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SLOVO STAROSTY

Dostat k občanům co možná nejvíce informa-
cí je jedna z povinností zvolených zastupitelů. 
Dá se tak předejít nedorozuměním mezi ve-
dením města a  občany. Podávané informace 
samozřejmě mohou vyvolat debaty, ale věcné, 
a ne takové ty „jedna babka povídala“. 

Snad vás ve velkopavlovickém zpravodaji in-
formujeme dostatečně a  i  já přispívám „svou 
troškou do mlýna“. 

Rozvoj města
V  letošním roce se budeme připravovat na 
změnu územního plánu našeho města. Jak 
dalece se podaří přípravy v  roce 2023 usku-
tečnit, nezáleží jen na nás. Město Velké Pav-
lovice bohužel nevlastní pozemky, na kterých 
by bylo možné rozšiřovat průmysl, anebo 
bydlení. Je naivní si myslet, že po změně tyto 
pozemky vzniknou. Nevzniknou, ale budeme 
moci mírně přizpůsobit podmínky tak, aby 
byla výstavba reálnější, než je teď. Navíc je po-
třeba se vypořádat s žádostmi o změnu, které 
byly podány ještě před uskutečněnou změnou 
č. 3. Do toho všeho nám ještě vstupuje povin-
ná konverze územního plánu, což znamená, 
že se musí přizpůsobit novým předpisům. 
Zjednodušeně napsáno, budeme měnit barvy 
v  podkladových mapách do barev, které jsou 
nově stanoveny.

Lokalita „Ostrovec“
Že nevíte, o  jakou lokalitu se jedná? O  areál 
bývalého zemědělského družstva. V průběhu 
výstavby docházelo v této lokalitě ke změnám, 
o kterých mělo vedení města někdy informací 
méně, někdy více. Snažíme se s investorem co 
nejvíce komunikovat, protože ten bude chtít 
městu komunikace po jejich zbudování pře-
vést za symbolickou částku, aby přešla správa 
na město. Šlo by konstatovat, že není všechno 
zlato, co se třpytí. Město se bude muset zamy-
slet nad podmínkami převodu, aby nemuselo 
investovat fi nanční prostředky do případných 
oprav po uplynutí záruk ze strany dodavatele 
stavby vůči investorovi. Na druhou stranu 
vzniká pěkná lokalita pro bydlení a už nyní lze 
konstatovat, že by se těžko hledal jiný silný in-
vestor, který by dokázal to, co S.M.K., a.s.

Ulice Stará
V  ulici Stará je nový vodovod i  nová kanali-
zace. Zbývá zhotovit novou komunikaci na 
náklady města. Zpracováváme projektovou 
dokumentaci a vzhledem k podmínkám dotač-
ních titulů budeme zřejmě stavbu realizovat 
z prostředků města. Nemůžu se vyjadřovat za 
zastupitele města, ale jsem toho názoru, že by 
se měla komunikace zhotovit ještě v letošním 
roce, nejlépe v letních měsících. Komunikace 

se bude dělat kompletně nová i  s  podložím, 
včetně kanálových vpustí.

Lokalita pod ŠSV
Na konci loňského roku dospěla rada města 
na základě podnětů občanů k  závěru, že již 
dále nechceme, aby se lokalita mezi Trkman-
kou a ul. Nad Zahrady využívala pro dočasné 
skládkování inertních materiálů fi rem, které 
v  našem městě provádí rekonstrukce inže-
nýrských sítí. Je zde několik let zvýšená praš-
nost a obtěžující je i provoz stavebních strojů 
či nákladních vozidel. Komunikace od ulice 
Hlavní k ŠSV nemá bohužel obrubník, a to je 
také jedna z příčin prašnosti. Byla tak schvále-
na cenová nabídka na položení obrub v tomto 
místě. Posléze bylo dohodnuto, že zde bude na 
levé straně (ve směru z ul. Hlavní k ŠSV) zbu-
dována i zpevněná plocha pro osobní vozidla. 
Město se bude zabývat také zpevněním plochy 
i  na straně druhé, u  soukromých garáží. Za 
zmínku stojí i prostor za garážemi směrem ke 
skateparku. Po dohodě byla na tento pozemek 
vypovězena nájemní smlouva ke konci roku 
2022. Pozemek, na kterém se nachází stromy, 
bude pracovníky Služeb města zrekultivován.   

Rekonstrukce inženýrských sítí
V současné době nemáme informace o tom, že 
by mělo dojít k nějaké rozsáhlejší rekonstrukci 
sítí v  ulicích města. Probíhat budou jen dílčí 
pokládky kabelů EG.D, které jsou prováděny 
v rámci budování nových přípojek k rodinným 
domům na základě žádosti majitelů nemovi-
tostí. Ale je pravda, že co nevíme dnes, může-
me vědět za pár dní. 

Tereziánský dvůr
Budoucí využití areálu, kde dříve hospodařila 
Moravská Agra, dostává stále více reálnější 
obrysy. Investor nechal zpracovat po dohodě 
s  městem územní studii, která bude závazná 
a měla být také podmínkou pro prodej pozem-
ků ze strany majitele. Debatuje se, zda už je 
areál prodán, či nikoliv. Je zřejmé, že existují 
mezi oběma stranami nějaké dohody, veřej-
ně dostupné informace katastru nemovitostí 
však zatím změnu majitele areálu neavizují.

Školství
V mateřské škole a také na gymnáziu proběh-
la kontrola ze strany České školní inspekce. 
Obě kontroly proběhly relativně krátce po 
říjnovém ustanovujícím zastupitelstvu města, 
a tak se nabízela úvaha, jestli jsme si na své pří-
spěvkové organizace neposlali kontroly sami. 
Neposlali. Pokud se nám něco nezdá, řešíme 
si to sami a myslím si, že už to ředitelé našich 
organizací ví. Vzhledem k  tomu, že kontro-

ly byly opravdu důsledné, o to víc nás potěšil 
jejich kladný výsledek. Také slovní hodnocení 
bezprostředně po provedených kontrolách ze 
strany inspekce byla velmi pozitivní.

Ulice Zelnice
Máme požádáno o  povolení na stavebním 
úřadě o výstavbu veřejného osvětlení na konci 
ulice, kde bylo minulý rok položeno do země 
vedení NN ve správě EG.D. 

Ulice Starohorská
Po provedené rekonstrukci kanalizace společ-
ností Vodovody a  kanalizace Břeclav, a.s. byl 
zhotoven nový povrch chodníku. Zbývá ještě 
provést po celé délce tohoto úseku položení 
živičného povrchu u  obrub. V  plánu je pro 
letošní rok rovněž výměna dlažby i  na zbylé 
části chodníku. 

Bytové hospodářství
V  měsíci lednu byla zahájena rekonstrukce 
bytu v  ulici Zahradní v  jednom z  bytových 
domů. Byt bude kompletně zrekonstruován 
a  poté nabídnut k  pronájmu. Předběžně je 
dohodnuto, že bude nabídnut mladším li-
dem, tzv. na rozjezd. Drobné opravy proběhly 
i v jednopokojovém bytě v bytovém domě v ul. 
B. Němcové. V  plánu je výměna ještě někte-
rých dalších oken, které jsou sice už plastová, 
ovšem oprava jejich kování by byla nerentabil-
ní.

Poplatek za svoz TKO
V prosinci loňského roku rozhodlo zastupitel-
stvo města poplatek za svoz TKO pro rok 2023 
nezvyšovat. Bude tedy stále 700 Kč za osobu 
a bude jej možné uhradit od 20. března. Příš-
tí rok se zvýšení však už zřejmě nevyhneme. 
Pokud by se měl poplatek zvyšovat o  50 Kč/
osobu, je také úvaha upustit od „darování“ 
plastových pytlů na tříděný odpad a poplatek 
nezvyšovat. Ale je to opravdu zatím jen úvaha, 
kterým směrem by bylo možné jít. Ne všichni 
pytle využívají. Naopak ti, kteří je používají, 
by měli mít možnost nakoupit tyto pytle za po-
řizovací cenu. 

Bobr v břehu Trkmanky
Město nepřistupuje ke škodám způsobených 
bobrem nijak laxně. Škody po něm jsou velké, 
ovšem jakékoliv „odstranění“ bobra nepři-
chází v  úvahu. Je to zvlášť chráněný živočich 
a bylo mi sděleno, že se s ním musíme naučit 
žít. O jeho výskytu byl informován Odbor ži-
votního prostředí při MěÚ v Hustopečích a na 
konci měsíce ledna bylo provedeno i místní še-
tření s pracovníky Povodí Moravy.
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Informovanost občanů
Město Velké Pavlovice si nově zřídilo ofi ciální 
facebookové stránky. Je to také jedna z  mož-
ností, jak dále šířit informace z města směrem 
k občanům. Tyto stránky nemají za úkol sup-

lovat webové stránky města a  také neslouží 
pro komunikaci mezi městem a  občanem. Je 
to vlastně taková doplňková služba k  webu, 
kde mohou být zveřejňovány aktuální problé-
my, havárie, ale také upřesňující informace ke 

kulturním nebo sportovním akcím pár hodin 
před jejich začátkem anebo třeba aktuální fo-
tografi e z místa dění.

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):
• Dodatek č. 1 ke SoD na zhotovení PD stavby 

„VENKOVNÍ AREÁL SOKOLOVNY VEL-
KÉ PAVLOVICE“, smluvní strany město 
Velké Pavlovice a BLARA s.r.o. Předmětem 
dodatku je změna termínu dokončení inže-
nýrské činnosti do 31. 1. 2023.

• Darovací smlouvu – Program fi remního 
dobrovolnictví komUNIta. Smlouva je uza-
vřena s ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a měs-
tem Velké Pavlovice. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí daru ve výši 15.000 Kč na sociál-
ní účely, název akce je „Zpívání pro seniory“.

• Vodovodní a kanalizační přípojku dle doda-
ného katastrálního situačního výkresu v  k. 
ú. Velké Pavlovice, akce Vinařství ARTE 
VINI Velké Pavlovice. Po ukončení prací je 
požadováno uvedení povrchu do původního 
stavu.

• Odměny ředitelům příspěvkových organiza-
cí zřízených městem.

• Dodatek č. 2 k  Pojistné smlouvě 
č. C550010709, uzavřené s Allianz pojišťov-
nou, a.s., IČ: 47115971, kdy tímto dodatkem 
se s účinností od 1. 1. 2023 pojistná smlouva 
prodlužuje o  další pojistné období a  aktu-
alizují se pojistné částky. Konec pojištění 
je k  31. 12. 2023. Roční pojistné bude činit 
243.156 Kč.

• Návrh na vyřazení 77 svazků opotřebova-
ných knih krásné i  naučné literatury a  sou-
hlasí s vyřazením knih z knihovního fondu. 

• Zakoupení ohňostroje k  pořádání půlnoč-
ního rozloučení se starým rokem a  k  přiví-
tání nového roku 2023 před radnicí do výše 
15.000 Kč. 

• Uzavření (se společností Hantály a.s, To-
vární 22, Velké Pavlovice, 691 06) Dodatku 
č. 2 ke smlouvě o provedení svozu a likvida-

ce biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu (BRKO) č. 9/2019 bio, ve kterém se 
mění čl. 5.1 obsahující cenu ukládání a svozu 
odpadu – navýšení o 10 %. 

• Složení inventarizační komise pro celé vo-
lební období 2022 - 2026 ve složení:

• Předseda: Ing. Petr Mikulica, Členové: 
Ludvová Liběna, Mgr. Renata Bláhová. 

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo ze dne 
31. 8. 2021 uzavřené se společností INTAR 
a.s., Bezručova 81/17 a, 602 00 Brno. Do-
datkem je upravena doba zahájení prací, a to 
na 1. 5. 2023.

• Uzavření Smlouvy o  zřízení věcného bře-
mene č. 7700101393_1/BVB ke stavbě 
č. 7700101393 „REKO MS V. Pavlovice 
- Nám. 9. května“ mezi městem Velké Pav-
lovice a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klí-
še, 400  01, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, 
zastoupenou GasNet Služby, s.r.o., IČ: 
27935311, za cenu 59.700 Kč (bez DPH).

• Zrušení smlouvy o  smlouvě budou-
cí o  zřízení věcného břemene č. HO-
001030071059/001-ENGS – usnesení č. 
2g/93R/2022 ze dne 19.4.2022 s  názvem 
akce „V. Pavlovice, rozš. NN, garáže Hic-
lová“. Tato smlouva zaniká, neboť parcela 
č. 4521/2 nebude distribuční soustavou do-
tčena.

• Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene č. HO-001030071059/005-
ENGS na akci s  názvem „V. Pavlovice, 
rozš. NN, garáže Hiclová“ uzavřenou mezi 
městem Velké Pavlovice a  EG. D a.s., IČ: 
28085400 ve výši 7.100 Kč bez DPH.

• Úhradu účinkujících do výše 8.500 Kč na 
Adventním benefi čním koncertu na podpo-
ru Sárinky s  těžkou formou autismu. Kon-
cert se uskutečnil dne 19. 12. 2022 v Hotelu 
Lotrinský.

• Poskytnutí fi nančního daru z rozpočtu měs-
ta pro rok 2023 pro časopis Malovaný kraj 
ve výši 6.000 Kč (nekomerční národopisný 
a vlastivědný časopis Slovácka).

• Smlouvu o výpůjčce č. 4/2022 mezi městem 
V. Pavlovice a  Ing. Pavlem Lacinou, Ostro-
vecká 1079/5, V. Pavlovice, IČ: 72379014 
na movitý majetek – meteostanici (inv. 

č. 2250036, cena dle účetní evidence činí 
40.500 Kč) od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.

• Smlouvu o  výpůjčce č. 5/2022 mezi měs-
tem V. Pavlovice a  ŠSV Velké Pavlovice, 
a.s., Pod Břehy 565/54, Velké Pavlovice, IČ: 
60717670 na movitý majetek – meteostanici 
(inv. č. 2250035, cena dle účetní evidence 
činí 40.500 Kč) od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.

• Smlouvu o  dílo mezi městem V. Pavlovice 
a RTVJ s.r.o., Tvrdonice, Konec 268/14, 691 
53, IČ: 6554563. Ve smlouvě je domluveno 8 
videoreportáží/rok, v délce 3–6 minut, cena 
video reportáže je 6.000 Kč.

• Smlouvu o  zřízení věcného břemene mezi 
městem V. Pavlovice a fi rmou GasNet, s.r.o., 
Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad La-
bem. Jedná se o věcné břemeno služebnosti 
k plynárenskému zařízení s názvem „REKO 
MS Velké Pavlovice – Zahradní, číslo stavby: 
7700101624“. Věcné břemeno je za úplatu 
cca 23.150 Kč bez DPH (s  DPH 28.011,50 
Kč).

• Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene č. HO-001040000192/001-
ENGS na akci s názvem „V. Pavlovice, úpra-
va NN, Pilátová RD223“ uzavřenou mezi 
Městem Velké Pavlovice a  EG.D a.s., IČ: 
28085400 ve výši 8.300 Kč bez DPH.

• Vnitřní směrnici č. 7/2022 - Pracovní řád 
Městského úřadu Velké Pavlovice.

• Memorandum o  spolupráci mezi městem 
Velké Pavlovice, Lekvi Development 4 s.r.o., 
IČ: 10929304 a A8000 s.r.o., IČ: 46680543, 
jehož cílem je zpracování územní studie 
k  dotčenému území (Tereziánský dvůr) 
a  společná součinnost při zpracování této 
studie a projektové dokumentace. Cena stu-
die činí 245.000 Kč bez DPH, kdy tato cena 
je hrazena na základě dohody fi rmou Lekvi.

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 
30.6. 2022 mezi městem Velké Pavlovice 
a MDDr. Adamem Romanem, IČ: 17264847, 
kdy v tomto dodatku je nahrazen u čl. 2, bod 
4 a bod 7 novým zněním.

• Cenu pojištění proti škodám při provozu 
zubní ordinace, jakož i  majetkové pojištění 
vztahující se k  vybavení pro provoz na rok 
2023 z celkové částky ročního pojištění pro 
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město Velké Pavlovice ve výši 2.000 Kč. Tato 
částka bude přefakturována dle Dodatku č. 
1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 30. 6. 2022.

• Rozpočtové opatření č. 12/2022, celkové 
příjmy jsou navýšeny o  75.400 Kč, celkové 
výdaje jsou navýšeny o 75.400 Kč a celkové 
fi nancování zůstalo beze změny. Změny byly 
provedeny u  výdajů v  rámci paragrafů, a  to 
do výše rozpočtové rezervy. 

• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-
2025 vlastní příspěvkové organizace Mateř-
ská škola Velké Pavlovice, Základní škola 
Velké Pavlovice, Gymnáziu Velké Pavlovice 
a Ekocentrum Trkmanka.

• Rozpočet na rok 2023 vlastní příspěvkové 
organizaci Mateřská škola Velké Pavlovice, 
Základní škola Velké Pavlovice, Gymnázium 
Velké Pavlovice a Ekocentrum Trkmanka.

• Akci „Zpívání pro seniory“, které se usku-
tečnila 21. 12. 2022 u seniorských bytů.

• Systém odpadového hospodářství města 
Velké Pavlovice. Tato pravidla stanovují 
obecní systém odpadového hospodářství na 
území města Velké Pavlovice s účinností od 
1. 1. 2023.

• Návrh starosty města na zbudování přístřeš-
ku, který bude chránit žáky před deštěm 
u vstupu do budovy II. stupně základní školy. 
Dále uvedl, že by bylo vhodné zbudovat kry-
té stojany na jízdní kola. 

• Žádost podanou ředitelkou příspěvkové or-
ganizace Ekocentrum Trkmanka o schvále-
ní odepsání nedobytných pohledávek z roku 
2018, 2019, v  celkové částce 3.607 Kč. Veš-
keré úpravy budou provedeny v rámci účetní 
závěrky za prosinec 2022.

• Doplnění bodu z  minulé rady, a  to bodu 
2o/6R/2022, kterým byla schválena úhra-
da účinkujících do výše 8.500 Kč na „Ad-
ventním benefi čním koncertu“ na podporu 
Sárinky s  těžkou formou autismu. Rada po 
tomto koncertu se rozhodla uhradit celou 
částku (fakturu) pro účinkující, která činí 
12.100 Kč, a  proto upravuje schválenou 
částku z 8.500 Kč na 12.100 Kč. Koncert se 
uskutečnil dne 19. 12. 2022 v Hotelu Lotrin-
ský. 

• Přílohu č. 1 vnitřního předpisu č. 1/2012 - 
Sazebník úhrad nákladů spojených s posky-
továním informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o  svobodném přístupu k  informacím, 
platnou od 4. 1. 2023. Sazebník je zveřej-
něn na webových stránkách města a uložen 
v kanceláři tajemnice.

• Členský příspěvek pro Sdružení tajemní-
ků městských a  obecních úřadů ČR, o. s. 
(STMOÚ ČR) na rok 2023 ve výši 2.500 Kč.

• Nákup daru do tomboly do výše 3.000 Kč na 
„Reprezentační ples města Senice“, který se 
uskutečnil dne 7. 1. 2023.

• Poskytnutí fi nančního daru ZUŠ Velké 
Pavlovice ve výši 15.000 Kč za vystoupení 
na „Vánočním jarmarku před radnicí“ dne 
18.12.2022.

• V  případě konání plesů fi nanční dar na 
kompenzaci nákladů s  pořádáním plesu ve 
výši 3.000 Kč a poskytnutí daru do tomboly 
v hodnotě do 4.000 Kč. Jedná se o plesy po-
řádané v uvedených termínech:
1. Krojový ples - 14. 1. 2023 
2. Myslivecký ples - 21. 1.2023
3. Ples Gymnázia - 10. 2. 2023
4. Dětské maškarní odpoledne - 19. 2. 2023
5. Šibřinky – Maškarní bál - 25. 2. 2023

• Tematické zaměření městského plesu dne 
28. 1. 2023 jako „Ples z  minulého století“. 
Dobové oblečení není podmínkou. Dále 
schvaluje pořízení tomboly do výše 25.000 
Kč, vstupné ve výši 150 Kč, ochutnávku vína 
zdarma a hrát bude hudební skupina GRAF.

• Podpis Smlouvy o  připojení k  distribuční 
soustavě z  napěťové hladiny nízkého napě-
tí č. 9002081556 uzavřenou s  EG.D, a.s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, 
IČ: 28085400. Jedná se o  lokalitu nových 
bytových rodinných domů u  Trkmanky. 
Cena – podíl na nákladech dle příkonu činí 
22.680 Kč.

• Podpis Licenční smlouvy č. VP_2023_1165 
mezi společností OSA – Ochranný svaz 
autorský pro práva k  dílům hudebním, z.s. 
a  městem Velké Pavlovice na kulturní akci 
„Vánoční jarmark u  radnice 2023“ ve výši 
800 Kč bez DPH.

• U  nájemní smlouvy s  panem *** navýšení 
pro rok 2023 o infl aci ve výši 15,1 % na cel-
kovou částku 17.265 Kč/rok 2023.

• Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 
316N12/59 s  Českou republikou – Státním 
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11 
a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774. 
Dodatek č. 1 doplňuje č. IV, V a VIII. Účin-
nost smlouvy je stanovena na 1. 3. 2023.

• Zvýšení nájemného nebytového prostoru 
budovy České pošty, s.p. na 38.020 Kč/rok. 
Částka je zaokrouhlená pro potřeby čtvrtlet-
ních splátek.

• Finanční dar ve výši 5.000 Kč z  rozpočtu 
města pro Spolek rodičů a přátel dětí a školy 
při Gymnáziu Velké Pavlovice, IČ: 26613301, 
na charitativní událost pro studenty, rodiče 
a veřejnost, která se bude konat 14. 4. 2023. 

• Smlouvu o  zajištění školení a  výcviku 
strážníků se Statutárním městem Brno – 
Městská policie Brno, Dominikánské nám. 
196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785. Smlouva 
zajišťuje odborné školení k činnostem stráž-
níka obecní policie, dále prolongační kurzy 
a kurzy rekvalifi kační.

• Cenovou nabídku na zpracování Pasportu 
komunikace za cenu s DPH ve výši 174.845 
Kč a cenovou nabídku Pasportu hřbitova za 
cenu s DPH 116.329 Kč. Nabídky zpracovala 
fi rma DATA PROCON s.r.o., Palackého tř. 
768/121, 612 00 Brno, která s městem spo-
lupracuje a  jejich služby je možno využívat 
přes webové stránky města Velké Pavlovice.

• Nájemní smlouvu a  smlouvu o  budoucí 
smlouvě o  zřízení služebnosti. Smlouva 
je uzavřena s  Povodím Moravy, s.p., Dře-
vařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 
70890013. Předmětem smlouvy je parc. č. 
4374/1, druh pozemku – vodní plocha, v  k. 
ú. V. Pavlovice, kde na základě schválené 
projektové dokumentace „V. Pavlovice – RD 
U Trkmanky“ SO 301 - kanalizační přípojky, 
bude vybudováno 6 kanalizačních přípojek. 
Do vybudování přípojek je město povinno 
platit nájem a  po vybudování bude poža-
dováno vyplacení jednorázového věcného 
břemene. Částka nájmu je v  současné době 
1.000 Kč/rok, částka bude automaticky, dle 
infl ace, upravována a  věcné břemeno (jeho 
výše) bude oznámeno a  spočteno až po vy-
budování přípojek.

• Dodatek č. 2 ke SoD na zhotovení PD stavby 
„VENKOVNÍ AREÁL SOKOLOVNY VEL-
KÉ PAVLOVICE“, smluvní strany město 
Velké Pavlovice a BLARA s.r.o. Předmětem 
dodatku je změna termínu dokončení inže-
nýrské činnosti do 30. 4. 2023.

• Oslovení JUDr. Koutného, který bude vystu-
povat za město V. Pavlovice a jednat se všemi 
podílníky ZS a hledat řešení.

• Vyvolání jednání s  majiteli pozemků okolo 
stávající mateřské školy o  získání pozemků 
tak, aby vznikl pozemek pro rozšíření škol-
ky, na němž bude možné v budoucnu stavět. 
Tímto krokem by se zvýšila občanská vyba-
venost obce.

• Smlouvu o  zřízení věcného břemene č.: 
HO-014330069994/001-MDP s  EG.D, a.s., 
Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, 
IČ: 280 85 400. Smluvní strany se dohodly, 
že smlouva o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena za účelem umístění distribuční 
soustavy - kabel NN, pilíř SS100 na pozem-
ku parc. č. 2297/1 v k.ú. V. Pavlovice z důvo-
du stavby „V. Pavlovice, příp. NN, Štamba-
cher“ za cenu 2.000 Kč bez DPH.

• Podpis Licenční smlouvy č. VP_2023_13733 
mezi společností OSA – Ochranný svaz 
autorský pro práva k  dílům hudebním, z.s. 
a  městem V. Pavlovice na kulturní akci 
„Ples města Velké Pavlovice 2023“ ve výši 
1.816,69 Kč bez DPH.

