrazuje současnou přílohu.

• Rozpočtové opatření č. 9/2022, celkové 
příjmy jsou navýšeny o 514.000 Kč, celkové 
výdaje jsou navýšeny o  514.000 Kč a  beze 
změny zůstalo celkové fi nancování. Změny 
byly provedeny u výdajů v rámci paragrafů, 
a to do výše rozpočtové rezervy.

• Smlouvu o spolupráci s fi rmou VaK Břeclav, 
a. s., se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 
Břeclav, IČ: 49455168. Účelem této smlouvy 
je úprava práv a povinností smluvních stran 
při realizaci opravy kanalizace v  ul. Staro-
horská, nutných pro realizaci výměny ka-
nalizačního potrubí PP DN400 a 4 ks kana-

lizačních šachet, celkové délky 210 m, která 
musí být provedena před rekonstrukcí veřej-
ných prostranství – asfaltového chodníku.

• V  souladu s  § 11a, odst. 1a) Zákona č. 
301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení 
a  o  změně některých souvisejících zákonů 
schvaluje Jiřího Otřela a Ing. Petra Mikulicu 
pověřenými členy Zastupitelstva města Vel-
ké Pavlovice, před nimiž mohou snoubenci 
učinit prohlášení o  uzavření manželství. 
Rada města Velké Pavlovice – v souladu s § 
108 odst. 2 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že 
Jiří Otřel a Ing. Petr Mikulica mohou užívat 
při občanských obřadech závěsný odznak.

• Zřízení těchto komisí: Komise přestupková, 
Komise stavební a  životního prostředí, Ko-
mise kulturní a sportovní, Komise školská.

• Rozpočtové opatření č. 10/2022, celkové 
příjmy jsou navýšeny o 1.492.100 Kč, celko-
vé výdaje jsou navýšeny o 1.492.100 Kč a cel-
kové fi nancování zůstalo beze změn. Změny 
byly provedeny u výdajů v rámci paragrafů, 
a to do výše rozpočtové rezervy.

• Upravený termín vernisáže k výstavě výtvar-
né dílny dospělých senických výtvarníků 
z letošních prací z projektu se Štefanem Or-
them. Vernisáž se uskuteční v pátek 16. pro-
since 2022 v  17:00 hodin ve výstavním sále 
MěÚ a samotná výstava potrvá do 24. ledna 
2023. Rada současně schvaluje spolupořa-
datelství, a  to formou fi nancování kultur-
ního programu a  drobného občerstvení na 
vernisáži.

• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  dílo č. 126/
LBAA-022/2022 na akci „Velké Pavlovice - 
ul. V Sadech, komunikace, I. část“ s fi rmou 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 
158 00 Praha 5, Odštěpný závod Morava, 
Tovární 3, 620 00 Brno, IČ:60838744. Do-
datek mění cenu díla na 1.625.096,77 Kč bez 
DPH (s DPH 1.966.367,09 Kč).

• Smlouvu o výpůjčce č. 3/2022 mezi městem 
Velké Pavlovice a  MDDr. Adamem Roma-
nem, IČ: 17264847 (movitý majetek dle se-
znamu smlouvy – zubní ordinace 3.NP na 
ZS) od 10. listopadu 2022 do 31. prosince 
2027.

• Smlouvu s  E.ON Energie, a.s., F. A. Ger-
stnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 
České Budějovice, IČ: 26078201. Jedná se 
o  smlouvu na dobu neurčitou s  výpovědní 
lhůtou 1 měsíc, ceny energií jsou spotové.

• Pořádání plesu města Velké Pavlovice dne 
28. ledna 2023 a spolupořadatelství na akci 
Běh o  Velkopavlovickou meruňku, který se 
uskuteční dne 25. března 2023.

• Smlouvu o dílo k technickému zabezpečení 
– ozvučení, osvětlení a  zastřešení pódia na 
kulturní akci „Velkopavlovické vinobraní 
2023“ ve dnech 15. a 16. září 2023 mezi měs-
tem Velké Pavlovice a Jaromírem Rajchma-
nem TONSTUDIO, Josefovská 969, 696 17 
Dolní Bojanovice, IČ: 41515391. Cena je sta-
novena na 229.000 bez DPH.

• Finanční dar ve výši 2.000 Kč *** v  sou-
vislosti s  pořádáním Štěpánského turnaje 
v malé kopané dne 26. prosince 2022.

• Nájemní smlouvu a  smlouvu o  budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem 
Velké Pavlovice a  Povodím Moravy, s. p., 
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 
70890013. Jedná se umístění 5 kanalizač-
ních přípojek dle projektu „Velké Pavlovi-
ce – RD U Trkmanky“ SO 301 Kanalizační 
přípojky. Předmětem nájmu je část pozem-
ku parc. č. 4374/1, dočasný zábor 41,1 m2 
(trvalý 19,84 m2). Nájem je stanoven ve výši 
1.000 Kč/rok s  automatickým zvyšováním 
nájemného o  příslušné procento, odpoví-
dající kladnému vývoji indexu spotřebitel-
ských cen.

• Zadání PD na komunikaci na ul. Stará. Na 
tuto akci je možnost zažádat o dotaci.

• Zhotovení stolního kalendáře na rok 2023. 
Kalendáře budou občanům rozdány zdar-
ma.

• Smlouvu o  dílo na realizaci montáže dvou 
klimatizačních jednotek za celkovou cenu 
55.744 Kč (včetně 21 % DPH) společností 
Klimatizace BŘECLAV s.r.o., Francouzská 
421/87, 602 00 Brno.

• Smlouvu o  převodu vlastnictví k  majetku 
České republiky (Česká republika – Hasič-
ský záchranný sbor Jihomoravského kraje, 
Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever). Jedná 
se o  radiostanici v  celkové evidované hod-
notě 46.380,53 Kč na naše město (využívá 
JSDH). Původní smlouva byla uzavřena se 
zapůjčením radiostanice na 5 let. Převod 
vlastnictví je bezúplatný.

• Poskytnutí fi nanční částky na odměny pro 
soutěžící v  soutěži vyhlášené místní kni-
hovnou s názvem Můj betlém (trojrozměrné 
práce). Betlémy budou vystavené při vánoč-
ním jarmarku ve výstavním sále a  zároveň 
proběhne i  vyhlášení vítězů. Rada města 
schvaluje částku 5.000 Kč na rozdělení od-
měn.

• Finanční dar pí *** ve výši 3.000 Kč za 
pořádání vánoční dílničky na MěÚ Velké 
Pavlovice v  neděli 18. prosince 2022 při 
Vánočním jarmarku.

• Smlouvu o vystoupení skupiny FLERET na 
VPV dne 15. září 2023. Cena vystoupení je 
stanovena na 65.000 Kč. Smlouva je uzavře-
na s  Fleret MUSIC, Silvia Hrachová, Lhot-
sko 24, Vizovice, IČ: 76427023.

• Smlouvu o zřízení služebnosti u stavby s ná-
zvem „11010-097166 RVDSL1921_M_B_
VPAV3-VPAV1HR_NDN“. Akce řeší úpra-
vu telekomunikační sítě CETIN ve Velkých 
Pavlovicích na pozemku parc. č. 202/4 
a parc. č. 251. Smlouva je uzavřena mezi CE-
TIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 
Praha 9, IČ: 04084063 a městem Velké Pav-
lovice za cenu 4.000 Kč bez DPH.

• uzavření Smlouvy č.: HO-
001030079004/003-RGV o smlouvě budou-
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cí o  zřízení věcného břemene s  umístěním 
distribuční soustavy s EG. D, a.s. se sídlem 
Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, 
IČ: 28085400 na stavbu s  názvem „Velké 
Pavlovice, rozšíření kNN, S.M.K. K7738/1“. 
Umístění distribuční soustavy: 7755, 7753, 
7751 a  7752 - kabelové vedení VN za cenu 
16.600 Kč bez DPH.

Rada města neschvaluje:
• Nabídku koncertu od Arte per Tutti v  Eko-

centru Trkmanka se spoluúčastí města ve 
výši 10.000 Kč. Skupině Arte per Tutti byla 
nabídnuta možnost pořádat koncert při vá-
nočním jarmarku v  podkroví ve výstavním 
sále, popř. při jiné příležitosti (vernisáže 
apod.).

Rada města projednala:
• Žádost od Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových na vyjádření k  pozem-
ku KN parc. č. 1454/2, k. ú. Velké Pavlovi-
ce jako Silničního úřadu. Bude odpovězeno 
a požádáno o odkup tohoto pozemku.

• Návrhy příspěvku pro Mikroregion Husto-
pečsko ve výši 50.000 Kč a návrh příspěvku 
pro Modré Hory ve výši 64.000 Kč. Příspěv-
ky budou součástí schvalovaného rozpočtu 
na rok 2023.

Rada města stanovuje:
• Den pro uzavírání manželství pátek v  době 

od 08:00 do 14:00 hodin. V tuto dobu koná-
ní obřadu snoubenci s  trvalým pobytem na 
území ČR za uzavření manželství v souladu 

se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, správní poplatek nehradí. Manžel-
ství se uzavírá na místě určeném pro konání 
slavnostních obřadů, kterým je obřadní síň 
radnice, Náměstí 9. května 700/40, Velké 
Pavlovice.

Dne 20. října 2022 se konalo ustavující zase-
dání nově zvoleného Zastupitelstva města Vel-
ké Pavlovice. O  novém složení zastupitelstva 
se více dozvíte v příspěvku níže (strana 3).

Ing. Jana Václavková, tajemnice Městského 
úřadu Velké Pavlovice

VELKÉ PAVLOVICE MAJÍ NOVÉHO STAROSTU, 
MÍSTOSTAROSTKU A RADNÍ
Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva 
města, které se uskutečnilo ve čtvrtek 20. října 
2022, si velkopavlovičtí zastupitelé ze svých 
řad zvolili nové vedení města.

Starostou města byl zvolen Petr HASIL 
(#nejenHASICIVP), místostarostkou byla 
zvolena Mgr. Renata BLÁHOVÁ (Patrioti 
Velkých Pavlovic). Jak starosta, tak i  mís-
tostarostka jsou pro svou funkci uvolněni ze 
zaměstnání. 

Radními byli zvoleni: Mgr. Alexandra MA-
ZALOVÁ (Patrioti Velkých Pavlovic), Mgr. 
Alena HAVLÍNOVÁ (#nejenHASICIVP), 
Ing. Petr MIKULICA (Patrioti Velkých Pav-
lovic).

Zastupitelé města Velké Pavlovice pro vo-
lební období 2022 až 2026 jmenovitě: 

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 

Petr Hasil, starosta města Velké Pavlovice

Noví členové zastupitelstva města Velké Pavlovice pro volební období 2022 - 2026.
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VODNÍ NÁDRŽ ZÁBLATSKÁ BYLA ZKOLAUDOVÁNA,
U KONCE JE I VÝSTAVBA TŮNÍ A MOKŘADŮ

DOTAZNÍK pro občany 

města Velké Pavlovice

Plánování sociálních služeb 

2023–2024

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT Neváhejte požádat si o dotaci!

Jižně od města Velké Pavlovice, směrem na 
sousední město Velké Bílovice, vznikla na le-
vém břehu říčky Trkmanka nová vodní nadrž, 
tůně, mokřady a také zde byly vysazeny stovky 
stromků. 

Celá akce byla spolufi nancována dotačními 
prostředky. V  případě výstavby vodní nádrže 
činí náklady 12.907.971,98 Kč, z toho dotační 
prostředky z  programu Podpora opatření na 
drobných vodních tocích a  malých vodních 
nádržích - 2. etapa ve výši 8.708.000 Kč (vy-
čerpáno ale pouze 8.645.865,34 Kč z důvodu 
změny podmínek).

Nové vodní plochy na Záblatské jsou již zko-
laudovány.

Náklady na tůně, mokřady a  výsadbu čini-
ly celkem 17.683.439,61 Kč (způsobilé vý-
daje 17.227.511,61 Kč, nezpůsobilé výdaje 
455.928 Kč) z toho je hrazeno z dotací z pro-
gramu Operační program životní prostředí 
2014-2020 ve výši 17.227.511,61 Kč. (Dotace 
byla poskytnuta ve výši 100 % na způsobilé 
výdaje.)

Cílem projektu je vytvořit vodní plochy s litorál-
ními zónami a množstvím vodních a mokřad-
ních biotopů. Ty budou podporovat biodiverzi-
tu a vyšší ekologickou stabilitu krajiny.

Petr Hasil, starosta města Velké Pavlovice

V  lednu 2023 bude otevřena výzva NOVÁ 
ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT, která má 
pomoci snížit náklady na vytápění Vašich 
domácností. 

MAS Hustopečsko ve spolupráci s  městem 
Velké Pavlovice nabízí občanům bezplatnou 
pomoc při získávání fi nanční podpory z toho-
to programu. 

V případě zájmu kontaktujte pracovníky 
MAS Hustopečsko:
Ing. Michal Zich; tel.: 774 113 357; 
e-mail: info.mashustopecsko@gmail.com
Ing. Veronika Mikulicová; tel.: 774 364 013; 
e-mail: veronika.mikulicova@email.cz 

Na jaké projekty mohu žádat fi nanční do-
taci v  rámci programu NOVÁ ZELENÁ 
ÚSPORÁM?
• zateplení střechy – max. 120.000 Kč

zateplení fasády – max. 6.000 Kč/běžný 
metr

• zateplení stropu – max. 50.000 Kč
• výměny vchodových dveří – max. 18.000/

dveře
• zateplení podlah – max. 60.000 Kč
• výměny oken – max. 12.000/okno

Kdo může žádat?
Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, 
nebo trvale obývané rekreační stavby za pod-
mínky, že: 

• jsou všichni členové domácnosti příjemci 
starobního důchodu nebo invalidního 
důchodu 3. stupně.

• pobírala domácnost v období od 12. září 
2022 příspěvek na bydlení.

Kdy si mám žádost podat?
Příjem žádostí se otevře 9. ledna 2023, je nut-
né podat v součinnosti s MAS Hustopečsko.

Výše dotace?
Dotace je až do výše 150.000 Kč vyplácena 
zálohově.
Dotace je vyplácena také zpětně na realizace 
uskutečněné již od 12. září 2022.

Zdroj: MAS Hustopečsko, z. s. 
* www.mashustopecsko.cz/zelena-usporam-

-light

Vážení občané,
na 3. setkání Rady Velké Pavlovice jsme řešili možnos-
ti sociální výpomoci pro Vás, naše občany. Zjistili jsme 
však, že nemáme dostatečné informace o tom, co občané 
žádají/hledají/potřebují. Abychom mohli na tyto potřeby 
reagovat, rozhodli jsme se připravit dotazníky, jejichž vy-
plnění bude anonymní a dobrovolné. 
Výsledky šetření budou sloužit jako zpětná vazba a  jako 
podklad pro zlepšení kvality života v našem městě.
Dotazník je zveřejněn na webových stránkách města Velké 
Pavlovice nebo je vložen ve zpravodaji. Vyplněný jej pro-
sím odevzdejte do schránky důvěry umístěné na budově 
Městského úřadu Velké Pavlovice, případně v knihovně, 
nebo na e-mailové adrese gawlova@velke-pavlovice.cz do 
31. ledna 2023.

Mgr. Renata Bláhová, 
místostarostka města Velké Pavlovice

Hledám dlouhodobý pronájem 
bytu o velikosti 2+1 nebo 2+kk, 
případně  menšího domku
- ve Velkých Pavlovicích 
   nebo blízkém okolí.
Kontakt:
PhDr. Aleš Vaněk
Tel. 704 037 778
E-mail: ales.vanek@seznam.cz 

POPTÁVKA BYDLENÍ

inzerce



DOTAZNÍK
URČENÝ OBČANŮM MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE

PRO OBLAST PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2023–2024 

Vážení občané Velkých Pavlovic,

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při dotazníkovém šetření v oblasti poskytování sociálních služeb, jejich dostupnosti, zjišťování 
potřeb občanů města a informovanosti o poskytovatelích sociálních služeb ve Velkých Pavlovicích.

Dotazníky jsou anonymní. S výsledky šetření budete seznámeni prostřednictvím zpravodaje.

Vyplněné dotazníky odevzdejte do schránky důvěry umístěné na budově Městského úřadu, případně v  knihovně, nebo na emailové 
adrese gawlova@velke-pavlovice.cz do 31. ledna 2023.

Dotazník je ke stažení i na stránkách města Velké Pavlovice.

část a)  MAPOVÁNÍ  POTŘEB OBČANŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH   SLUŽEB

1. Jaké sociální služby a pomoc Vám ve Velkých Pavlovicích chybí, které služby byste využil/a Vy nebo někdo z rodiny?
Přechodné krizové bydlení 
Možnost nízkonákladového bydlení – sociální bydlení
Odborné sociální poradenství (bezplatné poskytnutí rady, informací)
Bezplatná sociálně – právní poradna, dluhové poradenství
Pomoc při hledání zaměstnání
Osobní asistence (pro klienty se sníženou soběstačností, seniorům a zdr. postiženým)
Odlehčovací služby (krátkodobé umístění klienta do pobytového zařízení) 
Hospic – péče o klienty v terminálním stádiu
Nic nepostrádám
Jiná služba či pomoc, napište .........................................................................................................................................................

2. V případě zhoršení zdravotního stavu, stáří nebo sociálních problémů, obrátíte se na:
Rodina, přátelé, sousedé, okolí
Odborná pomoc – MěÚ, hledání sociální služby
Poskytovatele sociálních služeb 
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Hustopeče (příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na 

bydlení, dávky hmotné nouze)
Lékař
Církev   
Jiné osoby, instituce, zařízení sociálních služeb ……………....................................................................………………………...........

3. Jaké sociální události a zdravotní problémy jste za poslední 3 roky řešili a hledali jste pomoc odborníka nebo konkrétní 
organizace?
Problémy zdravotního charakteru
Problémy materiálního charakteru – fi nanční problémy, ztráta bydlení, nezaměstnanost
Zvýšení cen energií
Problémy v rodině s výchovou dětí, partnerské vztahy, domácí násilí
Závislosti na alkoholu, drogách, hracích automatech, hazard
Jiné problémy či události ………………………………….....................................................................................…………………………
4. Domníváte se, že máte dostatek informací o sociálních službách a pomoci?
Ano
Ne
Částečně, mám výhrady, napište ….………….................................................................................................………………………….



5. Co by podle Vás mohlo vést k lepší informovanosti o sociálních službách?
Více informací ve zpravodaji
Více informací na internetových stránkách města Velké Pavlovice
Více informací přímo u poskytovatelů sociálních služeb
Více informací u lékařů
Osvětová činnost, besedy s poskytovateli sociálních služeb, Dny otevřených dveří  
Informace jsou dostačující
Jiné, uveďte ....................................................................................................................................................................................

6.  Jak hodnotíte dostupnost nákupu a kvalitu služeb ve městě?

..............................................................................................................................................................................................................

7.  Jak hodnotíte kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče ve městě? (dovoz obědů, doprava k lékaři, pomoc v životních 
situacích)

..............................................................................................................................................................................................................

8.  Zvládnete vyplnit běžné formuláře na internetu, abyste si vyřídili žádost o sociální příspěvek?

..............................................................................................................................................................................................................

9. Existuje nějaká sociální služba, kterou potřebujete, ale nemůžete využívat? Pokud ano, jaká?

..............................................................................................................................................................................................................

Pokud máte návrhy ke zlepšení životní situace, popř. sociálních služeb, které by Vám mohly/měly pomoci, uveďte 

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

část b)  ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY

1. Pohlaví                     
Muž                                      
Žena
 
2. Ekonomická aktivita 
Jsem ekonomicky aktivní (zaměstnanec, OSVČ, jiná forma výdělku…)
Jsem ekonomicky neaktivní (důchodce, student, MD, nezaměstnaný…)

3. Označte, do které věkové kategorie patříte?
do 18 let    
19–26 let
27–39 let 
40–50 let
51–65 let
65 a 75 let 
76 a více            

4. Vzdělání 
Základní, neukončené základní
Vyučen bez maturity, středoškolské bez 

maturity
Středoškolské s maturitou
Vysokoškolské, VOŠ  
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Poděkování velkopavlovickým…

TELEGRAFICKY

Služby města mají nového 
pomocníka 
(19. 10. 2022)
Technické vybavení Služeb města Velké 
Pavlovice je bohatší o  čelní nakladač 
BOBCAT, který zefektivní práci při výstavbě 
a údržbě města. Nakladač dodala vysoutěžená 
fi rma GRONTECH-AGRO s.r.o., Hodonín 
za 2.901.822 Kč včetně DPH.

Oprava kanalizace v ulici 
V Sadech bezvýkopovou 
metodou
(20. 10. 2022)
Společnost Vodovody a  kanalizace Břeclav, 
a. s. dne 20. října 2022 informovala město 
Velké Pavlovice o  zahájení sanace kanaliza-
ce v  ulici V  Sadech bezvýkopovou metodou. 
Práce byly zahájeny ještě téhož dne frézová-
ním nerovností vnitřního povrchu kanalizace. 
Povrchy komunikace nebyly stavbou dotčeny. 
Zhotovitelem stavby je fi rma Bezvýkopové 
technologie TRASKO, a. s. Vyškov.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Nový čelní nakladač BOBCAT již plně slouží 
službám města.

Touto cestou bychom velmi rádi a upřímně po-
děkovali občanům Velkých Pavlovic, kteří se 
připojili ke sbírce na SCHODIŠTNÍ SEDAČ-
KU pro naši dceru Sárinku. Poděkování patří 
rodině, kamarádům, spolužákům a  známým 
i všem dárcům, o kterých víme, i těm anonym-
ním.

Protože Vás tentokrát bylo opravdu hodně, 
rozhodli jsme se neděkovat jmenovitě, a  to 
proto, abychom na někoho nezapomněli. 
Každý přispěl podle svých možností, My jsme 
za jakoukoliv pomoc vděční a moc si jí vážíme. 
Díky každému z  vás se podařilo tuto sbírku 
dotáhnout do zdárného konce a  sedačka od 
fi rmy Vecom je nainstalovaná u  nás doma 
a je v plném provozu.

Tato pomůcka nám nesmírně ulehčila péči 
o  dceru po operaci a  využijeme ji bohatě 
i  při následných intenzivních rehabilitacích 
a  kontrolách. Nyní Sárinku čeká dlouhodo-
bá rekonvalescence, která bude prioritou pro 
tento rok, aby Sárinka vše zvládla a  všechno 
dopadlo podle našich představ. Velkou odmě-
nou by pro nás bylo, kdyby Sárinka chodila 
zase normálně a  vše by pro ni bylo o  mnoho 
jednodušší.

Ještě jednou moc děkujeme a jsme rádi, že jste 
nám v  této nelehké situaci podali pomocnou 
ruku.

Petra & Radek Dostoupilovi, rodiče Sárinky
Těžko na cvičišti, lehce na bojišti! Dle tohoto 
navýsost pravdivého rčení si Sárinka scho-
dišťovou sedačku vyzkoušela raději ještě 
před náročným operačním zákrokem. 

KULTURNÍ ŽIVOT 
A REPORTÁŽE Z NAŠICH AKCÍ

Prostor, který mě obklopuje
Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 byla ve Velkých 
Pavlovicích slavnostní vernisáží zahájena vý-
stava fotografi í, která nese název „Prostor, 
který mě obklopuje“. Představuje soubor pra-
cí 11 velkopavlovických a  senických autorů, 
vycházející z  letošní vzájemné spolupráce na 
projektu pod vedením lektora a  kurátora vý-
stavy Mgr. Antona Sládka. Úkolem fotografů 
bylo přeložit fotografi e na zadané téma, jež 
současně budou tvořit „fotografi ckou esej“, 
tedy souvislý příběh, vyprávění o  světě, kte-
rý nás obklopuje, vyprávění takové, aby bylo 

určeno příštím generacím jako sběrný doku-
ment.

Mgr. Sládek je profesionálním fotografem, ži-
jícím a tvořícím v Bratislavě, jenž se nezávislé 
umělecké tvorbě věnuje od roku 1987. Právě 
on zadal účastníkům workshopů fotografi c-
kou esej zpracovat.

Ve velmi příjemné atmosféře velkopavlovic-
kého výstavního sálu se představili autoři 
fotografi í a návštěvníci vernisáže mohli zhod-
notit, jaké téma si každý z  fotografů zvolil 

a  jak ho dokázal zpracovat. Vystavovali vel-
kopavlovičtí fotografové Hanka Bálková, Eva 
Novotná, manželé Ludmila a  Ivan Podešvovi 
a Jana Vondrová, z Fotoklubu při ZOS Senica 
představili své práce Oľga Benešová, Zdenka 
Hamarová, Ján Hromek, Tomáš Jurovatý, Ľu-
bica Krištofová a Rudolf Podolský.

Vernisáž, připravenou díky záštitě města Vel-
ké Pavlovice, uvedl starosta města Petr Hasil, 
podpořila ji také místostarostka města Mgr. 
Renata Bláhová. V  kulturním programu ten-
tokrát vystoupili členové národopisného sou-
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OTEVŘENÍ VÝSTAVY PLENÉR 2022
NÁVRATY DO VELKÝCH PAVLOVIC

boru Břeclavan – zpívala Zuzana Martinková, 
hrál cimbalista Lukáš Růžička.

Důkazem vynikajících uměleckých kvalit 
prací velkopavlovických autorů je hodnocení, 
které přednesl kurátor Anton Sládek na listo-
padové vernisáži.

Vysoce hodnotil fotografi e manželů Ludmily 
a Ivana Podešvových, kteří se vydali za hrani-
ce našeho regionu a dali si za cíl zdokumento-
vat areál dnes již opuštěných a  rozpadajících 
se Vítkovických železáren v Ostravě. Podařilo 
se jim vytvořit emocionálně velmi silné foto-
grafi e. 

Emotivně velmi silné fotografi e vystavila Jana 
Vondrová. Snímky, které vyprávějí o  její ka-
ždodenní práci pro velkopavlovické seniory, 
vysoce překračují první plán zadaného téma-
tu o  velmi silný humánní odkaz a  obohacují 
celou kolekci o nový rozměr. 

Mladá fotografka Eva Novotná vytvořila za-
jímavé, poetické a  trošku osamělé fotogra-
fi e; svým fotoaparátem našla smutně krásné 
kompozice, zachytila nevšední situace všed-
ního dne na místech, kterých si normálně ani 
nevšimneme. 

Stejně vydařené jsou fotodokumenty Hanky 
Bálkové, vyprávějící příběh o každodenní ces-
tě do školy. Kurátor vysoce hodnotil její diago-
nálně komponovaný snímek malých chlapců, 
hrajících si na ulici města. 

Pochvalná slova profesionálního umělce dá-
vají odpověď na to, proč se město Velké Pav-
lovice a  Fotoklub při Záhorském osvětovém 
středisku v Senici podpoře amatérských foto-
grafů dlouhodobě věnují.

Výstava ve Velkých Pavlovicích byla otevřena 
do 30. listopadu 2022, následně putovala do 
Senice, ve výstavním sále Záhorského osvěto-
vého střediska je umístěna od 7. do 31. prosin-
ce 2022.

Mgr. Dana Růžičková, organizátorka výstavy

Slavnostní vernisáž výstavy fotografi í na téma „Prostor, který mě obklopuje“ širokou veřejnost 
oslovila, nejen velkopavlovičtí a seničtí se zúčastnili až v nečekaně hojném počtu.

Diskuse vystavujících fotografů nad snímky svými i  kolegů, fotografů amatérů, jejich díla 
ve valné většině případů dosahují profesionální kvality.

V podvečer dne 19. listopadu 2022 byla v Ga-
lerii v podkroví ZUŠ Senica otevřena výstava 
Plenér 2022 – Návraty do Velkých Pavlovic.

Na této výstavě představila svou tvorbu sku-
pina výtvarníků studia pro dospělé ze ZUŠ 
Senica a tři výtvarníci z Velkých Pavlovic, kte-
ří společně absolvovali koncem srpna tvořivé 
setkání právě ve Velkých Pavlovicích, jež je 
partnerským a přátelským městem slovenské 
Senice.

Ve svých pracích zachytili během třídenní-
ho plenéru krajinu v  okolí Velkých Pavlovic 
v období končícího léta, zdejší kukuřičná pole 
a  vinohrady s  pomalu zrající révou. Jiní se 

zase inspirovali velkou kyticí polních kvítků. 
Součástí plenéru byla i  návštěva Kraví hory 
v Bořeticích, kde výtvarníky silně inspirovala 
atmosféra vinných sklípků a  malebných uli-
ček, jimiž je toto vinařské městečko protkáno. 
Další zajímavé práce vznikly při návštěvě obce 
Zaječí a místního, unikátního – dříve opevně-
ného, kamenného gotického kostela.

„Věřím, že toto nebylo poslední setkání vý-
tvarníků, které spojuje umění a krása přírody, 
ale že se dočkáme ještě spousty dalších výstav, 
které nám přinesou umělecký zážitek a  při-
blíží krásy architektury, přírody, či symbolů 
obou našich malebných městeček. Dnešním 

vystavujícím autorům bych rád poblahopřál 
k  dnešní výstavě a  do další tvorby jim přeji 
spoustu tvořivých sil,“ vyjádřil se v  průběhu 
otevření výstavy primátor města Senica Mar-
tin Džačovský.

Otevření výstavy se zúčastnil krom domácího 
primátora i nově zvolený starosta města Velké 
Pavlovice Petr Hasil. Oba si spolupráci part-
nerských měst, která začala už v  roce 2002, 
nesmírně pochvalují. Současné vedení města 
Senica je v čele jenom krátce, ale pro nového 
starostu města Velké Pavlovice Petra Hasi-
la nejsou partnerské vztahy se Senicí vůbec 
cizí, neboť jeho zkušenosti ve velkopavlovické 
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SPISOVATELKA A BLOGERKA MARKÉTA LUKÁŠKOVÁ
OKOUZLILA SVÉ PESTRÉ PUBLIKUM

samosprávě jsou dlouholeté. Primátor města 
Senica proto využil tohoto příjemného se-
tkání při jeho příležitosti pozval nové vedení 
města Velké Pavlovice na návštěvu Městského 
úřadu v Senici, aby společně probrali možnos-
ti další spolupráce, založené na výměně zku-
šeností a  pokračovali v  dalších rozvojových 
projektech. 

Výstavu si mohou velkopavlovičtí, a  neje-
nom ti, prohlédnout od 16. prosince 2022 až 
do 24.  ledna 2023. Obrazy budou vystaveny 
v  podkrovním sále radnice ve Velkých Pav-
lovicích. Přijměte naše srdečné pozvání na 
krásnou výstavu, která bude také součástí 
programu Vánočního jarmarku u radnice, jež 
se uskuteční v  neděli 18. prosince 2022. Již 
nyní jste srdečně vítáni!

Zdroj: Facebook města Senica
https://cs-cz.facebook.com/senica.sk/

překlad a úpravy Karolína Bártová

Vernisáže výstavy Plenér 2022 – Návraty do 
Velkých Pavlovic se zúčastnil i nově zvolený 
starosta města Velké Pavlovice Petr Hasil, 
na snímku s výtvarníkem a pedagogem ZUŠ 
Senica Štefanem Orthem.

Spisovatelka a blogerka Markéta Lukášková 
své publikum okamžitě okouzlila. Získala 
si  jej svou otevřeností, bezprostředností 
i humorem.

Na závěr došlo i  na podepisování knih. 
Pro  každého čtenáře a  fanouška se jedná 
o mimořádně cenný úlovek.

O  kulturní program vernisáže se u  sloven-
ských přátel postarala velkopavlovická 
Country jízda, kvarteto tanečníků zapále-
ných do country tanců, které dokáže vždy 
rozjet skvělou náladu!

Bezprostřední, otevřená a vtipná. Taková byla 
Markéta Lukášková, která v úterý 22. listopa-
du 2022 přijela a povídala si se mnou o svých 
knihách, podcastech, ale také i životě.

Každá uběhlá čtvrthodina, ve které Lukáško-
vá s upřímností a humorem sobě vlastním glo-
sovala nejen svůj život, své začátky se psaním 
či s vysíláním podcastu anebo stavbu domu na 
vesnici (pardon v městysu) mě přesvědčovala 
o tom, že pozvat ji byla opravdu trefa do čer-
ného.

Celé povídání se točilo nejen kolem jejích 
knih, kterými také tento uvolněný večer skon-
čil, když si čtenářky přišly pro podpis a věno-
vání do svých knížek. Markéta je totiž nejen 
žena upřímná a bezprostřední, která se nebála 
říci si o sklenici vína („když jsem přece na jižní 
Moravě“), ale také žena mnoha profesí, když 
to opravdu velmi zjednoduším.

A tak i publikum bylo velmi pestré. Někteří to-
tiž znají Lukáškovou především jako autorku 
šesti knih, jiní už znali její hlas díky podcas-
tům, autorským audio pořadům, které prolí-
nají neskutečně širokou škálu témat. Zbytek 
příznivců ji sleduje jako Pandíkralovnu, což 
je její přezdívka na Instagramu, kde je taktéž 
velmi aktivní.

Večer neuvěřitelně rychle uběhl a  troufám si 
říci, že kdo nedorazil, může opravdu moc li-
tovat. Myslím si, že na to opravdové nadšení, 
když Markéta zjistila, že jsme ji hlásili v našem 
místním rozhlase, nikdo z posluchačů oprav-
du nezapomene…

Ráda bych takto ke konci roku poděkovala ve-
dení města Velké Pavlovice, které nám fi nan-
cuje, poskytuje prostory radnice a celkově nás 
podporuje při pořádání veškerých akcí, které 
knihovna uskutečňuje.

Lucie Gawlová, 
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Komornější, ale o to nadšenější skupinka dětí 
se potkala v knihovně na říjnovém setkání klu-
bu Račte s dětmi.

S  dětmi jsme se společně usadili na koberec 
a začali čtením příběhu o jezevci z krásně ilu-
strované knihy ukrajinské autorky. A  stejně 

jako byla kniha Kdo roste v lese laděná do pod-
zimu, lesa a zvířat ho obývajících, ve stejném 
duchu pokračovalo i povídání o stromech a je-
jich listech. A pak už se nedočkavě děti pustily 
do tvoření šnečků z plastelíny a kaštanů a poté 
ježků z různobarevného listí.

Lucie Gawlová, 
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Děti si poslechly příběh o lese 
a vyrobily šneky a ježky

V dětském čtenářském klubíku RaČte se ne-
jenom čte, ale pokaždé také výtvarně tvoří.
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PODZIMNÍ ŠLAPKA ANEB UZAVÍRÁNÍ TURISTICKÝCH CEST

Sysli na vinici v pořadu ČT 2 
Nedej se

JAK ČTVRŤÁCI K POKLADU V KNIHOVNĚ PŘIŠLI
Den po státním svátku, a ještě k tomu pátek, 
komu by se chtělo do školy? Žákům čtvrtých 
tříd určitě tentokrát ano, protože místo dvou 
hodin výuky se vypravili do knihovny. A  tím 
pádem do světa Astrid Lindgrenové a loupež-
níků.

Jako první si besedu na téma knihy Ronja, 
dcera loupežníka, kterou pro ně knihovnice 
připravila, přišla poslechnout 4. A, kterou po 
velké přestávce je vystřídali žáci 4. B. 

Jak už je u nás v knihovně zvykem, nenechali 
jsme děti jen pasivně sedět a  poslouchat, byť 
zajímavé věci o autorce a knihách, anebo úryv-
ky z knihy. Pěkně jsme je i zvedli ze židlí, aby si 
nacvičily loupežnická gesta a poté se rozdělily 
do dvou loupežnických band, kde to začalo od 
vzájemné nevraživosti a došlo až po spřátelení 
dvojic. Tedy přesně jako v linii příběhu. 

V  rámci hledání pokladu si děti z  obou band 
provětraly i své znalosti ohledně hledání knih 
podle autorů v  knihovně a  našly díky tomu 
části mapy. A  i  tentokrát oběma třídám ve-

lice brzy došlo, že bez spolupráce s  druhou 
bandou žádný poklad nebude… A  tak spojily 
mapu, poté i síly a nápady, aby poklad našly.

Lucie Gawlová, knihovnice 
Městské knihovny Velké Pavlovice

Žáci čtvrtých tříd se ocitli ve světě Ronji, 
dcery loupežníka.

Během besedy v knihovně si děti vyzkoušely 
i loupežnická gesta. 

Ve čtvrtek 17. listopadu 2022 se sešli příznivci 
Okrašlovacího spolku, aby mohli společnou 
procházkou uzavřít turistickou sezónu. Ob-
vyklý výšlap mezi vinohrady začal u  barevné 
architektury Opilých sklepů, kde se vysadila 
sakura.

Třešňové květy tohoto stromu symbolizují 
ženskou krásu, ženskost nebo lásku. Pro nás 
je také výjimečný, protože je určen jako vzpo-
mínka na osobnost Janičky Crhákové. Pak se 
početná skupina turistů vydala i  přes nehos-
tinné počasí do krajiny vinné révy, aby moh-
la výšlap zakončit ve sklepě u  Crháků. Tam 
všechny přivítalo příjemné teplo, které sálalo 
z krbu.

Děkujeme všem za podporu akce a těšíme se 
na jarní setkání při otevírání turistických cest.

Mgr. Renata Bláhová, 
místostarostka města Velké Pavlovice

Podzimní šlapka je příjemnou nenároč-
nou procházkou mezi vinohrady úplně pro 
každého, zkrátka a  dobře, akce pro celou 
rodinu!

Termín Podzimní šlapky musí počítat s tím, 
že může být i nevlídno. Letos tento potenciál-
ní nedostatek vyřešilo vinařství Luboše Zbo-
rovského, jež připravilo vydatné a prohřívací 
pohoštění přímo mezi vinohrady.

Obecně prospěšná společnost ALKA WILD-
LIFE se zabývá výzkumem a ochranou volně 
žijících živočichů – jejich misí je přispět objek-
tivním výzkumem k efektivní, a kvalitními od-
bornými znalostmi podložené, ochraně a péči 
o volně žijící druhy živočichů. Jedním z těchto 
druhů je i sysel obecný žijící v okolí právě Vel-
kých Pavlovic.

V  pondělí 26. září 2022 zavítala do Velkých 
Pavlovic Česká televize s paní Mgr. Kateřinou 
Poledníkovou, ředitelkou společnosti Alka 
Wildlife a současně i vědeckým pracovníkem 
zabývajícím se ochranou sysla obecného. 

Jejich cílem bylo natočit informace o projektu 
na záchranu sysla obecného, navštívili místní 
Ekocentrum Trkmanka, které bylo zapoje-
no do projektu Sysli pro krajinu, krajina pro 
sysly, a ve spolupráci s Alka Wildlife dále na-
vštívili Vinařství Krejčiříkovi, které je jedním 
z vlastníků ochranné známky Sysli na vinici.

• Pořad můžete shlédnout ze záznamu na 
webu České televize – iVysílání – pořad NE-
DEJ SE pod webovým odkazem * https://
www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-
-nedej-se/222562248430023/

• Další cenné informace naleznete také na 
ofi ciálním webu ALKA WILDLIFE  * https://
www.alkawildlife.eu/

• Více informací o  ochranných znám-

kách SYSLI NA VINICI a  SYSLI 
V  SADU naleznete pod webovou adresou 
* https://www.syslinavinici.cz/znamky

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

Sysel obecný je vskutku roztomilé zvířátko 
a je potěšující, že se mu zalíbilo právě i u nás, 
ve Velkých Pavlovicích. 
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FOLKLORNÍ FESTIVAL HANÁCKÉHO SLOVÁCKA
KRAJ BEZE STÍNU V KRUMVÍŘI

Energetická krize a dopad na naše domácnosti

Do dalšího ročníku folklorního festivalu Kraj 
beze stínu zbývá už jen pár měsíců. Proto Vás 
již nyní zveme do krumvířského národopis-
ného areálu ve dnech 10. a  11. června roku 
2023.

32. ročník festivalu Kraj beze stínu, který 
se od roku 1976 koná v  obci Krumvíř 
z  iniciativy pana Martina Foretníka a  jeho 
spolupracovníků ze Slováckého krúžku, bude 
plný folklorních pořadů, ale i  zážitkových 
programů pro dospělé diváky i jejich děti.

Neofi ciální zahájení festivalu se bude opět ko-
nat „pod kaštanem“ ve spolupráci zástupců 
různých vinařství a CM Primáš s mužskými 
sbory.

To ofi ciální se s  průvodním slovem Magdy 
Múčkové odehraje již na jevišti od sobotní 
sedmé hodiny večerní. Program různých pě-
veckých a  tanečních čísel nabídne divákům 
širokou škálu tradičních a zvykoslovných ob-
rázků z  Hanáckého Slovácka a pomyslně po-
zve diváky na dva festivalové dny.

Ani v  tomto ročníku Kraje beze stínu nepři-
jdou diváci o  atraktivní Soutěž o  nejlepšího 
tanečníka slováckého verbuňku regionu 
Hanácké Slovácko. Svoje vítězství z letošního 
roku bude obhajovat Adam Šurýn z  Velkých 
Bílovic. Přijďte své oblíbené verbíře podpořit!

V roce 2021 uplynulo 40 let od založení Cim-
bálové muziky Vonica z Krumvíře, význam-
ného hudebního představitele regionu. Slav-
nostní pořad této muziky měl být uveden již 
při minulém ročníku festivalu, který se ale 
díky covidovým uzávěrám nemohl konat. 
Proto se na CM Vonica a  její významné hos-
ty můžete těšit v  roce 2023. Program uvidíte 
v sobotu večer po soutěži verbířů.

Nedělní festivalový program, kterým bude 
provázet David Pavlíček, zahájí jako již tra-
dičně ve 14 hodin dětské soubory z  Hanác-
kého Slovácka, po kterých bude následovat 
poučné představení rekonstrukcí krojů Ha-
náckého Slovácka ve spolupráci s Etnografi c-
kým ústavem Moravského zemského muzea 
Brno a Muzea a galerie Hustopeče.

V  každém ročníku Kraje beze stínu dostává 
prostor vybraná obec z Hanáckého Slovácka, 
aby všem ukázala, jak se u nich pěstuje lidová 
kultura. Tentokrát v neděli odpoledne uvidíte 
spolky, soubory, muziky i jednotlivé interpre-
ty z Čejkovic.

Dospělé soubory z celého Hanáckého Slovác-
ka přijedou představit svá taneční i  pěvec-
ká pásma s  tématem „Nářečí“ a  o  nedělním 
odpoledni uvidíte i  program sousedního et-
nografi ckého regionu. Tentokráte bude ná-
rodopisný areál v Krumvíři plný souborů z ky-
jovského Dolňácka.

Nedělní festivalový den zakončí, jako již tra-
dičně, hudební těleso těsně spjaté s  lidovou 
hudbou, ovšem přidávající tomuto žánru od-
lišný prvek, například v  podobě zvláštních 
nástrojů, aranží, či samotných členů kapely, 
kteří jsou výjimečnými sólisty ve svém oboru 
hudby. V  tomto ročníku festivalu Kraj beze 
stínu přijede world music kapela Banda ze 
Slovenska.

Kromě dětských rukodělných dílniček 
s  folklorními tématy jsou pro příští ročník 
festivalu v přípravě i další doprovodné pořady, 
např. výstava obrazů Josefa Korejze Blatin-
ského, který maloval a  fotil také v  našem re-
gionu. Dále interaktivní slovník hanáckoslo-
váckého nářečí, řízená degustace vín nebo 
beseda u cimbálu. Chystají se i další novinky 
pro divácké pohodlí – nově budou k zapůjče-
ní skládací lehátka i  deky, pro ještě větší po-
hodlí si budete moci zakoupit trička i ponožky 
s festivalovým motivem a pro uchování vašich 
zážitků z  festivalu bude k  dispozici speciální 
fotokoutek.

Všechny účastnící se soubory i  programová 
a  organizační rada jsou již nyní v  pilné prá-
ci, aby pro Vás, diváky, připravili atraktivní 
program, který se zapíše do několik deseti-
letí trvající historie regionálního folklorního 
festivalu Kraj beze stínu. Bez Vás, diváků, by 
ale festival nebyl. Proto Vás zveme… přijďte 
10.  a  11. června 2023 do národopisného are-
álu v  Krumvíři podpořit lidovou kulturu Ha-
náckého Slovácka!

Zástupce folklorních souborů z  Velkých 
Pavlovic uvidíte v sobotním i nedělním hlav-
ním festivalovém pořadu.

Zuzana Martinková, 
členka rady Kraje beze stínu

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO

V  posledním roce jsme svědky nenadálého 
růstu cen energií, což významně ovlivňuje 
výdaje domácností. Co dělat, když nemáte 
dost peněz na zaplacení faktury za elektři-
nu nebo plyn?

K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, 
můžete využít příspěvek na bydlení –  násle-
duje odkaz, v němž se nachází orientační kal-
kulačka i možnost vyplnit formulář,  který lze 
po vyplnění odeslat online na úřad práce. Vše 
je možné vyřešit na úřadu práce i osobně.

https://w w w.energetickyprispevek.cz/
web/prispevek

Odborníci doporučují zkontrolovat si nasta-
vení záloh energií, a  tak se vyhnout vyššímu 
nedoplatku. Doporučenou zálohu podle své 
vlastní spotřeby zjistíte z odečtu energií a na-
hlášením stavu elektroměru nebo plynoměru. 

Pokud přesto vyúčtování skončí vysokým 
nedoplatkem, lze si zaplacení rozložit na 
splátky do několika měsíců. Někteří do-

davatelé lidem umožňují zvolit si i  datum 
splatnosti, kdy lze jednotlivé splátky uhra-
dit.

Stát nabízí pomoc ve formě různých pří-
spěvků, dávek a  dotací. Podrobnosti k  těm-
to dávkám najdete na webové stránce Úřadu 
Práce ČR https://www.uradprace.cz/ nebo 
na telefonním čísle 800 77 99 00. 

Příspěvek na bydlení a další dávky sociální po-
moci: zažádat si o ně můžete buď elektronicky 
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VELKOPAVLOVICKÁ FARNOST ZÍSKALA CERTIFIKÁT
„FARNOST ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ“

Omlouvám se (Alfréd Nobel)

Z FARNOSTI

přes webové stránky ministerstva práce a so-
ciálních věcí https://www.mpsv.cz/statni-
-socialni-podpora, anebo osobně na Úřadu 
práce.

Příspěvek na bydlení: nárok na něj mají lidé, 
jimž na zaplacení nájmu a nákladů na bydlení 
nestačí 30 procent (v Praze 35 procent) jejich 
příjmů (podle konkrétního případu to může 
být několik set, ale třeba i 15 tisíc korun). In-
formace najdete na stránce https://www.

mpsv.cz/-/prispevek-na-bydleni.

Doplatek na bydlení: lze jej přiznat, pokud 
příjem domácnosti ani po přiznání tohoto pří-
spěvku na bydlení nestačí na úhradu odůvod-
něných nákladů bydlení. Doplatek úřady sta-
noví tak, aby domácnosti po zaplacení těchto 
nákladů zůstala částka na živobytí. Informace 
najdete na stránce https://www.mpsv.cz/-/
doplatek-na-bydleni. 