• Rozpočtové opatření č. 1/2023, celkové pří-
jmy jsou navýšeny o 242.200 Kč, celkové vý-
daje jsou navýšeny o 242.200 Kč a beze změ-
ny zůstalo celkové fi nancování. Změny byly 
dále provedeny u výdajů v rámci paragrafů, 
a to do výše rozpočtové rezervy. 

• Podání žádosti o bezúplatný převod pozem-
ků dle § 7 odst. 2 a  4 písm. a) b) zákona č. 
503/2012 Sb., o  Státním pozemkovém úřa-
du a o změně některých souvisejících záko-
nů ve znění pozdějších předpisů. Jedná se 
o pozemky, které byly předány fi rmou EVT 
a  je na nich vybudována příjezdová cesta 
v lokalitě na Špitálku - parc. č. 855/2, 844/5 
a 844/6. Tímto bodem je zrušeno usnesení č. 
3a/100R/2022 ze dne 23. 8. 2022, kde bylo 
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schváleno podání žádosti, ale byly tam uve-
deny pozemky před zaměřením.

• Cenovou nabídku na akci „Stanoviště pro 
parkování obytných automobilů – V. Pavlo-
vice“. Cenovou nabídku na projekční a inže-
nýrské práce zaslala BLARA s.r.o., Hlavní 
1189/59, Velké Pavlovice, IČ: 29379733. 
Cena činí celkem bez DPH 146.000 Kč.

• Přijetí daru ve výši 5.000 Kč od Euovalley, 
s.r.o., Příkop 6, 602 00 Brno, IČ: 29368324.

Rada města neschvaluje:
• Finanční dar pro společnost Linka bez-

pečí, z.s., Ústavní 95, 181 02, Praha 8, IČ: 
61383198.

• Nabídku na vystoupení kapely The People, 
IČ:07430434, se sídlem Příční 113/4c, Brno, 
na akci „Velkopavlovické vinobraní 2023“. 
Nabízí vystoupení v  sobotu za cenu 65.000 
Kč bez DPH. 

• Žádost spolku Lungta - připojení se k mezi-
národní kampani „Vlajka pro Tibet“.

• Žádost o  fi nanční podporu pro rok 2023, 
kdy žadatelem je Zdravotní klaun, o.p.s., 
Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 - Vysočany, 
IČ: 36547953. Žadatel žádal o příspěvek pro 
potřeby fi nancování programů organizace 
Zdravotní klaun, o.p.s. v souladu s posláním 
uvedeným v zakládací listině. 

Rada města projednala:
• Podnět ze strany *** na řešení parčíku 

u „Bistra V trávě“. ***, Jan Havránek, Mgr. 
Renata Bláhová a *** se účastnili setkání na 
místě samém. Rada města Velké Pavlovice 
nechá posoudit situaci Komisi stavební a ži-
votního prostředí, závěr z komise se vyhod-
notí na setkání rady. 

• Situaci v  ulici Pod Břehy, a  to konkrétně 
komunikace vedoucí k ŠSV, a.s. a k ul. Nad 
Zahrady. Občany z  ulice Nad Zahrady byla 
městu V. Pavlovice zaslána žádost o zrušení 
dočasné skládky stavebního materiálu růz-
ných fi rem, které provádí ve městě výměnu 
inženýrských sítí. Rada města si je vědoma 
dlouhodobého problému, který má vliv na 
prašnost v ulici a také na znečištění komuni-
kace. V  současné době je objednáno usaze-
ní obrubníků po levé straně komunikace ve 
směru k  ŠSV, a.s. a  rada města doporučuje 
zastupitelstvu města schválení zbudování 
zpevněného parkoviště pro osobní auto-
mobily, popř. podélného stání pro autobus. 
Rovněž se bude zabývat zpevněním prostor 
u  garáží - na pravé straně komunikace při 
chůzi směrem k ŠSV, a.s..

• Nabídku revize projektové dokumentace 
na cyklostezku „Velké Pavlovice – Trkmani-
ce“. Na stavbu cyklostezky byla v dřívějších 
letech získána dotace, ovšem ta byla od-
mítnuta z  důvodu vysokých neuznatelných 
nákladů, které by muselo hradit město V. 
Pavlovice. Neuznatelné výdaje vznikly na 
základě požadavků Povodí Moravy s.p. Re-
vizí projektové dokumentace a vlastně i ná-

roků Povodí Moravy, s.p. by mohlo dojít ke 
snížení nákladů na výstavbu. Rada města 
požádá o  rozpracování nabídky revize, co 
bude přesně obsahovat a za jakou cenu.

• Výroční zprávu o činnosti Městského úřadu 
V. Pavlovice v oblasti poskytování informa-
cí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k  informacím, v  platném znění za 
rok 2022. Zpráva je vyvěšena na úředních 
elektronických deskách a uložena v kancelá-
ři tajemnice MěÚ.

• Podporu a  konání akce „Sportovec okre-
su Břeclav roku 2022“, který se konala 
15.  2.  2023 v  sokolovně V. Pavlovice. Rada 
města schválila použití znaku města na pro-
pagačních materiálech. Anketu „Sportovec 
okresu a  Sportovec Jihomoravského kraje“ 
vyhlašuje Jihomoravská krajská organizace 
ČUS a Jihomoravský kraj, mediálními part-
nery jsou Deník Rovnost a  Český rozhlas 
Brno.

• Napojení nové kanalizace z lokality „Ostro-
vec“ na stávající kanalizaci v  ul. V  Sadech. 
Investorem stavby je S.M.K., a.s., Skalní 
mlýn 96, Blansko, 678 01, radě města byl 
předložen situační výkres zpracovaný Ing. 
Milanem Gregorem a Michalem Chromým.

• Vyhodnocení dotazníků pro oblast plánová-
ní sociálních služeb v roce 2023–2024. Zpět 
se vrátilo 10 ks dotazníků, které nemohou 
být relevantním podkladem pro zpracování 
této problematiky v  komplexním měřítku. 
Na základě odevzdaných odpovědí se rada 
města shodla, že ke všem podnětům, které 
se týkají sociální problematiky a s nimiž nás 
občané navštíví, bude přistupováno indivi-
duálně. Občanům bude nabídnuto základní 
poradenství a kontakty, které pomohou s ře-
šením jejich mimořádné situace. 

• Rada města doporučuje zastupitelstvu měs-
ta schválit podání žádosti o  úplatný převod 
pozemků dle § 10 odst. 1 zákona č. 503/2012 
SB., o Státním pozemkovém úřadu a o změ-
ně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů z vlastnictví ČR – Stát-
ního pozemkového úřadu do vlastnictví 
města V. Pavlovice, a  to za cenu obvyklou, 
stanovenou znaleckým posudkem. Jedná se 
o  pozemek na Špitálku, parc. č. 855/1, kte-
rý vznikl rozdělením na komunikaci (parc. 
č. 855/2, o  kterou se žádá bezplatně) a  pás 
pozemku, který slouží a  bude sloužit jako 
veřejné prostranství – zelené pásy, popř. vy-
budování chodníku.

• Návrh Ing. Petra Mikulici zřídit jednosměr-
ný provoz v  ul. B. Němcové a  v  ul. Úvoz. 
Mimo jiné by toto usnadnilo parkování 
vozidel v  ulici a  také by se zamezilo nebez-
pečnému vjezdu do křižovatky z ul. Hlavní. 
Starosta uvedl, že zřízení jednosměrného 
provozu v ulicích je častým tématem debat, 
avšak o ulici B. Němcové se prozatím nikdy 
nejednalo. Případné změny je třeba řádně 
prokonzultovat nejen s  odborníky, ale také 
s  veřejností. V  případě, že by se mělo jez-

dit ulicí B. Němcové „nahoru“, a  ul. Úvoz 
„dolů“, je jisté, že bude v ul. B. Němcové zvý-
šen provoz, otázkou je o kolik. Otázkou také 
je, jak by řidiči využívali ve směru „nahoru“ 
komunikaci u školy, popř. ul. V Údolí.

Rada města doporučuje:
• Zastupitelstvu města na základě přijatého 

dopisu od prezidenta přátelství Philippe 
Remondu (družba s  Echenonem) ukončení 
a rozpuštění po 30 letech ke dni 31. 12. 2022 
sdružení pro přátelství „Echenon – Velké 
Pavlovice“.

Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání, 
které se konalo 1. 12. 2022, mimo jiné pro-
jednalo a schválilo:
• 3/2Z/2022 - Rozpočtové opatření 

č.  11/2022, navržené Zastupitelstvu měs-
ta Velké Pavlovice dne 1. 12. 2022, celkové 
příjmy jsou navýšeny o  18.800 Kč, celkové 
výdaje jsou navýšeny o 18.800 Kč a celkové 
fi nancování zůstalo beze změny. Změny byly 
dále provedeny u výdajů v rámci paragrafů, 
a to do výše rozpočtové rezervy.

• 4a/2Z/2022 - Příspěvek na rok 2023 na fi -
nancování systému IDS JMK rok 2023 v cel-
kové výši 305.200 Kč.

• 4b/2Z/2022 - Příspěvek na rok 2023:
• Mikroregion Hustopečsko ve výši 50.000 Kč
• DSO Čistý jihovýchod ve výši 10.156 Kč
• MAS Hustopečsko ve výši 48.672 Kč 
• Svazek obcí Modré Hory ve výši 64.200 Kč
• 4c/2Z/2022 - Příspěvek vlastní příspěvkové 

organizaci na rok 2023: Mateřská škola Vel-
ké Pavlovice 2.600.000 Kč.

• 4d/2Z/2022 - Upravený příspěvek vlastní 
příspěvkové organizaci na rok 2023: Základ-
ní škola Velké Pavlovice příspěvek 4.538.000 
Kč.

• 4e/2Z/2022 - Příspěvek vlastní příspěvkové 
organizaci na rok 2023: Gymnázium Velké 
Pavlovice 3.200.800 Kč.

• 4f/2Z/2022 - Příspěvek vlastní příspěv-
kové organizaci na rok 2023: Ekocentrum 
Trkmanka 3.727.000 Kč.

• 4g/2Z/2022 - SKF pro rok 2023 dle přílo-
hy, tvorba 3% z  ročního vyměřovacího zá-
kladu pojistného na sociální zabezpečení 
tj.  450.000 Kč, použití 522.000 Kč.

• 4h/2Z/2022 - Plán investičních a  neinves-
tičních akcí pro rok 2023: výstavba areálu 
u sokolovny; rekonstrukce komunikace v ul. 
Stará; výstavba skateparku z betonu na stá-
vajícím místě; zpracování PD na ČOV, rozší-
ření ČOV; modernizace kotelny v  mateřské 
škole.

• 4i/2Z/2022 - Rozpočet na rok 2023, cel-
kové příjmy 89.476.400 Kč, celkové výda-
je 109.446.400 Kč, celkové fi nancování 
19.970.000 Kč. Závaznými ukazateli jsou 
hodnoty paragrafů u  výdajů s  tím, že jed-
notlivé paragrafy lze v celkovém součtu pře-
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kročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové 
výdaje překročit nelze.

• 4j/2Z/2022 - Zmocňuje Radu města Velké 
Pavlovice k provádění rozpočtových opatře-
ní po celý rok 2023 v těchto případech:
• pokud se rozpočtová opatření uskuteční 

povinně z  důvodu změny ve fi nančních 
vztazích k  jinému rozpočtu (např. přijetí 
dotace). V tomto případě se mění paragraf 
a  položka související s  dotací, a  to pouze 
o  částku povinné změny v  příjmech i  ve 
výdajích.

• k rozhodnutí o použití rozpočtové rezervy 
do rozpočtované výše a navýšení závazné-
ho ukazatele na výdajové straně rozpočtu 
do výše rozpočtované rezervy. Tato pra-
vomoc se nevztahuje na závazné ukazatele 
„příspěvky na provoz“ zřízeným příspěv-
kovým organizacím.

• z  důvodu časové tísně na konci účetního 
a  rozpočtového období tak, aby úprava 
rozpočtu proběhla v  termínu uzávěrky 
a mohla se promítnout do příslušných vý-
kazů daného roku. V tomto případě se mo-
hou rozpočtovým opatřením měnit jakéko-
liv paragrafy a položky rozpočtu. 

(Provedená rozpočtová opatření Radou 
města budou dána na vědomí Zastupitelstvu 

města na nejbližším zasedání ZMě.)
• 5/2Z/2022 - Střednědobý rozpočtový vý-

hled pro roky 2024–2025.
• 6/2Z/2022 - Vydává Obecně závaznou vy-

hlášku č. 1/2022, o  místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství, 
s účinností od 1. 1. 2023.

• 7b/2Z/2022 - Vyvěšení záměru na prodej 
pozemku parc. č. 2333 o výměře 162 m2 ve-
deného jako zemědělský půdní fond, k.ú. 
Velké Pavlovice. Žádost podali ***. Poze-
mek navazuje na pozemek parc. č. 2332, 
jehož jsou *** vlastníci. Náklady spojené se 
znaleckým posudkem a s návrhem na vklad 
hradí kupující.

• 7c/2Z/2022 - Vyvěšení záměru na prodej 
pozemku parc. č. 2331 o výměře 137 m2 ve-
deného jako zemědělský půdní fond, k.ú. 
V. Pavlovice. Žádost podala ***. Pozemek 
navazuje na pozemek parc. č. 2330, jehož je 
*** vlastník. Náklady spojené se znaleckým 
posudkem a s návrhem na vklad hradí kupu-
jící.

• 7d/2Z/2022 - Vyvěšení záměru na prodej 
pozemku parc. č. 2329 o výměře 139 m2 ve-
deného jako zemědělský půdní fond, k.  ú. 
Velké Pavlovice. Žádost podali ***. Poze-
mek navazuje na pozemek parc. č. 2328, 

jehož jsou *** vlastníci. Náklady spojené se 
znaleckým posudkem a s návrhem na vklad 
hradí kupující.

• 8/2Z/2022 - Nominaci starosty města Velké 
Pavlovice pana Petra Hasila do společnosti 
Hantály a.s. a  Vodovody a  kanalizace Břec-
lav a.s., a to do představenstva nebo do do-
zorčí rady.

• 9/2Z/2022 - Dodatek č. 2 ke zřizovací listině 
ZŠ Velké Pavlovice, příspěvková organizace.

Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání, 
které se konalo 1. 12. 2022, mimo jiné pro-
jednalo a neschválilo:
• 7a/2Z/2022 - Prodej pozemku parc. č. 342 

v k. ú. Velké Pavlovice žadateli ***.
• 7e/2Z/2022 - Vyvěšení záměru na prodej 

části pozemku parc. č. 2342/1 a 2342/6, cel-
kově 57 m2, pro vytvoření parkovacího místa 
před ***. Žádost podali ***.

• 7f/2Z/2022 - Vyvěšení záměru na prodej 
části pozemku parc. č. 2342/1, celkově 
80 m2, pro vytvoření parkovacího místa před 
***. Žádost podala ***.

Ing. Jana Václavková, tajemnice Městského 
úřadu Velké Pavlovice

Příjmy Kč

Daňové příjmy 76 821 000,00

Nedaňové příjmy 6 818 200,00

Přijaté transfery 5 837 200,00

Příjmy celkem 89 476 400,00

Saldo příjmů a výdajů -19 970 000,00

Financování 19 970 000,00

Výdaje paragraf Kč

Zemědělství, lesní hosp. 1011 - 1099 60 000,00

Průmysl, stavebnictví, obchod 
a služby 2123 - 2143 1 874 500,00

Doprava 2211 - 2295 10 855 200,00

Vodní hospodářství 2310 - 2399 9 463 000,00

Vzdělávání 3111 - 3133 12 438 800,00

Kultura, církev, sdělovací 
prostředky 3313 - 3399 8 302 000,00

Tělovýchova a zájmová činnost 3412 - 3429 5 280 000,00

Zdravotní středisko 3511 200 000,00

Bydlení, komunální služby, 
územní rozvoj 3612 - 3639 28 710 000,00

Nakládání s odpady 372X 4 500 000,00

ROZPOČET MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE 
NA ROK 2023

Ochrana přírody a krajiny 3744 - 3759 750 000,00

Ekologická výchova a osvěta 3792 3 757 000,00

Služby pro obyvatelstvo 3900 500 000,00

Sociální věci 4329 - 4359 977 000,00

Ochrana obyvatelstva, bezpeč-
nost, požární ochrana 5212 - 5512 2 400 000,00

Všeobecná veřejná správa a 
služby 6112 - 6171 14 300 000,00

Humanitární zahraniční 
pomoc přímá 6221 50 000,00

Mezinárodní spolupráce 6223 15 000,00

Finanční operace 6310 - 6399 3 500 000,00

Ostatní činnosti 6402 - 6409 1 513 900,00

Výdaje celkem 109 446 400,00
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MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2023
Místní poplatky se budou vybírat v  době od 
20. března 2023 do 15. dubna 2023 v hoto-
vosti nebo platební kartou na pokladně měst-
ského úřadu. Poplatky lze hradit i  bezhoto-
vostním převodem na účet města, ale pouze 
po předchozím sdělení platebních údajů od 
zaměstnanců městského úřadu. Platební 
údaje se budou zasílat na požádání e-mai-
lem (výjimečně SMS zprávou starším obča-
nům, kteří nemají e-mail).

Pracovní doba pro platbu na pokladně 
městského úřadu:
Pondělí 7:30 - 11:00 12:00 - 17:00
Úterý 7:30 - 11:00 12:00 - 14:00
Středa 7:30 - 11:00 12:00 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 11:00 12:00 - 14:00

Kontakty pro sdělení platebních údajů:
Lenka Nesvadbová
nesvadbova@velke-pavlovice.cz
tel: 777 736 496

Liběna Ludvová
ludvova@velke-pavlovice.cz
tel: 777 736 434

Sazba poplatku ze psa - v  rodinném i  byto-
vém domě činí ročně 200 Kč, za druhého a ka-
ždého dalšího psa 300 Kč.
Výše poplatků za nájem pozemků a  nájem 
hrobů jsou uvedeny individuálně v nájemních 
smlouvách.
Sazba poplatku za svoz odpadu za kalen-
dářní rok 2023 a osobu činí 700 Kč.

Od poplatku jsou osvobozeni občané starší 
75 let a děti do 2 let, nemusí dokládat písemně 
nárok na osvobození.

Ostatní občané, kteří splňují nárok na osvo-
bození nebo úlevu dle čl. 7 Obecně závazné 
vyhlášky města Velké Pavlovice č. 1/2022 
o místním poplatku za obecní systém odpado-
vého hospodářství, a  osvobození nebo úlevu 
požadují, musí svůj nárok písemně ohlásit.

Čl. 7 Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které 
poplatková povinnost vznikla z  důvodu při-
hlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání komu-
nálního odpadu z  nemovité věci v  jiné obci 
a má v této jiné obci bydliště,

b) umístěna do dětského domova pro děti do 
3 let věku,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadují-
cí okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 
soudu, ORP, zákonného zástupce dítěte nebo 
nezletilého,

d) umístěna v  domově pro osoby se zdravot-
ním postižením, domově pro seniory, domově 
se zvláštním režimem nebo v  chráněném by-
dlení,

e) na základě zákona omezena na osobní svo-
bodě s výjimkou osoby vykonávající trest do-
mácího vězení.

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které 
poplatková povinnost vznikla z  důvodu při-
hlášení v obci a která 

a) je osobou po celý příslušný kalendářní 
rok se zdržující v zahraničí,

b) je osobou mladší 2 let nebo osobou, která 
dovršila 2 roky v  příslušném kalendářním 
roce,

c) je osobou starší 75 let nebo osobou, kte-
rá dovršila 75 let v příslušném kalendářním 
roce.

(3) Úleva se poskytuje osobě, které poplat-
ková povinnost vznikla z  důvodu přihlášení 
v obci a která je třetím a každým dalším dítě-
tem žijícím ve společné domácnosti, které je 
mladší nebo dovršilo 18 let toho kalendářního 
roku včetně, a to ve výši 400 Kč (platba za třetí 
a další dítě činí 300 Kč). 

(4) Úleva podle odst. 3 se neposkytuje v přípa-
dě, že je toho kalendářního roku poskytnuto 
fyzické osobě ve společné domácnosti osvobo-
zení dle odst. 2 písm. b).

(5) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu 
dle čl. 7 odst. 1, 2 a 3 tohoto článku je poplat-
ník povinen ohlásit ve lhůtě do 15. dubna to-
hoto kalendářního roku. 

(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost 
ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo 
úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo 
zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu 
zaniká.

Formulář pro ohlášení nároku na osvobození 
nebo úlevu je zveřejněn na webových stránkách 
města (městský úřad – místní poplatky – popla-
tek za odpad) nebo je k  dispozici na městském 
úřadě.

Pytle na tříděný odpad se budou vydávat 
v počtu 12 kusů na osobu i občanům starším 
75 let a dětem do 2 let, přestože jsou od poplat-
ku osvobozeni. Žádáme občany o vyzvednutí 
pytlů nejpozději do 31. května 2023. 

Lenka Nesvadbová

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
NA TÉMA SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI PRO OBČANY 
MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
Vážení občané, 

v  závěru roku 2022 jsme na ofi ciálních 
webových stránkách města Velké Pavlovice 
a  poté také ve Velkopavlovickém zpravodaji 
č.  6/2022 zveřejnili dotazník, kterým jsme 
chtěli mapovat možnosti sociální výpomoci 
pro občany, a  tím zlepšit kvalitu života v  na-
šem městě.

Odevzdané dotazníky byly podkladem pro 
zvážení spolupráce města se sociálním pra-
covníkem, ale také pro přípravu strategie 
v  oblasti plánování sociálních služeb města. 
V  případě vyššího počtu problematických 
sociálních situací jsme zvažovali, že bychom 
přemýšleli i o návrhu vymezit fi nanční částku 

z rozpočtu města pro řešení mimořádných so-
ciálních situací občanů Velkých Pavlovic.

Zpět se vrátilo 10 ks dotazníků, které nemo-
hou být relevantním podkladem pro zpraco-
vání této problematiky v  komplexním měřít-

ku. Neznamená to však, že bychom se vašimi 
reakcemi nezabývali.

Na základě odevzdaných odpovědí jsme se 
domluvili na Radě č. 10/2023 dne 31. ledna 
2023, že ke všem podnětům, které se týkají 
sociální problematiky a  s  nimiž nás občané 
navštíví, bude přistupováno individuálně. Ob-
čanům bude nabídnuto základní poradenství 
a  kontakty, které pomohou s  řešením jejich 
mimořádné situace.

Mgr. Renata Bláhová, místostarostka města 
Velké Pavlovice
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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?
4Přechodné krizové bydlení 
4Možnost nízkonákladového bydlení – sociální bydlení
4Odborné sociální poradenství (bezplatné poskytnutí rady, informací)
5Bezplatná sociálně – právní poradna, dluhové poradenství
0Pomoc při hledání zaměstnání
5Osobní asistence (pro klienty se sníženou soběstačností, seniorům a zdr. postiženým)
4Odlehčovací služby (krátkodobé umístění klienta do pobytového zařízení) 
1Hospic – péče o klienty v terminálním stádiu
0Nic nepostrádám
4Jiná služba či pomoc: domov pro seniory, vybudování a dostupnost veřejného WC (hřbitov, autobusové nádraží, vlaková zastávka

2. V případě zhoršení zdravotního stavu, stáří nebo sociálních problémů, obrátíte se na:
6Rodina, přátelé, sousedé, okolí
5Odborná pomoc – MěÚ, hledání sociální služby
3Poskytovatele sociálních služeb 
4Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Hustopeče (příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na 

bydlení, dávky hmotné nouze)
2Lékař
0Církev   
0Jiné 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?
5Problémy zdravotního charakteru
3Problémy materiálního charakteru – fi nanční problémy, ztráta bydlení, nezaměstnanost
6Zvýšení cen energií
6Problémy v rodině s výchovou dětí, partnerské vztahy, domácí násilí
1Závislosti na alkoholu, drogách, hracích automatech, hazard
1Jiné problémy či události: péče o rodiče se sníženou soběstačností

4. Domníváte se, že máte dostatek informací o sociálních službách a pomoci?
1Ano
8Ne
1Nevyplněno

Odpovědi z odevzdaných dotazníků
(Číslo před odpovědí značí počet respondentů, kteří se k odpovědi vyjádřili.

Odpovědi, na které občané reagovali jsou uvedeny tučně kurzívou.)
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5. Co by podle Vás mohlo vést k lepší informovanosti o sociálních službách?
4  Více informací ve zpravodaji
3 Více informací na internetových stránkách města Velké Pavlovice
5 Více informací přímo u poskytovatelů sociálních služeb
3 Více informací u lékařů
3 Osvětová činnost, besedy s poskytovateli sociálních služeb, Dny otevřených dveří  
Informace jsou dostačující

1 Jiné: brožurka pro nízkopříjmové + seniory bez znalostí počítače a internetu

6.  Jak hodnotíte dostupnost nákupu a kvalitu služeb ve městě?
4   Chybí velké nákupní centrum, nejsou služby, malý výběr obchodů; služby nejsou nebo jsou špatné, špatná koordinace služeb, chybí 

prodejny kvalitní obuvi, oděvy, dostupnost je dobrá, ale slabá

3   dostupnost nákupů je dobrá, dostatečná

3   nevyplněno

7.  Jak hodnotíte kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče ve městě? (dovoz obědů, doprava k lékaři, pomoc v životních 
situacích)
obědy – v pořádku, chybí zde lékaři, zdravotní středisko, problematická doprava k lékaři

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

4  ne

1 s pomocí

1 nevyplněno

9. Existuje nějaká sociální služba, kterou potřebujete, ale nemůžete využívat? Pokud ano, jaká?
sociální zařízení pro občany se sníženou soběstačností, denní stacionář pro seniory, dostupné poradenství v případě fi nanční nouze 
a v případě náhlých zdravotních problémů

Pokud máte návrhy ke zlepšení životní situace, popř. sociálních služeb, které by Vám mohly/měly pomoci, uveďte 
inspirace v okolních městech, celková modernizace města, spolupráce s nadacemi, dobrovolníky z Velkých Pavlovic, zavedené Face-
book města, nová webová stránka města; zaměřit se na klidný a důstojný život občanů Velkých Pavlovic (mnoho turistů); do budoucna 
pomoc při cestě k lékaři, pokud možno fi nanční příspěvek na obědy pro důchodce, zajištění rehabilitačních cvičení aj. 

část b)  ZÁVĚREČNÉ OTÁZKY

1. Pohlaví                     
2Muž                                      
8Žena
 
2. Ekonomická aktivita 
3Jsem ekonomicky aktivní (zaměstnanec, OSVČ, jiná forma výdělku…)

5Jsem ekonomicky neaktivní (důchodce, student, MD, nezaměstnaný…)

2 nevyplněno

3. Označte, do které věkové kategorie patříte?
–do 18 let    
–19–26 let
127–39 let 
140–50 let
551–65 let
565 a 75 let 
176 a více            

4. Vzdělání 
2Základní, neukončené základní
3Vyučen bez maturity, středoškolské 

bez maturity
4Středoškolské s maturitou
1Vysokoškolské, VOŠ  
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VELKÉ PAVLOVICE V ČÍSLECH
ANEB STATISTIKA ZA ROK 2022
K 31. prosinci 2022 žilo ve Velkých Pavlovi-
cích 3.055 obyvatel.
Průměrný věk obyvatel: 42,75

Počet mužů: 1 501 (muži 15+  1 261)

Počet žen: 1 554 (ženy 15+  1 334)

Počet přihlášených k trvalému pobytu: 68

Počet odhlášených z trvalého pobytu: 52 

Počet narozených: 32 (12 chlapců, 20 děvčat)

Počet zemřelých: 36 (17 mužů – prům. věk 
72 let, 19 žen – prům. věk 76 let)

Informativní počet cizinců s platným povo-
lením k pobytu na území města k 31. prosin-
ci 2022:
Celkem: 204 (celkem 15+  156) 

Počet mužů: 79 (muži 15+  59)

Počet žen: 125 (ženy 15+  97)

Cizinci s přechodným pobytem: 171

Cizinci s trvalým pobytem: 33

Občané EU: 32

Občané třetích zemí: 172

Svatební sezóna roku 2022
V matričním obvodě, do něhož spadá katas-
trální území Velkých Pavlovic, Bořetic a Něm-
čiček, bylo uzavřeno celkem 61 manželství. 
Před Římskokatolickou církví byla uzavřena 
4 manželství.

Rozloučili jsme se s našimi rodinnými přísluš-
níky, známými a přáteli…
Jan Procinger, Milena Pavelková, Anděla 
Pohanková, Stanislav Horáček, Milena Pro-
cházková, František Hrabal, Miroslav Bazala, 
Ludmila Veverková, Bohumila Kalužíková, 

Stanislav Suský, Václav Vlk, Ludmila Hudeco-
vá, Ilona Jelínková, Marie Zaviačičová, Marie 
Losová, František Mišák, Miroslava Nipper-
tová, Oldřiška Vrbatová, Libuše Bazalová, 
Jiří Tihlář, Radka Kanská, František Gren, 
Lubomír Hollý, Josef Pleskač, František Kostr-
hun, Dana Řiháková, Anna Levčíková, Jorda-
nis Pupkas, Marie Kalivodová, Luděk Lacina, 
František Opršal, Stanislava Štajnerová, Miloš 
Hiadlovský, Karel Ambrož, Anděla Pekáčová, 
Anežka Horáčková

Čest jejich památce!

Přehled vytvořený z údajů vedených v eviden-
ci obyvatel má pouze informativní charakter. 
Institucí, která je oprávněna poskytovat stati-
stické údaje ve smyslu § 18 odst. 1 písm. b) a c) 
zákona o statistické službě je Český statistický 
úřad.

Dagmar Švástová, matrika Velké Pavlovice

VOLBA PREZIDENTA 
ČESKÉ REPUBLIKY 2023

Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 se konalo I. kolo 
volby prezidenta České republiky, o  čtrnáct 
dnů později, tedy ve dnech 27. a  28. ledna 
2023 se konalo II. kolo. Vítězem voleb a  no-
vým prezidentem se stal Petr Pavel.

V prvním kole volby prezidenta republiky při-
šlo ve Velkých Pavlovicích k volebním urnám 
1.813 oprávněných voličů. Volební účast byla 
73,82 %. Petr Pavel obdržel 586 hlasů a  An-
drej Babiš 543 hlasů. Danuše Nerudová zís-
kala 323, Pavel Fišer 156, Jaroslav Bašta 94, 
Marek Hilšer 55, Karel Diviš 31 a Tomáš Zima 
10 hlasů.

Ve druhém kole přišlo k  volebním urnám 
1.821 voličů a  volební účast byla ještě vyšší 
než v prvním, a to 74,36 %. Petr Pavel obdržel 
1.143 hlasů (62,94 %), Andrej Babiš obdržel 
673 hlasů (37,05 %).

Nutno podotknout, že volební účast ve Vel-
kých Pavlovicích byla v  obou kolech volby 
prezidenta výrazně vyšší než je celostátní 
průměr. V prvním kole ve Velkých Pavlovicích 
přišlo k odevzdat svůj hlas 73,82 % oprávně-
ných voličů, přičemž v rámci celé ČR dorazi-
lo 68,24 %. Kola druhého se u nás zúčastnilo 
74,36 % voličů, za republiku bylo dosaženo 
cifry 70,25 %. 

Všem voličům, kteří se aktivně hlasování zú-
častnili a  splnili tím tak svou občanskou po-
vinnost, velmi děkujeme!

Věra Procingerová

REVITALIZACE TOKU ŘEKY TRKMANKY 
U VELKÝCH PAVLOVIC
Říčka Trkmanka byla po celé délce od prame-
ne až po ústí do Dyje regulovaná, bez jakých-
koli zákrut. Díky projektu se část toku poda-
řilo revitalizovat a  vést novou, meandrující 
trasou, čímž se říčka mezi Bořeticemi a  Vel-
kými Pavlovicemi prodloužila o přibližně 400 
metrů.

Vznikly zde výrazné říční oblouky, tůně, při-
byla zeleň i úkryty pro drobné živočichy. Nový 
prvek se snaží splynout s  krajinným rázem 
zdejší zemědělské krajiny a  zároveň zpoma-
luje povrchový odtok vody, podporuje rozma-
nitost vodního prostředí a zdejších druhů. Na 
nové pozvolené břehy už například vyvedla 
své mladé čejka chocholatá.

Přínosy adaptačního opatření
Co opatření řeší
Upravený a  napřímený tok v  minulosti ztra-
til schopnost zadržovat vodu v  krajině. Voda 
rychle odtékala, což se negativně projevo-
valo zejména v  období sucha. Projekt díky 
zvětšení členitosti říčky přispěl ke zpomalení 
odtoku vody i  snížení rizika zanášení koryta 
sedimenty. Místo se stalo cílem pěších výletů 
zdejších obyvatel. Vzniklá vyvýšená lokalita 
(hrúd) poskytuje dobrý přehled o  realizova-
ném opatření i představu o fungování zdravé 
říční krajiny. 

Jak to funguje
Na celkové ploše 9,9 ha se podařilo změnit 
a  prodloužit trasu koryta, vytvořit mean-
dry, vybudovat 5 tůní, vysázet 180 ks stromů 
a 450 ks keřů.

Délka revitalizovaného toku nyní činí 
2.277  metrů oproti předchozím 1.891 met-
rům. Nové koryto říčky je navrženo na průtok 
Q1=4,1 m³/s. V  upravovaném území vznik-
lo celkem 5 tůní, které mají různou velikost 
a  tvar. Tůně nejsou příliš hluboké, nicméně 
dno je pod úrovní spodní vody, takže mají 
stálou hladinu vody. Celková plocha vodní 
hladiny tůní je 3.338 m². Revitalizaci doplnily 
vegetační úpravy (zatravnění, výsadby dubů, 
lip a  javorů babyk) a úkryty pro drobné živo-
čichy (zídky z kamenné rovnaniny, plazníky).

Původní stav
V  minulosti se na Trkmance provedla řada 
technických vodohospodářských úprav, kte-
ré zjednodušily trasu toku a  vytvořily příčný 
profi l koryta bez břehových porostů. Tímto 
způsobem se však narušil hydraulický režim 
a proudění říčky, snížila se její členitost i eko-
logická hodnota a  zejména celková stabilita. 
Koryto říčky se nadměrně zanášelo, což ještě 
více omezovalo funkce vodního toku.

Údržba
Zhotovitel díla má po dobu tří let na starosti 
následnou péči o  břehové porosty. Jinak je 
správa a údržba řešeného úseku v kompetenci 
správce vodního toku v rámci běžné péče.
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Proč to není jinak
Zvolené řešení vychází ze studie proveditel-
nosti, která zvažovala různá opatření v celém 
povodí řeky Trkmanky. Na řešení se shodli 
správce toku i obec Velké Pavlovice a v rámci 
něj se využil jak prostor koryta a břehů toku, 
tak dostatečný pozemek pro vytvoření nového 
meandrujícího koryta.

Největší výzvy a překážky
Bezprostředně po zahájení realizace se v  lo-
kalitě zjistila přítomnost bobra evropského. 
Proto bylo nutné upravit harmonogram prací 
i způsob jejich provádění, aby se minimalizo-
val dopad na tohoto chráněného živočicha.

Zkušenosti z provozu
Koryto bylo před realizací zarostlé hustým 
rákosím, které silně omezovalo průtoky. Po 
revitalizačním opatření se rákos do koryta 
neobvykle rychle vrátil. Zdá se, že v  lokalitě 
dokáže dynamika nového koryta udržet rákos 
v přiměřeném rozsahu, tedy že porosty střída-
jí lokality stojatých i proudících vod.

Kolik to stálo
Celkové náklady projektu dosáhly výše 31,6 
milionů Kč bez DPH. Náklady hradila dotace 
z OPŽP i rozpočet Povodí Moravy. Životnost 

terénních úprav a  přirozeného koryta toku 
není omezena, u  vodohospodářských staveb 
se standardně odhaduje na 100 let. Výhodou 
je, že díky fungujícím přirozeným procesům 
řeky se pravděpodobně sníží fi nance na pravi-
delnou údržbu.

Více o  adaptačním projektu Nadace 
Partnerství * ADAPTERA AWARDS

Lokalita: Velké Pavlovice, okres Břeclav
Realizace: 11/2020 – 11/2021
Autor: Sweco Hydroprojekt a.s.
a VZD INVEST s.r.o.
Zhotovitel: Kavyl spol. s.r.o.
Investor: Povodí Moravy, s. p.

Zdroj: 
Nadace Partnerství & Adaptera Awards

Ulicí Starohorská brzy 
po novém chodníku 
(3. 1. 2023)
Po rozsáhlé a  technicky i  časově náročné 
rekonstrukci vodovodu a  kanalizace byla 
v  ulici Starohorská začátkem letošního 
ledna zahájena plánovaná oprava chodníku. 
Chodník z oblíbené a praktické rozebíratelné 
zámkové dlažby položili zaměstnanci Služeb 
města Velké Pavlovice.

Namísto sněhu zametáme 
pozůstatky z podzimu 
(3. 1. 2023)
Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice se 
hned začátkem nového roku pustili do spíše 
než lednových prací do prací podzimních. 
Vozítko, které má být prvoplánově hojně 
využíváno k  úklidu napadaného sněhu 
z  chodníků, nemělo do čeho zakousnout své 
odmetací kartáče. Bílá nadílka se prostě 
nekonala.

Naopak starého, mokrého a  tlejícího 
spadaného listí se ještě od podzimu všude 
povalovalo více než dost, stejně tak jiného 
nepořádku. To vše bylo stejně jako sníh třeba 
zamést – uklidit. Díky službám města je 
naše město po lednovém úklidu opět jako ze 
škatulky.

Město Velké Pavlovice 
má facebook 
(26. 1. 2023)
Od 26. ledna letošního roku můžete nalézt 
informace o našem městě nejen na ofi ciálních 
webových stránkách města Velké Pavlovice 
pod adresou www.velke-pavlovice.cz, ale 

nově i na facebooku. 

Ten bude sloužit především k  propagaci 
kulturních událostí ve městě, k  informování 
o  důležitých investičních akcích nebo 
projektech města. Staňte se fanouškem této 
stránky a  už vám nic neunikne. Najdete 
nás na adrese www.facebook.com/
mestovelkepavlovice

Z družstva domky. Nová obytná 
zóna se už rýsuje 
(1. 2. 2023)
Věhlasný areál zemědělského družstva ve 
Velkých Pavlovicích je už dávnou minulostí. 
Jak jsme již dříve informovali, lokalita, kde 
kdysi stával, se mění k nepoznání. Vzniká zde 
nová obytná zóna, kde bude vystavěno několik 
desítek nových rodinných domů.

V  současné době zde probíhá budování 
komunikací - vozovek a  chodníků, převážně 
z  praktické rozebíratelné zámkové dlažby, 
čímž se už docela jasně rýsuje tvar a rozložení 
nového sídliště. Do nedávna bylo možné 
zaznamenat v  bývalém zemědělském 
družstvu dvě poslední budovy, a  to vrátnici 
a stolárnu. I ty byly v nedávné době srovnány 
se zemí.

Pracovníci služeb města se pustili do opravy 
chodníku na ulici Starohorská.
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KULTURNÍ ŽIVOT 
A REPORTÁŽE Z NAŠICH AKCÍ

Služby města mulčují náletové 
dřeviny 
(10. 2. 2023)
Pracovníci služeb města se v  zimním období 
každoročně věnují mulčování náletových 
dřevin v katastru města. Během měsíce února 
se pustili do nároční práce v  trati Ostrovec, 
podél dálnice D2.

Čištění odtokového žlabu ČOV 
(10. 2. 2023)
Po několika letech zanášení hlínou 
a  zarůstáním plevelem a  náletovými 
dřevinami je potřeba vyčistit odtokový žlab 
z  ČOV do říčky Trkmanky. Vyčištění žlabu 
provádí fi rma BLARA, s.r.o..

Údržba a oprava oplocenek 
(10. 2. 2023)
Oplocenky z  lesnického pletiva, které byly 
vybudovány koncem roku 2018 jako součást 
projektu „Založení krajinných prvků v  k.ú. 
Velké Pavlovice I“, jsou na mnoha místech 
poškozené. Zapracoval na nich zub času 
a  povětrnostní podmínky. Vyvrácené Mulčování náletů na Ostrovci.

Krojovaný ples roku 2023 – předtančení Slovácké besedy v podání Velkopavlovické chasy.

Těžká technika fi rmy BLARA, s.r.o. čistí za-
nesený žlab od čističky odpadních vod.

kůly a  poškozené pletivo již leckde nejsou 
dostatečnou ochranou pro vysazené 
dřeviny před okusem zvěří. Do údržby 
a  oprav oplocenek se v  měsíci únoru pustili 
zaměstnanci služeb města.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Oprava oplocení z  lesnického pletiva, které 
zde bylo nainstalováno z  důvodu ochrany 
nově vysazené zeleně. 

Nové komunikace ze zámkové dlažby v areá-
lu bývalého zemědělského družstva.

KROJOVÝ PLES SE VRÁTIL DO VELKÝCH PAVLOVIC
V sobotu 14. ledna 2023 se po dlouhé době 
uskutečnil v sokolovně ve Velkých Pavlovicích 
Krojový ples. Konkrétně se akce konala kvů-
li nucené pauze poprvé od roku 2020, jelikož 
tomu v  posledních dvou letech nepřála kom-
plikovaná situace.

I  tak se sál od půl osmé hodiny večerní zcela 
zaplnil krojovanými i dalšími milovníky folk-
lóru všech věkových kategorií. K  poslechu 
a  tanci hrála dechová hudba Lácaranka, a  to 
neúnavně až do třetí hodiny po půlnoci.

Zahájení proběhlo v tradičním duchu vystou-
pením dětského souboru Sadováček při Ma-
teřské škole Velké Pavlovice. Budoucí krojové 
naděje předvedly kromě společného tance 
i  skvělý výkon při verbuňku, jejichž úsilí jim 
záviděli i leckteří krojovaní ve „velkém kroji“.

Po krátké pauze již následovalo předtančení 
Slovácké besedy v  podání Velkopavlovické 
chasy s  poměrně hojným počtem nováčků, 
kteří s  tancováním besed doposud neměli 

zkušenosti. Přípravu však i díky pomoci a tr-
pělivosti Elišky Klaškové chasa nepodcenila. 
Nic tak nebránilo zdárnému zvládnutí tance, 
čímž si všichni zúčastnění zaslouží uznání.

Poté již následovala volná plesová zábava 
včetně několika sól a  šťastlivci si během půl-

noční večeře mohli užít ceny z bohaté tombo-
ly, ve které se nacházelo více než 300 cen.

Za Velkopavlovickou chasu děkujeme všem, 
kteří se na akci dostavili či podíleli a  věříme, 
že si ples všichni náležitě užili.

Za Velkopavlovickou chasu Ondřej Sláma
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MYSLIVECKÝ PLES PŘILÁKAL PŘÍZNIVCE MYSLIVOSTI 
I DOBRÉ ZÁBAVY

MĚSTSKÝ PLES, TENTOKRÁT „Z MINULÉHO STOLETÍ“

ULICEMI MĚSTA CHODIL MIKULÁŠ

Kam půjdeme dnes? Na Myslivecký ples! 

Směle můžeme tvrdit, že zlatým hřebem plesu bylo číslo kouzelníka. 
Ještě dnes si marně lámeme hlavu nad triky, které jeho hbité prsty pro-
váděly.

Mladé tanečnice z Floriánku sice běžně roztáčí své sukýnky na folklor-
ní notečku, ale ani moderní rytmy včetně nesmrtelného charlestonu 
jim nejsou cizí.

Velkopavlovický Myslivecký ples je proslulý 
bohatou a zároveň velmi speciální tombolou. 
Z výhry se zaraduje snad úplně každičký.

Druhým plesem roku 2023, pořádaným po 
nepříjemné a  nekonečné covidové pauze, 
byl Myslivecký ples, který se konal v  sobotu 
21.  ledna. Ples slavnostním proslovem zahá-
jil a  všechny přítomné přivítal Ing. Jaroslav 
Benda, Ph.D. a  poté již mikrofon předal mu-
zikantům a  zpěvákům z  dechové hudby Šo-
hajka, která na úvod zahrála a zazpívala píseň 
„Tá naša myslivna“, jejíž text je dílem pana 
Jaroslava Hejla z Velkých Pavlovic. Hudbu ke 
skladbě zkomponoval MgA. Zbyněk Bílek. Po 
takovém slavnostním zahájení se zábava vel-
mi rychle rozproudila a taneční parket zůstal 
plný prakticky do samého rána.

Dechová hudba, stylová výzdoba a  bohatá 
tombola se spoustou zvěřiny jsou pro tento 
ples typické. Ten je již léta pro mnohé zárukou 
dobré zábavy a stejně tomu bylo i letos.

Věra Procingerová

Stejně jako jiní, i město Velké Pavlovice se 
po covidové pauze vrátilo k pořádání plesu. 
Ten pořadatelé tentokrát pojali v inovativním 
duchu a místo obvyklé dechové hudby se hu-
dební produkce ujala skupina Graf, která ná-
vštěvníky oblažovala hity nejrůznějších žánrů 

od 70. let minulého století až do současnosti.

Na úvod plesu si děvčata z folklorního krouž-
ku Floriánek připravila vystoupení na skladbu 
Holky z naší školky a předvedly nám charles-
ton i kankán. Při kouscích kouzelníka jsme je-
nom nechápavě vrtěli hlavou, jak jen to dělá…

A pak už se tancovalo, tancovalo a tancovalo. 
Taneční plac byl prakticky nepřetržitě zaplněn 
a kdyby byla kapela ochotna hrát déle, tančilo 
by se až do rána.

Věra Procingerová

„Mikuláši, Mikuláši, neber sebou čerty radši, 
vezmi s sebou anděly, ti nám něco nadělí. Čert 
nosí pytel a metlu, myslí si, že se ho leknu. Dělá 
na mě bububu a já se ho bát nebudu.“ 

I v loňském čase adventním, v pondělí 5. pro-
since 2022, vyrazila do temných ulic našeho 
městečka početná družina v  čele se svatým 
Mikulášem, jeho věrným pomocníkem andě-

lem a tlupou hlučných, neposedných a po síře 
zapáchajících čertech... 

Zvonila dům od domu a  vyptávala se, zda se 
zde nacházejí nějaké děti a  především je za-
jímalo, jak se chovají, jsou-li alespoň trošku 
někdy hodné. Každý bod se počítá! Mikuláš 
a andělé nadšeně zpívali oslavné chorály, ne-
boť ke své radosti shledali, že jsou všechny 

naše děti naprosto vzorné a  čerti tím pádem 
notně ostrouhali. 

Za nejedním oknem jsme mohli toho večera 
zahlédnout pytlík naditý ovocem, oříšky, slad-
kostmi a drobnými dárečky, které mají za úkol 
dětem zpříjemnit nekonečné čekání na Štědrý 
den. 

Je velmi příjemné vydat se v předvečer svátku 
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STROMEČEK, KOLEDY, PERNÍČKY, 
PRSKAVKY, ROZZÁŘENÉ OČI DĚTÍ

svatého Mikuláše do ulic města a vůbec není 
na škodu, že jste dospělí. Tu přetrvávající 
zbytkovou zdravou obavu z dětství, okořeně-
nou troškou strachu, má v  sobě každý z  nás 
a neříkejte, že ne! Děti si vždy po návštěvě mi-
kulášské družiny zhluboka oddechnou a  my, 
už s  pár křížky na krku se radujeme, že tato 
milá tradice stále žije a  že je dokonce možné 
potkat po městě ne jednu, ale hned několik 
překrásných družin, jednu pěknější a nápadi-
tější než druhou. Nelze přehlédnout, že si Mi-
kuláši, andělé a čerti dávají s přípravou kostý-
mů a nejrůznějších doplňkových rekvizit čím 
dál více záležet.

Věra Procingerová & Karolína Bártová

Jedno město a přesto hned několik skupinek s Mikuláši, anděli a čerty. Těžko říci, která se nám 
líbila nejvíce.

Lidé napříč Českou republikou se opět společ-
ně setkali díky unikátnímu projektu „Česko 
zpívá koledy“, v  roce 2022 šlo již o  dvanáctý 
ročník. Tato akce se uskutečnila na více jak 
830 místech v  České republice, ale i  v  zahra-
ničí – Španělsku, Vatikánu, Německu či na 
Slovensku.

Jsme velmi potěšeni, že se po dvou náročných 
a  veřejným setkáním nepřejících covidových 
letech oblíbená akce vrátila i  k  nám, do Vel-
kých Pavlovic. Zapátrali jsme v historii a zjis-
tili, že se zde jedná již o šesté přátelské setkání 
u  koled. Koledy jsme si zazpívali se sborem 
Laudamus, Presúzním sborem, Klubem dů-
chodců, Hanáckoslováckým krúžkem a  Dět-
ským folklorním krúžkem Floriánek.

V roce 2022 se do realizace zapojilo za podpo-
ry Města Velké Pavlovice více místních organi-
zací – kulturní komise, Ekocentrum Trkman-
ka, DFK Floriánek ze spolku Velkopavlovické 
tradice. Při zpívání koled Floriánky podpořili 
harmonikář Jaroslav Buchta, členové mužác-
kého Presúzního sboru, především však velká 
spousta dětí a občanů Velkých Pavlovic.