Mimořádná okamžitá pomoc: Úřad práce ji 
může bezprostředně poskytnout v  situacích 
mimořádného nepříznivého charakteru, 
které jsou přesně defi novány zákonem. In-
formace najdete na stránce www.mpsv.cz/-/
mimoradna-okamzita-pomoc.

Mgr. Renata Bláhová, 
místostarostka města Velké Pavlovice

Farníci i návštěvníci farního hřiště a zahrady 
ve Velkých Pavlovicích vědí, jak se otec Marek 
Slatinský snaží snižovat spotřebu energie, 
předcházet vzniku odpadu, s  péčí se věnuje 
zahradě, sklízí vlastní výpěstky, chová drobná 
hospodářská zvířata a mnohé jiné. 

Za všechnu tuto činnost a iniciativu byl jemu 
a celé farnosti udělen certifi kát ekologické far-
nosti. Certifi kát „Farnost šetrná k  životnímu 
prostředí“ uděluje občanské sdružení Česká 
křesťanská enviromentální síť. Tato organi-
zace má za cíl sdílet a  poskytovat informace 
a zkušenosti z oblasti ochrany životního pro-
středí, zabývat se ochranou životního prostře-
dí a podporovat péči o Boží stvoření.

Jelikož je naše farnost první v České republice, 
která získala dostatek bodů ke splnění všech 
kategorií a  získání certifi kace, přijel na sa-
motné předávání ocenění dokonce štáb Čes-
ké televize. Reportáž z Velkých Pavlovic byla 
součástí Křesťanského magazínu, který byl 
odvysílán koncem letošního listopadu a  nyní 
jej lze jednoduše dohledat na internetu – iVy-
sílání České televize.

Poděkování patří otci Marku Slatinskému za 
veškeré úsilí, které věnuje zvelebování svěře-
ného majetku, a  současně všem farníkům za 
dodržování všech pravidel a pomoc při údržbě 
kostela, fary i zahrady. 

Stanislava Bílková

Velkopavlovická farnost poctivě třídí odpad 
(mimo mnohé jiné) a  tím pádem se chová 
v  souladu s  environmentálními principy. 
Díku tomu po zásluze získala certifi kát 
opravňující ofi ciálně používat značku „Far-
nost šetrná k životnímu prostředí“. 

10. prosince – v den, kdy odešel na onen svět 
vynálezce dynamitu – se v  Norsku uděluje 
ocenění na jeho památku.

Šlechetnému gestu odkázat veškerý majetek 
na každoroční odměňování pro osobnost, 
která „nejvíce vykonala pro sblížení národů 
a zrušení či zmenšení armád anebo se zaslou-
žila o mírové kongresy“ atd. předcházel nepo-
vedený nekrolog, který zaměnil smrt bratra 
Ludvíka za jeho vlastní. 

Jakmile si Alfréd Nobel přečetl v novinách, že 
měl zemřít (pod titulkem „Pro obchodníka se 
smrtí si přišla smrt“), uvědomil si, že nezáleží 
na majetku, který nashromáždil za stovky pa-
tentů, ale na tom, jak na něj budou lidé vzpo-
mínat. (Jeho pokusy získat stabilní trhavinu 
ale vycházely z toho, že v roce 1864 zemřel při 
explozi nitroglycerínu jeho bratr Emil.)

Lítost nad válečným využitím jeho vynálezu 
ho přivedla k založení fondu (dnešní hodnota 
dědictví by byla asi 50 miliard korun), který 

vyplácí z  úroků šlechetné postavy každého 
roku. Jeho předností nebylo inženýrské vzdě-
lání, které v  pokusech převedl do praxe, ale 
úžasná schopnost seberefl exe, se kterou po-
chopil hodnotu člověka.

První poučení z reálného příběhu evropských 
dějin je, že každý (zemřelý) člověk nemá stej-
nou hodnotu: nýbrž že pocta může náležet jen 
tomu, kdo prospívá druhým. Alfréd Nobel se 
rozhodl, že se chce podílet na utváření lepší 
budoucnosti.

Druhé poučení vidím v tom, abychom se chyb-
ně nezaměřovali na sílu a vítězství, ale na to, 
že je třeba „napravit cestu“ lidstva. Bohužel 
se do tohoto náhledu zabředla i  církev, která 
měla původně pacifi stické cíle svého zaklada-
tele, a poté, co císař Konstantin začal chránit 
křesťany před pronásledováním, zareagovali: 
„Tak věřící mají důvod chránit císaře“ a  pře-
stali odmítat službu v armádě. Ale úplně stej-
ně se na tomto formování podílí třeba dějepis 
při memorování punských válek, vyzdviho-

vání Napoleona atd. Právě teď, když sedím 
u  počítače a  píšu tato slova, vyskočila na mě 
na internetu zpráva, jak předškolní děti měly 
návštěvu kouče na téma „Cesta bojovníka“ :-(. 
Co kdyby děti někdo učil „cestě vynálezce“, 
„poslání stavitele“, „umění kuchaře“?! 

Ing. Nobel pochopil, že místo reakce na tra-
gickou smrt svého nejmladšího bratra mít 
bezpečnou výbušninu, bylo lepší podporovat 
pokoj a  mír. Snad se podobně poučíme i  my 
sami, když dokážeme přes všechen strach 
odmítnout jak hněvivé kritizování, tak i nové 
horečné zbrojení, když jde o  slepou cestu. 
Kolikrát v  dějinách lidé investovali ohromné 
prostředky do zabezpečení zbraní, ale stejně 
přišly další tragické války. Při 100 světových 
konfl iktech v  historii zahynulo 455 milionů 
lidí, a z toho bylo 85 % civilních obětí. Přitom 
řada starších lidí vzpomíná na dobu českých 
zbrojovek jako na zlatý věk českého strojíren-
ství a ekonomiky. Již před válkou na Ukrajině 
přesáhly roční světové náklady na zbrojení 
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HABÁNI Z KANADY NAVŠTÍVILI HABÁNSKÝ SKLEP 
VINAŘSTVÍ LACINA

2 biliony dolarů. Kolik by za tyto prostředky 
vzniklo nemocnic, škol, divadel, parků? Kéž 
by raději země investovaly do školství, zdra-
votnictví, přírody, kultury, aby se překonal 
hněv, závist, pomstychtivost a  podezřívání. 
To bychom pokojnou atmosféru zažívali nejen 
o Vánocích, ale vznikla by docela klidná civi-
lizace.

Dovolím si znovu připomenout „vánoční zá-
zrak“ z 25. prosince 1914, kdy samotní vojáci 
přerušili I. světovou válku, začali v zákopech 
u Ypres zpívat koledy a Němci s Brity si mezi 
sebou vyměňovali dárky (bohužel na stejném 
místě byl později poprvé použitý yperit jako 
chemická zbraň). Ukázali, že smíření je mož-
né na kterémkoliv místě.

Jenže, co můžeme pro šíření pokoje udělat my 
dnes? Když se Albert Einstein v roce 1932 ob-
rátil na Sigmunda Freuda s otázkou „Existuje 
způsob, jak osvobodit lidstvo od válek?“, ode-
psal mu psycholog: „Vše, co rozvíjí společnost, 
zároveň pracuje proti válce.“

kněz Marek Slatinský 

Z VINNÉHO SKLÍPKU

Před 400 lety museli Habáni upustit Moravu. 
Osudným se jim stal sv. Václav. Kardinál Diet-
richstein vydal 28. září 1622 dekret, na zákla-
dě kterého museli všichni Hutterité do 4 týdnů 
opustit Moravu. Pokud znáte někoho s  pří-
jmením Huter – s tímto příjmením se setkáme 
třeba v  Šakvicích – velmi pravděpodobně se 
jedná o potomka Hutteritů, kteří konvertovali 
a mohli tak na Moravě zůstat.

Potomci těch, kteří Moravu opustili, dnes žijí 
v  koloniích v  Kanadě a  v  USA. Šest zástup-
ců rodiny Hoferů z  Kanady nás u  příležitosti 
400letého výročí navštívila. Dva z nich – Paul 
a  Jason – dokonce uskutečnili pouť z  Inns-
brucku na Moravu (1.100 km), aby si připo-
mněli cestu svých předků na jižní Moravu. 
Cestu k náboženské svobodě, cestu do „země 
na východě“, jak říkali. Všichni jsou potomci 
následovníků Jakoba Hutera, podle kterého je 
pojmenována jedna z novokřtěneckých větví. 
Když mluvíme o Habánech, měli bychom pro-
to správně říkat Hutterité. Ani jejich potomci 
si dnes neříkají Habáni, ale Hutterité. Další 
dvě významné větve Novokřtěnců představu-
jí Mennonité a  Amišové. Právě Amišové jsou 

pro svůj puritánský způsob křesťanského ži-
vota asi nejznámější.

Novokřtěnci představovali reformní hnutí – 
dalo by se říct – byli to takoví Husité, ale o sto 
let později. Jedním společným znakem všech 
větví tohoto hnutí bylo mimo jiné uznávání 
křtu až ve věku, kdy si člověk uvědomuje váž-
nost aktu. Podpořeni Novým zákonem, kdy 
Ježíš byl pokřtěn až jako dospělý, se v  roce 
1525 první reformisté nechávali pokřtít po-
druhé. Proto Novokřtěnci. Za to je v  Inns-
brucku a  Curychu čekalo upálení na hranici, 
nebo „oblíbené“ utopení. Právě utopení mělo 
symbolizovat křest třetí a poslední. 

Velkou oporou Hutteritům na Moravě byla 
šlechta. Významnou podporu získali od Lich-
tenštejnů v  Mikulově. V  roce 1526 sem jako 
první přišel Balthazar Hubmaier a  odtud se 
Habáni postupně šířili po celé jižní Moravě. 
Za čtyři roky si tedy připomeneme 500 let od 
příchodu Habánů.

V důsledku morových vln v 15. století zůstalo 
na Moravě mnoho neobydlených domů. Místní 
šlechta jim tato obydlí nabízela a tím spíše, že 
Habáni byli zručnými řemeslníky nebo vinaři, 
byli Hutterité v  našem regionu vítanými no-
vými obyvateli. I když zdravě drzými, protože 
místní obyvatele nazývali „bratři v  hříchu“. 
Přinesli sem například zvonky, které používali 
na plašení špačků. Známá je především jejich 
zdobná keramika nazývaná fajáns. Žili velmi 
skromně, tak jak jim přikazovala jejich víra. 
A to tak skromně, že ani nepoužívali keramiku, 
kterou sami vyráběli. Byli vzdělanou komuni-
tou. V době jejich příchodu byla vzdělanost na 
jižní Moravě téměř nulová. Díky vzdělávacímu 
systému v bratrských dvorech – něco na způ-
sob dnešních internátních škol – museli být 
pro Moravu velkou inspirací. Někteří z Hutte-
ritů byli věhlasní lékaři a ranhojiči.

Do Pavlovic přišli Habáni v  roce 1545 a  pro-
vozovali dnešní habánský sklep Vinařství La-
cina. V té době Pavlovice vlastnili páni z Lipé. 
Z  jednoho církevního dopisu z  doby věznění 

Hutteritů ve Falkensteinu se dozvídáme, že se 
k nim měli připojit i bratři z Pawlowitz – Paul 
Schumacher s manželkou Annou. Známe tak 
alespoň jméno jedné habánské rodiny, a dost 
možná jediné, která v Pavlovicích žila. Někte-
ré zdroje uvádějí jméno Paolo Schumacher, 
a tak se zdá, že ti naši pavlovičtí Habáni přišli 
z jižních Tyrol, z oblasti dnešní severní Itálie.

V  roce 1622 museli Hutterité odejít. V  té době 
bylo na jižní Moravě 20.000 – 25.000 Hutteritů. 
To představovalo 2,5 % veškeré populace regio-
nu. Některé zdroje uvádějí až 10 % populace.

Hutterité, podobně jako sudetští Němci 
v  roce 1945, si s  sebou nic moc cenného od-
vézt nemohli. Vzniklo tedy několik legend, 
jak se svým bohatstvím naložili. Jako třeba, 
že s  sebou odváželi velké množství jablek, 
do kterých vryli mince, aby cennosti převezli 
přes řeku Moravu. V habánském muzeu Nie-
dersulz v Rakousku se pro změnu dozvídáme, 
že habánský poklad může být zakopaný pod 
kostelem ve Velkých Pavlovicích – tedy přes-
něji naše město je v Rakousku zmiňováno jako 
jedno ze tří míst na jižní Moravě, kde by se 
mohl poklad Hutteritů nacházet!

Ing. Pavel Lacina ml., 
Vinařství Lacina – majitelé historického 

habánského vinného sklepa

Početná rodina Hoferova z  Kanady - přímí 
potomci moravských Habánů - navštívi-
la habánský sklep rodiny Lacinovy v  ulici 
V Údolí.

Habáni byli velmi vzdělanou komunitou. 
Avšak ani rukodělná činnost jim nebyla cizí. 
Znáte keramiku s názvem fajáns? Právě její 
krásou se můžeme těšit díky Habánům. 
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VINAŘI OTEVŘELI SKLEPY U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU
SVATÉHO MARTINA. MLADÁ VÍNA ZÍSKÁVAJÍ NA OBLIBĚ

Svatomartinský večer s cimbálem

„Na Martina, jiskrná vína.“ - praví staré rče-
ní a nejinak tomu bylo i  letos. Tradičně první 
sobotu po jedenáctém listopadu otevřeli vel-
kopavlovičtí vinaři ze spolku Víno z  Velkých 
Pavlovic své sklepy a uspořádali akci s názvem 
Svatomartinské otevřené sklepy. 

I  přes médii proklamovanou krizi jsme oče-
kávali vysokou návštěvnost, což se potvrdilo 
a u  letošní akce si můžeme udělat poznámku 
o  rekordní, dosud nedosažené, návštěvnosti 
na hraně kapacit zúčastněných vinařství. Vy-
soký zájem o  velkopavlovická vína a  vinaře 
nás velice těší, a  to i  v  kontextu toho, že na 
tento víkend si zájemci mohli vybrat z  desí-
tek svatomartinských vinařských akcí nejen 
v okolních obcích. Vysoký počet účastníků je 
tak potvrzením toho, že svou práci snad dělá-
me dobře, lidem se u  nás líbí a  opakovaně se 
k nám vrací.

Vzhledem k tomu, že se jedná o oslavu svátku 
svatého Martina, tak nám i ti svatí na nebesích 
přáli a  připravili krásný, slunečný a  teplotně 
příjemný podzimní den, čímž však snad ne-
potvrdíme jinou pranostiku, která praví, že: 
„Když mráz na Martina uhodí, na rok dobré 
víno se urodí.“

Svátek sv. Martina býval důležitým mezníkem 
z  hospodářského pohledu již od středověku. 
Uzavíral se hospodářský rok, byli vypláceni 
obecní služebníci. Ukončovaly se práce na po-
lích, drhala se kukuřice a  z  šustí se vyráběly 
fi gurky, které se zavěšovaly na dveře, vařila se 
povidla, drhalo se peří a při „dodírce" se hráva-
ly různé hry. Lidé si u toho zpívali a povídali. [1] 

I my jsme si proto na přivítání účastníků akce 
připravili menší oslavu na pódiu před radnicí, 
kde zahrála velkopavlovická cimbálová muzi-

ka Lašár a hudebně tak doprovodila příznačně 
k  mladým vínům dětské verbíře. Dostavil se 
i  samotný svatý Martin s  husou, který oko-
mentoval slavnostní průvod traktorů a  jiné 
vinařské techniky. Nechyběli ani antické bo-
hyně a  bohové vína, kteří spolu s  vinaři za-
vdali svatomartinského vína všem přítomným 
divákům na slavnostní přípitek a  požehnání, 
aby se našim produktům dařilo i v budoucnu.

Poté již nic nebránilo tomu, aby si všichni šli 
vychutnat víno přímo ke zdroji, do sklepů. 
U  Krejčiříků, Heleny a  Suských hrála cim-
bálka, u  Mikuliců žhavila big beatová kapela 
Poollitters a  u  Fůkalů návštěvu zpříjemnila 
harmonikářka. V  mnoha dalších vinařstvích 
se hlad a  chutě zaháněly domácími nebo ku-
chařskými specialitami. A  kdo neměl za celý 
den dost, mohl se v sokolovně zúčastnit bese-
dy u cimbálu spojené s koštem vín.

Všem zúčastněným děkujeme za návštěvu 
a  projevenou důvěru v  naše vína a  celoroční 
práci. Moc si Vaší přízně vážíme a  těšíme se 

Svatomartinské otevřené sklepy roku 2022 
byly dle tradice zahájeny na náměstí u  rad-
nice. Nechyběl přípitek mladým vínem, 
sv.  Martin, husa a  ani tolik oblíbená kraso-
jízda zemědělské techniky. 

Není to skvělé, využít akci Svatomartin-
ských otevřených sklepů k dámské jízdě?

Svatomartinské víno je už samo o sobě výji-
mečné, o to výjimečnější, naservíruje-li vám 
jej krásná dívka s titulem Miss České repub-
liky 2021.

na další setkání, třeba již 6. května 2023 na 
Májových otevřených sklepech!

[1] PROKEŠOVÁ, Šárka. Proměna svatomar-
tinské tradice na hanáckém Slovácku [online]. 
8 [cit. 2022-11-16]. Dostupné z: https://www.
modrehory.cz/svatomartinska-tradice

Lukáš Doležal; 
spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic

V  předvečer věhlasných velkopavlovických 
Svatomartinských otevřených sklepů, přesně 
v  den svátku sv. Martina – tedy 11. 11. 2022, 
uspořádalo Vinařství Buchtovi podzimní Sva-
tomartinský večer s  cimbálem. Navázalo tak 
plynule na premiérový prázdninový a nebývale 
úspěšný seriál Letních večerů s  cimbálem, je-
hož každé pokračování vždy překonalo, co se 
návštěvnosti týče, i ta nejoptimističtější očeká-
vání. Ať bylo teplo, zima anebo deštivo, vždy si 
tato nová vinařsko-hudební akce našla spousty 
příznivců. 

Každý z  přítomných návštěvníků listopado-
vého Svatomartinského večera s  cimbálem 
si měl možnost do sytosti zazpívat, zatančit, 
pochutnat si na skvělých vínech z  produkce 
pořádajícího Vinařství Buchtovi a  delikátních 
pochutinách k tomu pečlivě vybraných. Účast 

byla hojná a účastníci si večer očividně a nezpo-
chybnitelně užili.

Vzhledem ke skutečnosti, že ani my vinaři jsme 
přípitek mladým vínem o svatém Martinu v 11 
hodin a 11 minut snad už tradičně nestihli, akci 
jsme symbolicky zakončili přípitkem novým 
ročníkem o celou polovinu dne později, v 11 ho-
din a 11 minut, ale pozor – večer, přesněji řeče-
no – v noci. A nakonec – proč ne? Můžeme mít 
tímto nakročeno na novou neotřelou a veskrze 
originální tradici…

Věříme, že všichni milovníci vína, kteří mezi 
nás na Svatomartinský večer ve Vinařství 
Buchtovi přišli a  vydrželi do brzkých ranních 
hodin, byli ráno odpočatí a svěží a vydali se bez 
ztráty kytičky vstříc Svatomartinským otevře-
ným sklepům roku 2022, pořádaných velko-

pavlovickým spolkem vinařů Víno z  Velkých 
Pavlovic!

Děkujeme všem za návštěvu a budeme se opět 
těšit v příštím roce.

Lenka Buchtová, Vinařství Buchtovi 
& Karolína Bártová

Vinařství Buchtovi uspořádalo premiérový 
Svatomartinský večer s  cimbálem. Mladá 
vína, nutno podotknout, že nejen ta, tekla 
proudem!
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SOKOL, NEJSTARŠÍ SPOLEK NA SVĚTĚ, SLAVÍ JIŽ 160 LET.
PŘIPOMEŇME SI JEHO HISTORII

SPOLKY A KONÍČKY

V  letošním roce, a  to 16. února, si členové, 
přátelé a příznivci České obce sokolské, připo-
mněli hned čtyři významná výročí - 160 let od 
založení Sokola, 190 let a 200 let od narození 
jeho zakladatelů a 140 let od konání 1. všeso-
kolského sletu. K  těmto událostem se dnešní 
sokolové staví s úctou, pokorou. Na řadě akcí, 
které v letošním roce proběhly, si připomněli 
význam a  důležitost vzniku jedné z  nejstar-
ších, ale také největších a  nejúspěšnějších 
tělocvičných organizací u nás, neboť: „Je tře-
ba znát minulost, abychom mohli s  odvahou 
hledět do budoucnosti.“ Tak tomu bylo v době 
vzniku sokolské organizace a  určitě to platí 
i pro současnost.

Česká obec sokolská myšlenkově vznik-
la z  emancipačních snah českého národa 
v 19. století. Program všestranného psychofy-
zického rozvoje člověka jí vtiskl Dr. Miroslav 
Tyrš, profesor Univerzity Karlovy a podnika-
tel Jindřich Fügner.

Sokolský program
Zakladatelé Sokola Tyrš s Fügnerem vytvořili 
program organizace na základech starohelén-
ské kultury těla a ducha (kalokagathie), tj. na 
zásadách, které přivedly starověký řecký stát 
k nejvyššímu rozkvětu. Rozvoj sokolstva v té-
měř stoleté historii (do doby jeho zákazu) uká-
zal, že na ideje a pokrokové tradice lze navázat 
a dále je rozvíjet. Sokol má tedy pevné kořeny 
v  etických a  fi lozofi ckých myšlenkách, pře-
vzatých z antiky, ale obohacených dalšími my-
sliteli našeho národa, počínaje Komenským, 
přes K. H. Borovského až po T. G. Masaryka, 
jenž sokolstvu vtiskl pečeť nezlomné víry 
v  demokracii, vlastenectví a  humanismus. 
Sokolstvo ve své historii vždy vedlo své členy 
k národnímu sebevědomí.

Ve své činnosti vychází Sokol z  trvalých kul-
turních a  mravních hodnot, vyznává úctu 
k pravdě, věrnost danému slovu, úctu k osob-
nosti a  názorům druhého, zásadovost, kul-
turnost v jednání a vystupování, uvědomělost 
a  ukázněnost. Základním principem sokol-
ského programu je všestrannost. Úkolem vše-
stranné sokolské výchovy je zdokonalování 
tělesné zdatnosti, tj. zušlechťování pohybové 
kultury, rozvoj výkonnosti, síly, vytrvalosti 
a  obratnosti, ale i  zdokonalování kultury du-
cha.

Sokol jako první formuloval a ve své činnosti 
uváděl v život zásadu tělesné výchovy a sportu 

pro všechny, která dnes nachází výraz v celo-
světovém hnutí „Sport pro všechny“ v soula-
du se zásadami „Evropské charty sportu“.

Sokol byl čtyřikrát zakázán nebo ve svojí 
činnosti omezen válkami nebo totalitními re-
žimy. Žil v  zahraničí, v  komunitách krajanů 
ve všech kontinentech světa. V roce 1990 byl 
znovuobnoven. Navázal na programové tradi-
ce spojené s výchovným ovlivňováním člověka 
odpovědného za sebe, za obec, za demokratic-
ký stát.

Nejpočetnější složkou ČOS je odbor sokolské 
všestrannosti, ve kterém je tvořen program 
pohybových aktivit a  rekreačních sportů pro 
všechny lidi, včetně zdravotně postižených. 
Sokolské organizace v  župách a  v  jednotách 
významně ovlivnily rozšíření humanitárního 
běhu Terryho Foxe v  České republice, která 
zaujímá, spolu s Kanadou, v počtu účastníků 
čelní místo na světě.