Již od půl šesté se večerním městečkem nesly 
místním rozhlasem koledy, které těsně před 
osmnáctou hodinou utichly a  přesně v  osm-
náct hodin jsme rozsvítili vánoční strom 
u radnice a zpívali s celým Českem koledy.

Pro všechny zúčastněné byly připraveny tiště-
né zpěvníky koled Deníku. Pro tentokrát byly 
vybrány koledy: Nesem vám noviny, Narodil 
se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, 
Pásli ovce valaši, Veselé vánoční hody a  Vá-
noce, Vánoce přicházejí. Floriánci na závěr 
přidali jako bonus ještě svou oblíbenou Vrbu 
košatou.

Malí zpěváčci – koledníci dostali lahodné per-
níčky, které napekla a nazdobila paní Pavelko-
vá a  na počest rozsvíceného vánočního stro-
mu si zapálili prskavky. Pro děti byl připraven 
zdarma ovocný čaj a dospělí si mohli zakoupit 

svařené víno.

Kdo se z  jakýchkoli důvodů nemohl účastnit 
osobně, a přesto si chtěl zanotovat, ani to ne-
byla překážka. Koledy si mohl zazpívat z  po-
hodlí svého domova třeba s  Českým rozhla-
sem, který stačilo v uvedený čas jen naladit.

Jsme rádi, že se podařilo na tradici zpívání 
koled v  rámci projektu Česko zpívá koledy 
s Deníkem navázat a již nyní se těšíme na další 
ročník.

Bc. Zita Dvořáková, MSc, předsedkyně 
kulturní komise Města Velké Pavlovice

Velkopavlovičtí zpěváčci z Dětského folklórního souboru Floriánek 
rozezpívali svými krásnými koledami Česko. 

Vánoční strom rozsvícen… 
Bez sladkého svařáku a vzájemného setkání se podobná akce neobejde.
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ SENIORŮM

VELKOPAVLOVICKÝ BETLÉM ZE SENA NA EKOCENTRU TRKMANKA

Věnovat trochu času. Obdarovat se vzájem-
ně. To by mohlo být motto Vánočního zpívání 
roku 2022 pro seniory, které se uskutečnilo ve 
středu 21. prosince 2022 na nádvoří domů pro 
seniory na ulici Bří Mrštíků. 

Nejedná se akci novou. Navazuje se na tradici 
zpívání, které v  době předkovidové pořádala 
Základní škola Velké Pavlovice ve spolupráci 
s  městem. V  roce 2022 jsme ji „okořenili“ fi -
nanční podporou z projektu KomUNIta fi rmy 
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – POLYMER 
INSTITUTE BRNO, odštěpný závod. 

Pak už byla domluva jednoduchá, stačilo roz-
dělit role. Paní učitelka Eva Drienková byla 
organizátorkou na základní škole, kde děti se 
svými vyučujícími nacvičovaly koledy a v ho-
dinách výtvarné výchovy a v družině vytvářely 
přáníčka a drobné dárky pro seniory. Pan sta-
rosta Petr Hasil byl spojnice města, přes které 
putovaly fi nanční prostředky a  s  pracovníky 
města zajišťoval technické zabezpečení – la-
vičky a teplé nápoje. A nakonec pan Jiří Sadí-
lek, který získal fi nanční prostředky a zajistil 
balíčky pro seniory. A mohlo se vzájemně ob-
darovávat. 

Děti s velkým elánem a nadšením zpívaly, roz-
dávaly dárečky pod heslem „najděte si každý 
svou babičku nebo dědečka“. A  jak obdaro-
vávali senioři? Už jen svou účastí v mrazivém 
počasí na zpívání a  možná také napečením 
těch nejlepších perníků, vanilkových rohlíčků 
nebo lineckého cukroví, které stejně nejlépe 
chutná z jejich rukou. Nemyslíte?

Mgr. Eva Sadílková

Děti zazpívaly seniorům krásné české koledy, čímž předaly ty nejvzácnější dary – radost a lásku. 

Senioři byli adventní návštěvou a hudebním vystoupením dětí školou povinných nadšeni. 
Potleskem a pochvalou nešetřili.

Přemýšleli jsme, čím zakončit tento rok na 
Ekocentru Trkmanka. Zaznělo betlém. Dob-
ře, tip by byl. A teď – jaký? Dřevěný – to je moc 
drahé, papírový – to nevydrží, slaměný? A to 
by šlo! Nic se nedělo a pak zaznělo – tak co je 
s tím senem? Jdeme na to! To byla výzva…

Takže se sehnalo seno, nakoupili jsme kilo-
metry „špagátů“ (a že jich tedy byla obrovská 
spotřeba) a šlo se na to. Nejdříve na ekocentru 
běhalo díky panu provoznímu cosi dřevěného, 
co vypadalo jako divný koník a ejhle, vylíhl se 
z toho beránek s ovečkou. Lektorky se s chutí 
pustily do práce a pod jejich rukama vyrostla 
Svatá rodina – Panna Marie, Josef a malý Je-
žíšek. Samozřejmě nesměl chybět ani anděl, 
který nám přiletěl zvěstovat novinu o naroze-
ní Ježíška v městě Betlémě. Tak ještě jesličky 
a  máme hotovo. No, hotovo v  tento okamžik 
ještě nebylo, v Betlémě ve chlévě byli také os-
lík s volkem. Tak kolegům nezbylo nic jiného, 
než splnit přání paní ředitelce a vyrobit i oslí-
ka a volka. Pro instalaci betlému jsme využili 
dřevěného altánku v  areálu naučné zahrady, 

jež je součástí ekocentra.

V sobotu 10. prosince ve čtrnáct hodin děti se 
zářícími prskavkami daly pokyn k  rozsvícení 
celého betlému včetně krásně zářící betlém-
ské hvězdy na čele „chléva“. Pak se rozprch-
ly plnit si vánočně laděnou naučnou stezku, 
jedním z  úkolů bylo i  zdobení vánočního ad-
ventního věnce, který jsme si potom vystavili 
na recepci ekocentra. Po splnění všech úkolů 

se děti přesunuly ze zahrady do učeben na 
letohrádku a  zde si v  teple tvořily vánoční 
přáníčka, malovaly vánoční ozdoby ze sádry, 
zdobily šišky a  vyráběly si rybičky z  pedigu 
a ve volném čase si malovaly. Do pedigu se za-
pojili i rodiče a prarodiče, nálada byla opravdu 
vánoční a navýsost tvůrčí.

Na zahřátí jsme připravili pro dospělé svařák 
z vynikající Frankovky místního vinařství, pro 
děti a řidiče teplý nealkoholický punč s peče-
ným jablkem a pomerančem. Pro hladové byly 
připraveny palačinky s  domácí marmeládou 
a hranolky.

Velké poděkování patří mým kolegům z  eko-
centra. Každý se dle svých možností zapojil 
do přípravy této akce, nikdo nezůstal pozadu 
– vyrábělo se, tvořilo se, vařilo se.

Největším potěším je zpětná vazba přímo od 
účastníků anebo reakcí na sociálních sítích. 
Výběr: „Super akce! Dobře nachystané, dobře 
promyšlené, bezva lidi. Dostupné i pro babič-
ky počítající desetikoruny. Mohla jsem vnou-

Betlém ze slámy bylo možné obdivovat 
na zahradě Ekocentra Trkmanka.
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JAKÝ BYL VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE?
VYDAŘIL SE, KOUZLILI VŠICHNI ÚČINKUJÍCÍ

Slavnostní rozsvěcení betlémské hvězdy nad slaměnou svatou rodinou bylo na ekocentru spoje-
no s bohatým programem. Oblíbené dílničky nemohly chybět.

Adventu už pomalu docházel dech, kvapem se 
blížil Štědrý den, s ním i vánoční svátky a na 
dveře začal poklepávat nový rok číselným ná-
zvem 2023. Období adventu je čas, kdy dochá-
zí přirozeně také k setkávání.

Pořádají se vánoční večírky, ve školách a škol-
kách vánoční besídky, v sálech koncerty ane-
bo třeba, tak jak tomu bylo v neděli 18. prosin-
ce 2022 u nás ve Velkých Pavlovicích, pořádají 
obce na náměstích vánoční jarmarky s kultur-
ním doprovodem.

Setkávání lidí můžeme považovat za samo-
zřejmou věc, ale vždy tomu tak není. Všichni 
jsme se o  tom mohli přesvědčit v  roce 2020 
a také rok poté a možná o to více si teď těchto 
okamžiků můžeme vážit. A  vážíme... Dobrá 
nálada vládla u radnice od začátku akce až do 
samého konce, přestože návštěvníkům mrzly 
palce u  nohou, mnohým také tuhl od mrazu 
úsměv.

Na jarmarečních stáncích bylo možné na-
koupit spousty krásných vánočních dáreč-
ků. Doufáme, že všechny splnily své poslání 
- udělaly radost!

Kouzelník Šeklin – s vypuštěním balónků s přáníčky Ježíškovi rozhodně nejočekávanější hřeb 
jarmarku. Děti zářily, jim určitě štípající mráz vůbec nevadil.

Do Velkých Pavlovic jsme si na letošní vánoč-
ní jarmark pozvali kouzelníka Šeklina, ale ne-
kouzlil jen on, ale kouzlili všichni účinkující. 
Vykouzlili nádhernou vánoční atmosféru, 
a to i přes zmiňovaný mráz, který jim trošičku 
vystoupení komplikoval.

Všem, kteří se Vánočního jarmarku u radnice 
roku 2022 zúčastnili, ať už jako účinkující, 
prodejci na stáncích, nebo jako spokojení ná-
vštěvníci, děkujeme za účast a  podporu a  tě-
šíme se opět za rok na shledanou! Všem také 
přejeme do nového roku 2023, kterého je už 
v tomto okamžiku odkrojen velký kus, v první 
řadě zdraví, ale také štěstí, lásku, spokojenost 
a radost ze života.

Petr Hasil, 
starosta města Velké Pavlovice

Zvonička se zvonkem, který je připravený 
vyslechnout a především splnit všechna taj-
ná přání, se už stala nedílnou součástí velko-
pavlovického vánočního jarmarku. 

čátkům i sobě dopřát všechno.“ „Moc se nám 
líbilo, děti byly nadšené i my rodiče jsme si to 
užili.“

Na dotazy: „Bude to i příští rok?“ Ano, bude. 
Příští rok přibude určitě ještě velbloud… Ne-
cháme se překvapit, co se ještě podaří, kdo do 
Betléma dorazí. Rozšíříme vánoční naučnou 
stezku, uděláme malý jarmark s  vánočními 
výrobky, vyhlásíme soutěž o nejhezčí a největ-
ší perníček. Termín máme v  plánu na sobotu 
před první adventní nedělí, tak si s dětmi bu-
deme vyrábět i adventní věnce a svícny.

Betlém byl k  vidění na zahradě Ekocentra 
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích až do Tří 
králů a k naší upřímné radosti, přišly se na něj 
podívat ne desítky, ale stovky lidí. Mnozí se 
svými ratolestmi opakovaně…

Bc. Zita Dvořáková, MSc, 
ředitelka Ekocentra Trkmanka
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CHARITATIVNÍ VÁNOČNÍ KONCERT DUENDE

Adventní vernisáž obrazů Plenér 2022 
na téma Návraty do Velkých Pavlovic

V sobotu 3. prosince 2022 se konal tradiční již 
10. koncert hudebního uskupení DUENDE, 
který jako svůj příspěvek k vánoční atmosféře 
pořádá Rotary club Valtice – Břeclav.

Cílem pořádaného koncertu je mimo hudeb-
ní zážitek, který byl v roce 2022 umocněn 
vystoupením tanečnice fl amenca, zajištění 
fi nanční podpory pro projekty Diakonie ČCE 
– středisko Betlém, letos na realizaci projektu 
„Rekonstrukce Sociálně terapeutického cent-
ra v Hustopečích“.

Členům Rotary clubu Valtice - Břeclav se letos 
za vydatné podpory svých partnerů podařilo 
shromáždit na podporu tohoto projektu část-
ku 222.000 Kč. Všem vám moc děkujeme, že 
nám pomáháte konat DOBRO!

Tento jubilejní charitativní vánoční koncert 
byl také příležitostí k bilancování předcho-
zích let. Za deset let podpory Diakonie ČCE – 
středisko Betlém shromáždil a předal Rotary 
club Valtice – Břeclav celkovou částku ve výši 
1.548.480 Kč.

Letošní koncert DUENDE zpestřilo strhující vystoupení tanečnice španělského fl amenca.

Nad byť amatérskými obrazy neskrývali návštěvníci výstavy 
obdiv a uznání. 

Výtvarníci ze Slovenska odjížděli domů s tzv. „tekutou“ pozorností, 
tedy místním vínem. 

Dosažený výsledek nás zavazuje a těšíme se 
na vás na příštím koncertu pro Diakonii ČCE 
– středisko Betlém dne 2. prosince 2023 ve 

20:00 hodin na tradičním místě v Ekocentru 
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.

Ing. Jaroslav Benda Ph.D., 
Rotary club Valtice

Návrat do horkého léta plného dozrávající ku-
kuřice, hroznů či rozkvetlých květin. Takový 
zažili v páteční mrazivý a zasněžený podvečer, 
dne 16. prosince 2022, návštěvníci vernisáže 
šestnácti výtvarníků v podkroví velkopavlo-
vické radnice.

Výstava osmapadesáti obrazů dostala tento-
krát název „Návraty do Velkých Pavlovic“. Jak 
se ale hosté vernisáže přesvědčili na vlastní 
oči, během víkendového workshopu se vý-
tvarníci neinspirovali pouze krásami, zákou-
tími či architekturou našeho městečka, ale 
vyrazili i do dvou okolních obcí.

Výjimečné obrazy odlišných motivů, zpra-

cované technikou kresby či malby, vytvoři-
la skupina třinácti slovenských výtvarníků 
studia pro dospělé při Základní umělecké 
škole Senica společně se třemi výtvarníky 
z Velkých Pavlovic.

Úvodního slova se ujal, jak je již tradicí, sta-
rosta města Velké Pavlovice Petr Hasil. Poté 
promluvila k přítomným ředitelka ZUŠ Seni-
ca Mirka Gáfriková, která ve své řeči vyzved-
la především skvěle fungující spolupráci. Ve 
stejném duchu pohovořil i zástupce primátora 
města Senica Filip Lackovič. Nechybělo ani 
poděkování slovenských výtvarníků za to, že 
jim naše město vytváří podmínky pro každo-
roční tvoření.

Bohužel, nemoc nedovolila zúčastnit se ver-
nisáže koordinátorovi a autorovi projektu 
Plenér Štefanu Orthovi. Shrnutí a zhodnocení 
letošní tvořivé dílny se zhostila Marie Šmído-
vá, která byla u zrodu myšlenky na společnou 
přeshraniční výtvarnou spolupráci, jež začala 
již v roce 2002 původně se studenty místního 
gymnázia.

Výstavu, která byla otevřena až do 24. ledna 
2023, opět zaštítila Základní umělecká škola 
Senica a sdružení Výchova umením Senica 
ve spolupráci s městem Velké Pavlovice. Hu-
dební doprovod a příjemnou atmosféru celého 
večera podtrhli nadaní hudebníci z cimbálové 
muziky Palička působící při místní ZUŠ. 

Lucie Gawlová, 
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V UPLYNULÉM ROCE

SEDMIHODINOVÝ MARATON S DESÍTKAMI HER NA RADNICI
Akce „Deskové hry pro zimní dny“, která se 
uskutečnila v sobotu dne 3. prosince 2022 na 
radnici města pod záštitou Městské knihovny 
Velké Pavlovice, se opravdu vydařila.

Během sedmi hodin se v  zasedací místnosti 
u  stolů a  her vystřídalo více než šedesát ma-
lých i velkých účastníků. Někteří se zdrželi jen 
na pár her, jiní přišli od začátku a zůstali hrát 
až do zavíračky v osm večer. Protože her bylo 
neskutečné množství na výběr, zhruba kolem 
sedmdesáti. A  co bylo nejlepší, do všech her 
jste bylo možné nahlédnout a  zjistit, jestli se 
„líbí“. Ale hlavně, v  místnosti se vždycky vy-
skytoval někdo z „vysvětlovačů“, tedy někdo, 
kdo znal pravidla a  mohl tedy zájemcům hru 
vysvětlit a naučit je, jak ji hrát. A to je dle mého 
názoru to největší pozitivum takové akce. 
A  protože jsme stihli akci uspořádat ještě 
v prosinci, určitě jsme během tohoto dne po-
skytli opravdu pestrou škálu tipů pro Ježíška.

U  stolů si zahrály celé rodiny, včetně i  těch 
početnějších s větším rozptylem věku dětí. To 
i  někteří rodiče stíhali hrát na polovině stolu 
jednoduchou hru s  tříleťákem a  do toho být 
dost silným spoluhráčem starším dětem. Ano, 
opět se projevily schopnosti multitaskingu, 
zdárně vytrénované schopnosti nabyté v  ro-
dičovství. Hrály se rychlé karetky, sedlo se 
k párty hrám, hrály se rodinné i zákeřné hry, 
kdy škodíte protihráčům o  sto šest, ale také 
i náročnější a komplexnější hry, které roztoči-
ly mozkové závity všem u stolu.

Takto velká akce by se nemohla uskutečnit 
bez podpory vedení města, které nám po-
skytlo příjemné zázemí radnice, ale hlavně 
bez mých kamarádek, které neúnavně všem 
vysvětlovaly pravidla – Hance, Evě, Martině, 
Mirce a  Staňce, a  mému manželovi Jirkovi. 
Všichni jmenovaní také zapůjčili svoje vlastní 
hry. A poděkování patří i brněnskému obcho-
du Planeta her, který nám nezištně zapůjčil víc 
než 20 her, přičemž několik z nich byly horké 
novinky vydané v posledních pár měsících.

Lucie Gawlová, 
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Deskoherních nadšenců se sešlo na radnici víc než dost.

Hraní deskových her vás nutí přemýšlet a zá-
roveň je to zábava pro velké i malé.

Na první, a  vlastně i  druhý pohled, se v  naší 
malé knihovně za rok 2022 nic nezměnilo. 
Za velký úspěch ovšem považuji počet našich 
čtenářů, který se navýšil na číslo 534. A z toho 
je 166 dětských čtenářů do 15 let. Tedy číslo, 
které po „covidové“ době zase pomalu narůs-
tá a znamená, že děti opět nacházejí cestu do 
knihovny. Doufáme, že nemalý podíl na tom 
kromě rodiny a školy má i sama naše knihov-
na, která kromě programů pro děti z MŠ a ZŠ 
znovu pravidelně jednou za měsíc pořádá se-
tkání klubu RaČte s  dětmi do knihovny pro 
děti ve věku cca 3 až 8 let. 

V mrazivých měsících udělají dětem z mateř-
ské školy pestrou změnu v  jejich každoden-
ním programu právě dopolední programy 
v  knihovně, ve kterých nechybí čtení, sezná-
mení s knihovnou a knihami a také různé akti-
vity. Již nám na program přišly děti z Motýlků, 
Berušek a  Sluníček, ostatní třídy přijdou co 
nevidět. Ty starší, školou povinné, mají mož-
nost „zažít knihovnu“ prostřednictvím besed, 
které pořádáme pro všechny ročníky základní 
školy. A největším dárkem pro mě jako knihov-
nici je, když poté přijde pár dětí ještě ten stej-
ný den do knihovny, aby si buď zařídily novou 

Páni kluci z Motýlků byli knížkami naprosto nadšení.
Prim hrály knížky s dopravními prostředky.



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

18

1

2023

průkazku, nebo si jako naši čtenáři půjčí právě 
tu knihu, o které byl program v knihovně.

V poskytování služeb zůstává vše při starém. 
Pořizujeme cca 1x měsíčně nové knižní tituly 
a  velmi intenzivně obměňujeme fond, takže 
u nás čtenáři a čtenářky najdou vždy nejžha-
vější knižní novinky. Proto nás vyhledávají ne-
jen místní občané, ale mezi naše čtenáře hoj-
ně patří i  lidé z  okolních obcí. Knihu, kterou 
v naší knihovně nemáme, jsme doposud téměř 
100 % byli schopni zajistit formou služby MVS 
(tzv. meziknihovní výpůjční služby). V  roce 
2022 jsme takto na přání z  jiných knihoven 
zapůjčili celkem 153 titulů, což je skutečně 
úctyhodné číslo. Chceme, aby čtenáři byli 
spokojeni a  principem knihoven bylo a  je, že 
každý bez rozdílu má právo se dostat k jakéko-
liv knize, ať už je v jakékoliv knihovně v České 
republice. Opět jsme také obnovili tuto službu 
s Moravskou zemskou knihovnou, jejíž knižní 
fond je natolik obrovský, že si troufám tvrdit, 
že vyhovíme opravdu s  jakýmkoliv knižním 
požadavkem.

Jedinou novinkou v  interiéru knihovny byla 
loni na podzim instalace dalších vnitřních 

Malé „motýlkové“ slečny ze školky zaujaly 
knížky napěchované obrázky zvířátek.

dveří mezi vstupem a  hlavním prostorem 
knihovny, a to z důvodů energetických úspor. 
Návštěvníci knihovny i  TIC sice musí překo-
nat další překážku, aby se k  nám dostali, ale 
neutíká nám drahocenné teplo. V  letošním 
roce plánujeme vyměnit stoly, aby lépe slou-
žily při konání různých aktivit, především pro 
děti a školáky.

Od uzavření prodejny Služba škole se nám 
navýšil i  počet návštěvníků z  řad občanů, 
kteří si chodí vytisknout či okopírovat své do-
kumenty. Samozřejmostí je také poskytnutí 
notebooku s  přístupem na internet, pokud si 
chce někdo vytisknout něco z  e-mailu či in-
ternetových stránek. Dále také laminujeme, 
například poukazy k narozeninám, a to až do 
formátu A3. 

Lucie Gawlová, 
knihovnice Městské knihovny

Jak jsme se s dětmi podívali na zoubky, 
a to hned dvakrát

Vlastnoručně 
vytvořené betlémy dětí 
mohli velkopavlovičtí 
obdivovat na 
vánočním jarmarku

První letošní setkání klubu „RaČte se dětmi“ 
bylo na téma knihy „Velké čištění zubů v ZOO“, 
které nadchlo opravdu všechny děti, menší i ty 
větší. A tak se ve středu 25. ledna 2023 odpole-
dne v knihovně čistil chrup jak o život. A stejně 
nadšeně, po čtení a dalších aktivitách s témati-
kou zubního kazu a péči o zuby, vyráběly děti 
nový chrup žraloka, opice či lva. 

Předtím ale všichni návštěvníci poctivě drhli 
všech 32 zoubků, a i když tedy šlo jen o chrup 
vyrobený z proložek na vejce a čelist z karto-
nu, i  tak se na čištění stála fronta, a  ještě při 
odchodu domů se ozývalo: „Mami, ještě na-
posledy je vyčistím a  pak už fakt jdu“. Snad 
dětem bude zábavné odpoledne dostatečnou 
inspirací pro péči o jejich vlastní zoubky.

A  protože děti z  Mateřské školy Bořetice ve 
stejném týdnu probíraly ve školce lidské tělo 
a péči o něj, domluvili jsme se s jejich paní uči-
telkou, čtenářkou naší knihovny, že jim udě-
láme také čtení z této knihy. A tak hned další 
den dopoledne, 26. ledna, si poslechly čtení 
pro změnu bořetické děti. Po krásném a vtip-
ném příběhu jsme pokračovali aktivitami na 
téma zubních kazů a  čištění zoubků a  samo-
zřejmě si děti prohlédly celou knihovnu, kde 
byly poprvé. Děti si navíc užily i cestu k nám 
i zpět, protože ji absolvovaly vlakem a strávily 
v knihovně krásné dopoledne. A určitě ne na-
posled, protože se jim u nás moc líbilo.

Lucie Gawlová, 
knihovnice Městské knihovny

Tak to jsou zuby jako od slona! Však jsme je 
také, my nejmenší čtenáři, čistili zvířátkům 
ze ZOO. 

Městská knihovna vyhlásila v listopadu loň-
ského roku vánoční výtvarnou soutěž „Můj 
betlém“. A tak se nám sešlo na hodnocení 
celkem 11 trojrozměrných betlémů z různých 
materiálů a rozličného pojetí a stylu. 

Betlémy hodnotila tříčlenná porota ve složení: 
starosta města Petr Hasil, farář Marek Slatin-
ský a bývalá pedagožka výtvarné výchovy Ma-
rie Šmídová. Nakonec se jednohlasně shodli 
na těchto výsledcích:

I. KATEGORIE – DĚTI DO 6 LET
1. Jindřich Sadílek
2. Magdaléna Prokešová
3. Barbora Sadílková

II. KATEGORIE – DĚTI OD 6 DO 10 LET
1. Jan Sadílek
2. David Gawel

III. KATEGORIE – DĚTI OD 10 DO 15 LET
1. Katrin Halmová
2. Miriam Hádlíková
3. Matyáš Hádlík
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IV. KATEGORIE – VĚK 15+
 nebyla hodnocena

V. KATEGORIE – SKUPINOVÁ PRÁCE
1. Marek Cvan, Amálie Janovská, Alžběta 
Havlínová, Barbora Uvírová a Mikuláš Prokeš
2. Šárka Zavadilová, Sofi e Laurenčíková 
a Dominik Prokeš

Speciální cena – Kateřina Urbanová, Radek 
Nesvadba a Marie Kuchyňková za podpory 
dalších zaměstnanců Ekocentra Trkmanka

Vítěz kategorie č. I – Děti do 6 let – betlém 
Jindřicha Sadílka.

Nejkreativnější výtvarníci obdrželi za-
sloužené ceny za potlesku hojného publika 
účastníků Vánočního jarmarku u radnice. 

Ve skupinové kategorii jsme měli přihlášený i 
betlém ze slámy v nadživotní velikosti, který 
vytvořili výše uvedení pracovníci Ekocent-
ra Trkmanka Velké Pavlovice a tento betlém 
ohodnotila porota speciální cenou, aby se ne-
porovnával s výtvory dětí ve stejné kategorii. 
Tento betlém zůstal vystavený v naučné za-
hradě ekocentra.

Všechny ostatní ručně a s láskou vyrobené 
betlémy byly vystaveny během konání neděl-
ního vánočního jarmarku v podkrovním sále 
radnice, kde probíhala výstava obrazů „Ple-
nér 2022 – Návraty do Velkých Pavlovic“. 
Takže ten, kdo si vyšlapal poctivě dvě patra, 
byl odměněný dvojnásobnou podívanou.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen 
výhercům se uskutečnilo v rámci „Vánoční-
ho jarmarku u radnice“ na venkovním pódiu 
hned po představení kouzelníka, aby děti již 
nemusely déle čekat v mrazivém dni.

Betlémy stihly vidět ještě několik dní po jar-
marku také děti z některých tříd mateřské 
školky, které si udělaly procházku, aby si pro-
hlédly, co vytvořili jejich kamarádi a kama-

rádky ze školky a třeba je to motivuje pro pří-
ští rok. Protože doufáme, že tato soutěž byla 
pouze první v řadě. 

Lucie Gawlová, 
knihovnice Městské knihovny

MÍSTO PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 
POZNÁVAT DRUHOU STRANU SVĚTA… A TO DOSLOVA
Po osmi letech se České republice podařilo 
vybojovat titul na prestižní světové soutěži 
krásy World Miss University, která se kona-
la již jedenatřicátým rokem v  jihokorejském 
Soulu. Čest reprezentovat Českou republiku 
dostala za úkol I. Vicemiss České republiky 
a Miss Naděje pro rok 2021 Sarah Horáková, 
která se toho úkolu zhostila na výbornou. Sa-
rah je devatenáct let a  je prvním rokem stu-
dentkou Masarykovy univerzity v Brně. Byla 
tedy nejmladší účastnicí soutěže.

Začátek soustředění se konal od 5. prosince 
2022 v  hotelu Hilton v  hlavním městě, kde 
sto pětadvacet soutěžících z celého světa če-
kaly dlouhé nácviky na velkolepou fi nálovou 
show. Některé dny se dívky vypravily i  s  ce-
lou organizací na výlety po celém území Jižní 
Koreje, aby poznaly nádhernou kulturu této 
země. Nechyběla ani návštěva historického 
muzea, mrakodrapů v centru města, meziná-
rodního válečného hřbitova nebo zážitkové-
ho degustačního menu v luxusní restauraci.

Během tří týdnů čekal dívky každý den něja-
ký úkol, avšak tři nejdůležitější části hodno-
cení byly fórum, kde si dívky vylosovaly své 
téma, o  kterém musely tři minuty hovořit. 
Letošní témata byla Blockchain a  NFT pro-
blémy v  ekonomickém fóru, v  enviromen-
tálním fóru si Sarah vylosovala téma země-
dělství v Koreji a v posledním „piece forum“ 
dostala téma „Mise pomáhat jako úloha mla-
dé generace“. Jelikož se Sarah podařilo vybo-
jovat titul Miss Speech (proslov), myslíme si, 

že lepší reprezentantku už si Česká republika 
ani vybrat nemohla.

Následovala spousta návštěv jak u  slavných 
politiků, tak u  sponzorů, kteří se dívky sna-
žili poznat co nejvíce, aby hodnocení mělo co 
nejvyšší váhu a  bylo hlavně spravedlivé. Na 
fi nálovém večeru se sešlo šedesát porotců 
a  dívky soutěžily v  šesti disciplínách - šaty, 
rozhovor, vědomostní test, řeč na pět minut, 
národní kostým a jako poslední samozřejmě 
nesměl chybět talent, kde Sarah předvedla 
svou hru na klavír a na kytaru.

Finálové vyhlášení bylo opravdu napínavé, 
jelikož konkurence byla obrovská. I přesto se 
Sarah Horákové z  Velkých Pavlovic povedlo 
vybojovat titul 6th Runner Up World Miss 
University a  také titul Miss Best National 
Costume 2022. Je to obrovský úspěch a  my 
Sarah moc gratulujeme a  přejeme mnoho 
dalších úspěchů.

Město Velké Pavlovice

Sarah si svůj pobyt v jihokorejském Soulu 
užila na tisíc procent!



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

20

1

2023

ŽHAVÉ ZPRÁVY Z HLAVNÍHO MĚSTA INDIE NUMBAI

MÁM ŠANCI MĚNIT ŽIVOTY, ŘÍKÁ VICEMISS SARAH HORÁKOVÁ

Neuplynulo mnoho času od okamžiku, kdy se 
hrdá devatenáctiletá rodačka z Velkých Pavlo-
vic a studentka Masarykovy univerzity Sarah 
Horáková navrátila ze světové soutěže v Kore-
ji, odkud si přivezla dva krásné tituly. Jelikož 
se o tomto úspěchu doslechli organizátoři svě-
tové soutěže krásy v  Indii, ihned Sarah kon-
taktovali a nabídli jí účast na fi nále Miss Icon 
World a  možnost opět reprezentovat Českou 
republiku a organizace, které podporuje, jako 
je například Unicef a Cara Plasma.

Vzápětí nás dostihla informace, že Sarah Ho-
ráková ofi ciálně podepsala smlouvu (z portu-
galského Lisabonu, kde se toho času aktuálně 
nacházela) a může se tedy pyšnit tím, že pod 
vedením španělské agentky Zulemy Vasquez 
Rey se bude snažit dovézt korunku a titul z Mi-
sster and Miss Icon of the World. 

Tato soutěž je pořádána již čtvrtým rokem, 
velkolepého fi nále na začátku června se zú-
častní devadesát dívek z celého světa a budou 
bojovat o tři hlavní trofeje.

Prezentační medailonek soutěžící z České 
republiky Sarah Horákové pro účast na fi ná-
le Miss Icon World 2023.

I  tentokrát se Sarah rozhodla podporovat 
několik organizací, které předvede při chari-
tativním fóru na konferenci v Mumbai, jež se 

uskuteční 7. června 2023. Cíl Sarah je dostat 
více do podvědomí práci Cara Plasmy v České 
republice, která každý den zachraňuje životy. 
Dále pak projekt Počítače dětem, ten pomo-
hl mnoha dětem v  době covidové pandemie 
a také za války na Ukrajině se studiem. V ne-
poslední řadě předvede poprvé ve světě svou 
neziskovou organizaci EUth Together specia-
lizující se na orgranizaci projektů Erasmus+ 
po celém světě.

Sarah nám prozradila, že to není ještě vůbec 
vše, co má již potvrzené, více informací pro-
zradí na tiskové konferenci na jihu Asie, více 
podrobných informacích se dozvíte již brzy, 
máte se rozhodně na co těšit!

Držíme moc pěsti a ať už to dopadne jakkoliv, 
věříme, že bude mít Sarah opět o čem vyprávět 
a mít zážitky na celý život.

Informace poskytla redakci Velkopavlovického 
zpravodaje Sarah Horáková

K období adventu tradičně patří dobré skut-
ky a  snaha pomoci těm, kteří to potřebují. 
Pro Sarah Horákovou jsou ale tyto aktivity 
nedílnou součástí života během celého roku. 
Dlouhodobě podporuje několik charitativních 
projektů a  je také ambasadorkou společnosti 
Cara Plasma, jež vybudovala centra pro odběr 
krevní plasmy ve 12 českých městech.

V rozhovoru mimo jiné vysvětluje, proč se roz-
hodla stát dárkyní krevní plasmy, v  čem vidí 
smysl dárcovství a jak motivuje k pomoci lidi 
kolem sebe.

Co Vás přivedlo na myšlenku darovat krevní 
plasmu?
Dárkyní jsem se stala už během studia na 
gymnáziu na Velkých Pavlovicích, kde jsem 
se o této možnosti dozvěděla od starších spo-
lužáků. Velké Pavlovice se nacházejí nedaleko 
Břeclavi, kde byla jedna z  prvních poboček 
Cara Plasma. Když jsem si prostudovala 
webové stránky a  pochopila záměr a  smysl 
dárcovství, rozhodla jsem se to také vyzkoušet 
a pomoci těm, kteří to potřebují.

Můžete popsat svou první zkušenost s odběrem 
krevní plasmy?
Svůj první odběr si pamatuji velice dobře, bylo 
to krátce po mých osmnáctých narozeninách. 
Přijela jsem do odběrového centra odpoled-
ne po škole, během dne jsem ale nemyslela 
na dodržení potřebného režimu – především 
na to se dostatečně najíst a  napít. Na odběr 
tedy nedošlo. Podruhé už jsem se připravila 
lépe – s  bohatým jídelníčkem a  dostatečným 
příjmem tekutin jsem měla odběr za 40 minut 

za sebou a  cítila jsem se výborně po fyzické 
i  psychické stránce. Měla jsem skvělý pocit, 
že jsem začala pomáhat a mám šanci někomu 

třeba i změnit život. Od té doby jsem pravidel-
nou dárkyní.

Na slavnostním přestřižení pásky během otevření nové pobočky odběrového centra 
s fi nalistkami Miss České republiky nechyběla ani Sarah Horáková (s páskou třetí zprava).
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SEN DOSTAT SE DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU,
KTERÝ SE STAL PRO SARAH JIŽ V 19 LETECH SKUTEČNOSTÍ

Chodit 
k psychologovi 
je běžné
Člověk jako lidská bytost má tendenci k mno-
ha předsudkům a očekáváním. Z neznámého 
má přirozeně strach a obavy. Stejně tak tomu 
je ve spojitosti s psychology. Právě proto píšu 
tento příspěvek, aby bořil předsudky a  mýty 
s nimi spojené. 

Jak vnímáte prostředí v odběrových centrech?
Na prvním místě musím zmínit opravdu milý 
a  ochotný personál, pracují zde skvělí lidé. 
Cara Plasma je místo, kam si chodím odpo-
činout, a  sestřičky s  paní doktorkou mi vždy 
zlepší náladu. Na pracovišti jsou všichni 
usměvaví a  je vidět, že je práce baví. A  co je 
za mě nejdůležitější – snaží se tuto pozitivní 
náladu přenést i na ostatní. Jako bonus si vždy 
dám po odběru kávu a  něco sladkého, takže 
doplním energii a cítím se opravdu odpočinu-
tá.

V  čem vidíte hlavní význam dárcovství krevní 
plasmy?
Podle mého názoru by se měl každý zamyslet 
nad tím, že pouhých pár desítek minut stráve-
ných odběrem může někomu změnit celý ži-
vot. Krevní plasmy ubývá a výroba léků je stá-
le potřebnější. Já sama chodím darovat vždy 
s dobrým pocitem, že mám šanci něco změnit 

a můžu být na sebe pyšná.

Víte o  někom, kdo se díky Vám rozhodl stát 
dárcem?
Ano, zapojili se členové rodiny i  kamarádi. 
Díky mně viděli, že odběr vůbec nebolí a není 
na něm nic hrozného. Jsem moc ráda, že se 
můžeme podporovat navzájem a ukázat, že tu 
žijí lidé se srdcem na správném místě.

Co byste vzkázala těm, kteří o dárcovství uva-
žují, ale zatím váhají?
Ráda bych vzkázala všem, ať na nic nečekají 
a  jdou to alespoň zkusit. Já sama jsem váha-
la, ale zjistila jsem, že se není čeho bát. Tělu 
se krev navrátí ihned a  plasma se obnovuje, 
takže to, co dáme, se nám vždy vrátí. A tak to 
v životě funguje se vším.

Je pro Vás důležité pomáhat ostatním?
Rozhodně ano. Často si vůbec neuvědomuje-
me, že i  málo může pomoci. Já sama se nyní 

věnuji třem projektům, se nimiž se snažíme 
motivovat především studenty, aby udělali 
dobrý skutek, který se jim mnohonásobně 
vrátí v podobě úsměvu a skvělého pocitu. Sna-
žím se spojovat se správnými lidmi, kteří vědí, 
co chtějí, a podílejí se na změně k lepšímu.

Krevní plasma zachraňuje životy
Pro moderní medicínu představuje krevní 
plasma důležitou součást léků, které se vyu-
žívají při léčbě mnoha vážných nemocí. Díky 
ochotným dárcům tato cenná složka lidské 
krve pomáhá mnoha pacientům s  poruchou 
srážlivosti krve, sníženou imunitou nebo ná-
dorovým onemocněním. Významně se také 
uplatňuje při léčbě popálenin.

Zapojte se také a pomozte dobré věci a staňte 
se dárcem krevní plasmy. Na stránkách www.
caraplasma.cz si můžete zjistit všechny po-
třebné informace.

Zdroj: Drbna.cz 

Sarah Horáková, devatenáctiletá studentka 
Masarykovy univerzity, která teprve minulý 
rok dokončila své středoškolské studium na 
Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích se již od 
svých 13 let věnuje projektům Erasmus plus a 
cestování.

Její cíle byly od jakživa cestovat a snažit se 
ukázat, že i mladí lidé dokáží velké věci. Sen, 
o kterém si myslela, že si splní možná za pár 
desítek let se jí však nyní stal skutečností.

Před necelým rokem, kdy si ještě tenkrát jako 
maturantka založila v 18 letech svou první 
neziskovou organizaci pod názvem EUth To-
gether začala zjišťovat, že spojení cestování a 

vzdělání je určitě směr, který chce následovat. 
Díky projektům dostala příležitost za pouhý 
rok navštívit přes 20 zemí a čerpat inspiraci od 
ostatních nejen ve školství, učit se nové jazyky 
a poznávat nové kultury.

I díky její NGO Sarah Horáková dostala na-
bídku práce v Evropském parlamentu v Bru-
selu, kam se bude v září 2023 stěhovat. "Není 
to jednoduché skloubit vysokou školu s mými 
koníčky a dalšími dvěma zaměstnáními, kte-
ré aktuálně mám, avšak všechno jde, když 
se chce. V Bruselu se budu snažit zůstat co 
nejdéle, abych se především zaučila od zku-
šených a měla motivaci dále pokračovat. Vy-

sokou školu rozhodně přerušovat nehodlám, 
v dnešní době, kdy je možné vše on-line, se to 
dá zvládnout. Věřím a doufám, že právě i tato 
příležitost mi otevře oči, ale také další dveře 
k novým dobrodružstvím a já tak budu moci 
poznávat další kouty světa ve spojením se 
vzděláním a kariérou.", uvedla Sarah před její 
"cestou kolem světa" po úspěšném dokončení 
zkouškového období na Masarykově univerzi-
tě v Brně.

Sarah budeme moc držet pěsti, ať se jí v Ev-
ropském parlamentu daří a užije si nelehkou 
práci plnými doušky.

Informace poskytla Sarah Horáková

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO

Dětem vždy říkám, že tak jako se chodí k  lé-
kaři s bolestmi v krku, horečkou nebo jinými 
zdravotními obtížemi, tak chodí lidé, kteří se 
necítí psychicky dobře anebo mají nějaké trá-
pení či životní otazníky, k psychologovi nebo 
psychoterapeutovi. Ve společnosti však někdy 
přetrvává ještě zastaralý názor, že k psycholo-
govi chodí jen „blázni“. Tak tomu není.

Naopak, docházení do psychologické péče 
může být dobrou prevencí pro duševní zdraví. 
Mnohdy se však lidem bohužel dostává tato 
péče až příliš pozdě. Napadá mě ještě zmínit, 

že psycholog působí na různých místech a zde 
zastává různé funkce. Může být psychologem 
u  policistů, hasičů, ve škole, v  nemocnici, 
v  hospici, ve věznici, v  poradnách, ve fi rmě 
a na mnoha dalších místech nebo pracuje sám 
na sebe v soukromém sektoru jako psycholog 
dopravní, poradenský aj. Někde se věnuje více 
diagnostickým aktivitám, jinde jde spíše o ko-
munikaci a naslouchání, až k cílené terapii. 

Proto tedy závěrem tohoto příspěvku znova 
sděluji informaci, že chodit k psychologovi je 
zcela běžné.

Mgr. Jana Pláteníková
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VELKOPAVLOVICKÝ KOSTEL SE PŘIPRAVUJE NA VÝMĚNU OKEN

Nešetřete 
na popelnici!

Něco málo z praxe 
naší společnosti Hantály a.s.

Občas se nám stává, že na fi rmu Hantály a.s. 
zavolá rozhořčený zákazník, že mu posádka 
našeho svozového automobilu rozbila plas-
tovou popelnici. Ano, s  tímto se setkáváme 
a opravdu se to může stát a také stává. Avšak 
musíme vás ubezpečit, že se to nestává úmysl-
ně a je to náhodný nahodilý stav.

V  99 % případů poškození popelnice signali-
zuje životnost nádoby a ta je v tomto případě 
u  konce. Je nepsaným, ale praxí odzkouše-
-ným pravidlem, že čím je levnější popelnice, 
tím je kratší její životnost. Na levnější popel-
nice je používán méně kvalitní plast, který 
časem ztrácí svoji pružnost, pevnost a  tím 
i odolnost při výsypu svozovým vozem.

Na trhu je několik výrobců popelnic, a ne kaž-
dý dodává opravdu kvalitní výrobky s dlouhou 
životností. Na popelnici se opravdu nevyplatí 
šetřit. Je nutné si uvědomit fakt, že se jedná 
o  plast, který stejně jako například plastový 
zahradní nábytek stárne, křehne a je zapotře-
bí ho prostě po nějaké době vyměnit. Na stavu 

popelnice se podepisuje i místo, kde je nádoba 
skladována, zda pod střechou nebo na místě, 
kde je vystavena přírodním vlivům.

Závěrem, pokud můžeme k vám zákazníkům 
mít malé doporučení, na popelnici rozhodně 
nešetřete. Pokud budete hledat novou popel-
nici a  chcete mít jistotu, že opravdu vydrží, 
neváhejte oslovit naši společnost Hantály a.s. 
Nádobu vám dovezeme anebo si pro ni můžete 
dojet do Velkých Pavlovic na sídlo naší společ-
nosti a  hlavně s  garancí skutečně kvalitního 
a odzkoušeného výrobku. 

Vaše svozová společnost, HANTÁLY a.s.

Z FARNOSTI

Jednou z dominant našeho města je bezesporu 
barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Stojí 
tu od druhé poloviny 17. století. Kolik rodičů sem 
přineslo své děti ke křtu, kolik snoubenců si zde 
u oltáře slíbilo věrnost, kolik blízkých jsme z kos-
tela vyprovodili na jejich poslední cestě? Není to 
pouze historická budova, je to srdce Velkých 
Pavlovic. Tak jako naši předkové kostel průběž-
ně opravovali, je třeba udržovat jej pro generace 
příští, aby spolu s rozvíjejícím se městem to srd-
ce bilo dál.

V letošním roce je naplánovaná náročná výmě-
na oken. Ta stávající z  roku 1930 jsou nyní již 
nefunkční. Nelze je otevřít. Řada tabulek je roz-
bitá, některé byly přeskleny odlišným druhem 
skla. Rám okna nade dveřmi je dokonce otočený 
naruby.

Havarijní stav oken bylo možné řešit několika 
způsoby. Památkáři navrhovali pouze restau-
rovat rámy s  ponecháním původního technic-
kého stavu a estetiky. V dalších variantách bylo 
zamýšleno s výměnou celých oken s ohledem na 
bezpečnost. Vnější krycí sklo by mělo být kalené 
(roztříští se na menší střepy s neostrými hrana-
mi) nebo lepené (tenká fólie zajistí popraskané 
sklo před pádem z výšky). Kvůli charakteru stav-
by je vhodná dekorace.

Vzhledem k velkému prostoru kostela jsou okna 
zmenšená, proto je třeba nesnižovat jejich svě-
telnost. Varianta použití ledovaného skla (jem-
ná kresba) by při pohledu vůči obloze nebyla pa-
trná a musela by se dobarvovat složitou malbou. 
Byl i návrh zvolit menší vitráž zavěšenou upro-
střed mezi dvěma skly, kdy dvojsklo by bylo bez 
izolačních vlastností.

Po zvážení technický možností, ve spojení s es-
tetičností a  přihlédnutím k  poměru kvalita, 
dlouhověkost a  cena, bylo výsledkem zvolení 
vitráže z  mramorovaného skla. Má vzhled sta-
rověkých onyxových oken, která se mění podle 

světelných podmínek. Nadčasově zkrášlí náš 
kostel a díky svému modernímu pojetí nezahluší 
barokní prostor dalšími fi gurami.

K  výrobě byl vybrán významný věřící umělec 
z  Brna Karel Rechlík. Tvoří v  regionu a  rozu-
mí charakteru výzdoby. Známá je jeho tvorba 
v poutním kostele s prosklenou střechou v Ne-
ratově v Orlických horách, kde andělské perutě 
zdobí oltář Nanebevzetí Panny Marie.

Nejdříve bude nutné vyměnit okna z čelní strany 
kostela a na věži. Přijde na ně ztvárnění výjevu 
z  Apokalypsy: „Já jsem - Alfa a  Omega, První 
a Poslední“. Centrální okno s Madonou by bylo 
podsvíceno. Další na řadě budou okna v hlavní 
lodi kostela a  kněžišti. Na devíti oknech bude 
ztvárněno devět Ježíšových výroků e evangelií: 
Já jsem život, světlo světa, chléb života, pravda, 
dobrý pastýř, cesta, dveře, vinný kmen, vzkříšení.

Jak rychle se podaří zrealizovat kompletní vý-
měnu všech oken bude záležet na tom, kdy se 
podaří získat veškeré fi nanční prostředky. Ná-
klady na jedno vitrážové okno s  bezpečnost-
ním zasklením se podle velikosti pohybují mezi 
100.000 až 300.000 Kč. Nyní víme, že celkové 
náklady přesáhnou jeden milion korun. Částkou 
340.000 korun přispěje Město Velké Pavlovice. 
Zbytek nákladů bude hrazen se sbírek a darů.

Při příležitosti pořízení nových oken se otvírá 
možnost trvale se zapsat do budovy našeho kos-
tela. Přispět na pořízení okna může jednotlivec, 
nebo i  společnost formou adopce okna. Každý 
dárce se podílí na zkrášlení kostela. Umělecká 
památka po dárci zůstane déle než 100 let. Jako 
poděkování hlavním donátorům bude u vstupu 
do kostela instalovaná pamětní deska (se sou-
hlasem podporovatelů). Na darovanou částku 
může být uzavřena darovací smlouva s možnos-
tí odpočtu základu daně. Bližší informace sdělí 
otec Marek Slatinský (kontakt na ozvi.se).

Otec Marek Slatinský & Stanislava Bílková

Světlo z Betléma dorazilo těsně před Vánoce-
mi roku 2022 tradičně i do Velkých Pavlovic. 
Lidé si je odnášeli v podvečer Štědrého dne do 
svých příbytků z místní fary.

Plamínky svíček v přinesených lucerničkách 
rozsvěcovala vzácným světlem všem přícho-
zím Tygřata, tedy děti z místní skautské dru-
žinky pod vedením Štěpána Prokeše. Betlém-
ské světlo se dostalo k nám na jih Moravy už 

tradičně z rakouské Vídně. Vlakem je přivezli 
do brněnské katedrály sv. Petra a Pavla mladí 
skauti, za což jim patří upřímné poděkování. 

Betlémské světlo je nádherným symbolem 
Vánoc a v našich domovech dotváří nezaměni-
telnou intenzivní atmosféru těchto nejoslavo-
vanějších křesťanských svátků. 