Vyvrcholením činnosti ČOS je všesokolský 
slet, společensko-sportovní přehlídka veškeré 
činnosti za šest let.

I  ten poslední, a  to XVI. všesokolský slet 
v roce 2018, byl výrazem historické kontinuity 
a zařazení současného Sokola do kontextu vý-
voje sportu pro všechny ve světě. 

Historie Sokola
Sokol vznikl 16. února 1862 založením první 
sokolské jednoty, která nesla název „Tělo-
cvičná jednota pražská“. Založení Sokola se 
účastnili významní představitelé demokratic-
ké části české měšťanské společnosti, nevětší 
zásluhy se však přisuzují Dr. Miroslavovi Tyr-
šovi a Jindřichu Fügnerovi, který také byl zvo-
len prvním starostou (Miroslav Tyrš prvním 
náčelníkem).

Od počátku byl zaváděn do dění spolku pev-
ný řád, což se týkalo uspořádání tělocvičny, 
cvičebního rozvrhu, rozdělení družstev, řádu 
cvičitelského sboru, řádu manipulace se spol-
kovými písemnostmi, jednacího řádu atd. 
Po vzoru pražské jednoty se rychle rozrůstal 
počet jednot v  celých Čechách. Český národ 
pocítil v Sokolu oporu ve svém národně-osvo-
bozeneckém úsilí. Velký význam v rozvoji so-
kolství měla Tyršova programová stať „Náš 
úkol, směr a cíl“, kterou autor publikoval v ča-
sopise SOKOL v  r. 1871. Její myšlenky mají 
v hlavních rysech pro Sokol platnost dodnes.

I  Sokol ovšem postihl od počátku sedmde-

sátých let přechodný útlum v  důsledku ur-
čité malátnosti celé společnosti, způsobe-
né vnitropolitickým vývojem. Teprve sjezd 
sokolských jednot v  červnu 1882, spojený 
s  1. sletem sokolstva na Střeleckém ostrově 
znamenal překonání vnitřní krize a  opětné 
zpevňování organizace. Vznikají první župy 
a  v  roce 1889 i  Česká obec Sokolská. V  roce 
1896 pak Svaz českoslovanského Sokolstva. 
Určitými programovými předěly byly tzv. 
valné sjezdy (kterých se v  historii Sokola za-
tím uskutečnilo v nepravidelných intervalech 
celkem osm) a také všesokolské slety, které se 
postupně konaly v  letech 1882, 1891, 1895, 
1901, 1907, 1912, 1920, 1926, 1932, 1938, 
1948 a konečně po více než 40letém přerušení 
v r. 1994, další pak pravidelně po šesti letech, 
ten poslední v roce 2018.

Sokolové byli oporou boje za národní a státní 
samostatnost v  obou světových válkách. Je-
jich oběti nelze spočítat. V l. světové válce hrá-
li nezastupitelnou úlohu v  legiích, bojujících 
v  Rusku i  Itálii. Při vzniku republiky v  roce 
1918 převzali odpovědnost za organizaci ob-
čanského pořádku a kázně v době, kdy dosud 
neexistovala policie samostatné republiky.

Ve 2. světové válce byli sokolové zatýkáni hned 
v prvých dnech okupace. Přesto se významně 
podíleli na vnitřním odboji. Nejznámější od-
bojovou skupinou byla organizace nazvaná 
„Jindra“. Významná byla i  účast sokolů v  za-
hraničním odboji – mezi letci ve Velké Británii 
i v naší jednotce, bojující v řadách armády bý-
valého Sovětského svazu. Morální a společen-
ská autorita Sokola získaná protifašistickým 
odbojem i  výrazným protifašistickým odpo-
rem v  době před okupací národa způsobila 
v  tříletém poválečném období největší roz-
mach sokolstva v  celé jeho historii, který vy-
vrcholil nevídanou mnohasettisícovou účastí 
na XI. všesokolském sletu, uskutečněném 
v r. 1948. Poté nastal totalitní režim, kterému 
se svobodymilovní sokolové neskrývaně sta-
věli na odpor. Vítězství tohoto režimu potom 
způsobilo potlačení a praktické rozehnání or-
ganizace po více než 40 let. Jen velmi pomalu 
se však tehdejším vládcům národa dařilo po-
tlačit sokolské vědomí v myslích a srdcích lidí. 
Sokolství zde přežívalo ještě nejméně 20 let 
všude, kde se podařilo udržet alespoň základ-
ní všestranné cvičení, byť pod jiným označe-
ním (nejprve ZTV, později ZRTV). Proto se 
ještě v roce 1968 při částečném vnitropolitic-
kém uvolnění podařil pokus o obnovu Sokola 
sjezdem na Slovanském ostrově. Tento pokus 
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však díky známému vnějšímu zásahu a nástu-
pem doby tzv. normalizace ztroskotal.

Po r. 1989 se pamětníci slavných dob Sokola 
pokusili znovu organizaci obnovit, tentokrát 
úspěšně. Dne 7. ledna 1990 se konal ve veletrž-
ním paláci ustavující sjezd. Další sjezdy pak 
následovaly v roce 1991, 1993, 1995 a 1998.

V  roce 1994 se uskutečnil XII. všesokolský 
slet, první po téměř 50leté odmlce. Jeho nad-
šené přijetí dávalo naději rychlejší obnovy so-
kolského života i vědomí o existenci obnovené 
organizace v myslích občanů národa. Ovšem 
starosti se splácením sletového dluhu, vznik-
lého především malou zkušeností organizáto-
rů, tyto naděje značně utlumily.

Další všesokolský slet, v pořadí již sedmnáctý, 
se má uskutečnit v roce 2024 v rámci Národ-
ních dnů kultury a sportu. V současné době již 
začaly intenzivní přípravy.

Současný Sokol převzal jako dědictví minu-
lých let mnohem více sportovních oddílů vyš-
ších výkonnostních tříd, než měl v minulosti. 
Této skutečnosti se zatím těžko přizpůsobuje. 
Ke zlepšení tohoto stavu zřídil dříve neexis-
tující odbor sportu, který zabezpečuje meto-
dické i  jiné potřeby odvětví. V jeho řadách se 
proto objevuje i  více vynikajících sportovců, 
než tomu bylo dříve. Dřívější historie zazna-
menávala úspěchy především sokolských 
gymnastů (Hudec, Gajdoš, družstvo žen na 
olympiádě v r. 1948).

Sokol obnovuje i tradice, směřující ke zdoko-
nalování tělocvičné a  sportovní činnosti (te-
matická školení, cvičitelské srazy, sokolské 
výlety, semináře o  nových formách tělocviku 
a další), ale i kulturně-společenských činnos-
tí. Významnou úlohu v  tom hraje obnovená 
Ústřední škola ČOS, ale i  župní náčelnictva 
a  vzdělavatelské sbory v  celé republice. Po 
celou dobu totality uchovávali sokolské tra-
dice i  sokolské ideje především zahraniční 
sokolové. Ti se sdružili po obnovení Sokola 
v  domovské zemi do Světového svazu sokol-
stva. Ten sice žije zcela nezávisle na ČOS, 
ale s  ČOS udržuje velmi těsné kontakty jak 
na úrovni vedení, tak na úrovni náčelnictva 
a ostatních sborů ČOS, ale i na úrovni členské 
(účast našich cvičenců na každoročních sle-
tech některé ze zahraničních žup). Sokolu se 
sice podařilo organizačně "postavit na nohy", 
cestu k uplatnění sokolských idejí, morálních 
zásad i  sokolského vědomí v  myslích svých 
členů v současnosti však stále ještě hledá.

Zahraniční sokolstvo
Zprávy o  úspěších a  rozvoji Sokola se brzy 
po jeho vzniku rozšířily do zahraničí všude, 
kde se nacházely české kolonie vystěhovalců, 
kterých bylo z  důvodů hospodářských i  poli-
tických v té době nemálo. Tito emigranti pocí-
tili možnost organizace ke vzájemnému styku 
i k možným návštěvám své vlasti a začali proto 
vytvářet i sokolské jednoty všude, kde se jich 

soustřeďovalo větší množství. Na počátku 
dvacátého století vznikal Sokol postupně té-
měř ve všech slovanských státech. V roce 1908 
byl založen první nadnárodní sokolský spolek 
– Svaz Slovanské sokolstvo, který sdružoval 
osm organizací ze slovanských zemí. Počína-
je VI. sokolským sletem v r. 1912 se delegace 
těchto zemí pravidelně sletů účastnily. V USA 
vznikaly sokolské jednoty zprvu neorganizo-
vaně, avšak v r. 1917 vznikla zastřešující orga-
nizace Americká obec sokolská, působící do-
dnes. Po první světové válce se Sokol rozrostl 
do dalších zemí, a  to do Rumunska, Francie, 
Rakouska, Kanady a  mnoha dalších. Největ-
ší rozvoj činnosti zahraničního sokolstva se 
uskutečnil po r. 1948, především posílením 
emigrace rozsáhlou emigrační vlnou zavině-
nou nástupem komunismu. Sokolské jednoty 
vznikají v mnoha dalších zemích např. v Aus-
trálii, Maroku, Švédsku atd. Protože však 
postrádaly organizační spojení, vzniká nej-
prve v roce 1950 Ústředí čs. sokolstva v exilu, 
které se v roce 1951 přejmenovalo na Ústředí 
čs. sokolstva v zahraničí. Další posílení orga-
nizace nastalo s  přílivem nové vlny emigrace 
po r. 1968. Kromě místních a oblastních veřej-
ných vystoupení uspořádalo Ústředí 7 samo-
statných sletů: ve Vídni (1962, 1972, 1982), 
v  Curychu (1976, 1986), v  Montrealu (1967) 
a  v  Paříži (1990). Tato sokolská aktivita byla 
jakousi manifestací demokratických krajanů 
v  zahraničí, kteří udrželi sokolské ideály na 
živu v  období hlubokého sokolského temna 
doma.

Znovuzrozené sokolstvo po roce 1989 na tuto 
morální pomoc v  zahraničí nezapomnělo. 
Hned od počátku se snažilo o navázání těsné 
spolupráce. Ale i  zahraniční sokolstvo po-
mohlo v těžkých počátcích obnovené sokolské 
organizaci doma především fi nančními dary 
z  dobrovolných sbírek. Vzájemné kontakty 
vyústily ve vznik Světového svazu sokolstva 
30. října 1993. Na ustavující schůzi byl usta-
ven jeho řídící orgán „Rada Svazu“. Zakláda-
jícími organizacemi Svazu se staly Americká 
obec sokolská, Česká obec sokolská, Sloven-
ská tělocvičná jednota Sokol v USA, Sokol na 

Slovensku a Ústředí čs. sokolstva v zahraničí, 
které sdružuje sokolské župy v  Africe, v  se-
verní i  jižní Americe, v  Austrálii a  v  Evropě. 
Hlavním úkolem Svazu je koordinace činnos-
ti, projednávání vzájemných vztahů a  styků 
a rozšiřování sokolského programu.

Počet organizací, sdružených ve Svazu, není 
uzavřen a je otevřen všem nově vzniklým so-
kolským organizacím kdekoliv na světě. 

Současnost
Česká obec sokolská (ČOS) je dnes v  České 
republice čtvrtým nejpočetnějším občanským 
sdružením, jehož 180 000 členů se dobrovol-
ně věnuje sportům, pohybovým aktivitám 
v  oddílech sokolské všestrannosti a  kulturní 
činnosti v  různých zájmových útvarech, a  to 
v  divadelních, folklórních, pěveckých, taneč-
ních a loutkářských.

Telegrafi cky
ČOS, tj. dnes 160 let historie, 1.100 tělocvič-
ných jednot, 5.400 dobrovolných cvičitelů 
sokolské všestrannosti, 3.500 sportovních 
trenérů, řada sokolských sportovců a  jejich 
reprezentačních výkonů a  nekonečně dlouhá 
řada aktivních cvičenců.

ČOS se řadí k  nejstarším spolkům tohoto 
typu na světě. Je organizovaná ve 43 župách 
pokrývajících území České republiky. Ústředí 
je v  Tyršově domě v  Praze. Je nejpočetnější 
organizací Světového sokolstva.

Sokol Velké Pavlovice
Naše jednota Sokol Velké Pavlovice je z  hle-
diska historie mladá a  málopočetná. V  příš-
tím roce, 23. listopadu 2023, si připome-
neme 110  let od založení Sokola ve Velkých 
Pavlovicích. V  naší jednotě máme jen oddíl 
všestrannosti. Tím, že zde v  sokole nepůsobí 
žádná sportovní složka – není žádný vedoucí, 
který vedl nějaký sportovní oddíl, tak členská 
základna se nerozšiřuje a  neomlazuje. Mladí 
lidé se nechtějí organizovat, ale k  některým 

Oetz 2022. S  číslem 19 se s  nebývalým úspěchem zúčastnil Matyáš Halm, vyhrál 1. místo 
v běhu ve své kategorii, v kategorii muži se umístil na 5. místě.
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akcím se rádi připojují. Nyní naše jednota 
sdružuje cca 50 členů, kteří jsou členy oddí-
lu všestrannosti se zaměřením na turistiku, 
country tance, cvičení ženy a  volejbal. Již 
několik let pořádá naše jednota taneční kurz 
(výuka společenských tanců) pro sokoly i ne-
sokoly – 10 lekcí na podzim, kurz nordic wal-
king hole, turistické pobytové víkendy apod. 
Naše jednota je pravidelně od roku 2009 za-
stoupena na oblastních sletech v  rámci žup 
v  České republice či na Slovensku, účastní 
se všesokolských sletů jak v  České republice, 
tak i v zahraničí, zúčastnila se i Světové gym-
naestrády v  Dornbirnu (Rakousko) a  nyní se 
připravuje 7 členů na Světovou gymnaestrádu 
v  Amsterdamu 2023, kde budou tito členo-
vé součástí reprezentace České republiky za 
ČOS, ČASPV – výprava by měla mít celkem 
800 účastníků za celou Českou republiku. 

Naše jednota (pododdíl turistiky) se letos za-
pojila do soutěže s PENNY – Hýbeme se hez-
ky, česky a  vyhrála 3. místo (okres Břeclav). 
Logo bylo vytvořeno dětmi pro tuto akci.

Po tříleté pauze se letos také uskutečnil 
4.  ročník sokolského volejbalového turnaje 
smíšených družstev o  Putovní pohár „Velko-
pavlovické smeče“. Účastnily se týmy Sokolů 
z Velkých Pavlovic, Velkých Bílovic a Rakvic, 
dále družstvo z  Moravského Žižkova, které 
turnaj vyhrálo a družstvo z Dambořic. Dlouhá 
turnajová pauza neubrala na kvalitě hry, na-
opak krásná, rychlá a čistá hra slavila úspěch.

Po úspěšném turnaji i pro naše týmy, kdy ob-
sadili 2. a 4. místo a společném posezení, bylo 
naše družstvo pozváno na turnaje soupeřů 
v roce 2023.

Něco z naší pravidelné týdenní činnosti v le-
tošním roce – konečně po uvolnění epide-
miologických opatření:
• Cvičení ženy – pondělí, čtvrtek
• Country tance – úterý, čtvrtek
• Volejbal – čtvrtek
• Nácvik hromadných skladeb – víkendy, 

dříve na sokolgym, nyní na Gymnaestrádu
• Turistika – dle počasí, různě

Cvičenci naší velkopavlovické jednoty sokolské, dále župy Slovácké, Švýcarské a  Rakouské 
po hromadném vystoupení na Sokolgymu v Brně.

Nepravidelná činnost výběr:
• Volejbalový turnaj v Dambořicích (leden) – 

účast 
• X. ročník Jarního přechodu Pálavy se soko-

lem Velké Pavlovice (duben) - pořadatelé
• Turistický víkend Beskydy (víkend květen) 

- účast
• Táboráky u chatičky (jaro, začátek léta, ko-

nec léta) - pořadatelé
• Vystoupení v  hromadné skladbě Odhodla-

ní na Sokolgymu v Plzni (víkend v květnu) 
-účast

• Vystoupení v  hromadné skladbě Odhodla-
ní na Sokolgymu v  Brně (víkend v  červnu) 
- účast

• Účast na mezinárodním setkání sokolů 
Tyršů OETZ – pořadatel pro rok 2022 – 
Rakousko, které se střídá v  organizaci se 
Švýcarskem a  Německem – aktivní účast 
na volejbalovém turnaji, běh na 5 km, hry 
všestrannosti (víkend v červnu) - účast

• Seminář country tanců v Ivančicích – Stří-
brský mlýn (červen) - účast

• Turistický víkend pro rodiče s dětmi v Herol-
ticích (červen) - pořadatelé

• Volejbalový turnaj v Rakvicích – účast
• Turistický a vodácký víkend děti (červenec) 

– pořadatelé
• Vystoupení country tanců ke 150 letům za-

ložení Sokola Hodonín (září) – účast 
• Seminář – výuka country tanců Bludov 

(říjen) - účast
• Pořádání 4. ročníku sokolského volejba-

lového turnaje ve smíšených družstvech 
(listopad) – pořadatelé

• Silvestrovský výšlap – ukončení roku 2022 
(snad prosinec) - pořadatelé a pro všechny 
zájemce o výšlap

To je malý výčet letošního roku naší Tělocvič-
né jednoty Sokol Velké Pavlovice.

Ing. Jana Václavková, starostka a náčelnice 
T.J. Sokol Velké Pavlovice

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
JE NEZAPOMENUTELNÝM KULTURNÍM ZÁŽITKEM
Již tradičně nechávají na konci října velkopav-
lovičtí myslivci sloužit svatohubertskou mši 
svatou. Troubená svatohubertská mše svatá 
se uskutečnila k poctě české myslivosti, příro-
dy a za živé i zemřelé myslivce a lesníky.

Slavnostní mši celebroval pan farář PaedDr. 
Marek Slatinský, na lesnice zahráli trubači 
z  Okresního mysliveckého spolku Přerov, 
zpěvem je již tradičně provázel mužský sbor 
VOX VINI z Dolních Bojanovic.

PaedDr. Marek Slatinský se při mši neopo-
mněl zmínit o  tom, že myslivec je ve své ho-
nitbě především hospodář a  až poté, při za-

chování mysliveckých tradic, myslivecké etiky 
a zvyklostí, lovec. Zároveň v modlitbě požádal 
o ochranu myslivců před úrazy na honech.

Spojení troubené mše se zpěvem dělá ze sva-
tohubertské mše nezapomenutelný kulturní 
zážitek. Po mši svaté se konala adorace na 
hřbitově, kde jsme společně zavzpomínali na 
zemřelé myslivce a  zpěváci sboru VOX VINI 
zazpívali píseň Tá naša myslivna, jejíž text 
složil Jaroslav Hejl, rodák z Velkých Pavlovic. 

Věra ProcingerováTrubači Okresního mysliveckého spolku 
Přerov každoročně hudebně ozvláštní vel-
kopavlovickou svatohubertskou mši svatou. 



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

18

6

2022

SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ 
MLADÉMU VÍNU ROČNÍKU 2022
Po dlouhých dvou letech vynucené přestávky 
způsobené pandemií Covid 19, jsme navázali 
na krásnou tradici žehnání mladých vín roční-
ku 2022. 

Milovníci vína a  místní vinaři se sešli netra-
dičně v sobotu 26. listopadu 2022 ve Vinných 
sklepech Františka Lotrinského, aby nábo-
ženským obřadem poděkovali Bohu za úro-
du ve vinicích a  ochutnali mladá vína tohoto 
ročníku. Slavnostním programem provázela 
Stanislava Bílková. Zemědělský rok a  úrodu 
ve vinicích představili Ing. Pavel Lacina st. 
a  Radek Baloun, slavnostního vysvěcení se 
ujali pan farář Marek Slatinský s asistencí mi-
sionářského kněze Tomáše Vyhnálka, obláta 
Panny Marie Neposkvrněné. Slavnostního 
přípitku se ujal Petr Hasil, starosta města Vel-

Mladému vínu slavnostně požehnal farář 
velkopavlovické farnosti, otec Marek Sla-
tinský. Průvodního slova se ujala Stanislava 
Bílková.

ké Pavlovice. K  příjemné náladě opět skvěle 
hrála cimbálová muzika Vinica.

A jaká vína ročníku 2022 budou? Vína budou 
nadprůměrně kvalitní, vyznačovat se budou 
výrazným ovocným aroma, odrůdově budou 
typická s příjemnou jemnou kyselinou. Červe-
ná vína si z vinice nesou částečně odbouranou 
kyselinu jablečnou, oceníme u  nich vyzrálou 

Vína ročníku 2022 mají co do kvality dobře nakročeno. Přítomní se ve svém hodnocení před-
háněli v superlativech. 

tříslovinu a krásný buket.

Slavnostní akt žehnání pořádala místní orga-
nizace Český zahrádkářský svaz s  podporou 
města Velké Pavlovice.

Jan Havránek, předseda 
Českého zahrádkářského svazu Velké Pavlovice

Lampionový průvod 
slavil jubileum,
městem prošel již 
podesáté

Vlčí podzim

Když se v  roce 2012 poprvé po letech konal 
lampionový průvod, rozhodně organizátoři 
netušili, že stojí u  zrodu nové a  do budoucna 
velmi oblíbené tradice, která z  pohodlí do-
mova vytáhne s  nadšenými dětmi i  rodiče 
a  prarodiče. A  vůbec všechny, kteří se chtějí 
dobře pobavit, setkat se s přáteli a známými, 
sousedy, zažít něco neobvyklého a ještě si dát 
nějakou tu laskominu na zub. 

Případně se, vzhledem k  téměř vždy sych-
ravému nevlídnému listopadovému počasí, 
zahřát teplým nápojem, ať už úplně bezalko-
holovým čajíkem určeným především dětem, 
nebo trošku ostřejším svařáčkem či štamprd-
ličkou domácí meruňkovičky. Ta se už postu-
pem let stala neodmyslitelnou rekvizitou této 
akce. Málokterý muž vyrazí vstříc radnici bez 
pleskačky této moravské medicíny v  náprsní 
kapse… Prevence je prevence! Ovšem dětem 
radostně mávajícím rozsvícenými lampiony 
přísně zapovězená!

V  dlouhém štěbetajícím průvodu tolik při-
pomínajícím velký roj světlušek, který se 
o státním svátku ve čtvrtek 17. listopadu 2022 
vydal z  náměstí do ulic města, nechyběla ani 
tentokrát žádná věková kategorie. Na cestu 
dětem již tradičně z  rozhlasu vyhrávaly pís-
ničky z  pohádek a  Večerníčků, mnohé dětič-
ky si s chutí cestou notovaly do kroku, a v cíli 
bylo připraveno voňavé občerstvení ve formě 
uzené cigáry, hranolek a jak již bylo zmíněno 
– teplého čaje a svařáku. 

O  blaho našich chuťových pohárků se posta-
rali vždy skvělí velkopavlovičtí hasiči, kteří 
svou práci zvládli jako obvykle na jedničku 
s hvězdičkou, prostě – to nemělo chybu! Pro-
to jim touto cestou ještě jednou za kouzelný 
pohádkový večer velmi děkujeme! Už nyní se 
těšíme na podobná setkání v  následujících, 
nejméně opět deseti, letech. 

Věra Procingerová & Karolína Bártová

Lampionový průvod v  režii našich hasičů 
bez lahodného svařáčku? Nemyslitelné! 

Od začátku září kmen Vlků obnovil své pra-
videlné schůzky na Ekocentru Trkmanka. Víc 
než dvě desítky dětí ve věku sedm až čtrnáct 
let jsou rozděleny do šesti družinek. Celoroční 
woodcrafterskou činnost provází hra, odmě-
něná každý měsíc pamětními lístky. Tradiční 
pondělní schůzky trvají tři hodiny. 