Karolína Bártová

Tygřata rozdávala 
vánoční betlémské světlo

Betlémské světlo rozsvítilo naše domácnos-
ti. Přicházeli si pro něj dospělí a jak vidno, 
i děti. 
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SVATÝ MIKULÁŠ OSLAVIL SVŮJ SVÁTEK S ANDĚLEM
A DĚTMI NA VELKOPAVLOVICKÉ FAŘE

Ohlédnutí za vánočními 
svátky aneb Živý betlém Kázání o Desateru

Svatý Mikuláš, biskup z Myry, navštívil v úte-
rý 6. prosince roku 2022 sklepení fary ve Vel-
kých Pavlovicích. Děti si čekání na příchod 
tak vzácné návštěvy krátily vyráběním a zdo-
bením lucerniček, se kterými si pak mohly sví-
tit na rorátních mších svatých.

Některé napsaly dopis Ježíškovi anebo si na-
zdobily perníčky. Bylo připraveno i  malé teplé 
občerstvení a  k  zakoupení byly různé drobné 
výrobky z keramiky od skupiny Klíček k radosti.

Svatý Mikuláš v doprovodu anděla přišel krát-
ce po setmění, po páté hodině odpolední. Pro-
hlédl si výrobky všech dětí, zkontroloval psa-
níčka a každé přítomné dítě vyzval k modlitbě 
nebo recitaci básně. Za odměnu každé dítě 
obdaroval sladkým balíčkem.

Nakonec se se všemi rozloučil s příslibem, že 
zase za rok přijde zkontrolovat, jak jsou děti 
hodné, poslouchají rodiče, pomáhají druhým 
a mají rády Pána Ježíše. 

Stanislava Bílková

Setkání dětí, Mikuláše a andělů 
na velkopavlovické faře. 

Čekání na mikulášskou návštěvu si děti 
na faře zpestřily rukodělnými činnostmi.

Živý betlém na faře – divadelního předsta-
vení se zúčastnila hojná skupinka dětských 
hereckých talentů.

Mezi protagonisty nejkouzelnějšího 
vánočního příběhu patří Marie s Josefem 
a samozřejmě také Tři králové.

Na druhý svátek vánoční, tedy na svátek sva-
tého Štěpána roku 2022, jsme se sešli na far-
ním dvoře, abychom všem zahráli náš "Živý 
betlém". Co tomu ale předcházelo?

Amálka Janovská napsala scénář, takže kdo, 
kdy, kde, co a  jak má dělat. A  pak už stačilo 
se pravidelně setkávat. Každý týden jsme se 
scházeli a  pilně trénovali. Role byly rozdány 
rychle.

Vypravěče hrály Amálka Janovská a  Anežka 
Julinková. Šárka Zavadilová a  Sofi nka Lau-
renčíková hrály pastýře. Esterka Zavadilová, 
Anežka Julinková, Amálka Popelková a  Alž-
bětka Popelková hrály anděla Gabriela, sva-
tou Alžbětu hrála Alžběta Havlínová. Tři krá-
le hráli Mikuláš, Dominik a Šimon Prokešovi, 

Klára Popelková hrála kometu a  na začátku 
vystoupili i František Popelka a Vojta Julinek 
za trubače, naše hlavní postavy Marii a Jose-
fa hráli Anička Šťavíková a Richard Konečný. 
Z  dospělých nám svůj čas věnovaly Hanička 
Bálková a Daniela Zavadilová.

Každý si mohl vzít k občerstvení cukroví, čaj, 
svařák. Cukroví napekly a  přinesly některé 
naše maminky. Moc jim za to touto cestou dě-
kujeme! Bylo skvělé!

Šestadvacátého jsme se sešli s drobnou nervo-
zitou, jak to vlastně všechno dopadne. Z bouř-
livého potlesku rodičů a  všech přihlížejících 
jsme měli jasno. Akce se podařila na jedničku 
s hvězdičkou, možná i s tou betlémskou! A tak 
už od sedmadvacátého přemýšlíme, co bude-
me dělat v roce 2023. My se těšíme a vy, naši 
diváci, se těšte s námi!

Alžběta Havlínová

Vážení bratři a sestry v Kristu, 

Desatero je jedním z nejdůležitějších prvků naší 
víry a našeho života jako křesťanů. Těchto deset 
přikázání nám poskytuje jasný a  jednoznačný 
návod, jak žít v souladu s Bohem a jak se držet 
Jeho slova. Desatero není jen návodem, ale také 
naším svědectvím o  víře v  Boha. Když žijeme 
v souladu s Desaterem, svědčíme o tom, že náš 
život není jen o nás, ale že je zaměřen na Boha 
a Jeho vůli. 

Desatero začíná přikázáním, abychom milovali 
Boha nade všechno a abychom zachovávali jeho 
jméno v  úctě. Toto přikázání nás učí, že naše 
nejvyšší priorita by měla být láska k Bohu a že 
bychom měli vážit Jeho jméno a Jeho slávu nade 
všechno ostatní.

Další přikázání se týkají našich vztahů k  dru-
hým lidem. Například říkají, abychom ne-
vraždili, nelhali, nekradli a  nezáviděli. Tato 
přikázání nás učí, jak máme jednat správně 
s našimi bližními a jak máme respektovat jejich 
práva a  svobodu. Tato přikázání nás také učí, 
jak máme milovat naše bližní, jako sebe samé, 
a jak máme být soucitní a ochotní jim pomoci.

Desatero také zahrnuje přikázání, abychom 
poslouchali své rodiče a  ctili své starší. Toto 
přikázání nás učí, jak být poslušný a úctyhodný 
vůči našim rodičům a jak respektovat starší ge-
neraci. Tato přikázání nás také učí, jak máme 
žít v  souladu s  tradicemi a  hodnotami našich 
předků.
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Jesličky v našem kostele. Až do Tří králů
Co by to bylo za Vánoce bez jesliček? Určitě 
doma nějaký ten betlém máte, ale ruku na 
srdce – nejkrásnější a nejkouzelnější scenérie 
betlémského příběhu se spícím Ježíškem jsou 
ukryty v našich kostelech. Ten velkopavlovic-
ký, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, není 
výjimkou.

Dívat se na něj chodí nejčastěji nejmenší děti. 
Jejich rozzářená a  dychtivá očka podtrhují 
nostalgickou atmosféru Vánoc a  jsou jedno-
značným důkazem upřímné radosti. Droboti-
na je nadšena i malým černouškem, který po 

Koncem loňského roku se objevila v  médiích 
zpráva, jak dokonalé texty dokáže vytvářet 
umělá inteligence. Mohli jste si to ověřit na 
předchozím textu, protože uvedené kázání 
o  Desateru Božích přikázání včera napsal 
ChatGPT.

Už možná chápete, proč školy začaly omezo-
vat používání mobilních telefonů, aby slohová 
práce nevznikla po zadání klíčového slova. 
Bohužel počítač dokáže sestavit nejen referát 
pro studenty, ale také proslov či odborný text. 
Dosud jsme museli být opatrní jen na reklam-
ní slogany, volební sliby a manipulativní fráze, 
ale od tohoto roku budeme častěji potřebovat 
využívat zdravý selský rozum, abychom jako 
představitelé „homo sapiens-sapiens“ skuteč-
ně moudře rozvažovali o věcech, které slyšíme 
a které čteme. Bude totiž snadnější těžit z tech-
nologického pokroku k přesvědčování lidí. 

Více tedy bude nutné vyhýbat se nekritickému 
opakovaní obratů; více se budeme věnovat zva-
žování kdo-proč-komu různé věci tvrdí; více 
budeme hodnotit logický smysl nejen bulvár-
ních titulků, ale celých pojednání; více se bude-
me radit s lidmi v reálném světě; prostě budeme 
chtít více spoléhat na lidský život.

kněz Marek Slatinský

vhození mince do jeho slaměného kloboučku 
vždy slušně poděkuje uznalým a  pokorným 
zakýváním hlavičkou.

Betlém i s černouškem si bylo možné ve velko-
pavlovickém kostele prohlédnout až do svátku 
Tří králů, tedy do 6. ledna letošního roku. Po-
kud jste návštěvu kostela nestihli, nezoufejte. 
Rok se přehoupne rychlostí blesku, za nece-
lých deset měsíců tu už opět budou Vánoce 
a ruku v ruce s nimi znovu příležitost potěšit 
se velkopavlovickým betlémem.  

Karolína Bártová

Betlém, který si každoročně můžete pro-
hlédnout ve velkopavlovickém kostele.

Kdo by neznal našeho milého černouška? 
Tak schválně, kolikrát jste už neodolali a 
hodili mu do slamáčku nějaký ten penízek?

S písní na rtu a zapečetěnou pokladničkou 
Charity vyrazily tříkrálové skupinky do ulic 
města. Činily tak pro všechny potřebné. 

Tři králové vykoledovali letos 57.315 korun
Na čtyřicet dětí a čtrnáct vedoucích skupinek 
se v sobotu 7. ledna 2023 po udělení požehná-
ní s posvěcenou křídou vydalo do ulic města. 
Představujíc tři mudrce putovali dům od domu 
a vybírali od našich spoluobčanů fi nanční pří-
spěvky do Tříkrálové sbírky roku 2023.

Zpěvem koledy rozdávali radost každému, kdo 
otevřel nejen dveře svého příbytku, ale i srdce, 
a nakonec také peněženku a přispěl do zape-
četěné sbírkové pokladničky, pomalu se plnící 

mincemi a bankovkami nejrůznější hodnoty 
pro potřebné. 

Kašpar, Melichar a Baltazar letos pro Charitu 
ve Velkých Pavlovicích vykoledovali 57.315 Kč. 
Všem dárcům srdečně děkujeme!

Velký dík a velký obdiv patří především dětem, 
které se na sobotní dopoledne převtělily do tří 
králů a s nadšením a neúnavně koledovaly. 

Stanislava Bílková

Z VINNÉHO SKLÍPKU

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA. KOUZLU MODRÝCH HOR 
PODLEHL HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JAN GROLICH
O tom, že je v Modrých Horách zkrátka nejlé-
pe a  pije se tu jen to nejlepší červené víno, se 
v pátek 25. listopadu 2022 přijel přesvědčit sám 
hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Přijal pozvání vinařů z VOC Modré hory, kteří 
mu předvedli svá okouzlující červená vína a je-
dinečnou krajinu tohoto oslňujícího mikroregi-
onu. Jeho putování započalo v dopoledních ho-
dinách v obci Vrbice, kde v doprovodu starosty 

Tomáše Bílka zavítal do kostela sv. Jiljí. Jak už 
to tak bývá, z kostela se šlo rovnou do sklepa, 
kde byla zahájena celodenní degustace modro-
horských vín originální certifi kace.

Kdo navštíví Vrbici, nemůže rozhodně vyne-
chat věhlasnou lokalitu unikátních vinných 
sklepů Stráž a tamní větrný mlýn, symboly této 
malebné moravské vesničky. Proto další kroky 
pana hejtmana směřovaly právě sem. Polední 

vyzvánění zvonů nepřeslechnutelně ohlásilo 
dobu oběda, který proběhl v hotelu Kraví hora 
v sousedních Bořeticích.

Přiznání, že pan Grolich ještě nikdy nenavští-
vil kobylskou rozhlednu, bylo marketingové 
složce i  vinařům jednoznačným znamením. 
Modrohorská štace tedy pokračovala za jas-
ným cílem – na rozhlednu na Kobylím vrchu. 
Zážitek z této nevídané a atypické bezbariérové 
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rozhledny umocnilo také slunné a teplé počasí, 
které pana hejtmana a jeho početnou výpravu 
doprovázelo po celý pozdně podzimní den.

V  maratonu pokořování ochozů rozhleden se 
pokračovalo v  rychlém sledu. Další v  pořadí 
byla velkopavlovická Slunečná. Z  té bylo díky 
skvělé viditelnosti možné dohlédnout až ke 
kapličce sv. Antonína Paduánského v  Něm-
čičkách, kde také celá návštěva Modrých Hor 
končila, a to dokonce v tom nejlepším momen-
tě - při západu slunce. To zapůsobilo ve spojení 
s  lahodnou kávou a  dalšími, pro Modré Hory 
tolik typickými, červenými víny téměř pohád-
kově.

A jak od tohoto okamžiku bude na Modré Hory 
vzpomínat sám jihomoravský hejtman? „Pro 
mě to po dnešku bude určitě Frankovka, pak 
dlouho nic, pak zase Frankovka a nakonec roz-
hledny!“ s úsměvem se nechal slyšet Jan Gro-
lich.

Natálie Stávková & Tereza Slámová, 
Spolek obcí Modré Hory

Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, 
navštívil koncem loňského listopadu Spolek 
obcí Modré Hory.

Červená Frankovka je pro naši oblast tolik 
typická a i zde platí, že ačkoliv se jedná o 
jednu odrůdu, nabízí tisíce chutí a zážitků...

Jan Grolich se rozhlédl do modrohorské 
krajiny. Byl okouzlen i z velkopavlovické 
rozhledny Slunečná.

Dne 6. prosince 2022 proběhl ve vinařství 
VÍNO J.STÁVEK workshop Národního vinař-
ského centra na téma „Frankovka“. Tato akce 
se stala jedním z  nových prvků vzdělávání 
Národního vinařského centra a jejím cílem je 
podporovat komunikaci mezi vinaři samotný-
mi.

Podobné akce proběhly i  v  ostatních morav-
ských podoblastech a  také v  Čechách. Veče-
rem provázela Národní sommeliérka Klára 
Kollárová, která nejenom přednesla zajímavá 
fakta o odrůdě Frankovka, ale také shromáž-
dila zahraniční zástupce vzorků této odrůdy 
a připravila degustační sety tak, aby navodily 
diskusi mezi přítomnými vinaři. 

Setkání se zúčastnilo celkem osmnáct vina-
řů a  to ze srdce Velkopavlovicka, Modrých 
Hor, ale také například z nedalekých Velkých 
Bílovic, Čejkovic, Šakvic či Krumvíře. K  de-
gustaci byly předloženy tři Frankovky z  ak-
tuálního Salonu vín, dále pak celkem deset 
zahraničních vín této odrůdy, a to především 
z Rakouska, dále pak z Maďarska, Německa, 
Slovenska a Itálie.

Následovala degustace Frankovek tuzem-
ských – vzorků vín, které přinesli zúčastnění 
vinaři. Tato probíhala naslepo. Diskuze se 
vedla nejen v  rovině technologické, ale zá-
roveň také marketingově-obchodní. Velkým 
potěšením bylo, že nejúspěšnější sérií večera 
(hodnoceno vždy po třech vzorcích) byl vyhlá-
šen set tuzemských Frankovek ročníku 2019.

„Ukazuje se, že moravské Frankovky v  pohodě 
obstojí v konkurenci s Frankovkami ze zahrani-
čí, a proto já vidím Frankovku jako jednu z před-
ních odrůd, na které se naše vinařství zaměřu-

je“, nechal se slyšet po ukončení ofi ciálního 
programu vinař Jakub Herzán z Kobylí.

Ze statistik vyplývá, že Česká republika je 
co do plochy vinic osázených Frankovkou za 
Maďarskem, Rakouskem, Německem a  Slo-
venskem na pátém místě. Je nejpěstovanější 
modrou odrůdou nejen ve Velkopavlovické 
vinařské podoblasti, ale také v  celé České re-
publice, což potvrzuje její význam a populari-
tu. Velmi podobně se vyjádřila moderátorka 
večera, Klára Kollárová, která vidí Frankovku 
jako jednu z předních odrůd, kterými bychom 

se měli ve světě chlubit: „Frankovka je naše 
a daří se jí tu. Nabízí chuťovou jedinečnost roz-
poznatelnou mezi dalšími světovými odrůdami 
a také dobře odráží různá místa původu. Nabízí 
i širokou možnost různých ztvárnění a tím dává 
prostor vyniknout vinaři. Trendy je teď pitelná 
a šťavnatá "a la gamay", elegantní je ve velkých 
sudech a zvládne i nový barrique. Na této odrů-
dě se dá dlouhodobě stavět.“

Přítomna byla také marketingová ředitelka 
Národního vinařského centra Ing. Dagmar 
Fialová, která shrnula proběhlý večer slovy: 
„Dnešní setkání na Velkopavlovicku bylo po-
sledním podoblastním workshopem. Když jsme 
na každém z  proběhlých workshopů v  jiných 
podoblastech diskutovali jakou odrůdu si zvo-
líme jako téma na příště, tak v  žádném z  regi-
onu nepanovala shoda na totožné odrůdě jako 
v prvním kole. Pouze na Velkopavlovicku zvolili 
celkem jasně odrůdu stejnou jako v prvním kole, 
tedy Frankovku. Svědčí to o  faktu, že v  tomto 
regionu mají vinaři jasno, která je jejich stěžejní 
odrůda a tu chtějí zkoumat více do detailů.“

Další kolo worshopu na Velkopavlovicku 
se uskuteční 7. března 2023. Více informa-
cí a  možnost přihlášení bude zveřejněno na 
webových stránkách Národního vinařského 
centra.

Marketing VOC MODRÉ HORY, z. s.
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SPOLKY A KONÍČKY

VLČÍ LOUČENÍ S ROKEM 2022

VLCI HLEDALI NA HOLŠTEJNĚ POKLAD JESKYNNÍCH SKŘÍTKŮ

Konec roku je vždy příležitostí zhodnotit uply-
nulé období a setkat s kamarády a přáteli. Neji-
nak to máme i my ve woodcrafterském kmeni 
Vlci. Proto jsme dne 29. prosince 2022 uspořá-
dali na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlo-
vicích rozloučení s právě končícím rokem. Díky 
paní ředitelce Zitě Dvořákové a vedení města je 
již několik let azylem pro naši činnost s dětmi 
klubovna na nádvoří Ekocentra Trkmanka.

Přizváni byli dospělí členové kmene, vlčí děti 
i  jejich rodiče. Ve slunečném počasí, připo-
mínajícím spíše jaro, se už po ránu sešli starší 
členové kmene. Postarali se o pohoštění a také 
o  soutěže pro všechny účastníky. Nejdříve 
venku roztopili kotle, ve kterých se po očistění 
masa a  zeleniny začal vařit ovar. Děti začaly 
s přípravou těsta na pečení preclíků, pletýnek 
a  chlebových bochánků. Poté jsme připravili 
i stanoviště pro jednotlivé soutěže. A od desáté 
hodiny dopolední jsme si už mohli vyzkoušet 
hod nožem a  sekerou na terč. Dokonce jsme 
i potrénovali skok daleký z pohyblivého prkna. 
V  parku vedle zámku děti řešily kterak osvo-
bodit princeznu ze spárů draka v pohádkovém 
příběhu. Stříleli jsme z  luku na terče ve tvaru 
divočáka. Také jsme si vyzkoušeli svůj postřeh 
v Kimově hře a potrápili mozkové závity v po-
znávání jehličnatých stromů. Házeli jsme i  na 
terč tenisovým míčkem. Ani to nebylo zdaleka 
vše. Po tréninku dostal úplně každý účastník, 

velký i  malý, bodovací kartičku. Hned pak 
mohly začít soutěže naostro.

Že mnohé úkoly nebyly až tak jednoduché, 
a  že si děti na schůzkách jenom nehrají, se 
rodiče přesvědčili při přírodopisném kvízu 
anebo Kimově hře. Přitom soutěžící rozhodně 
nestrádali ani hladem, ani žízní. O uspokojení 
těchto potřeb se postarali dospělí Vlci. Z udír-
ny brzy zavonělo cigáro a na stole se objevily 
nádoby s teplým čajem a džusem. Z kotlíku si 
mohl každý dospělý nabrat pro zahřátí dokon-
ce i  svařák. Pozdě odpoledne, kdy již většina 
soutěžících měla vyplněnou celou bodovací 
kartu a maso z kotle bylo vytaženo, nastal ten 
pravý čas na hostinu.

Poté byly vyhlášeny výsledky soutěží, každý 
účastník dostal pamětní kartičku a ti nejlepší 
věcnou cenu. Avšak ani to nebyl ještě úplný 
konec. Další částí programu bylo promítání 
fotek v klubovně, na kterých je zachycena ce-
loroční činnost kmene Vlků. Přitom probíhala 
vášnivá debata o  dalších akcích na nadchá-
zející rok 2023. A že jich opět nebude zrovna 
málo. Naopak! 

Pravidelné pondělní schůzky dětí, každomě-
síční výpravy kmene - ta první je v  plánu na 
měsíc leden do jeskyní v okolí Holštejna. Po-
moc při pořádání akcí na Ekocentru Trkman-
ka, ekologické akce zaměřené na úklid okolí 

S rokem 2022 se kmen Vlků rozloučil 
nekonečnou řadou tvůrčích a inspirativních 
činností, přípravu pohoštění nevyjímaje!

města Velké Pavlovice, putovní výpravy a tá-
boření a  samozřejmě vyvrcholení činnosti 
kmene XXXIV. Letní expedice Vlků. 

Debatovalo se, plánovalo a vzpomínalo až do 
pozdních večerních hodin, zkrátka celé naše 
loučení bylo velmi povedené a všichni jsme se 
už začali těšit na další vlčí rok.

Vladimír Vystrčil – Medvěd

Opět po roce jsme o třetím lednovém víkendu 
navštívili Holštejn a jeho krásné okolí. Nocleh 
jsme měli zajištěný díky kamarádům z  míst-
ní speleologické skupiny na jejich základně, 
v  teple krásné chaty. Venku bylo počasí mra-
zivé a zimní. Bílá sněhová pokrývka prozářila 
úchvatnou krajinu tajemných jeskyní, závrtů, 
propadání a dalších přírodních úkazů Morav-
ského krasu.

V  sobotu po rozcvičce a  snídani nás dospělé 
vedly děti dle získaného plánku po označe-
né trase. Na pěti stanovištích plnily zadané 
úkoly, ve kterých si zopakovaly znalosti a do-
vednosti získané na kmenových schůzkách. 
Poznávání listnatých a  jehličnatých stromů, 
názvy mapových značek, vázání uzlů a hod na 
cíl (tentokrát sněhovou koulí). Když bylo vše 
objeveno, splněno a  zapsáno do bodovacích 
karet, navrátily se zpět na chatu, do tepla. 
Tady už na nás všechny čekal vydatný oběd. 
Po jeho zdolání a  krátkém odpočinku jsme 
opět vyrazili do terénu. Tentokrát do Holštejn-

ské jeskyně, kde měl být ukrytý poklad jeskyn-
ních skřítků. U jeskyně po krátké instruktáži, 
kde mají děti skrýš hledat, vydali se mladí Vlci 
za svitu svíček do temné jeskyně.

A  jak myslíte, že tato výprava dopadla? No, 
jak v  pohádkách! To znamená dobře. V  jed-
nom dómu, kam vedla úzká plazivka, byl po-
klad objeven. Protože bylo do večera ještě dost 
času, prozkoumali jsme celou jeskyni včetně 
spodního patra. Tam jsme kromě krápníků 
a spících netopýrů již žádné drahokamy nena-
šli. Nakonec jsme se vydali zpět do svého do-
časného teplého domova. Následovala večeře 
a  chvíle zpívání za doprovodu kytary. Tento-
krát však oproti předchozímu večeru brzy 
zaúčinkovala únava. Za chvíli se proto chatou 
ozývalo (v některých případech i dosti hlasité) 
oddechování zmožených spáčů.

Hned v neděli po ránu jsme svižně zabalili své 
batožiny, po chutné snídani uklidili jeskyňá-
řům základnu a  vyrazili na cestu k  domovu. 
Cestou jsme se ještě stavili na dohodnutou 

Na Holštejně byl v jeskyni ukryt poklad 
jeskynních skřítků. Naše děti jej díky svým 
dovednostem, znalostem a s notnou dávkou 
fi štrónu bleskurychle objevily!



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

27

1

2023

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ

KOSTEL SVATÉ KATEŘINY VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

HISTORIE BÝVALÉHO DOMU V ÚDOLÍ ČÍSLO POPISNÉ 84

Kostel sv. Kateřiny – netradiční stavba bez 
věže – viz šipka uprostřed obrázku

prohlídku přístupné jeskyně Výpustek, která 
se nachází v  údolí Křtinského potoka mezi 
Křtinami a Adamovem.

Okolí jeskyně bylo do roku 2001 přísně střeže-
ným vojenským prostorem. Jeskyně byla zná-
má od nepaměti, osídlena byla již před 15 tisíci 
lety. První zprávy o  jeskyni pocházejí z  roku 

1608, kdy byla tato popisována jako Dračí jes-
kyně nedaleko Křtin. Podrobně byla zmapo-
vána a  prozkoumána v  devatenáctém století 
Hugo Františkem Salmem a  později Karlem 
Absolonem, délka známých chodeb dosahuje 
okolo dvou kilometrů. V  budově u  jeskyně je 
také pěkná speleologická expozice pojedná-
vající o  Moravském krasu. Podívaná to byla 

nádherná a završila celou naši výpravu.

No a  teď nám nezbývá než se těšit na další 
akci, kterou bude zimní táboření v  tepee na 
kmenové louce u Okrouhlé, ale o tom bude řeč 
zase příště.