Jedna hodina je věnována intenzivnímu po-
hybu, týmovým hrám, hodům na cíl, atletice, 
základům sebeobrany a  třeba i  lukostřelbě 
pod dozorem trenéra. Oblíbené jsou i bojovky 

a teď na podzim i noční hry.

Další hodina je věnována „myslící ruce“ zís-
kávání řemeslných dovedností. Nově příchozí 
účastníci schůzek si vyrábí krabici s  víkem. 
Práce podle návodu, měření řezání lepenky 
práce s šídlem i dratví. Po dokončení mají mla-
dí Vlci krabici jako osobní schránku na veške-
ré později rozpracované výrobky. Pracujeme 
s látkou, kůží i dalšími materiály.

Třetí hodina je věnována přednáškám a  výu-
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Vlčí výprava do Valticce místopisu okolí Velkých Pavlovic, Moravy, 
nauce o  státních symbolech a  vědomostech 
o  Lesní moudrosti. Čas věnujeme také topo-
grafi i, první pomoci a  tábornickým doved-
nostem. Povídáme si o  dřevinách a  léčivých 
bylinách. Čeká nás seznámení se středoev-
ropskými savci i základy vaření a pečení, bude 
toho ještě spousta.

Schůzky doplňují každý měsíc výlety nebo 
vícedenní výpravy do okolí Velkých Pavlovic, 
po celé Moravě, ale i po okolních zemích. Pro-
gram je ovšem nejen pro děti, ale i pro dospě-
lou část kmene.

Pro odvážné a  férové děti máme dveře stále 
otevřené.

Jaroslav Suský – Starý vlk

V  září jsme navštívili další zajímavé místo 
našeho regionu – Valtice, především však 
kolonádu na Reitsně. Ta se nachází na vrchu 
Homole (zvaném také Reisten či Rajstna) ve 
výšce 280 m n. m., asi 1,6 km jihozápadně od 
centra Valtic. Vznikla už začátkem 19. století. 
Krásné sloupy s  korintskými hlavicemi i  vy-
výšená atika připomínají pařížský Vítězný 
oblouk.

Ze střešního ochozu kolonády nás očaroval 
výhled do okolí – vidět bylo až do Mikulova, 
na Svatý kopeček, Pálavské vrchy, minaret 
v  Lednici, dokonce jsme viděli i  hřeben Ma-
lých Karpat na Slovensku a v Rakousku zříce-
ninu moravského hradu Falkenstein. 

Po obhlídce kolonády jsme pokračovali na ne-
dalekou Naučnou stezku bosou nohou, která 
začíná u kolonády, měří necelých 5 km a vede 
do rakouské obce Schrattenberg. 

Okružní cesta nám nabídla 11 zajímavých 

zastavení. Mohli jsme si na nich projít bosou 
nohou po různých typech přírodního povrchu 
– kamínkách, písku, šiškách nebo třeba kůře. 
Dokonce jsme pokořili i vratký most z dřevě-
ných trámů a pak si odpočinuli na dřevěných 
lehátkách. 

Nejvíce se ale líbila velká skluzavka. Nejdéle 
jsme se zdrželi na stanovišti Místo smyslů, kde 
se nachází Keltský kalendář. Někteří otrlejší 
účastníci se prošli blátivým úsekem. Většina 
z  nás chvíli hledala cestu bludištěm, a  nako-
nec jsme se všichni uložili na velkou dřevěnou 
pohovku. Pak už jen následovala zpáteční ces-
ta do Valtic se svačinkou u  kolonády a  odpo-
činkem na slunci. Odtud jsme vyrazili vlakem 
domů.

Výprava se vydařila, stejně jako počasí. Obo-
haceni o zážitky a poučení jsme ušli cca 10 km 
a udělali něco pro svojí fyzickou kondici, kte-
rou využijeme při dalších výpravách. 

Vladimír Vystrčil – Medvěd

ZA BABÍM LÉTEM DO ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ
Možná se vám zdá název článku nepatřičný, 
proč by někdo odjížděl za babím létem z tepla 
jižní Moravy do drsného kraje Vysočiny. Ale 
tentokrát to bylo jinak, u nás mlhy, mrholení, 
prostě nevlídné počasí a v kopcích Žďárských 
vrchů slunce a teploty kolem 20 °C a nádherné 
barvy podzimu.

Od čtvrtka do neděle jsme díky státnímu 
svátku strávili prodloužený víkend toulkami 
v  okolí Žďáru nad Sázavou. Naší základnou 
byla chata, kterou zajistil Jara Kašpárek v re-
kreační oblasti u  Pilské nádrže. Ve čtvrtek 
jsme přijeli na základnu ještě za světla, ubyto-
vali se a zkusili si rozdělat oheň.

V pátek jsme vyrazili na nejvyšší vrchol Žďár-
ských vrchů Devět skal. Vyhlídka odtud nabí-
zí parádní výhled do údolí horní Svratky a na 
rozlehlé lesy hlavního hřebene. Dále jsme po-
kračovali autobusem do obce Herálec a odtud 
jsme se vydali pěšky lesem na vrcholy Devíti 
skal. Když jsme se dostatečně pokochali vý-
hledy do kraje, pokračovali jsem za dalším 
cílem výletu, do obce Fryšava. Po průzkumu 
této vesničky ležící na pomezí Čech a Moravy 
jsme se vrátili autobusem zpět do našeho pů-
sobiště, kde nás čekala výborná večeře a  hra 
s poznáváním jehličnanů.

Sobota nás přivítala mlžným ránem. Hned po 
snídani jsme vyrazili vstříc dalšímu dobro-
družství. Pěšky jsme prošli okruh kolem měs-
ta Žďár nad Sázavou a prošli se úchvatnou ale-
jí vedoucí ke Starému dvoru. Prohlédli jsme 
si zvenčí statek, pastviny a  pasoucí se koně 
a také krávy. Cestou jsme se potěšili pískovco-
vou sochou Mamlase výtvarného umělce Mi-
chala Olšiaka, který pochází právě ze Žďáru 

nad Sázavou. Jeho sochy jsou bohatě rozesety 
po celém regionu Žďárských vrchů. Navštívili 
jsme i obec Šlakhamry s místy, kde v minulosti 
stávala řada hamrů a také se stanovištěm dru-
hé Olšiakovy sochy, Mamuta. Dalším cílem 
cesty byl Brdečkův mlýn s  expozicí věnující 
se železářské tradici. Odtud jsme opět vyra-
zili do přírody, na Rozštípenou skálu, vstříc 
městu, kde nás ještě čekala prohlídka náměstí 
se starou i novou radnicí, farním kostelem sv. 
Prokopa s  přilehlou kaplí sv. Barbory a  tvrz 
nad řekou Sázavou. Po návratu jsme si ještě 
udělali společnou fotografi i u sousoší Hranič-
ní kámen, které je umístěno na hranici Čech 
a Moravy. 

A  je tu poslední den naší výpravy! Ten jsme 

věnovali naučné stezce kolem památky 
UNESCO Zelené hory. Prošli jsme se okolo 
Bránského rybníka a několika staveb význam-
ného českého architekta Jana Blažeje Santini-
ho – Hospodářského dvora Lyra, barokního 
mostu a  poutního kostela sv. Jan Nepomuc-
kého na Zelené hoře s  přilehlou křížovou 
cestou a také jsme absolvovali komentovanou 
prohlídku Dolního hřbitova, taktéž díla světo-
známého architekta Santiniho.

Po vydařeném víkendu jsme se nadšeně 
shodli, že toto rozhodně nebyla naše posled-
ní výprava do nádherného koutu naší země 
Žďárských vrchů, součásti Českomoravské 
vrchoviny.

Vladimír Vystrčil – Medvěd

Žďárské vrchy jsou bohatě posety roztodivnými skalními útvary s  nejvyšším vrcholem 
Devět skal. Ani ten neunikl naší poznávací výpravě.
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TÁTA A SYN MAJÍ SPOLEČNOU LÁSKU. 
UČAROVALY JIM TATROVKY
Pokud zavítáte do jihomoravských Velkých 
Pavlovic a navštívíte Vinařství Buchtovi, máte 
šanci se potkat s příjemným mladým mužem 
Tadeášem Huličným. I  když je mu teprve 
18 let, má o  svém životě jasno. Studuje prů-
myslovku v  Břeclavi, ale učarovalo mu víno. 
A hned vedle něj nákladní vozidla Tatra.

Zní to divně? Vůbec ne! Jde totiž o  plastové 
modely typů 148 a 815. Se svým tátou Alešem 
už je sbírají několik let a  mají jich plnou 
zahradu.

Tadeáši, sbírání modelů aut je poměrně 
běžný koníček. Ale plastové tatrovky?
Asi ano. Táta začal přibližně před osmi lety, 
já před dvěma. Sbíráme převážně staré, ale 
i  nové plastové Tatry 815 a  Tatry 148. Je to 
pro nás velmi zajímavý a krásný koníček. To je 
nejdůležitější. Mimo jiné ale sbíráme i modely 
autíček Škoda v měřítku 1:24, 1:43 a 1:8.

Kdy jste se sbíráním modelů začali a proč? 
Pamatuješ si, jaký byl úplně první model?
Úplně první iniciativa, proč jsme začali 
s  tátou  sbírat Tatry byla, když jednou taťka 
jel z  práce vyhodit nějaký odpad na sběrný 
dvůr, a  tam objevil dvě krásné Tatry 148. 
Protože už jsme doma dvě Tatry měli a  další 
dvě přibyly, tak mi řekl: „Zkus dát na internet, 
jestli někdo tu Tatru neprodává.“ Tak jsem to 
udělal. To se stalo před dvěma roky. Začali 
jsme je sbírat, protože to vlastně byla taková 
hezká vzpomínka z našeho mládí, jak z mého, 
tak i  mého táty. Vlastně je to pro nás hrozná 
radost, že můžeme mít věc, se kterou jsme si 
hráli jako malí kluci. V  mnoha případech by 
se ty Tatry dostaly na sběrné dvory a pro nás 
je radost takovou úžasnou věc mít doma. Můj 
úplně první model byla Tatra 815, kterou jsem 
získal od sousedky za láhev vína.

Jak jsou modely tatrovek velké?
Model Tatry 815 je 72 cm dlouhý, 34 cm vy-
soký a  25 cm široký. Model 148 je podobně 
veliký.

Kolik modelů v současné době máte?
Celkový počet originálních Tater je cca 54, ale 
samozřejmě máme i pár jiných Tater, jako na-
příklad Tatra MAN.

Kde máte modely uskladněné? Nejsou zrov-
na malé.
Všude možně (smích). Tatry opravdu ve skvě-
lém stavu máme na půdě, protože nikde jinde 
jaksi nejsou prostory. Tatry v takovém hezčím 

stavu máme pod pergolou. A  Tatry ve stavu 
spíše na náhradní díly jsou pod střechou ved-
le domu. Sem tam Tatry vytáhneme všechny 
ven a  naskládáme kolem domu, aby se mohli 
i  trochu pokochat kolemjdoucí. Samozřejmě, 
že nemůžou být venku moc dlouho. Když jsou 
na sluníčku nebo na dešti, tak ztrácejí barvu.

Jak se takový model dá sehnat?
Opravdu všelijak. Obvykle jsme spoustu Tater 
sehnali na facebooku, kam jsem dal inzerát. 
Většinou jsem za ně nabízel nějaký peníz, ale 
také sladkosti pro děti. Lidé, kteří mají větší 
děti a  modely jim doma překážejí, tak si vět-
šinou řekli právě o  nějaké sladkosti. Ovšem 
sem tam si také někdo řekl o menší nebo i větší 
obnos peněz. Tatry jsem často kupoval i z růz-
ných internetových bazarů, z  bleších trhů či 
burz starožitností, modelů atd. Nějaké Tatry 
jsme sehnali i  u  popelnic nebo na sběrných 
dvorech. Člověk se prostě nesmí bát si o  ni 
kdekoliv říct.

Je to drahý koníček?
Každý model jsme sehnali za různou cenu. 
Jak už jsem psal, někdy jsem za něj dal slad-
kosti, někdy peníze v rozmezí od 100 do 1.000 
korun. Pokud se jedná o celkovou sbírku, tak 
se bavíme o desetitisícových částkách. Ale sa-
mozřejmě se nedá spekulovat o ceně, protože 
každá Tatra je rozdílně drahá.

Jaký je váš nejcennější model?
To těžko říct. S každou získanou Tatrou se pojí 
jiná vzpomínka a jiná historka získání. Jednou 
jsem Tatru 815 ve skvělém stavu, několik let 
starou, dostal od jednoho dědy, který šel ná-
hodou kolem a  všiml si naší sbírky. Několik 
minut jsme mluvili o tatrovkách, jak jsou pro 
nás důležité a cenné. No, a další den šel děda 
kolem, a tu Tatru mi věnoval. Tak tím mi udě-
lal hroznou radost. Samozřejmě podle modelu 
máme opravdu starou Tatru 148 asi 45 let sta-
rou ve skvělém stavu. Tak ta nám dělá radost. 
Ale jak říkám, s každou Tatrou se pojí jiná his-
torka. Máme i dvě Tatry s jeřábem. Ty jsou pro 
nás také důležité.

A jaké máte další cíle se svojí sbírkou?
Samozřejmě bychom ji chtěli rozšiřovat co 
nejvíce, ovšem teď už jen o ty nejhezčí kousky. 
Bohužel, nejsou tak snadno k sehnání. Chtěli 
bychom je totiž do budoucna někde vystavit, 
aby se jimi mohli kochat nejen kolemjdoucí, 
ale i ostatní lidé.

Petr Škotko, Písecký deník

Syn Tadeáš & otec Aleš Huliční se svou kuriozní sbírkou plastových tatrovek. 
Také se vám vybavuje nejedna vzpomínka na dětství?
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ

KALENDÁRIUM 
ANEB LISTOPADOVÉ & PROSINCOVÉ 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.

LISTOPAD
• 1651 * 11. listopadu 1651 Jan hrabě z Rotá-

lu prodal Pavlovice s rybníkem nad mlýnem 
a  rybníkem Trkmanským za 40.000 zla-
tých rýnských Esteře hraběnce Forgachové 
z Ghymeše na Brumově.

• 1883 * 13. listopad 1883 byl pro Velké Pav-
lovice velkým svátkem, neboť sem měl zaví-
tat nejdůstojnější pan biskup brněnský Dr. 
Frant. Sal. Bauer, aby vysvětil nově vysta-
věnou věž. Tohoto dne proběhlo při svěcení 
věže chrámu Páně ve Velkých Pavlovicích 
i  svěcení kříže, který zde nechala postavit 
zdejší vdova Kateřina Vitásek. 

• 1900 * 15. listopadu 1900 byla schválena 
smlouva opravňující zemský výbor k založe-
ní vzorného vinohradu a  vinohradské škol-
ky.

• 1913 * V tomto roce byla založena Tělocvič-
ná jednota Sokol. Ustavující valná hromada 
se konala 23. listopadu 1913. Prvním staros-
tou byl Alois Horňanský, řídící učitel a mís-
tostarostou byl Hynek Gold, malíř pokojů, 
náčelníkem pak Stanislav Vrba.

• 1919 * 4. listopadu 1919 začala kampaň ve 
velkopavlovickém cukrovaru.

• 1940 * 30. listopadu 1940 zemřel v  Podolí 
u Brna Josef Blažek, rodák velkopavlovický. 
Velmi oblíbený spisovatel – Josef Pavlovic-
ký, druhý Koumák. Založil již dříve nadaci 
za své rodiče, v  závěti odporučil na fundaci 
jednu míru svého pole.

• 1941 * 1. listopadu 1941 byl přeložen na 
zdejší faru p. Alois Hroch farář z  Lipovce, 
z  území, které muselo být evakuováno pro 
vojenské účely.

• 1942 * 10. listopadu 1942 v  5:20 hodin vy-
hořelo stavení Ludmily Severové č.p. 341, 
požár se vznítil od zazděného trámu v  ko-
míně, který byl ve stropě a  žádnou požární 
prohlídkou nebyl viděn, jelikož byl ve stropě. 
Hasičstvu se podařilo uhájit sousedství, kte-
ré bylo ve velmi těsné blízkosti. Škoda po-
škozené činila 15.000 korun. Požáru se zú-
častnilo 50 bratrů za velení Josefa Suského.

• 1944 * 20. listopadu 1944 bylo shozeno 14 
bomb poblíž trati Velké Pavlovice – Bořetice.

• 1951 * 10. listopadu 1951 proběhl zásah 
sboru u  požáru stohu slámy, majitel JZD 
Velké Pavlovice. Škoda činila 52.000 korun, 
příčina nezjištěna.

• 1958 * 30. listopad 1958 - požár ubikace Mo-
ravských drůbežářských závodů, škoda 500 
Kč. Příčinou byl žhavý popel.

• 1960 * 21. listopad 1960 - požár prodejny 
potravin Antonína Kotta č. 63, majitel Jed-
nota SD Mikulov. Škoda 30.000 Kč, příčina 
vadná el. instalace.

• 1976 * V  listopadu 1976 uspořádala vi-
nárna „Dny kuchyně sovětských národů“ 
spojené s  prodejem sovětského zboží. Tuto 
propagační akci navštívilo 1.600 osob, kte-
ré nakoupily sovětské zboží za 200.000 Kčs 
a obdrželi množství propagačního materiálu 
o SSSR.

• 1981 * 7. listopad 1981 - ZO Českého svazu 
chovatelů drobného zvířectva uspořádala 
meziokresní výstavu zvířectva, na níž bylo 
vystaveno na 1.200 ks zvířat.

• 1984 * 23. listopad 1984 - mezi 10:21 a 11:03 
hodin dopoledne se nad městem přehnala 
vichřice o rychlosti 111,6 km/hod.

• 1987 * V listopadu 1987 - byla kolaudována 
tělocvična v základní škole.

• 1989 * 23. listopad 1989 - rada MěNV při-
jala usnesení bedlivě sledovat dění ve městě 
a  okamžitě informovat představitele měs-
ta o  dění v  obci, měly být strhávány výzvy 
studentů, bránit v  případě stávek a  vyzvala 
poslance za zdejší obvody, aby rezignovali 
na svůj poslanecký mandát. Dne 27. listo-
padu 1989 proběhla ve městě ve 12:00 hodin 
generální stávka, před budovou MěNV se 
shromáždilo na 500 lidí, převážně dělníků 
ze zdejších závodů.

• 1991 * 7. listopad 1991 - požár hřbitovní ro-
tundy (u hřiště), majitel město Velké Pavlo-
vice, škoda 10.000 Kč. Příčinou byla hra dětí 
s otevřeným ohněm.

• 1993 * 2. listopadu 1993 navštívil Velké Pav-
lovice president Václav Havel. V listopadu t. 
r. natáčel ve Velkých Pavlovicích svůj pořad 
Receptář Přemysl Podlaha, pořad byl vysí-
lán v prosinci téhož roku.

• 2000 * 24. listopadu až 8. prosince 2000 se 
uskutečnila ve výstavní galerii v  podkroví 
první výstava obrazů.

PROSINEC
• 1831 * V prosinci t. r. zuřila v naší obci cho-

lera, zemřelo 60 lidí včetně dětí. 
• 1882 * 8. prosince 1882 se konala v kostele 

slavnost svěcení sochy Panny Marie Lurd-
ské. Zakoupili ji manželé Martin a Kateřina 
Mrázek v  Paříži. Socha byla dopravena do 
Velkých Pavlovic 4. prosince 1882. Svěce-
ní vykonal děkan Antonín Suchánek, farář 
z Podivína, za přítomnosti osmi kněží.

• 1883 * 13. prosince 1883 byla ve Velkých 
Pavlovicích slavnostně vysvěcena nová kos-
telní věž (vysoká 36 metrů i s křížem) spolu 
se čtyřmi novými zvony: Maria, Cyril a Me-
tod, sv. Josef a sv. Jan Evangelista.

• 1894 * K  1. prosinci 1894 sloužili v  našem 
městě tři četníci v čele s velitelem Pospícha-
lem. Tohoto roku náležela obec Velké Pavlo-
vice do obvodu četnické stanice v  Hustope-
čích.

• 1911 * 1. prosince 1911 bylo usneseno vysá-
zet pozemky za Svodnicí topolovými sazeni-
cemi.

• 1920 * 14. prosince 1920 byla vyhlášena 
stávka v  cukrovaru a  ve dvorech Latzelova 
velkostatku. Den poté, v  dopoledních ho-
dinách přibyl do Velkých Pavlovic vojenský 
oddíl 230 mužů s dvěma kulomety a dělníci 
stávku ukončili.

• 1927 * K  1. prosinci 1927 bylo ve Velkých 
Pavlovicích 225 odběratelů světla, 32 elek-
trických motorů; odběratelů proudu stále 
přibývalo. Očekávalo se, že do příštích žní 
bude 100 motorů. Do budoucna počítal 
s  připojením se k  síti také místní cukrovar, 
který do té doby osvětloval své budovy vlast-
ním proudem. Pouliční osvětlení tehdy bylo 
pouze prozatímní. 

• 1935 * Ve dnech 6. až 12. prosince 1935 po-
řádaly ženy kurz vaření v  hostinci u  Korčá-
ků, v  den ukončení kurzu byla uspořádána 
v Sokolovně výstava pečiva a čajový večírek.

• 1953 * 24. prosince 1953 na Štědrý večer 
najel rychlík z Brna na osobní vlak. 105 mrt-
vých a  80 těžce zraněných. Mezi mrtvými 
byli i z velkopavlovické farnost,i a to 2 děvča-
ta a 4 chlapci, všichni svobodní.

• 1956 * 1. prosince 1956 byl zdejší hřbitov 
předán do správy MNV ve Velkých Pavlovi-
cích. Pouze rotunda při vchodu na hřbitov 
před kostelem zůstala církevním majetkem. 
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Ta byla přebudována v kapli.
• 1964 * 16. prosince 1964 - požár kůlny MNV 

Velké Pavlovice, škoda 1.500 Kč, příčina ne-
byla zjištěna.

• 1973 * V  prosinci 1973 byl dokončen sku-
pinový vodovod Velké Pavlovice – Zaječí. 
V  prosinci t. r. byla provedena v  kostele vý-
měna elektrického vedení za 25.500 Kčs.

• 1978 * V noci z 31. prosince 1978 na 1. ledna 
1979 nastal prudký pokles teplot. Během 24 
hodin poklesla teplota o více než 20 stupňů. 

Všude zavládl chaos. Ve Velkých Pavlovicích 
byly celý leden uzavřeny školy, v  podnicích 
omezen provoz.

• 1982 * 21. prosince 1982 - do užívání byla 
předána přístavba čtyř tříd základní školy.

• 1989 * 5. prosince 1989 v sále kina bylo za-
loženo na veřejné schůzi místní Občanské 
fórum, mluvčím fóra se stal PhMr. Alexan-
der Tomeček, během schůze proběhla pod-
pisová akce za zvolení Václava Havla presi-
dentem a  bylo navrženo vrátit škole název 
Masarykova jubilejní škola.

• 1992 * 10. prosince 1992 se městské zastu-
pitelstvo usneslo zřídit městskou policii.

• 1995 * 1. prosince 1995 bylo pro nezájem 
diváků pozastaveno promítání fi lmů v míst-
ním kině.

• 1997 * 25. prosince 1997 byla po generál-
ní rekonstrukci opět otevřena sokolovna, 
uspořádán zde byl koncert dechové hudby 
Templáři.

Oldřich Otáhal

HISTORICKÁ ZASTAVENÍ ANEB DOTEKY DÁVNÝCH ČASŮ
V MODRÝCH HORÁCH
Historické doteky jsou na dosah ve všech na-
šich modrohorských obcích, jsou nepřehléd-
nutelné, a to hned na první pohled jako stavby 
sakrální, především pak křížky, poklonky, 
kaple i kapličky a zejména kostely. 
Tradiční staré vinné sklepy i  jiná zemědělská 
stavení rozesetá v obci či samostatných lokali-
tách tvoří již několik století místní neodmysli-
telný kolorit. Klenoty na vás však čekají uvnitř 
těchto stavení.
Nejvíce se přiblížíte, a  to takřka „na dotek“, 
k  těmto historickým klenotům především 
v  muzejních expozicích našich modrohor-
ských obcí - Kobylí, Vrbice a města Velké Pav-
lovice, v  minulosti i  současnosti významně 
patřících etnografi cky do jižní části národo-
pisného regionu Hanáckého Slovácka. 
Projděte si prostřednictvím následujících 
řádků zmíněná zastavení. Věříme, že vás tato 
malá ochutnávka nabudí k  plánování výletů, 
kde na živo pohladíte oko i duši a přiblížíte se 
skutečně „na dotek“ časů dávných.

HABÁNSKÝ SKLEP 
ve Velkých Pavlovicích  
www.vinarstvilacina.cz
Jeden z nejstarších dochovaných historických 
sklepů na jižní Moravě. Jeho „velký“ sklep od-
kazuje na dobu působení Habánů na Moravě. 
V roce 1545 do tohoto sklepa přišla habánská 
rodina Paolo Schumachera.
Celá stavba s historickým sklepem, lisovnou, 
sýpkou a  plochým kamenným křížem nad 
žudrem, je památkově chráněná. Právem. 
Tato patrová budova s malými okénky a sedlo-
vou střechou patří k  lidově technickým stav-
bám, které jsou typické pro Hanácké Slovácko 
z přelomu 17. a 18. století. V přízemí se nachá-
zí lisovna s barokní křížovou klenbou a dřevě-
ným lisem z roku 1886.
Jedinečný zážitek na jižní Moravě? Rozhodně 
prohlídka habánského sklepa rodiny Lacino-
vy prostřednictvím zcela první interaktivní 
expozice ve vinařské památce v České repub-
lice! 

Vydejte se na cestu staletími se skleničkou 
vína, čekají vás multimediální projekce, in-
teraktivně poznáte historii habánů a Velkých 
Pavlovic. Naučíte se, jak se víno vyrábí a bu-
dete poznávat jeho vůně. Stanete se hlavní 
postavou dobrodružství, ve kterém budete 
zdolávat výzvy. 

MUZEUM KOBYLÍ 
www.muzeumkobyli.cz
V současnosti si můžete v muzeu prohlédnout 
expozici věnovanou historii Kobylí a  vývoji 
kobylského kroje, stylově upravenou selskou 
kuchyň a jizbu, poslechnout si zvukový pořad 
popisující starodávné žádání o  ruku nevěsty 
na pozadí statické scény z  venkovské chalu-
py, prohlédnout si expozici věnovanou nářadí 
a větším zemědělským strojům. 
Prohlídka se většinou končí ve stylově opra-
vených sklepních prostorách muzea, kde se 
nachází malá vinařská expozice s prodejní vi-
notékou s víny kobylských vinařů. 

MUZEUM VRBICE 
www.vrbice.cz
Muzeum obce Vrbice vzniklo přestavbou bu-
dovy staré radnice. V současné době je to nej-
starší budova v obci. Radnice byla postavena 
zároveň s patrovou školou v roce 1872. 
Muzeum bylo založeno v roce 2008. Duchov-
ním (a nejen duchovním) otcem této myšlen-
ky je pan František Janošek. V roce 2011 došlo 
k  jeho rozšíření o  jednu místnost a  v  letech 
2012 a  2013 prošla kompletní rekonstrukcí 
střecha a  vznikly tak nové prostory v  půdní 
vestavbě. Nynější úprava stávající budovy je 
provedena na způsob starého selského dom-
ku. 
Muzejní trojlístek nabízející dotek dávných 
časů v  Modrých Horách se těší na vaši ná-
vštěvu!

Zdroj: SO Modré Hory * www.modrehory.cz

Historický habánský sklep rodiny Lacinovy 
na ulici V Údolí, jak ho neznáme – z vyvýše-
né terasy ve dvorku.

Muzeum obce Kobylí vás ochotně nechá 
nahlédnout až do kuchyně! 

Rádi byste se na chvíli vrátili do dětství, 
do školních lavic? Navštivte muzeum obce 
Vrbice.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NEZAHÁLÍ

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Podzimní čas nám plynul rychle. Jen co si vět-
šina dětí zvykla na kamarády ve třídách, už 
bylo zase plno společné zábavy. Hned na za-
čátku měsíce října se děti ze třídy Koťátek za-
pojily do folklórních aktivit na téma Vinobraní 
připravených studentkou VŠ slečnou Adélou 
Dostoupilovou.

Další týden nás čekalo krásné divadelní před-
stavení – Kocourek Modroočko. Přijelo za 
námi divadlo Špilberg a  předvedlo krásný 
pohádkový muzikál. Nezapomínáme ani na 
rodiče. Na začátku měsíce října jsme společně 
s  Lokomocí připravili workshop s  psycholo-
gem pod názvem Zdravé užívání technologií 
u dětí.

I paní učitelky se v oblasti Lokomoce, kterou 
s dětmi každodenně cvičí, v měsíci říjnu aktiv-
ně zapojily do dalšího vzdělávacího worksho-
pu s paní doktorkou Chlupovou, neuroložkou, 
a s paní Haklovou, fyzioterapeutkou. V měsíci 
říjnu byly postupně vyšetřeny děti fyziotera-
peuty, kteří následně zasílají rodičům zprávu 
a  navrhují cvičení pro děti doma, která mají 
posílit a rozvíjet motoriku.

Protože se snažíme šetřit rodičům čas, do-
mluvila mateřská škola oční screeningové vy-
šetření dětí přímo v mateřské škole. Již jsme si 
v předchozích letech ověřili, že toto vyšetření 

děti lépe zvládají právě v  mateřské škole než 
přímo v lékařské ordinaci. Speciální vyšetření 
může odhalit řadu očních vad jako je tupozra-
kost, šilhavost aj.

Dalším zajímavým zážitkem bylo fi lmové 
představení zhlédnuté ve sférickém 3D kině. 
Tentokrát byl pro starší děti příběh o Krtkovi 
a  pro mladší děti příběh na téma podmořský 
svět. Tímto fi lmovým představením jsme dě-
tem zpestřili vánoční focení. Děti budou mít 
možnost obdarovat své babičky či dědečky.

Zajímavou aktivitou bylo určitě Podzimní 
zpívání s dráčkem, kdy děti na zahradě plnily 
spoustu zajímavých, převážně zpívaných úko-
lů. A za ty splněné si na závěr děti navázaly na 
ocásek svého třídního dráčka mašličky. 

Poslední víkendovou sobotu v  měsíci říjnu 
slavnostně přivítaly děti naší mateřské školy 
nové občánky Velkých Pavlovic. A musím říci, 
že se úkolu opět zhostily výborně. A už je tady 

listopad. Ani tento měsíc s dětmi nezahálíme, 
a  proto si pro ně paní učitelky připravily po-
hádku Čmelda a Brumda se chystají na zimu. 
Tato pohádka namotivovala děti na další spo-
lečnou aktivitu, která se nesla v duchu „uspá-
vání zahrady“. A  zase děti na zahradě plnily 
spoustu zajímavých úkolů a činností, za které 
byly odměněny omalovánkou.

Moc jsme se těšili také na akci Děti dětem. 
Tentokrát zahrály děti divadlo svým kamará-
dům, a to naráz celé školce. Jen pro vysvětle-
nou děti si hrají divadlo i navzájem ve třídách, 

ale to je pro menší skupinu dětí, třídu. Nyní 
se děti nebály vystoupit pro celou mateřskou 
školu.

Další aktivitou školy je depistáž, tedy logope-
dické vyšetření klinickou logopedkou přímo 
v mateřské škole. I toto vyšetření pomáhá šet-
řit rodičům jejich čas, protože děti jsou vyšet-
řeny dopoledne v mateřské škole.

A na co se ještě budeme těšit? Na návštěvu Mi-
kuláše, čerta a  anděla v  naší mateřské škole. 
Věříme, že si zase najdou čas a přijdou za námi 
do školičky. Ty odvážnější děti něco zazpívají, 
zatančí a za odměnu bude třeba i mikulášská 
nadílka.

Dalším zajímavým programem bude vánoč-
ní jarmark na zahradě školy, který společně 
s dětmi připravujeme. Budeme nabízet drob-
né vánoční dárečky, vánoční vystoupení dětí, 
zpívání koled, plnění zajímavých úkolů, na ob-
čerstvení teplý dětský punč a to nezajímavější 
určitě bude, že si každý může ve své lucerničce 
odnést vánoční školkové světlo.

Poslední akcí tohoto roku bude vánoční nadíl-
ka s  vánočními zvyky. Kdo by se na něco tak 
krásného netěšil!

Když se tak ohlédnu za tímto výčtem, musím 
sama uznat, že je toho určitě dost a dost. Za roz-
zářené dětské oči to naše úsilí určitě stojí. Děkuji 
celému kolektivu mateřské školy. Jste úžasní!

Vám všem, nejen dětem, zaměstnancům, ro-
dičům, ale všem občanům přeji za nás všechny 
krásné a příjemné prožití vánočních svátků.

Bc. Olga Kolářová, 
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

Děti si ve školce nejen hrají, ale také hrají – jako skuteční herci – divadelní představení pro své 
spolužáky a paní učitelky.

Dětičky se ve školce velmi často vzděláva-
jí, třeba v  oblasti pro nás tolik příznačné 
– folklóru a  slavnosti Velkopavlovického 
vinobraní.

Hry a  soutěže na zahradě školky děti 
milují! Kdo by si rád nezařádil na čerstvém 
vzduchu?
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Den poezie, den plný rýmování, básní, říkadel a radosti

JAK NÁS NEJEN „COVIDOVÁ“ DOBA POSUNULA DÁL
V  posledních letech dochází ve výuce na zá-
kladních školách ke změnám. On-line výuka 
v  covidové době donutila učitele i  rodiče usi-
lovněji přemýšlet nad způsobem výuky žáků. 
I na naší základní škole se snaží učitelé výuku 
obohatit o  nové výukové metody a  sledovat 
trendy ve vzdělávání.
Mnohé z metod – např. metody kritického my-
šlení, řešení problémů, didaktické hry, prvky 
badatelství a  další naši učitelé již využívají. 
Při výuce literatury jsou u žáků oblíbené čte-
nářské dílny, v nichž každý žák čte svoji knihu 
a následně se zamýšlí nad jejím obsahem po-
dle předem zadaných kritérií. Někteří učitelé 
ve svých třídách používají i týdenní plány a tý-
denní úkoly. Také využívají z „Národního plá-
nu obnovy“ doučování určené zejména žákům 
postiženým školním neúspěchem či určitými 
hlubšími nedostatky.
Naši pedagogové se zúčastňují i různých ško-
lení, např. „Jak pracovat s  nadanými dětmi“, 
nebo školení určených pro celou sborovnu. 
Poslední dvě školení realizovala Mgr. Lenka 
Ondráčková ze vzdělávací agentury Edupra-
xe, s.r.o., se kterou máme dobrou zkušenost 
již z předchozích vzdělávacích akcí.

Na počátku loňského školního roku jsme 
absolvovali seminář „Hodnocení a  sebehod-
nocení žáků v  dnešní škole“. Zabývali jsme 
se formativním a  sumativním hodnocením, 
jejich klady a  zápory, vrstevnickým hodno-
cením, sebehodnocením žáků, seznámili se 
s příklady dobré praxe a inspirovali se mnoha 
náměty na realizaci hodnoticích aktivit, které 
nám paní lektorka poskytla. Připomněli jsme 
si, jak stanovit cíl výuky, jak vést žáky k  jeho 
naplnění atd.
Tomuto semináři předcházel krátký výklad 
naší paní učitelky, která již ve svých hodinách 
formativní hodnocení používala a předala své 
zkušenosti a náměty do výuky ostatním kole-
gům.
Začátek letošního školního roku jsme zahájili 
opět seminářem pro celou sborovnu, tento-
krát na téma „Diferenciace jako cesta k  pod-
poře všech žáků ve třídě“. Zabývali jsme se 
organizací vyučování v  diferencované třídě, 
přípravou učitele na vyučování v  diferenco-
vané třídě, diferenciací času, rozsahu a  ob-
tížnosti úkolů pro žáky. Stejně jako v  před-
chozím semináři nás paní lektorka seznámila 
s učebními pomůckami a dalšími podpůrnými 

materiály pro práci s  diferencovanou třídou 
a příklady dobré praxe.
Semináře „Práce s  diferencovanou třídou“ 
(např. v  českém jazyce, matematice, fyzice, 
atd…) absolvovali v  předchozích letech i  jed-
notlivě někteří z našich učitelů.
V  poslední době se pedagogové zúčastňují 
také seminářů určených k získání zkušeností 
se zaváděním nových technologií do výuky, 
což souvisí se zavedením nové informatiky od 
příštího školního roku do výuky čtvrtých až 
devátých ročníků. Osvojení digitálních kom-
petencí bude nutností. Některé z robotických 
souprav zaváděných do výuky informatiky 
již využíváme, např. v  počítačovém kroužku, 
pomocí 3D tiskárny si vyrábíme některé po-
můcky.
Podle výsledků zpětné vazby se školení se-
tkávají s kladným ohlasem pedagogů, kteří se 
snaží nově získané poznatky následně zařazo-
vat do pedagogické praxe.

Mgr. Michal Rilák, 
ředitel Základní školy Velké Pavlovice

Festival „Den poezie“ se koná napříč celou 
republikou na počest narození Karla Hynka 
Máchy od 7. do 20. listopadu. Proto jsme se za-
pojili i my na 1. stupni, a to 16. listopadu 2022 
projektovým dnem. 
Už ráno byl každý žák obdarován tzv. „mo-
tákem“ – básničkou smotanou do ruličky, 
která měla být poetickým potěšením pro celý 
den. Většinu z nich vlastnoručně napsali žáci 
třetích a čtvrtých tříd. S nadšením očekávali, 
komu zrovna ta jejich báseň udělá radost.
Součástí dne byla beseda o  knihách poezie, 
o básnících, ilustrátorech, přednes básní a za-

jímavé úkoly s rýmy. Velmi pěkné pořady jsme 
našli i na ČT EDU. Perfektně doplnily připra-
vené aktivity. Například krátký dokument 
o  Jaroslavu Seifertovi, který měl souvislost 
se 17. listopadem, jenž další den následoval. 
Nebo ukázky rozdílů mezi poezií a prózou na 
pohádce „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“.
Nechybělo ani propojení s  výtvarnou výcho-
vou. Děti se pokusily oblíbené básně ilustro-
vat nebo napodobit známé ilustrátory.
Letošní ročník „Dne poezie“ pamatoval hlav-
ně na sté výročí od narození básníka Jana 
Skácela, rodáka z nedalekých Vnorov. Tady se 

propojuje básník s  ilustrátorem – Jan Skácel 
píše o Karlu Čapkovi:

Rád poslouchal, co říká vítr,
a ze studánek vodu pil
a pak všechno s čistým srdcem
na bílý papír nakreslil.
 

Mgr. Lucie Nováková, 
pedagožka Základní školy Velké Pavlovice

Hrátky se slůvky a rýmy, které děti splétaly do svižně a rytmicky znějí-
cích říkadel a básniček, zaujaly. Básnička? To je přece jednička! 
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Druháci navštívili 
Ekocentrum 
Trkmanka

CO JE TO MYSLIVOST? 
NEJMLADŠÍ ŠKOLÁCI UŽ MAJÍ JASNO

VÍTE, ŽE CHODÍ PEČIVO DO SAUNY?

V našem městě má myslivost svou tradi-
ci, a  tak jsme uvítali nabídku paní Ing. Jany 
Kollandové, která se zabývá mysliveckou pe-
dagogikou a byla ochotná přijet k nám do Pav-
lovic až z Velehradu.
Pro žáky 1., 2. a 3. tříd si připravila zajímavý 
program, na kterém nechyběl ani její sympa-
tický jezevčík Amy – milá fenka Ejminka.
Na začátku přednášky zazněla fanfára, kte-
rou myslivci zahajují své tradiční hony. Pak se 
paní Kollandová předvedla ve svém dlouhém 
mysliveckém kabátě hubertusu nazvaném po 
svatém Hubertovi, patronovi všech myslivců. 
S dětmi si povídala o myslivcích, o jejich práci 
a důležitosti. O tom, že myslivci lesní zvěř ne-
jen loví, ale pečují o ni a chrání ji.
Před dětmi byly na lavicích rozloženy parohy 
jelena, daňka, losa, dokonce i soba, kůže růz-
ných lesních zvířat, např. lišky, vlka, zajíce. 
Paní Kollandová dětem postupně o  každém 
zvířeti něco pověděla, a také „zahrála“ na váb-
ničky zvuky, kterými myslivci zvířata v příro-
dě k  sobě lákají. A  tak se na krátký čas naše 
školní tělocvična proměnila v  lesní paseku 
a my měli pocit, že skutečně slyšíme chrochtat 
divočáka a  troubit jelena. Do toho se ozvalo 
bekání srnce a pískot myšky.

Děti si mohly vystavené předměty nejen pro-
hlédnout, ale také osahat vlastníma rukama. 
Největší zájem projevily však o živý exponát, 
o Ejminku, která svou radost z dětských obdi-
vovatelů dávala jasně najevo vrtícím ocáskem. 
Na závěr opět zazněla fanfára na myslivec-
ký roh a  dětské publikum poděkovalo paní 
Kollandové radostným potleskem.

Nejedno z těchto dítek si po poutavé přednášce na téma myslivosti natěšeně řeklo 
– chci být jedním z nich!

Je skvělé, když lidé nadšení pro svou práci či 
pro svůj koníček předávají své zkušenosti i své 
nadšení mladé generaci a  jsou ochotni tomu 
zcela nezištně obětovat svůj volný čas. Paní 
Kollandové tímto patří velké poděkování a bu-
deme moc rádi, když k nám opět zavítá.

Mgr. Martina Dobrucká, pedagožka 
Základní školy Velké Pavlovice

Ve středu 2. listopadu 2022 se žáci tříd 2. A 
a 2. B společně vydali na návštěvu Ekocentra 
Trkmanka, kde na ně čekalo povídání o snad 
nejtajuplnějších živočiších – netopýrech. 
Děti se dozvěděly spoustu zajímavých infor-
mací, poslechly si pohádku o netopýří rodině 
a v neposlední řadě také zkoumaly pod mik-
roskopem, jak vypadá netopýří chlup, lidský 
vlas a motýlí křídlo.

Mgr. Martina Dobrucká 
a Mgr. Eva Bednářová, 

pedagožky Základní školy Velké Pavlovice

Viděli jste už někdy netopýří chlup? A do-
konce pod mikroskopem? Pokud ne, naši 
druháčci jsou o krok před vámi!

Ve středu 9. listopadu 2022 žáčci 2. B třídy na-
vštívili v rámci hodiny prvouky Pekařství Jitka 
Pláteníková u nás ve Velkých Pavlovicích. 
Pan Michna nám ukázal novou pec. Povídal 
nám o tom, jak se dělá těsto na chléb i na slad-
ké pečivo. Vyprávěl nám také pověst o pizze 
Margaritě. Nahlédli jsme do „sauny“, kde 
kynou výrobky z těsta nachystané na pečení. 
Pozorovali jsme paní pekařky, které zrovna 

skládaly na plech velké bulky. 
V pekárně to krásně vonělo a bylo tam pří-
jemné teplo. Moc se nám tam líbilo. Od pana 
Michny jsme na rozloučenou dostali slané ty-
činky.

Žáci 2. B třídy Základní školy Velké Pavlovice

Hurá, dáme se vesele do pečení! To aby byly i dnes rohlíčky z pekárny u Pláteníků jako vždy 
výjimečně vypečené!
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FABLAB KAMION PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ

OSMÁCI SE V BRNĚNSKÉM PLANETÁRIU PONOŘILI
DO TAJŮ GEOMETRICKÉ OPTIKY

Abeceda peněz
Říká se, že peníze hýbou světem, ovšem orien-
tovat se ve světě fi nancí je velmi náročné pro 
nás všechny. Odpovědně nakládat se svými 
penězi se musíme učit neustále, což nám do-
kazuje i dnešní doba.
Velmi oceňujeme činnost České spořitelny, 
která pro děti připravila projekt „Abeceda 
peněz“, do něhož se naše škole pravidelně 
zapojuje již několikátý rok. I letošní druháci 
a čtvrťáci měli možnost se projektu zúčastnit. 
V kvízu pomohli Alence a Tomášovi napláno-
vat cestu do ZOO. V další části si s paní Len-
kou Krejčířovou, zástupkyní České spořitelny, 
ujasnili pojmy „příjmy, výdaje a rozpočet“. 
Děti velmi dobře věděly, co vše musí rodiče 
platit, a že nic není zadarmo. V poslední části 
programu jsme měli možnost projít virtuální 
bankou a plnit interaktivní úkoly.
Dětem se akce velice líbila a i my, učitelé, jsme 
ocenili další náměty do výuky týkající se fi -
nanční gramotnosti.

Mgr. Vilemína Osičková, 
pedagožka Základní školy Velké Pavlovice

Ve dnech 12. až 14. října 2022 se žáci dru-
hého stupně Základní školy Velké Pavlovice 
zúčastnili akce „FabLab University“. Jednalo 
se o speciálně upravený návěs kamionu, kte-
rý se po zaparkování dokáže proměnit v dílnu 
plnou moderních výrobních strojů. Díky této 
možnosti se žáci dozvěděli mnoho zajímavých 
informací, jak tyto stroje fungují.
V další části workshopu teorii vystřídala pra-
xe. Žáci 6. a 7. ročníků pomocí řezacího plot-
teru vyráběli nálepky nebo vzory na potisk 
svých triček, které na ně pomocí termolisu 
„natiskli“. Žáci 8. a 9. ročníků měli možnost si 
vyzkoušet práci na 3D tiskárně, pomocí které 
si vyrobili klíčenky s vlastními náměty.
Za připravené workshopy patří velké podě-
kování první otevřené digitální dílně FabLab 
Brno.

Ing. Pavel Hanzálek, pedagog 
Základní školy Velké Pavlovice Žáci byli možností vyzkoušet si nejrůznější 

moderní stroje a přístroje nadšení. Moderní 
technologie kamionu FagLab University do-
kázaly zaujmout jejich pozornost.