Vladimír Vystrčil – Medvěd

400 let uplynulo od doby, kdy Uhři vyplenili 
Pavlovice a pobořili původní kostel svaté Ka-
teřiny. Roku 1592 byly založeny fara a kostel 
sv. Kateřiny a v roce 1606 měl kostel jen jednu 
třetinu délky nynějšího chrámu a věž tomuto 
svatostánku scházela úplně.

Gotický kostel zasvěcený svaté Kateřině 
v  Pavlovicích byl za vpádu Uhrů roku 1623 
zpustošen tak, že po 30 letech čněly do výše 
jen holé zdi. Spolu s kostelem byly více méně 
komplet vypleněny i  celé Pavlovice, dokonce 
zanikla i fara.

V  nynějším místním kostele, který je zasvě-
cený Nanebevzetí Panny Marie, je kostel sv. 
Kateřiny vyobrazen na obraze nacházejícím 
se na bočním oltáři.

Dnešní barokní kostel zasvěcený Nanebevze-
tí Panny Marie byl postaven na prapůvodním 
místě, kde dříve stával právě gotický kostel sv. 
Kateřiny. Ten byl zcela zpustošen a zničen po 
bitvě na Bílé hoře roku 1623. Proto byl zčásti 
na jeho základech koncem 17. století vybudo-
ván Fridrichem z  Oppersdorfu nový kostel, 
takový, jaký ho známe do dnešních dnů. 

Oldřich Otáhal
Boční oltář ve velkopavlovickém kostele 
Nanebevzetí Panny Marie, jehož nedílnou 
součástí je obraz s malbou původního koste-
la sv. Kateřiny. 

Dům číslo popisné 84 v ulici V Údolí stával 
uprostřed cesty. V roce 1857 při sčítání oby-
vatelstva ve Velkých Pavlovicích byl dům 
ve vlastnictví France Surmana, ale nebyl 
obydlen. Při sčítání obyvatelstva ve Velkých 
Pavlovicích dne 15. ledna 1870 taktéž nebyl 
dům č. p. 84 obydlen. V roce 1880 v domě č. 
p. 84 bydlela rodina Štefkova. V  roce 1910 
v  domě č. p. 84 již bydlela rodina Zajíco-
vých. V  roce 1921 při sčítání obyvatelstva 
v  domě č. p. 84 bydlela rodina Zajícových. 
Zajícovi koupili dům od pana Surmana, kte-
rý se pak odstěhoval do Ameriky.

Oldřich Otáhal

Obrázek z roku 1942 zobrazuje dům Zajícových V Údolí ze spodní časti ulice, kde je možné 
otevřenými vraty spatřit maštal. Autorem kresby je německý voják.
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Letecké mapa z roku 1953 až 1961. Tehdy dům č. p. 84 
rodiny Zajícových V Údolí ještě stál, nebyl zbořen.

Školkaříčci si užívají kulturu plnými doušky. 
Paní učitelky pro ně sehrály divadelní představení pohádky O perníkové chaloupce.

Děti ze školky opět darovaly srdce, s lás-
kou… Tentokrát kamarádovi Kubovi, který 
s nimi cvičí LOKOMOCI.

Z levé strany domu, naproti sklepa rodiny Lacinovi, lze vidět kousek 
bočního vstupu do sklepa. Odtud vedla chodba až ke studni v parčíku 
na ulici Bezručova. Obyvatelé domu v dobách, kdy se skrývali ve 
sklepě, mohli tak chodit pro vodu, dle vyprávění J. Práta.

ŠKOLNÍ OKÉNKO

ŠKOLKA „NESPÍ“ ANI V ZIMĚ
Leden jsme v Mateřské škole Velké Pavlovice 
zahájili přípravami na vystoupení dětského 
folklorního souboru Sadováček na Krojovém 
plese 2023. Děti se již těšily, že mohou vystu-
povat a pilně secvičovaly tance. A výsledek ur-
čitě stál za to. Můžete se podívat i vy, zadáte-li 
do vyhledávače na kanále YouTube titulek: Sa-
dováček Velké Pavlovice 2023 - předtancování 
slovácké besedy.

Současně se začala připravovat další skupin-
ka dětí, která si pro nás připravuje muzikálek 
s  názvem „O  dvanácti měsíčkách“. Premiéra 

už klepe na dveře, tak se už nemůžeme dočkat.

Ve třídě Motýlků a Sluníček nám paní učitelky 
zahrály krásnou pohádku O  perníkové cha-
loupce. Ta se nám moc líbila a vůbec jsme se 
nemuseli bát ježibaby, protože jsme v ní paní 
učitelku také poznali.

Nezaháleli jsme ani my ostatní a  vyrobili si 
krásný „ptačí strom“ s  obrázky ptáčků, kteří 
u  nás přezimují. Každý den si je prohlížíme 
a učíme se je poznávat.

Zapojili jsme se také do soutěže „Srdce s lás-
kou darované“. Jde o výtvarný výrobek, který 
ze srdce a s láskou někomu darujeme. My jsme 

se rozhodli Srdce darovat našemu velkému 
kamarádovi Kubovi, který za námi každý tý-
den jezdí cvičit LOKOMOCI. Máme ho moc 
a moc rádi, a proto jsme mu srdce věnovali.

Na začátek roku je to aktivit dost a dost. A po-
řád se máme na co těšit. Děti ze Sadováčku se 
již chystají na své další vystoupení, tentokrát 
na Velkopavlovické ostatky. Připravujeme se 
i na karneval a na spousty dalších vystoupení 
a akcí.

Kolektiv pedagogických pracovníků 
Mateřské školy Velké Pavlovice
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PŘEMYSL KINCL VÍTĚZEM 
CELOSTÁTNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 
„JÁ, PREZIDENT“

„AŽ JÁ BUDU PREZIDENT“ 
ANEB ZAMYŠLENÍ DĚTÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOUČÁSTÍ PROJEKTU
MODERNIZACE INFRASTRUKTURY ZŠ VELKÉ PAVLOVICE

Na měsíc leden vyhlásila česká televize ČT 
edu literární soutěž pro žáky základních 
a středních škol na téma „Já, prezident.“ Žáci 
a  studenti měli za úkol napsat, co by dělali 
v roli prezidenta nebo o čem by s prezidentem 
mluvili, kdyby ho potkali.

Ze Základní školy Velké Pavlovice se této sou-
těže zúčastnilo celkem 5 žáků, 2 žáci z  2. B 
třídy a 3 žáci z 5. A třídy. Do soutěže se přihlá-
silo více než tisíc žáků a studentů z celé České 
republiky. 

Nejmladší a  zároveň nejpočetnější kategorii 
(1. stupeň ZŠ) vyhrál žák naší školy Přemysl 

Kincl z 2. B třídy. Porota ocenila jeho kreati-
vitu a originalitu. Jeho příspěvek načetl herec 
Zdeněk Piškula a je možné se na něj třeba prá-
vě teď podívat na webu ČT.

Přemečkovi blahopřejeme a  děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy. Dále mu jako tříd-
ní učitelka 2. B děkuji za výhru, kterou získal 
pro celou naši třídu – prohlídku České televize 
s  unikátním programem, který vtáhne žáky 
do zákulisí vysílání i tvorby ČT. Všichni se už 
do Prahy moc těšíme!

Mgr. Martina Dobrucká, 
třídní učitelka 2. B třídy

Vítězná práce žáka 
Přemysla Kincla 
na téma „Až já budu 
prezident“
Když nemůžu usnout, tak mi maminka ří-
kává: „Představuj si, jak jednou budeš vědec 
nebo jak jsme byli na výletě.“ Jenže myslet na 
tyhle věci mě omrzelo, tak jsem si jednou začal 
představovat, jak budu prezidentem.

Kdybych byl prezident, tak vylepším tepelné 
elektrárny na ekologické. Zasadím ve Velkých 
Pavlovicích les. Zruším všechny komunistic-
ké strany v ČR. Pocestuji na Krétu a do Země 
Marie Byrdové na Antarktidě. Nechám posta-
vit více přečerpávacích elektráren. Vytvořím 
nový časopis. V  Luhačovicích zprovozním 
Vincentku 2 a  nechám plnit do lahví pramen 
Jubilejní, protože si myslím, že je fakt dobrý. 
Poučím lidi o tom, že by měli jezdit více na kole 
než autem a vymyslím superkolo. 

Budu kritizovat kouření a vylepším recyklaci 
odpadu. Zruším války a zasadím v ČR prales, 
aby tu žila speciální zvířata. Budu psát po-
hádky pro děti a  budu je předčítat v  televizi 
na ČT24. Dám vyznamenání České ornito-
logické společnosti. Vyhlásím nový národní 
park, třeba Pálava. Postavím město, kde se 
bude mluvit esperantem a kde rodiče nebudou 
muset chodit do práce a budou jim padat pe-
níze z  trubice. Zařídím více lékařů a  zubařů. 
A podpořím Čtyřlístek.

Přemysl Kincl, 2. B

Avšak nejen práce Přemysla Kincla byla krás-
ná a  navíc velmi podnětná. Děti se vážně za-
mýšlely, jaký by měl dle jejich osobního názo-
ru prezident naší republiky být, jak by se měl 
chovat, o co usilovat a co od něj očekávají.

Ke svým fantazií nabitým úvahám dodaly 
i velmi zajímavé rady! Proto se s chutí začtěte 
do následujících vybraných prací. 

Mgr. Eva Drienková, 
pedagožka Základní školy Velké Pavlovice

Až já budu prezidentka
Až já budu prezidentka, tak vysadím více stro-
mů a chtěla bych být spravedlivá k lidem, pří-
rodě a  zvířatům. Nechala bych postavit více 
nemocnic a  zvířecích útulků. Pokusila bych 
se snížit ceny energií. Chtěla bych, aby každý 
mohl dělat, co ho baví a  zajímá a  nemusel se 
ohlížet, jestli na to má dostatek peněz. 

Chtěla bych, aby nebyli na světě milionáři 
a  bezdomovci, ale aby každý měl dost peněz 
na dům, jídlo, rodinu a aby každý měl střechu 
nad hlavou a nikde se neválčilo.

Darina Čejková, 5.A 

Až já budu prezident
Až já budu prezident, tak bych se zastával 
pravdy a svobody, jak T. G. Masaryk.

Prezident by měl slušně reprezentovat Čes-
kou republiku. Rád bych udržoval mír mezi 
zeměmi. Chtěl bych pomáhat udržovat zdravé 
životní prostředí. Rád bych spojoval celý lid. 
Měl bych být čestný a  férový. Chtěl bych být 
slušný a nemluvit sprostě. Budu umět anglic-
ky (a více jazyků), abych se dorozuměl. Vybral 
bych si správné spolupracovníky do týmu, aby 
mi pomohli splnit můj sepsaný plán.

Chtěl bych být usměvavým a  dobrým prezi-
dentem.

Mikuláš Prokeš, 5. A 

Až já budu prezident
Kdybych byl prezident, tak bych zakázal všeli-
jaké války. Raději bych se zkusil na všem v kli-
du domluvit.

Ještě bych zakázal drogy, protože kdybychom 
brali drogy, pomalu bychom všichni vyhynuli, 
protože drogy mají škodlivé látky. Co bychom 
dělali, kdybychom všichni vymřeli? Nemohli 
bychom dělat nic, protože bychom byli vyhy-

nutí. Proto bych zakázal drogy.

Ještě se mi nelíbí, že lidi odhazují odpadky 
a znečišťují naši zemi. Měli bychom ji chránit. 
Půdu, ve které roste naše potrava, nic nena-
hradí. Taky bych zamezil plýtvání a znečišťo-
vání vody. Potřebujeme ji pro sebe i  pro růst 
rostlin.

Ještě bych fi nančně podporoval nemocné děti, 
které se narodili chudým rodičům. Někdo 
nemá štěstí, že se narodil v zemědělské kraji-
ně jako my. My si můžeme sami pěstovat po-
travu. To třeba v některých částech naší země 
nejde. Mají třeba neúrodnou půdu nebo málo 
vody. Takové rodiny bych podporoval.

Jindřich Stávek, 2. B

Dne 30. listopadu 2022 dětem ze ZŠ a  MŠ   
Starovičky, ZŠ a  MŠ Němčičky, ZŠ a  MŠ 
Bořetice a dne 7. prosince 2022 dětem z MŠ 
Velké Pavlovice nabídla Základní škola Velké 
Pavlovice v učebně fyziky a chemie prezenta-
ci zajímavosti z geometrické optiky.

Děti se aktivně zapojovaly a doplňovaly naše 
informace ke vzniku, šíření, odrazu a  lomu 
světla. K  pokusům jsme mohli využít mož-
nosti fyzikální učebny a  děti ve tmě s  napě-
tím sledovaly paprsky laserů odrážející se od 
zrcadel a  procházející vzduchem, vodou či 

sklem. Při ukázce spojek a rozptylek pozna-
ly, jak fungují brýle, které někteří používají 
k lepšímu vidění.

Děti si mohly vyzkoušet psát zrcadlový zá-
pis svého jména a  zjistily, že to není vůbec 
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snadné. Tímto pochopily, proč nápis ambu-
lance je na sanitce psán zrcadlově. Také po-
zorovaly, jak se obyčejná slámka na pití láme 
v hladině vody ve sklenici. Velké nadšení pro-
jevovali hlavně školáčci, předváděné pokusy 
často doprovázeli potleskem.

Z našeho pohledu to byla velice zdařilá akce 
a nás samotné pedagogy to velmi bavilo. Už 
teď se těšíme na další podobné setkání se ši-
kovnými dětmi.

Ing. Pavel Hanzálek & Mgr. Jiří Slavík, 
pedagogové Základní školy Velké Pavlovice

Pochopit základní principy přírodních jevů 
a učit se fyziku už ve školce? Proč ne? Zde 
se bezezbytku naplnil rozměr hesla J. A. 
Komenského „Škola hrou“.

Fyzika není až tak záludná věda, jak by se 
mohlo na první pohled zdát. Je důležité se jí 
nebát! Vždyť je všude kolem nás.

ŽÁCI ZŠ VELKÉ PAVLOVICE SE ÚČASTNILI
NATÁČENÍ POŘADU UŽ TAM BUDEM!

PREVENTIVNÍ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Žáci Základní školy Velké Pavlovice si vy-
zkoušeli své znalosti a  dovednosti v  soutěž-
ním pořadu ostravské televize „Už tam bu-
dem!“.

Družstvo ve složení Sára Hasilová, Anna 
Kašpárková, Marek Cvan, Emma Mwanyolo 
a  Teodor Stávek přijalo pozvání na natáčení 
do VIDA parku v  Brně. Soupeřem jim bylo 
družstvo ze Základní školy Bánovec u Uher-
ského Brodu.

Po úvodní scénce Ducháčka a pana Generála 
bylo všem jasné, že tématem soutěžního dne 
bude fyzikální veličina pohyb. Od toho se 
potom odvíjely vědomostní soutěže. Týmová 
soutěž představovala házení pingpongových 
míčků do kelímků. Ve sportovní disciplíně si 
týmy změřily síly v  jízdě na koloběžce. Che-
mické pokusy sice družstva neprováděla, ale 
měla odpovědět, jak pokus dopadne. Postřeh 
si vyzkoušeli kluci ve skládání obrazců.

Natáčení probíhalo celý den až do odpoled-
ních hodin. Žáci tak nahlédli pod pokličku 

celého dění okolo takového pořadu a  mno-
zí byli překvapení, co to vše obnáší. Povely 
klapka a akce jim určitě utkví v paměti.

A  jak to dopadlo? To se dozvíte ve vysílání 
v pátek 10. března 2023 na programu České 

Už tam budem? Tak se jmenuje soutěžní pořad České televize, kterého se zúčastnilo družstvo 
naší ZŠ. Tak se nezapomeňte 10. nebo 12. března dívat!

televize ČT Déčko anebo v  repríze v  neděli 
12. března 2023.

Ing. Lenka Bukovská, pedagožka 
Základní školy Velké Pavlovice

V prvním pololetí letošního školního roku 
absolvovali naši žáci některé preventivní akce 
a mnoho dalších je naplánováno na druhé po-
loletí školního roku.

Na říjen a listopad jsme připravili pro žáky 8. 
a 9. ročníků preventivní program ve spoluprá-
ci s K-centrem Břeclav. Program byl rozdělen 
na dvě části. První se uskutečnila ve škole 
a  šlo o  besedu na téma Užívání návykových 
látek. Vedoucí K-centra Břeclav Bc. Hana 
Hajduchová seznámila žáky s různými druhy 
návykových látek a riziky jejich užívání. Pou-
čila je o tom, jak se mají chovat, když je někdo 
v jejich okolí pod vlivem drog. Doporučila jim, 
že se mohou na K-centrum kdykoliv obrátit, 
když budou potřebovat pomoc pro sebe nebo 
své blízké se závislostí na drogách a jiných ná-

vykových látkách.

Druhá část tohoto preventivního programu 
se uskutečnila přímo v  Kontaktním centru 
v Břeclavi. Žáci byli provedeni prostory Kon-
taktního centra a  seznámeni s  jejich účelem. 
Podle zpětných reakcí žáků se akce setkala 
s kladnými ohlasy.

Koncem ledna se konala pro 6. a  7. ročníky 
beseda s  policistou a  preventistou Jihomo-
ravského kraje panem poručíkem Ing. Miro-
slavem Měchurou na téma Šikana a  Kyber-
šikana. Žáci se velice aktivně zapojovali již 
od samého začátku do debaty. Dozvěděli se 
mnoho informací, například, které sociální 
sítě patří mezi ty nejrizikovější. Seznámili se 
i  s  dalšími riziky souvisejícími se sociálními 
sítěmi jako jsou různé výzvy, falešné profi ly, 

nepravdivé informace a také se dověděli, jak se 
před šikanou a  kyberšikanou bránit. Nejvíce 
žáky zaujaly příběhy z  reálného života, které 
v besedě zazněly.

Na únor a  duben máme naplánovány s  pa-
nem poručíkem Ing. M. Měchurou ještě další 
besedy pro 4. – 9. ročníky: Bezpečně v kyber-
prostoru, Šikana, Kyberšikana a  Závislosti 
a drogy.

Ve druhém pololetí absolvují 6. – 9. ročníky 
online přednášky na téma Trestně právní po-
hled na šikanu a  3. – 5. ročníky online před-
nášku Projevy šikany na 1. stupni a  možné 
tresty.

V  lednu a  únoru proběhly v  7. ročnících pro-
gramy k  mapování vztahů ve třídě pod vede-
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Žáci sedmé třídy se v lednu l. r. zúčastnili 
přednášky na téma Šikana a Kyberšikana. 

Matematická soutěž 
na I. stupni ZŠ

Tak tyto holky vám to bez chybičky spočítají (zprava) Alžběta Havlínová, 
Valentina Šulová a Zoe Nováková.

ním metodičky prevence Mgr. Hany Adamu-
sové z  PPP Břeclav. Cílem těchto programů 
je harmonizace vztahů ve třídě a  podpoření 
pozitivní komunikace mezi žáky.

V  březnu až květnu jsou pro 1. – 9. ročníky 
objednány další programy primární pre-
vence, které přijedou realizovat pracovníci 
společnosti Podané ruce Brno a  společnosti 
Hope4kids, s  nimiž naše škola spolupracuje 
pravidelně již mnoho let. Jde o  certifi kované 
preventivní programy, jejichž cílem je zábav-
nou formou budovat charakter dětí a  před-
cházet jejich rizikovému chování. Programy 
vybrané pro letošní školní rok mají různé 
zaměření: Jak se chránit před nebezpečnými 

situacemi, Jak překonat starosti ve škole, Buď-
me kamarádi, Předsudky, Bezpečné užívání 
chytrých telefonů a tabletů, Intimita a bezpeč-
né sexuální chování a další.

Nabídka preventivních programů pro žáky je 
v letošním školním roce velmi bohatá a pestrá, 
neboť v období covidu nemohly být preventiv-
ní akce realizovány, což se odrazilo i v sociali-
začních dovednostech a chování dětí. Věříme, 
že se preventivní programy setkají u  žáků 
s  kladnými ohlasy a  hlavně, že ovlivní jejich 
postoje tak, aby se rizikovým jevům vyhnuli.

Mgr. Halka Buryová, zástupce ředitele 
Základní školy Velké Pavlovice

Na přelomu roku proběhla na I. stupni Zá-
kladní školy Velké Pavlovice matematická 
soutěž „Úkoly pro chytré hlavičky“.

Soutěže v  matematice jsou vhodným aktivi-
začním prostředkem, mohou vést ke zlepšení 
vztahu žáka k matematice i lepším výsledkům.

Žáci se setkali s  netradičními typy úloh, kte-
ré vyžadovaly nejenom dobré znalosti, ale 
i  samostatné uvažování a  kreativní přístup. 
Díky soutěžím tohoto typu můžeme odhalit 
matematický talent u  našich žáků. Nejlepší 
řešitelé z jednotlivých ročníků dostali diplom 
a věcnou odměnu.

1. ročník
1. Lucie Kamenská, I .B
2. Anna Šťavíková, I. B
3. Apolena Bednářová, I. B

2. ročník
1. Eliška Rožnovská, II. B
2. Anna Kostrhounová, II. B
3. Vojtěch Julinek, II. B
3. ročník
1. David Gawel, III. B
2. Jan Sadílek, III. B
3. Maxim Otáhal, III. A
4. ročník
1. Ema Karafi átová, IV. B
2. Matyáš Godlewský, IV. B
3. Jakub Stávek, IV. B
5. ročník
1. Barbora Uvírová, V. A
2. Alžběta Havlínová, V. A
3. Valentina Šulová, V. B
Všem dětem děkujeme za účast v  soutěži 
a blahopřejeme vítězům.

PhDr. Jitka Martincová, 
pedagožka Základní školy Velké Pavlovice

Druhé místo 
v okresním kole 
matematické olympiády
Žákyně páté třídy Základní školy Velké Pavlovi-
ce Alžběta Havlínová slavila úspěchy již v mno-
ha soutěžích. Do okresního kola Matematické 
olympiády Z5 se z  pátých tříd probojovaly 
z Velkých Pavlovic tři žačky a to právě Alžběta 
Havlínová, Valentina Šulová a Zoe Nováková. 

Konkurence z  okolních škol byla obrovská. 
Dne 25. ledna se v dějišti Matematické olym-
piády, tedy v  Břeclavi, sešlo 18 soutěžících, 
kteří měli na vyřešení náročných úloh 90 mi-
nut. Alžběta úlohy zvládla výborně a  díky 
svým matematickým dovednostem obsadila 
famózní 2. místo.

Alžbětě blahopřejme a  děkujeme za skvělou 
reprezentaci Základní školy Velké Pavlovice. 

Mgr. Eva Drienková, pedagožka 
Základní školy Velké Pavlovice

Nejlepší počtářky z 1. ročníku (zleva) 
Lucie Kamenská, Anna Šťavíková 
a Apolena Bednářová.
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Vítězové turnaje ve stolním fotbálku – chlapci.

Vítězky turnaje ve stolním fotbálku – dívky. 

Páťáci a stolní fotbal

Pololetní vysvědčení 
na velkopavlovickém 
gymnáziu

Certifi káty 
Cambridge 2022

Lednový Den otevřených 
dveří na gymnáziu

Best in English 2022

Přivítání druhého pololetí proběhlo v pátých 
třídách Základní školy Velké Pavlovice netra-
dičně, ve sportovním duchu. Žáci si změřili 
své dovednosti ve stolním fotbalovém turnaji.

Nejdříve proběhla třídní kola a dva vítězné 
týmy chlapců i dívek se utkaly ve fi nále. Hra 
byla napínavá, protože výsledky byly velmi 
vyrovnané. 

Vítězům blahopřejeme!

Kategorie chlapci:
1. místo – Jarek Kašpárek & Jan Haman

2. místo – Lubomír Jílek & Jan Havránek

3. místo – Marek Hanák & Max Svrček

Kategorie dívky:
1. místo – Alžběta Havlínová 
& Amálie Janovská

2. místo – Magdaléna Havlíková 
& Lada Krajcarová

3. místo – Tereza Kallusová 
& Amálie Pláteníková

Mgr. Eva Drienková & Mgr. Jitka Řádková, 
pedagožky Základní školy Velké Pavlovice

Dříve než si studenti našeho gymnázia začali 
užívat jednodenních pololetních prázdnin, 
obdrželi v úterý 31. ledna 2023 pololetní výpis 
vysvědčení. Tím se období školní výuky do-
stává do své druhé poloviny.

Na nižším stupni gymnázia (prima až kvarta) 
prospělo s  vyznamenáním 73 žáků. Pochva-

lu třídního učitele za toto pololetí obdrželo 
12 žáků, pochvalu ředitele školy obdržel 1 žák 
za vzornou reprezentaci školy v  soutěžích. 
Napomenutí třídního učitele za porušení škol-
ního řádu bylo uděleno ve 2 případech. 