Ve čtvrtek ráno, dne 3. listopadu 2022, se 
naše kroky jako obvykle neubíraly směrem 
ke škole, ale svou ranní vycházku jsem si my, 
žáci osmých tříd, protáhli až na vlakovou za-
stávku. Zde jsme měli v 7:30 hodin společný 
sraz. V 7:43 hodin přijel vlak, který nás odve-
zl do Zaječí. Tam jsme se shledali se zbytkem 
skupiny. Učitelé nás rozdělili na dvě části, pak 
nástup do rychlíku a hurá směr Brno! Vlak byl 
tak přecpaný lidmi, že jsme celou cestu stáli. 
Každou chvíli uličkami procházeli lidé a my se 
tiskli ke stěnám vlaku jako sardinky. Po neko-
nečné cestě nás zachránilo brněnské nádraží, 
kde jsme vystoupili na lidmi přeplněné nástu-
piště.
Odtud jsme se vydali na zastávku šaliny. Pod 
Kraví horu jsme dorazili předčasně, takže 
jsme si stihli zajít do obchodu s potravinami a 
učitelé Ing. Pavel Hanzálek a Mgr. Jiří Slavík 
si ve stánku mohli užít chutnou ranní kávičku. 
Kdo chtěl, měl možnost podívat se do kostela 
sv. Augustina. V něm jsme se dočetli, že jde 
o funkcionalistickou stavbu. Následně jsme 
vyrazili vstříc Hvězdárně a planetáriu Brno. 
Vešli jsme do zatemnělé místnosti a pozorova-
li pokusy se zrcadly, čočkami, lasery a dalšími 
zajímavými věcmi. Praktická forma výuky nás 
velmi oslovila díky ní jsme si doplnili nové vě-
domosti k již dříve nabytému školnímu učivu. 
Po přednášce následovala cesta šalinou k vla-
kovému nádraží, a protože zbyl čas do odjezdu 
vlaku, zahnali jsme v obchůdku s jídlem náš 
polední hlad. Ve vlaku si většina z nás opět 
nesedla, a tak jsme si mohli v uličce povídat s 

učiteli. Cesta utekla rychle a po přestupu v Za-
ječí jsme vystoupili v pro nás konečné zastáv-
ce ve Velkých Pavlovicích. Po rozloučení jsme 
se vydali každý svou cestou k domovům. Bylo 
to fajn netradiční školní dopoledne.

Že by černá díra? No považte, na brněnské Kraví hoře, v areálu Hvězdárny a planetária, je mož-
né úplně všechno!

Vilemína Osičková, Elena Cvrčková, Viola 
Ludvíková, Sophie Sobotková,

žákyně 8. tříd Základní školy Velké Pavlovice
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DEN BEZ BATOHU 
ANEB DO ČEHO SE DNESKA SBALÍM?

Z DĚNÍ NA VELKOPAVLOVICKÉM GYMNÁZIU

Sbalit si „zavazadlo“ do školy může být občas velká legrace. 
Navíc, pokud podmínka zní stejně jako název projektového dnu, a to „Den bez batohu“. 

Maturanti roku 2023 Gymnázia Velké Pavlo-
vice třídy oktáva osmiletého studia.

Maturanti roku 2023 Gymnázia Velké Pavlo-
vice třídy oktáva osmiletého studia.

Drogy nebrat! aneb 
Přednáška K-centra 
Břeclav
V pátek 21. října 2022 k  nám do třídy přišla 
paní z K-centra z Břeclavi. Měla nás poučit o ri-
ziku užívání drog a jiných návykových látek.
Paní, které jsme měli říkat Hany, se nás zepta-
la, které drogy známe. Když jsme jí vyjmeno-
vali různé drogy, rozdělila je do tří sloupečků 
a  o  každé droze nám něco řekla (třeba co se 
s  naším tělem stane, když ji budeme užívat). 
Sloupečky byly rozděleny na legální drogy, 
nelegální drogy a drogy tzv. „na hraně“.
Ve sloupečku s legálními drogami byl třeba al-
kohol, nikotin (cigarety) nebo PC a mobilní te-
lefony. Ve sloupečku nelegálních drog byl he-
roin, pervitin, LSD, extáze atd. U těchto nám 
Hany řekla, jak se u  každé cítíme, co se nám 
děje v  těle a  jak se chovat, když si drogu ne-
chceme vzít. Ve sloupečku „mezi“ byla mari-
huana, léky a antidepresiva, ředidla a lepidla.
Hany nám nakonec pověděla, jak se máme 
chovat, když je někdo v  našem okolí pod vli-
vem drog. Doporučila nám, že se máme na 
K-centrum kdykoliv obrátit, když budeme 
potřebovat pomoc se závislostí na drogách. 
A jestli to vyjde, tak v listopadu bychom jeli do 
K-centra v Břeclavi na terénní program.

Anna Kašpárková, žákyně třídy 9. A 
Základní školy Velké Pavlovice

Ve středu 23. listopadu 2022 proběhl na vel-
kopavlovické základní škole první projekto-
vý den letošního školního roku na důvtipné 
téma s  názvem „Den bez batohu“. Stalo se 
tak v  rámci programu „Hrdá škola“, kterého 
se naše škola zúčastnila už v loňském školním 
roce. Nutno podotknout, že velmi úspěšně 
a  s  nadšeným pozitivním ohlasem ze strany 
žáků všech věkových skupin.

Žáci měli za úkol popustit uzdu své fantazii 
a sbalit si své věci do školy do čehokoliv jiného 
než jako obvykle do svého běžného školního 
batohu. Fantazii se skutečně meze nekladly 
a každý žák se opravdu vynasnažil být co nej-
více originální a vymyslet si co nejvíce blázni-
vou „nádobu“ na své věci. 
Školáci dokázali, že umí být neskutečně origi-
nální. Do školy své učebnice, pomůcky a  ne-

zbytnou svačinu dopravili třeba v  cestovním 
kufru na kolečkách, nákupním vozíku, prou-
těném košíku, kočárku pro panenky, na koleč-
ku, v přepravce pro kočku, krabici od bot, na 
kárce, v kastrolu a třeba také v base na piva!

Mgr. Jaroslava Stávková, 
pedagožka Základní školy Velké Pavlovice

Slavnostní stužkování maturantů 
roku 2023
Okamžik, kdy připíná třídní učitel studentovi 
na klopu saka či na okraj výstřihu svěžích dív-
čích šatů stužku se slůvkem „Maturant 2023“ 
a  nezbytným mottem, se nezřídka stává jed-
ním z  těch, který se nesmazatelným písmem 
zapíše do paměti každého z  nás. Je to chvíle 
přelomová, je to pomyslný most mezi dětstvím 
a  dospělostí, mezi bohémským studentským 
životem a  zodpovědností. Rozverné mládí je 
najednou postaveno před první obrovskou 
životní výzvu – je nyní skutečně a  plně zod-
povědné samo za sebe. Zkouška z  vědomostí 
středoškolského studenta, zkouška vytrvalos-
ti, přístupu, systematičnosti, pevné vůle to je 
maturita – zkouška dospělosti.

Pro letošní školní rok se tuto zkoušku dospě-
losti rozhodlo podstoupit 34 studentů velko-
pavlovického gymnázia, kteří pod vedením 
třídních učitelů Mgr. Jany Lorenzové a  Mgr. 
Zdeňka Sovadiny ofi ciálně vstoupili ve čtvrtek 
1. prosince 2022 do řad maturantů.
Výstavní sál Městského úřadu Velké Pavlovi-
ce se v  tento den stala svědkem slavnostního 
stužkování, kde kromě samotných maturantů 
byl přítomen starosta města Petr Hasil a ředi-
tel gymnázia PaedDr. Vlastimil Kropáč, učite-
lé, rodiče, sourozenci a kamarádi. Výjimečnou 
chvíli pro všechny přítomné svým klavírním 
vystoupením doprovodil Vojta Antoš. 

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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Po Brně s angličtinou
Za deštivého a  chladného podzimního počasí 
se třída sekunda s učiteli panem Ptáčkem a paní 
Kaszper vydala do Brna na prohlídku města, 
která ale tentokrát proběhla v angličtině.
Prováděla nás průvodkyně Turistického in-
formačního centra, jmenovala se Marina, byla 
to sympatická dáma, trpělivá a  nápomocná. 
Mluvila pomalu, abychom tomu rozuměli 
a bylo vidět, že ji práce těší. 
Vyprávěla nám ty nejdůležitější pověsti: o br-
něnském drakovi a  kole. Dozvěděli jsme se 
také, proč je jedna věžička na Staré radnici 
křivá nebo proč zvony Katedrály sv. Petra 
a Pavla odbíjejí poledne již v 11 hodin. Pět mi-
nut před 11 hodinou jsme se také shromáždili 
u  brněnského orloje, abychom si chytili slav-
nou a originální kuličku, ale bohužel všechna 
místa již byla obsazená. A jelikož jsme měli už 
docela hlad, těšili jsme se do Vaňkovky na ke-
baby, burgery a jiné pochutinky. 
Byl to pro nás pro všechny krásný zážitek!

Mgr. Eliška Kaszper, 
pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice

Studenti třídy sekunda se vydali na prohlídku města Brna. Na tom by nebylo nic až tak výjimeč-
ného… Výjimečná ale byla, výklad jim byl naservírován výhradně v anglickém jazyce.

Maturanti na literárně-historické 
exkurzi v Praze
Ve středu 21. září 2022 se naše třídy maturit-
ních ročníků zúčastnily literárně-historické 
exkurze v  Praze. Kvůli zpoždění vlaku, které 
činilo hodinu a  půl, jsme dorazili do Prahy 
s výrazným zdržením. 
Po příjezdu na hlavní nádraží jsme se tramvají 
přemístili na hotel Olšanka, kde jsme si od-
ložili naše zavazadla. Okouzlen a  překvapen 
příjemnou atmosférou hotelu by nejeden z nás 
nejraději po náročné cestě ulehl do pohodlně 
vypadajících postelí, ale náš program se ubíral 
jiným směrem, a  to konkrétně na Petřínskou 
rozhlednu.
Cestu nahoru jsme si zkrátili lanovkou, avšak 
na Petřínskou věž jsme museli vystoupat již 
po svých. Po výstupu nás uspokojil krásný po-
hled na stověžatou Prahu, ti z nás, kteří se báli 
výšek, se vydali do nedalekého zrcadlového 
muzea. 
Dále nás kroky zavedly až na Pražský hrad, 
kde pro nás připravily paní učitelky akční hru 
s názvem Actionbound. Hra nás provedla zá-
koutími hradního komplexu. Během plnění 
posledních úkolů nás zasáhla nepříjemná 
změna počasí v podobě deště, a tak cesta vět-
šiny z  nás vedla zpátky před bránu Hradu, 
kam si někteří úprkem utíkali koupit deštníky.
Následovala rychlá večeře a přesun do Studia 
Ypsilon. Divadelní představení neslo název 
Varieté Freda A. aneb Chytání větru. Tanečně 
hudebně pojatá divadelní scéna vyprávějící 
příběh Freda Astaira byla pojata s velkou nad-
sázkou a humorem.
Druhý den jsme začali úžasnou snídaní ve 
formě švédských stolů, bohatý výběr sladkých 
a  slaných pokrmů nám dodal spoustu ener-

gie na další den plný aktivit. Metrem jsme se 
přemístili na Vyšehrad, kde nás čekal výklad 
od místní průvodkyně, která nás provedla 
vyšehradskými místy až po kostel sv. Petra 
a  Pavla, vedle kterého se nachází Vyšehrad-
ský  hřbitov, kde jsou pochovány významné 
české osobnosti. 
Další zastávkou byla návštěva Českého roz-
hlasu, avšak předtím jsme stihli čas vyplnit 
obědovou pauzou. Během prohlídky Čes-
kého rozhlasu jsme se dozvěděli informace 
o  jeho vzniku a  jeho potřebu v  dnešní době. 
Po celou dobu nám předávaly informace dvě 
pracovnice, které se nebály s námi sdílet i své 
vlastní zkušenosti. Následovaly asi dvě hodiny 
osobního volna, které jsme mohli vyplnit dle 
našeho uvážení. Zlatým hřebem večera bylo 
divadelní představení Maryša v  Národním 
divadle. Všechny nás nadchla dechberoucí at-
mosféra hereckých výkonů a  samotného his-
torického divadla.

Poslední den naší exkurze jsme hned po sní-
dani opustili hotel a přesunuli se na vyhlídku 
k  Národnímu památníku na Vítkově. Nedíl-
nou součástí Památníku je také největší jez-
decká plastika ve střední Evropě Jana Žižky 
z Trocnova. Následně jsme se vrátili na hotel 
pro naše zavazadla a tramvají se přesunuli na 
hlavní nádraží, kde jsme si uložili naše bato-
žiny.
Do příjezdu vlaku jsme však měli ještě čas, 
který jsme využili na návštěvu muzeí a galerií. 
Někteří zavítali do Národního muzea, Národ-
ního technického muzea nebo do Veletržního 
paláce. Na závěr bychom chtěli poděkovat 
paní učitelce Janě Strouhalové a  Pavle Mí-
chalové za výborné naplánování programu, 
ze kterého jsme si odvezli spoustu krásných 
zážitků.

Veronika Ježková, studentka třídy oktáva 
Gymnázia Velké Pavlovice

Podzimní výlet maturantů do Prahy se stal na velkopavlovickém gymnáziu každoroční a velmi 
vítanou tradicí. 
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Návštěva Moravské zemské 
knihovny
V pátek 7. října 2022 jsme se my, studenti 
druhého ročníku a  sexty, vydali do Mo-
ravské zemské knihovny v  Brně. Hned po 
příchodu nás nadchly příjemné prostory 
knihovny. I přes možnost jízdy výtahem se 
někteří odvážlivci rozhodli jít po schodech 
až do šestého patra, kde na nás čekala sym-
patická paní, která se nás ujala. 
Zavedla nás do počítačové místnosti, kde 
začala s první částí přednášky. Ta se týkala 
vyhledávání informací a  poté následovala 
prohlídka knihovny. Navštívili jsme něko-
lik studoven různých oborů a o každé z nich 
jsme se něco dozvěděli. Po návratu zpět 
do počítačové místnosti jsme pokračovali 
s druhou částí přednášky. Ta byla o správné 
citaci zdrojů nejen k  ročníkové práci, kte-
rou letos budeme psát.

Po skončení přednášky si většina z  nás šla 
vyřídit průkazku a  tím naše exkurze do 
MZK skončila. My osobně tuhle návštěvu 
knihovny hodnotíme velmi pozitivně. Roz-

hodně bychom ji doporučili všem, které 
čeká ročníková práce.

Veronika Čábelková, Nina Ratajská, 
studentky třídy 2. A Gymnázia Velké Pavlovice

Exkurze v Moravské zemské knihovně v Brně nadchla některé studenty natolik, že nezaváhali 
a nechali se hned zapsat mezi čtenáře. 

Veletrh středních škol v Hodoníně
Ve dnech 5. a  6. října 2022 jsme se zúčast-
nili Veletrhu vzdělávání středních škol, 
jenž je určen žákům končícím své stávající 
základní vzdělání a jejich rodičům. Z názvu 
akce již vyplývá, že se zúčastnily desítky 
zástupců středních škol, naše gymnázium 
nevyjímaje. Účast byla shodná s předešlým 
ročníkem a návštěvníkům zde byly dostup-
né informace o  jejich vysněných školách. 

I  každoroční módní přehlídka zde zaujala 
své stálé místo.
Ve středu, 5. října, byly našimi zástupky-
němi Sára Jeřábková a  Barbora Jurenová 
společně s PhDr. Stanislavem Rubášem. Ve 
čtvrtek, 6. října, jely reprezentantky Nelly 
Lažová a Veronika Čábelková. 
Navštívili nás nejen zájemci o čtyřletý stu-
dijní obor, ale i budoucí zájemci o osmiletý 
obor. Uchazeči se mohli dozvědět infor-

mace o  spolupráci s  ostatními školami, 
projektu Erasmus +, jazykových studijních 
možnostech na naší škole, olympiádách 
a  celkovou úspěšnost absolventů a  jejich 
následné uplatnění v budoucí kariéře. Žáci 
zde v  praxi vyzkoušeli využít své komuni-
kační dovednosti a obhájit i své vystupování 
ve prospěch Gymnázia Velké Pavlovice.

Barbora Jurenová, studentka třídy oktáva 
Gymnázia Velké Pavlovice

Co je nového ve výuce angličtiny 
Maturitní zkouška z  angličtiny. V  letoš-
ním školním roce představíme novou po-
dobu školní maturity. V  souladu s  nároky 
kladenými na výuku cizích jazyků zvyšu-
jeme požadovanou úroveň z  B1 na B2 (dle 
SERRJ). Studenti počínaje septimou pra-
cují na portfoliu, které předloží u maturitní 
zkoušky. Základem tohoto dokumentu jsou 
prezentace, které jsou založeny na maturit-
ních otázkách, ale nově je studenti zpraco-
vávají samostatně; každé téma je tudíž po-
jato individuálně a  originálně s  kritickým 
přístupem ke zdrojům jak internetovým, 
tak i  tištěným. Rovněž tak zařazujeme do 
výuky digitální kompetenci (vedle kompe-
tence komunikační a kompetence k učení). 
Klademe tak důraz na osvojení cizího ja-
zyka při současném využívání digitálních 
technologií, učíme žáky vyhledávat infor-
mace v daném cizím jazyce a tyto informace 
vyhodnocovat a dále zpracovávat.
Cambridge exams. Jsme potěšeni, že 
v  letošním školním roce připravujeme na 
zkoušky Cambridge dvakrát více kandidátů 
v porovnání s rokem loňským. Studenti mají 
o  přípravu na zkoušky veliký zájem a  nově 
se letos připravují i  na zkoušku nanečisto, 
tzv. mock exam. Navíc se cíleně připravují 
na vyšší zkoušku CAE, což znamená zís-

kání certifikátu s  úrovní C1, případně C2. 
Pomáhá nám také rozšířená spolupráce se 
zkouškovým centrem P.A.R.K.
Samostatná četba v angličtině. Jazykovou 
kompetenci člověk získá dvěma způsoby, 
které se ale navzájem doplňují: jazykovou 
akvizicí a  vědomým učením se. Jazyková 
akvizice znamená, že si jazyk osvojujeme 
podobným způsobem, jako jsme se nauči-
li náš mateřský jazyk, tedy posloucháním 
a  později čtením. Také proto naši studenti 
čtou knihy v cílovém jazyce, seznamují se se 
stěžejními díly britské a americké literatury 
a rozšiřují si slovní zásobu a upevňují zna-
lost gramatiky.
Projekty. Nedílnou součástí výuky (ne-
jen) angličtiny je projektová výuka. Proto 
projekty pravidelně zařazujeme do výuky. 
Mají různou formu, někdy je to poster, jindy 
třeba krátké video či hlasový záznam. Stu-
denti jsou velmi kreativní a navrhují kupří-
kladu jak zlepšit svá místa bydliště, která 
konkrétní místa v jejich obcích by zasluho-
vala pozornost, čímž mohou bezpochyby 
iniciovat změny k lepšímu.
Ročníkové práce. Ve druhém ročníku 
vyššího gymnázia píší studenti ročníkové 
práce. V  loňském i  letošním roce si někte-
ří studenti zvolili jako výchozí jazyk práce 
angličtinu a  s  úkolem se popasovali oprav-

du se ctí. V  loňském roce se „ročníkovky“ 
zabývaly tématy jako například atentát 
na prezidenta Kennedyho či vraždou Joh-
na Lennona. V  letošním školním roce 
pak vznikají další, jedna na kulturní téma 
Paddington Bear and its meaning in Bri-
tish Culture (Medvídek Paddington a  jeho 
místo v britské kultuře) a další pak pracuje 
s podcasty v angličtině. Obhajoby prací pak 
probíhají také v  angličtině, což zvyšuje ja-
zykové sebevědomí studentů.
Gamifikace výuky. Gamifikace je vzdě-
lávací přístup, který se snaží motivovat 
studenty pomocí videoher a  herních prvků 
ve výukových prostředích. A  v  tom nám 
pomáhají naše nové učebnice Own It, kte-
ré používáme na nižším stupni gymnázia. 
Studenti tak formou didakticky zaměře-
ných videoher procvičují gramatiku, slovní 
zásobu a učí se plánovat si své učení.
Soutěže a  olympiády. V  letošním školním 
roce budeme obhajovat výborné umístění 
jak v  mezinárodní soutěži Best in English, 
tak také v  olympiádě z  anglického jazyka. 
Všem soutěžícím fandíme a  intenzivně po-
máháme s přípravou.

Mgr. Hrozková Ivana, Ph.D., 
pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice
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Do ABS za dokumenty 
bezpečnostních složek
Dne 15. listopadu 2022 se uskutečnil seminář 
Českých moderních dějin tříd 3. A + septima 
formou exkurze v  Archivu bezpečnostních 
složek v Kanicích. Ta začala v 7:45 hodin, kdy 
se část naší skupiny sešla na vlakovém nádraží 
ve Velkých Pavlovicích a následně odcestovala 
do Brna, kde se k nám přidal zbytek skupiny. 
V celkovém počtu osmi studentů, v doprovo-
du paní učitelky Míchalové, jsme se následně 
autobusovou hromadnou dopravou přepravili 
do prostor archivu. Zde jsme, po vřelém při-
vítání tamními zaměstnanci a pořízením spo-
lečné fotografi e, započali exkurzi komentova-

nou prezentací o  vzniku a  funkcích místního 
sofi stikovaného komplexu. 
Následně jsme obešli několik komentovaných 
stanovišť, kde nám bylo vždy povoleno na-
hlédnout do velmi zajímavých tajů a cenností 
místních archivů. Ať už šlo o  dobové spisy, 
písemné dokumenty, fotografi e, záznamy 
z procesů, dopisy a řada dalších historických 
pramenů souvisejících s  národní bezpečnos-
tí tehdejšího ČSSR. U  každého stanoviště se 
nám dostalo profesionálního výkladu o histo-
rickém kontextu uchovaných pramenů, stejně 
jako nejrůznější zajímavosti k  danému téma-
tu. 
Taktéž nám byly ukázány na první pohled ne-

končící sklady místního archivu, které budily 
respekt k dokonalé organizaci a uchování, na 
níž se místní zaměstnanci každým dnem po-
dílí.
Ke konci exkurze jsme také dostali unikátní 
možnost registrace u  místní služby E-bada-
telna. Věřím, že se nám bude hodit při dalších 
studiích. 
Tímto bych chtěl velmi poděkovat všem za-
městnancům Archivu národní bezpečnosti 
v  Kanicích za jejich snahu a  profesionalitu, 
kterou vložili do naší exkurze.

Aleš Jón, 
student třídy 3. A Gymnázia Velké Pavlovice

Den otevřených dveří na Gymnáziu 
Velké Pavlovice
V  sobotu 5. listopadu 2022 se otevřely dveře 
Gymnázia Velké Pavlovice pro všechny zájem-
ce o studium a jejich rodiče. Vyučující a jejich 
žáci připravili tvůrčí dílny s rozličnou témati-
kou. 
K  pobavení byly experimenty z  chemie nebo 
fyziky, logické a praktické úlohy z matemati-
ky anebo výroba placek se zajímavými moti-
vy. Do Španělska nebo Londýna jste se mohli 
podívat v jazykových dílnách a nechyběla ani 
školní kavárnička. Návštěvníci se mohli zapo-
slouchat do tónů cimbálové muziky souboru 
Palička. 

Zájemci o  studium přicházeli v  doprovodu 
svých rodičů po celý den. Měli příležitost na-
hlédnout do tříd a mohli si vyzkoušet přijíma-
cí zkoušky nanečisto. Po celý den se příchozím 

věnovali studenti starších ročníků, kteří velmi 
ochotně poskytovali informace o možnostech 
studia a  spolupráci se zahraničními školami, 
včetně projektu Erasmus, ale také o výuce ci-
zích jazyků, sportovních a mimoškolních ak-
tivitách, možnostech dojíždění a  úspěšnosti 
studentů v přijímacím řízení na vysoké školy. 
Děti i  jejich rodiče uvedli v  předchozích le-
tech, že právě ukázka dílen, návštěva budovy 

a  jejích příjemných prostor pomohly žákům 
k rozhodování o studiu na naší škole.
Z tváří všech zúčastněných bylo vidět, že pro-
gram se vydařil a den měl báječnou atmosfé-
ru, ke které občerstvením v podobě hodovních 
koláčků přispělo i Pekařství Petr Křivka.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Novinka letošního listopadového Dne ote-
vřených dveří na gymnáziu – výroba placek 
s připínáčkem s obrázky, které v hodině vý-
tvarné výchovy namalovali samotní studenti 
– sklidila ohromný úspěch. 

Příjemnou atmosféru navozovala svým hudebním vystoupením v prostorách velkopavlovické-
ho gymnázia cimbálová muzika Palička.

Výuka na gymnáziu 
v prvním čtvrtletí
První čtvrtletí letošního školního roku 
2022/2023 se neslo ve znamení pilné práce 
zaměřené na rozvíjení vědomostí a dovednos-
tí žáků ve všech vzdělávacích předmětech. Žá-
kům, kteří pociťují potřebu si své vědomosti 
doplnit, je nabízena pedagogická podpora ve 
formě doučování. 
Postupně se vracíme ve škole k aktivitám, na 
které jsme zvyklí s  minulých let. Hodnocení 
chování a prospěchu studentů naší školy bylo 
předmětem jednání pedagogické rady v minu-
lých dnech. Zhodnotit uplynulé čtvrtletí škol-
ního roku je možné konstatováním, že většina 
studentů školy se snaží zadané úkoly plnit. 

Pro rodiče jsme uspořádali konzultační hodi-
ny. Zákonní zástupci byli na těchto schůzkách 
informováni o  studijních výsledcích svých 
dětí. Jsme přesvědčeni o  tom, že čas, který 
zbývá do vydání pololetního vysvědčení, vy-
užijí studenti k vylepšení svých studijních vý-
sledků. 
Se začátkem letošního školního roku jsme 
uspěli s  projektem Vzděláváme pro budouc-
nost v rámci operačního programu Jan Ámos 
Komenský (OP JAK) vyhlášeného MŠMT. 
Aktivity tohoto projektu jsou zaměřené na 
posílení poradenského pracoviště školy o po-
zici školního psychologa v  rámci personální 
podpory, na osobnostně sociální a  profesní 
rozvoj pracovníků ve vzdělávání a na podporu 
inovativního vzdělávání dětí, žáků a studentů.
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Vánoční ladění
Nezadržitelně se blíží konec kalendářního 
roku a nastává čas bilancování. Na gymnáziu 
je však časem nejdůležitějších písemných pra-
cí a zkoušení. Přesto jsme do nabitého vzdělá-
vacího programu vložili přípravu na VÁNO-
NOČNÍ KONCERT & JARMARK, který se 
bude konat po dvou letech v úterý 20. prosince 
2022. 
Dopolední vystoupení bude určeno pro žáky 
školy, odpolední vystoupení v 18:00 hodin pak 
pro veřejnost. Program se bude nést v duchu 
tradičních českých Vánoc. Jsme moc rádi, že 
i naši studenti vnímají atmosféru Vánoc slav-
nostně, předávají ji dál a snaží se podporovat 
ty, kteří to mají v životě obtížné.
Výtěžek z  vánočního jarmarku i  vánočního 
koncertu bude věnován potřebným dětem 
z našeho okolí.

Poslední dny letošního roku v  kalendáři bu-
dou pomalu dopsány řadou událostí. V závěru 
tohoto příspěvku, bych velmi rád touto cestou 
popřál úspěšný nový rok 2023 všem pracovní-
kům školy, našim žákům, ale i jejich rodičům 
a v neposlední řadě všem čtenářům Velkopav-
lovického zpravodaje.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Mediace je mimosoudní řešení sporů, známá 
je především v právním světě nebo ve spojení 
s  Probačně-mediační službou, ale dostává 
se i do dalších sfér a oblastí. Jednou z nich je 
školství. V  českých školách se každý pra-
covní den potkává v  různých mezilidských 

MEDIACE VE ŠKOLE

interakcích přes milion lidí. Mají různé role, 
přání, potřeby, odpovědnosti… a  také různé 
představy o  tom, jak řešit neshody. Ty jsou 
zákonité. Stejně zákonitá je jejich postupná 
eskalace, pokud se s nimi kultivovaně nepra-
cuje. 
Ve školách mají často pedagogové tendenci 
v časovém tlaku řešit spory mezi žáky z pozi-
ce moci a jednoduše rozhodnout, kdo je viník. 
Často tak dochází k eskalaci napětí a rozvoji 
konfl iktu mezi těmi, mezi kterými situace na-
stala.
Školní prostředí, které je protkané sociálními 
interakcemi, je „chtě nechtě“ na konfl ikty pro-
středím bohatým. Do konfl iktu se tak může 
dostat žák s  žákem, žák s  učitelem, učitel 
se zákonným zástupcem, učitel s ředitelem 
školy nebo ředitel školy se zřizovatelem.
Konfl ikt sám o  sobě není špatný a  v  životě 
má své místo, může nabízet šanci měnit věci 
k lepšímu. Lze na něj nahlížet jako na jakousi 
krizi sociální interakce, kdy spolu lidé chtějí 
komunikovat, ale nedaří se jim to, nebo jako 
na spor, který souvisí s  nevyjasněním potřeb 
a zájmů mezi stranami. Mediace je dobrovol-
ná, může probíhat jen za souhlasu obou stran 
a mediátor je v ní nestranný a neutrální prvek. 
Jeho prací je vyslechnout klienty a  dávat jim 
otázky, nad kterými budou muset přemýšlet, 
a on jim k tomu přemýšlení dá bezpečný pro-
stor, to je zásadní. Cílem mediace samotné je 
umožnit klientům získat tolik informací, aby 
se mohli kompetentně rozhodnout, co chtějí 
se svou situací/věcí dělat dál. 
V České republice není dosud mediace a peer-
-mediace běžnou součástí školní kultury. 
Přesto se ve školách již můžeme setkat se 
třemi modely využívání mediace. S mediací 
jako službou poskytovanou externím medi-
átorem, s  interní mediací skrze vyškoleného 
mediátora z  řad pracovníků školy i  s  kom-

plexním programem obsahujícím zapojení 
žáků v  rolích peer-mediátorů. Externí i  in-
terní mediátor jsou proškolené osoby, které 
prošly výcvikem mediace a  výcvikem školní 
mediace. Škola, ve které je proškoleno hodně 
osob a žáků, se postupně stává školou tzv. res-
torativní (schopnou obnovy vnitřní rovnová-
hy). Peer mediátoři se totiž naučí, jak komuni-
kovat a přistupovat ke konfl iktům. Celý tento 
proces ve škole trvá zhruba 3 roky. 
Ve školním prostředí je mimořádně důležité 
obnovovat narušené vztahy. Jen výjimečně 
je možné z  konfl iktu odejít. Navíc se kon-
fl ikty po škole šíří jako kruhy po vodní hladině 
– přeskakují od vedení k  učitelům, od rodičů 
k dětem, od dětí k dalším dětem… Škola je so-
ciální organismus protkaný vztahy a  často 
protichůdnými potřebami.
Mediace je jednoduše skvělou příležitostí, je 
to možnost a cesta, jedná se o styl přístupu ke 
konfl iktům a  inspirativní komunikační styl, 
který pomáhá kultivaci (nejen) školního pro-
středí, a jako jeden z bonusů mediace je její 
velký přínos v prevenci šikany. 
Gymnázium Velké Pavlovice bude ofi ciál-
ně třetím gymnáziem v  ČR, které bude mít 
mediaci na škole, a tato možnost se otevře od 
začátku roku 2023. Interní (především vzta-
hová) mediace bude nabídnuta všem žákům 
i  pedagogům školy, ale také rodinám, kde je 
třeba podporovat vztahy mezi dětmi a rodiči. 
Věříme, že i  tato služba přispěje k  podpoře 
pozitivního klimatu a  prevence na škole 
i vztahům mezi rodiči a dětmi.

GYMNÁZIUM VELKÉ PAVLOVICE
„Škola, co před konfl ikty 
nestrká hlavu do písku.“

Jana Pláteníková, školní psycholog, 
etoped a mediátor, Gymnázium Velké Pavlovice

SPORT

FOTBALOVÝ KLUB TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
MUŽI
A  MUŽSTVO vstupovalo do podzimní části 
sezóny s výrazně obměněným kádrem a s kva-
litními posilami. Po úvodních rozpačitých 
výkonech se družstvo lépe sehrálo a  dosáhlo 
několika cenných výsledků, hlavně sbíralo 
body na hřištích soupeřů. Bohužel poslední 
podzimní zápasy hráči nezvládli, v posledních 
třech zápasech nebodovali a nakonec prohrá-
li i  na hřišti posledních Milotic. V  konečné 
tabulce podzimu získalo družstvo celkem 20 
bodů (8 bodů z domácích zápasů a 12 bodů ze 
hřišť soupeřů) a  umístilo se na 6. místě v  sil-
ném středu tabulky. Střelecky se nejvíce pro-

sazoval Ján Vráblic, který vstřelil 12 branek. 
Solidních 7 branek vstřelil Petr Havelka, který 
byl také velkou oporou B mužstva ve III. třídě. 
Vzhledem k  posílení družstva bylo podzimní 
účinkování v  I. A  třídě velkým zklamáním, 
hlavně získaný počet bodů je nízký. S ohledem 
na průběh některých zápasů je velká škoda, že 
se je nepodařilo dotáhnout k vítězství, případ-
ně k bodovému zisku. Toto zklamání z podzi-
mu mělo dohru i v realizačním týmu, když byl 
po skončení podzimní části soutěže odvolán 
hlavní trenér Milan Hoffman. Do pozice no-
vého trenéra byl jmenován Stanislav Hříba, 
který je zároveň i manažerem klubu. V průbě-

hu zimní přestávky doladí zbytek realizačního 
týmu, ve kterém by měli působit dosavadní 
vedoucí družstva a zdravotník Zbyněk Kopři-
va a asistenti trenéra Jaroslav Herzán a Pavel 
Miklík. Nadále bude pokračovat spolupráce 
s B mužstvem, kde působí ve funkci asistenta 
trenéra a vedoucího družstva Václav Hovězák.
B MUŽSTVO pokračovalo v solidních výko-
nech z předchozích sezón a po podzimu vede 
tabulku III. třídy spolu s  Drnholcem, když 
obě družstva získala 35 bodů a  budou spolu 
pravděpodobně bojovat na jaře o jedno postu-
pové místo do Okresního přeboru. Béčko ani 
jednou neprohrálo a body ztratilo pouze za 2 
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remízy. Výrazně těžilo ze spolupráce s A muž-
stvem, jehož hráči širšího kádru pravidelně 
béčko posilovali. Střeleckými oporami týmu 
jsou Adam Springer se 13 brankami a  Petr 
Havelka, který vstřelil 12 branek, ke kterým 
přidal i 7 branek za áčko.
C MUŽSTVO odehrálo dobrý podzim, škoda 
několika zbytečně ztracených bodů ve vyrov-
naných zápasech. Nakonec skončilo céčko 
v  podzimní tabulce na 6. místě se ziskem 
23 bodů a  potvrdilo své postavení nejlepší-
ho družstva z  loňské IV. třídy. Překvapivým 
střeleckým králem družstva se stal zkušený 
Richard Hicl, který vstřelil 5 branek. Svůj vý-
tečný podzim korunoval dalšími 4 brankami 
za céčko Petr Havelka, který celkem vstřelil za 
podzim 23 branek (A+B+C). Velmi dobře se 
prezentoval i mladý Tomáš Pátek, který k jed-
né brance za áčko a 7 brankám za béčko přidal 
ještě 4 branky za C mužstvo.

MLÁDEŽ
Příjemným překvapením na podzim byly 
výsledky a  hra nově vzniklého družstva DO-
ROSTU. Velkým úsilím předsedy TJ Slavoj 
Zdeňka Kučerky, který toto družstvo spolu 
s  asistentem Petrem Opluštilem z  Podivína 
trénuje a spolu oslovili velké množství hráčů, 
se podařilo vybudovat konkurenceschopné 
družstvo dorostu. Převažují v něm hráči roč-
níku 2007 a 2008. Dorost hraje Okresní pře-
bor, získal celkem 9 bodů, když hlavně druhou 
část podzimu odehrálo mužstvo velmi dobře.  
STARŠÍ ŽÁCI vstoupili do nové sezóny vý-
razně oslabeni odchodem silného ročníku 
2007 a proto je hlavním úkolem družstva udr-
žet krajskou soutěž i pro příští sezónu. Druž-

Nově vzniklé a nadějné družstvo DOROSTU TJ Slavoj Velké Pavlovice.

Volejbalový turnaj Velkopavlovické smeče 
2022 – místní smíšené družstvo s názvem 
Velké Pavlovice.

Volejbalový turnaj Velkopavlovické smeče 
2022 – místní smíšené družstvo s názvem 
Hlávci.

stvu, složenému z  hráčů V. Pavlovic, Rakvic 
a Podivína, se více dařilo ve druhé části pod-
zimu. Škoda jen, že některé zápasy zbytečně 
ztratilo a  nechalo body soupeřům. Zatím se 
nachází starší žáci na 11. místě tabulky se zis-
kem 12 bodů. Střeleckou oporou byl Jan Košu-
lič, který vstřelil 5 branek.
MLADŠÍ ŽÁCI po velmi špatném vstupu do 
sezóny nakonec 3 zápasy vyhráli a  se ziskem 
9 bodů skončili na 12. místě podzimní tabulky. 

Družstva PŘÍPRAVEK se tradičně účastní 
Okresního přeboru OFS Břeclav. Starší pří-
pravka patří k  nejlepším na okrese, příjem-
ným zjištěním je výrazný příliv nových hráčů 
do mladší přípravky a předpřípravky ve věku 
5 až 7 let.

František Čermák, sekretář oddílu kopané 
TJ Slavoj Velké Pavlovice

VOLEJBALOVÝ TURNAJ VELKOPAVLOVICKÉ SMEČE 2022
Po tříleté pauze se konal v sobotu 26. listo-
padu 2022 v  tělocvičně Základní školy ve 
Velkých Pavlovicích čtvrtý ročník volejba-
lového turnaje smíšených družstev o  Pu-
tovní pohár TJ Sokol Velké Pavlovice – Vel-
kopavlovické smeče.
Účastnila se smíšená družstva sokolů z Vel-
kých Pavlovic, Velkých Bílovic a  Rakvic, 
dále tým Moravského Žižkova a Dambořic. 
Domácí složili dva smíšené týmy.
V  patnácti dvousetových bojovných zápa-
sech rozhodoval každý míč. Dlouhá tur-
najová pauza neubrala na kvalitě hry, ale 
naopak, krásná, rychlá a  čistá hra slavila 
úspěch.
S  devíti body turnaj vyhrálo již podruhé 
družstvo Moravského Žižkova a  odvezlo si 
putovní pohár. Družstva Velkých Pavlovic 
se ziskem sedm a pět bodů skončila na dru-
hém a  čtvrtém místě. Dambořice se šesti 
body braly třetí místo. Umístění na pátém 
místě s velkou radostí přijalo družstvo Vel-
kých Bílovic, které se smíšených turnajů 

zúčastnilo poprvé. Staré sokolské heslo 
„Tužme se!“ bylo beze zbytku naplněno 
všemi hráči.
Domácí hráčky připravily v  tělocvičně zá-
zemí s  bohatým a  chutným pohoštěním 
a  naši hrající vinaři potěšili zúčastněné 
týmy dobrými velkopavlovickými víny.
Zápasy se hrály od devíti hodin dopoledne 

do pěti odpoledne a  večer byl turnaj zhod-
nocen na společném posezení.
Další volejbalové turnaje jsou plánovány 
v  lednu v Dambořicích a v červnu v Rakvi-
cích.

Miloš Štefek, vedoucí volejbalového oddílu 
TJ Sokol Velké Pavlovice
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ŠACHOVÝ ODDÍL TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
MUŽI
Po delší odmlce se na okrese Břeclav opět roz-
běhly soutěže mužů. Šachový oddíl TJ Slavoj 
Velké Pavlovice přihlásil jedno družstvo do 
Okresního přeboru I. třídy. Soutěž již tradič-
ně začíná v říjnu a první dva zápasy odehráli 
muži venku. V prvním kole dosáhlo družstvo 
velmi cenného vítězství v Lanžhotě v poměru 
2:3. Ve druhém zápase se družstvo představi-
lo v Poštorné a jednoznačně přehrálo domácí 
v poměru 0,5:4,5. Až ve třetím zápase se vel-
kopavlovičtí šachisté představili na domácí 
půdě, kterou je pro ně společenský sál v  are-
álu TJ Slavoj. Soupeřem jim byla „omladina“ 
z Hustopečí, která nastupuje za družstvo Hus-
topeče C. Domácí potvrdili roli favorita a zví-
tězili v  poměru 4,5:0,5. Po třech odehraných 
kolech jsou tak šachisté Slavoje v čele Okres-
ního přeboru.

MLÁDEŽ
V posledních letech velmi dobře funguje mlá-
dežnická skupina pod šachovým klubem. 
Vede ji již několik sezón Ing. Luboš Kuchynka 
z Hustopečí. Mládežníci se pravidelně schází 
v  prostorách velkopavlovické školy a  pod ve-

dením zkušeného trenéra a  stratéga Luboše 
Kuchynky získávají zkušenosti do své další 
šachové kariéry. Někteří z  nich se již pravi-
delně účastní turnajů, ti nejmenší se zatím 
seznamují s  pravidly a  zásadami náročné ša-
chové hry. Níže přikládám zkrácenou verzi 
příspěvku o velkopavlovické šachové mládeži 
za měsíc říjen 2022:

Do šachového kroužku při ZŠ Velké Pavlovice 
ve školním roce 2022-2023 nastoupilo rekord-
ních 18 dětí. 
Z  těchto 18 dětí je 10 úplně nových začáteč-
níků. Mezi nimi dokonce 2 dívky. Zbývajících 
8 chlapců jsou všichni již registrovaní středně 
pokročilí.

Výuka probíhá ve dvou hodinách týdně v úterý. 
Začátečníci i pokročilí jsou zvlášť a mají rozdíl-
né výukové programy.

V říjnu proběhly kroužky v termínech:
4. října 2022
Úvodní hodina pro začátečníky

11. října 2022
Seznámení se šachovnicí a fi gurkami 
(začátečníci), testy z taktiky (pokročilí)

18. října 2022
Možnosti a omezení fi gur (začátečníci), 
krátké partie (pokročilí)

25. října 2022
Braní a výměna (začátečníci), 
Vazba a její využití (pokročilí)

Záměry do konce kalendářního roku 2022:
Začátečníci – zvládnout pravidla šachové hry 
kompletně včetně rošády, braní mimochodem 
a nejjednodušších matových vedení, aby po no-
vém roce mohli začít hrát turnaje.

Středně pokročilí – v listopadu se zúčastnit tur-
naje v Brankovicích a přeboru škol v Břeclavi.

Na základě informací od Ing. Zdeňka Hicla 
– předsedy šachové klubu TJ Slavoj Velké 

Pavlovice a Ing. Luboše Kuchynky – trenéra 
velkopavlovické mládeže příspěvek zpracoval  

František Čermák – hospodář TJ Slavoj 
Velké Pavlovice

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 1/2023 – 8. února 2023
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 1/2023 – 24. února 2023

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2023
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!



INZERCE
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KALENDÁŘ AKCÍ – prosinec 2022, leden & únor 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.

VÁNOČNÍ JARMARK 
U RADNICE  

Neděle 18. prosince 2022, zahájení 
a otevření bran ve 12:00 hodin
* Náměstí před radnicí a radnice města 
ve Velkých Pavlovicích
* JEŽÍŠKOVA DÍLNA v zasedací místnosti 
městského úřadu od 13:00 do 16:00 hodin
* Během jarmarku bude možné shlédnout 
v podkrovních prostorách velkopavlovické 
radnice výstavu obrazů PLENÉR 2022 – 
NÁVRATY DO VELKÝCH PAVLOVIC
* Vstup na Vánoční jarmark u radnice 
VOLNÝ
Program: 
13:00 h Zahájení 
13:00 h Mateřská škola Velké Pavlovice
13:30 h  Dětský folklorní krúžek Floriánek 
14:00 h  Vypouštění balónků s přáním dětí 

pro Ježíška
14:30 h Základní škola Velké Pavlovice
15:00 h Možná přijde i kouzelník Šeklin
15:40 h Gymnázium Velké Pavlovice 
16:00 h Vánoční poselství
16:10 h  Vánoční vystoupení - Hanka 

Bálková, Barbora Listová
16:30 h  Vánoční písně a koledy – soubor 

Zbyňka Bílka

VÁNOČNÍ JARMARK 
NA KRUHÁČI 

Úterý 20. prosince, od 14:00 do 17:00 hodin

* areál Gymnázia Velké Pavlovice
* www.gymnvp.cz, www.velke-pavlovice.cz

VÁNOČNÍ KONCERT 

Úterý 20. prosince 2022, 18:00 hodin

* Výtěžek z dobrovolného vstupného bude 
věnován potřebným dětem z našeho okolí
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Velké Pavlovice 
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz, 
www.velke-pavlovice.cz

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ 
ANEB DĚTI SENIORŮM 
A SENIOŘI DĚTEM
Středa 21. prosince 2022, v 10:00 hodin

* Nádvoří seniorských bytů na ulici Růžová 
ve Velkých Pavlovicích
* www.velke-pavlovice.cz  

ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ 
V MALÉ KOPANÉ
Pondělí 26. prosince 2022, od 8:00 hodin

* Sportovní hala Základní školy Velké 
Pavlovice
* www.facebook.com/stepanskyturnajvp

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

* Náměstí před radnicí města 
ve Velkých Pavlovicích 
* www.velke-pavlovice.cz

KROJOVANÝ PLES
Sobota 14. ledna 2023, od 19:30 hodin

* Hraje dechová hudba Lácaranka
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

MYSLIVECKÝ PLES
Sobota 21. ledna 2023, od 20:00 hodin

* Hraje dechová hudba Šohajka
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

SPOLEČENSKÝ PLES 
MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
Sobota 28. ledna 2023, od 19:30 hodin

* Hraje skupina Graf
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

PLES GYMNÁZIA
Pátek 10. února 2023, od 19:30 hodin

* Zahájení tradiční polonézou studentů, 
půlnoční překvapení
* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.gymnvp.cz, www.velke-pavlovice.cz

VELKOPAVLOVICKÉ OSTATKY
Sobota 18. února 2023, od 14:00 hodin

* Zahájení na nádvoří Ekocentra Trkmanka 
ve Velkých Pavlovicích
* Průvod masek s hudebním doprovodem 
městem, občerstvení, tradiční ostatková 
zábava
* www.ekocentrum-trkmanka.com, 
www. velke-pavlovice.cz

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Neděle 19. února 2023, od 15:00 hodin

* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

ŠIBŘINKY 
ANEB MAŠKARNÍ BÁL
Sobota 25. února 2023, od 20:00 hodin

* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz

PROMENÁDA 
ČERVENÝCH VÍN 2023
Sobota 4. března 2023, od 16:00 hodin

* Sokolovna Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz, www.modrehory.cz

KALENDÁRIUM - FARNOST 
VELKÉ PAVLOVICE
Období od 17. prosince 2022 
do 1. března 2023
Více informací na * www.ozvi.se

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

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Velké Pavlovice 

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

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie Velké 
Pavlovice

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

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Velké Pavlovice

ŽIVÝ BETLÉM
Pondělí 26. prosince 2022, v 16:00 hodin

* Farní dvůr na ulici Hlavní 
ve Velkých Pavlovicích

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

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Velké Pavlovice

ŽEHNÁNÍ KADIDLA V KOSTELE
Pátek 6. ledna 2023, v 18:00 hodin 

* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Velké Pavlovice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Sobota 7. ledna 2023, v dopoledních 
hodinách 

* Ulice města Velké Pavlovice

SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ 
Pátek 3. února 2023, v 18:00 hodin

* Farní dvůr na ulici Hlavní 
ve Velkých Pavlovicích

UDÍLENÍ POPELCE V KOSTELE
Středa 22. února 2023, v 18:00 hodin
* Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Velké Pavlovice