Na vyšším stupni gymnázia (kvinta až ok-
táva, 1. A až 4. A) prospělo s  vyznamenáním 
64 žáků, neprospěli 3 žáci a 1 žák nebyl hod-
nocen pro nedostatek podkladů pro klasifi -
kaci. Studenti, kteří dosáhli za první pololetí 
vyznamenání, obdrželi prospěchové stipen-
dium. Jeho smyslem je motivovat žáky školy 
k  lepším studijním výsledkům. Třídní učitelé 

udělili 31 pochval za příkladné a  svědomité 
plnění školních povinností, pochvalu ředi-
tele školy obdrželo 5 studentů za příkladnou 
reprezentaci školy v  soutěžích a  projektech. 
Z pohledu přijatých výchovných opatření byla 
udělena 1 důtka třídního učitele. 

Za první pololetí je průměrná omluvená ab-
sence 86 hodin na žáka. Průměrný prospěch 
na žáka školy je pak 1,67.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Na začátku prosince 2022 studentky Micha-
ela Dufková a  Viktorie Škrobáková z  třídy 
4. A  složily zkoušku B2 Exam (dříve FCE). 
A  protože testy zvládly na výbornou, získaly 
jazykovou úroveň C1 podle SERR. Student-
kám srdečně blahopřejeme! Získáním certifi -
kátu se jim otevírají nové možnosti, ke kterým 
bezesporu patří studium v zahraničí či dobré 
pracovní příležitosti, protože zkoušky jsou 
mezinárodně uznávány jak středními škola-
mi, tak mnohými univerzitami po celém světě.

Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D., 
pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice

V loňském ročníku (2022) mezinárodní sou-
těže Best in English byla opravdu veliká kon-
kurence. Oproti předchozímu roku se přihlá-
silo o  třetinu více škol a  účastníků, přesněji 
22.779 soutěžících ze 34 zemí světa, kromě 
evropských států např. z  Malajsie, Saúdské 
Arábie či Spojených arabských emirátů. O to 

Ve středu dne 11. ledna 2023 se na Gymná-
ziu Velké Pavlovice uskutečnil v odpoledních 
hodinách tradiční lednový „Den otevřených 
dveří“. Program dne byl i tentokrát zaměře-
ný především na budoucí zájemce o studium, 
kteří povětšinou přichází v doprovodu svých 
rodičů. 

Během odpoledne se studenti vyšších roční-
ků věnovali příchozím uchazečům, provázeli 
je po areálu školy, poskytovali osobní zkuše-
nosti s výukou na naší škole. Velkému zájmu 
se těšili vzorové testy z matematiky a českého 
jazyka, které si uchazeči odnesli na vypraco-
vání domů. Zájem nás natolik překvapil, že 

jsme ani nestačili registrovat, jak středeční 
odpoledne rychle uteklo. 

Děkujeme všem za zájem a věříme, že se se-
tkáme na přijímacích zkouškách a s některý-
mi nováčky ve školních lavicích se začátkem 
školního roku.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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větším oceněním naše umístění je.

Na prvním místě z naší školy se umístila Lu-
cie Straková ze sexty, která získala 56. příčku 
v  republice a  125. místo na světě. Na dru-
hém místě je Martin Straka z oktávy, který je 
58. v republice a 128. na světě. Na třetím místě 
se umístila Iveta Šedivá ze sexty, která zaujala 
223. místo v  republice a  520. místo na světě. 
Všem 26 soutěžícím gratulujeme a z jejich vý-
sledků máme opravdu velikou radost.

Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D., 
pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice

ERASMUS PRO PEDAGOGY GYMNÁZIA
Gymnázium Velké Pavlovice vědomě navá-
zalo na mobility v  rámci projektu Erasmus+ 
KA1 (vzdělávací mobility jednotlivců) z  let 
2017–2019 (koordinátorka projektu Mgr. Re-
nata Bláhová) a vyslalo i v novém projektu své 
učitele na vzdělávací programy do zahraničí.

Náš nový projekt trvající 18 měsíců (09/2021–
03/2023) byl vystavěn na těchto dvou základ-
ních cílech – zaprvé, posílit jazykové kompe-
tence učitelů a  dosáhnout tak vyšší úrovně 
znalosti cizího jazyka s cílem poskytnout stu-
dentům našeho gymnázia kvalitní jazykovou 
výuku; zadruhé, poznání nových výukových 
metod a  technik, např. kreativní přístupy, 
CLIL (část výuky nejazykových předmětů ve-
dená v angličtině), ICT apod.

Projekt byl určen pěti učitelům naší školy, 
výjezdů bylo šest. Učitelé cílili na jazyky jako 
angličtina, němčina a  italština. Kurzů ang-
lického jazyka či metodologických kurzů na 
Maltě se účastnili p. uč. Ivana Hrozková, Petr 
Kadlec, Stanislav Rubáš a Eliška Kaszper, do 
bavorského města Regensburg se odjela vzdě-
lávat p. uč. Jana Lorenzová a do italské Floren-
cie Eliška Kaszper.

Učitelé byli s výukou v zahraničí velmi spoko-
jeni a nyní se snaží své poznatky a dovednosti 
aplikovat i ve výuce.

Zážitky a  zkušenosti pedago-
gů gymnázia aneb Zahraniční 
jazykové kurzy na vlastní kůži
Kurz byl pro mě přínosný hned z  několika hle-
disek. Zaprvé jsem si osvěžil a prohloubil jazyk 
v  mluvené podobě a  zadruhé jsem poznal lidi 
z  různých částí světa, takže jsem našel nové 
přátele a tím i získal nové znalosti o daných ze-
mích a jejich kulturách. 

Jsem učitel dějepisu a  společenských věd a  an-
glický jazyk využívám v  rámci CLILu, a  to ze-
jména ve třetích a čtvrtých ročnících v hodinách 
dějepisu. Párkrát do měsíce jsou hodiny vedeny 
v  anglickém jazyce, tzn. nejen výklad a  řízená 
diskuse, ale i  studijní materiály, jako jsou pra-
covní listy, jsou studentům předávány v anglič-
tině.

V  rámci mezipředmětových vztahů je to skvělý 
doplněk i  pro předměty, které se běžně vyučují 
v jazyce českém.

Stanislav Rubáš, Sprachcaffe Malta

Za největší přínos považuji možnost komuniko-

vat s lektorkou a kolegy z kurzu a vytvářet si tak 
nový náhled na výuku jazyka. S kolegyní z Pol-
ska jsme se dohodli na další spolupráci, kdy se 
naše škola zúčastní společného projektu zemí 
Visegrádské čtyřky.

Petr Kadlec, ETI Malta

 urz splnil všechna má očekávání, byl veden vel-
mi erudovanou lektorkou. Prezentované aktivity 
byly velmi prakticky orientovány a zohledňovaly 
požadavky na jazykovou výuku zaměřenou na 
kompetence 21. století. 

Ve dvou týdnech jsme měli možnost si vyzkou-
šet komunikační aktivity, aktivity zaměřené na 
poslech i  na práci s  moderními technologiemi. 
Velmi přínosné byly materiály, které jsme mohli 
na místě vyzkoušet v roli studentů.

Ivana Hrozková, ETI Malta

Velmi oceňuji možnost seznámit se se samot-
ným městem Regensburg, s  jeho architekturou 
a  životním stylem obyvatel. V  jednom z  kurzů 
jsem se seznámila s  bavorským jazykem, zvyky 
a  také vynikající kuchyní. Během pobytu v  Ba-
vorsku jsem navštívila i další města, například 
Norimberk či Mnichov. Nabyté vlastní poznatky 
ráda předávám v hodinách němčiny.

Během výuky jsem se naučila novým metodám 
práce a sama na sobě si vyzkoušela, jak fungují 
a nyní je ve vlastních hodinách němčiny i ruštiny 
velmi ráda a často využívám. Kurz se stal také 
setkáním učitelů z  různých zemí, umožnil tak 
vzájemné sdílení zkušeností při výuce jazyků. 

Jana Lorenzová, Regensburg

Setkávat se a bavit se – to bylo pro mě a určitě 
i  pro všechny ostatní účastníky kurzu to nejin-
spirativnější. Seznámila jsem se s učiteli z Fran-
cie, Švýcarska, České republiky a Polska. V této 
mezinárodní pestrosti se cítím jako ryba ve vodě. 
Proto ji chci udržovat i  prostřednictvím eTwi-
nningu na naší škole.

eTwinning je aktivita Evropské komise zaměře-
ná na online spolupráci mezi školami, vzdělává-
ní a vzájemnou komunikaci studentů. Rozhodla 
jsem se aktivně zúčastnit těchto projektů, a  to 
konkrétně se třídami sekunda a  kvarta. Tato 
činnost mi přináší opravdovou radost.

Eliška Kaszper, ETI Malta

V  současné době na škole fungují dva kroužky 
italštiny – pro začátečníky a  mírně pokročilé. 
Studenti naší školy vyjíždějí o  letních prázdni-
nách na dovolenou do Itálie a mým cílem je děti 
naučit komunikovat na základní úrovni v  Itálii 

Julie Veverková 
reprezentuje 
velkopavlovické 
gymnázium v jazykových 
soutěžích
Studentka septimy Gymnázia Velké Pavlovi-
ce Julie Veverková prokázala svůj talent již ve 
druhé překladatelské soutěži v ruském jazyce.
Dne 21. prosince 2022 proběhlo v Praze slav-
nostní vyhlášení soutěže pro začínající pře-
kladatele РАДУГА-DUHA, organizované 
Ruským domem a  Mezinárodním kulturním 
institutem Klíč.
Julie Veverková ze septimy se v  konkurenci 
soutěžících z  celé České republiky umístila 

na 2. místě. Odvezla si diplom, věcnou cenu 
a  radost z  úspěchu, za kterým stojí nejen její 
talent, ale i pracovitost.
Julie slavila úspěch už na podzim, kdy se 
umístila na 1. místě ve školním kole překla-
datelské soutěže organizované pod záštitou 
Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. Julii patří velká gratulace a přání 
dalších úspěchů.
Za pochvalu stojí, že se studenti zapojují do 
soutěží. Věnují jim čas a  píli nad rámec škol-
ních povinností, někdy musí překonávat 
ostych a  obavy, ale současně mohou objevit 

Julie Veverková studentka třídy septima 
Gymnázia Velké Pavlovice zabodovala 
v ruskojazyčné soutěži. 

svůj talent, zažít radost z úspěchu, najít chuť 
dál se rozvíjet. V neposlední řadě svým úspě-
chem reprezentují naše gymnázium a motivu-
jí ostatní studenty. 

Mgr. Jana Lorenzová, 
pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice
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– objednat si cappuccino, cítit se jistě v obchodě 
nebo rozumět nápisům ve městech. I já jsem se 
osmělila a účastním se vzdělávacích programů 
pro učitele italštiny.

Eliška Kaszper, Centro Machiavelli Firenze 

V současné době s kolegy přemýšlíme, co dál 
a hledáme další nové možnosti našeho vzdělá-
vání i vzdělávání našich žáků. Domníváme se, 
že tyto mobility byly významným impulsem 
pro náš profesní i osobnostní růst. Oživily na-
bídku vzdělávání a  otevřely nové příležitosti 
pro další spolupráci s evropskými školami. 

Eliška Kaszper, koordinátorka projektu

Předvánoční návštěva 
Radosti v Brumovicích

Gymnazisté vánočně ladili na jarmarku u radnice

Zimní srdíčkové dny pomáhají

Vzpomínka 
na studentský vánoční 
koncert

Ve středu 21. prosince 2022 byli studenti a pe-
dagogové Gymnázia Velké Pavlovice pozváni 
na návštěvu Sociálně terapeutického centra 
Radost v Brumovicích, které patří pod Diako-
nii Betlém.

Sedm studentek a jeden student se zúčastnili 
programu, který pro nás byl nachystán jako 
poděkování za sbírku, kterou jsme pro klienty 
Betléma zorganizovali. 

V  chráněné dílně si studenti mohli vyzkou-
šet za pomoci klientů vyrobit plovoucí svíč-
ky a  mýdla a  dále si také mohli prohlédnout 
krásné prostory centra, ve kterém se klienti 
vzdělávají, hrají si či relaxují. Největší nadšení 
vyvolala tzv. snoezelen místnost, ve které si 
někteří vyzkoušeli i bazální stimulaci a rozlič-
né hudební nástroje, které mají sloužit k uvol-
nění těla i mysli.

S  pracovníky střediska jsme se domluvili, že 
bychom rádi navázali další spolupráci, napří-
klad formou dobrovolnictví.

Mgr. Jana Strouhalová, 
pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice

Studenti velkopavlovického gymnázia 
navštívili v čase adventním Sociálně tera-
peutické centrum Radost v Brumovicích. 
Rozhodli se, že budou coby dobrovolníci 
této instituci i nadále pomáhat.

Vánoční koncert v kostele v podání studentů 
Gymnázia Velké Pavlovice pod vedením 
paní učitelky Mgr. Jany Strouhalové. 

Po dlouhých třech letech, ve čtvrtek 20. pro-
since 2022, se velkopavlovickým kostelem 
opět nesly tóny koled v podání studentů Gym-
názia Velké Pavlovice.

Posluchačům se představili se svým pásmem 
studenti primy a sekundy a dále školní sbor 
tvořený studenty kvarty a vyšších ročníků. 
Letošní ročník bych navíc ozvláštněn i velkým 
zástupem muzikantů, kteří všechny zpěváky 
doprovodili. 

Děkujeme rodičům, prarodičům, bývalým 
studentům a všem dalším, kteří nás přišli pod-
pořit a svým potleskem ocenili všechny, kteří 
se na přípravě koncertu podíleli.

V průběhu vánočního koncertu a také jarmar-
ku, který mu předcházel, se z dobrovolných 
příspěvků podařilo vybrat více než 20.000 ko-
run. Část peněz poputuje studentovi našeho 
gymnázia, který je v nelehké fi nanční situaci 
na zakoupení společenského oděvu na školní 
ples, a zbylá částka bude věnována středisku 
Betlém.

Mgr. Jana Strouhalová, 
pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice

V neděli 18. prosince 2022 se studenti Gym-
názia Velké Pavlovice představili na tradičním 
vánočním jarmarku, který se konal na náměstí 
před velkopavlovickou radnicí. Publiku zazpí-
vali čtyři koledy, od lidových po nové moderní.

Za své krásné vystoupení si vychutnali zaslou-
žený potlesk, nejeden z  posluchačů si s  mla-

dými talentovanými muzikanty a  zpěváky 
zanotoval. Studentům touto cestou posíláme 
upřímné poděkování za zpříjemnění advent-
ního času.

Mgr. Jana Strouhalová, 
pedagožka Gymnázia Velké Pavlovice

Studenti velkopavlovického gymnázia se zúčastnili se svým pásmem koled 
tradičního Vánočního jarmarku u radnice. Byli skvělí!

V rámci Zimního srdíčkového dne, který pro-
běhl 7. prosince 2022, se podařilo studentům 
Gymnázia Velké Pavlovice prodat sbírkové 
předměty v celkové částce 11.168 Kč.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc vážně ne-
mocným dětem, které jsou stabilně odkázány 
na domácí péči svých rodičů, a to na pořízení 
různých rehabilitačních a zdravotních pomů-
cek k usnadnění jejich nezbytné celodenní 
péče, kterou si jejich stav vyžaduje.

Ředitelství školy srdečně děkuje všem za pod-
poru této akce.

Sbírka probíhá také online a přispět tak může-
te kdykoliv, třeba právě teď!

Návod „jak na to“ naleznete na webu na 
www.srdickovedny.cz

Více informací také na  www.zivotdetem.cz, 
www.twitter.com/ZivotDetem

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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DÍKY PROJEKTU ERASMUS+ DO KARIBIKU

ZASPORTOVAT SI A PŘISPĚT NA DOBROU VĚC

Dovolte, abych se vám představil. Mé jméno 
je Samuel Horák a  jsem student třídy kvarta 
Gymnázia Velké Pavlovice. Rád bych se s vámi 
podělil o mé zážitky z Karibiku, kam jsem se 
dostal díky projektu Erasmus+.

Tento projekt Erasmus+ byl již můj čtvrtý 
a tak jsem moc dobře věděl, co očekávat. Ale 
i  tak mě v  několika ohledech překvapil. Byl 
v karibském Sint Maartenu. Ostrov se dělí na 
jižní holandskou část a  na severní francouz-
skou část.

Téma znělo „Capture Nature“ neboli „Zachyť 
přírodu“ a  jsem rád, že bylo velmi otevřené. 
Workshopy jsme začínali okolo půl desáté do-
poledne a trvaly do oběda. Poté další aktivity 
končily mezi druhou a třetí hodinou odpoled-
ní. Na mnou absolvovaných projektech končí-
valy tyto aktivity klidně až okolo večeře, takže 
mě tato skutečnost příjemně překvapila.

Měli jsme také tzv. INTERCULTURE NI-

GHTS, které bývají součástí každého projektu 
a zároveň je to jedna z mých nejoblíbenějších 
aktivit. Jedná se o krátké prezentace o zemích, 
které se projektu účastní. Představují se zde 
různé zvyky, tance, jídlo a celkově cokoliv, co 
si můžete představit pod pojmem kultura.

A  co se dělá na workshopech? Všeobecně se 
dozvíte, jak funguje samotný projekt. Na-
příklad jaký má Evropská unie rozpočet na 
projekty na 7 let, proč se jí vyplatí projekty 
pořádat, anebo kde využijete Youthpass, kte-
rý obdržíte na konci projektu. Pak už je to na 
organizátorech a na tématech, která vybrali.

Kdo se může přihlásit a  kde projekty najdu? 
Kdokoliv od 13 do 30 let jako účastník. Projek-
ty, kterých se zúčastňuji já, hledám na insta-
gramové stránce @euthtogether a  prozatím 
mě nikdy nezklamaly.

Samuel Horák, 14 let, 
třída kvarta Gymnázia Velké Pavlovice 

Samuel Horák, student gymnázia, navštívil 
Karibik v rámci projektu zaměřeného na 
přírodu.

Štěpánský turnaj v malé kopané 
– 1. místo – tým Srandy.

Štěpánský turnaj v malé kopané 
– 2. místo – tým Oggy a škodíci.

SPORT

Futsaloví reprezentanti, fotbalista druho-
ligové Líšně nebo třeba bývalý záložník pr-
voligového Slovácka. Taková společnost se 
koncem vánočních svátků roku 2022 sešla 
na tradičním Štěpánském turnaji v malé ko-
pané ve Velkých Pavlovicích.

Tuhou bitvu 16 mužstev nakonec opanoval 
celek Srandy, který ve finále porazil 1:0 tým 
Oggy a  škodíci. „Všichni jsme si hru užili 
a máme velkou radost, že se podařilo naplnit 
hlavní myšlenku turnaje, tedy pomoci potřeb-
ným. Kompletní výtěžek 42 tisíc korun letos 
věnujeme Společnosti pro ranou péči,“ říká 
organizátor sedmého ročníku akce Michal 
Jilka.

Kromě futsalových reprezentantů Lukáše 
Křivánka, Tarika Lukšiji nebo Andreje My-
kytjuka mohli diváci obdivovat umění líšeň-
ského záložníka Toma Ulbricha nebo třeba 
bývalého hráče Slovácka Tomáše Ťoka. Čím 
to, že velkopavlovický turnaj tolik táhne? 
„Od prvního ročníku se ho účastnili mistři 
světa a Evropy v malém fotbalu Patrik Levčík 
a Dominik Kunický. Oba pocházejí z Pavlovic. 
Ti si s sebou přivezli kamarády a postupně se 
nám sem začala sjíždět futsalová a fotbalová 
elita,“ těší Jilku.

Na turnaji se tak pravidelně objevují týmy 
nabité hvězdami i  celky složené z  místních 
nadšenců. „První roky se nás lidi ptali, proč 

sem tak našlapaná mužstva pouštíme, když 
chceme pořádat turnaj pro místní. Pak ale 
zjistili, že i  místní dokážou hrát s  futsalisty, 
kteří nejsou zvyklí na mantinely, vyrovnané 
zápasy,“ popisuje.

Podle názvů přihlášených navíc organizáto-
ři dopředu nepoznají, kdo se v jejich barvách 
objeví. „Názvy jsou vymyšlené, takže nevíme, 
kdo přesně přijede. A pak se najednou stane, 
že se nám tady prohánějí futsalisté Sparty 
nebo kluci z brněnského Helasu,“ usmívá se.

Vítězem sedmého ročníku turnaje se stal 
celek Srandy, jehož dres navlékli právě 
futsaloví reprezentanti Křivánek, Lukši-
ja a  Mykytjuk. Nejprve ovládli skupinu C 
a následně ve čtvrtfinále rozstříleli 8:1 Foul 
Team. V semifinále pak narazili na celek Ca-
ramba, za který nastoupil bývalý hráč Slo-
vácka Ťok. „Lukáš Křivánek poslal Srandy 
do dvoubrankového vedení, Caramba pak ale 
snížila na 1:2 a nadechovala se k obratu. Její 
naděje nakonec utnul Tarik Lukšija, který po-
jistil vítězství 3:1 a  poslal Srandy do finále,“
líčí Jilka.

Utkání o bronz přineslo souboj mezi nejlep-
ším hráčem turnaje Ťokem na jedné straně 
a  nejlepším střelcem Ulbrichem na straně 
druhé. Šťastněji z  něj vyšel první jmenova-
ný, jehož tým porazil výběr Fanklubu defen-
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zivního fotbalu 6:3. „Zápas o  třetí místo se 
proměnil v  gólovou show, která dopadla lépe 
pro kluky z Caramby. Ti tak o jeden stupínek 
vylepšili své umístění z předchozího ročníku,“ 
vysvětluje Jilka.

Finále turnaje, v němž se proti sobě postavi-
ly celky Srandy a Oggy a škodíci, se naopak 
neslo ve znamení souboje gólmanů. „První 
poločas skončil bezbrankovou remízou a duel 
rozhodla jediná trefa Lukáše Křivánka, který 
zařídil vítězství týmu Srandy. Ten nakonec 
ovládl sedmý ročník turnaje,“ dodává Jilka.

Markéta Weinlichová, Břeclavský deník

HALOVÉ TURNAJE FOTBALOVÝCH PŘÍPRAVEK
VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH  I. FOTBALOVÝ VÍKEND

V sobotu 14. a v neděli 15. ledna 2023 přijelo 
v  ranních hodinách do sportovní haly při ZŠ 
Velké Pavlovice čtrnáct družstev změřit síly 
a ukázat své fotbalové umění. 

Dva turnaje pro přípravkové kategorie zde 
uspořádaly okolní kluby TJ Sokol Kobylí a TJ 
Sokol Bořetice v  rámci svých společných ak-
tivit na sdružených družstvech mládeže, které 
fungují od roku 2019 a zaměřují se především 
na fotbalovou činnost od nejmenších dětí až 
po dorost.

Sobotní turnaj byl zaměřen na starší příprav-
ky U11 a v neděli se následně sešla při fotba-
lových duelech mladší kategorie U9. Tepající 
atmosféra obou turnajů vyburcovala malé 
fotbalisty k  výborným výkonům a  na herní 
ploše tak nebylo nouze o  dechberoucí herní 
souboje, vypjaté chvilky a  nejpestřejší paletu 
dětských emocí. 

Všech 150 zúčastněných dětí si užilo skvělou 
fotbalovou atmosféru, o  kterou se postarala 
povzbuzující fanouškovská základna z  řad 
rodičů a příbuzných, kteří přijeli na turnaj své 
hrdiny podpořit. Dík za to. Poděkování patří 
všem, kteří se na turnaji podíleli, rozhodčím 
Adamovi Kadlecovi a  Ondrovi Šišmovi za 
„dozorující“ několikahodinový maraton, zá-
kladní škole za umožnění turnaj pro děti uspo-
řádat, a všem trenérům, kteří se o své svěřence 
skvěle starají s  nepřehlédnutelným vkladem 
svého osobního času.

Halové turnaje jsou zimní alternativou pro 
mladší děti, než se opět dostanou na zelený 
trávník v jarních měsících. 

Výsledky turnaje:

Starší přípravka U11

1. Bořetice/Kobylí

2. FC Pálava Mikulov
3. TJ Sokol Popice
4. TJ Velké Bílovice
5. TJ Sokol Šitbořice
6. SK Újezd u Brna
7. SK Krumvíř
8. TJ Sokol Lanžhot

Mladší přípravka U9

1. FC Sparta Brno
2. FC Pálava Mikulov
3. TJ Moravan Lednice
4. Bořetice/Kobylí
5. FC Hustopeče
6. TJ Velké Bílovice

Jiří Huslík, TJ Sokol Kobylí

Štěpánský turnaj v malé kopané – 3. místo – tým Caramba.

Fotbalový dorost! Kéž se jim sport stane celoživotním koníčkem a 
vždy je těší. Vítězný tým kategorie U11 Bořetice/Kobylí.
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HALOVÉ TURNAJE FOTBALOVÝCH PŘÍPRAVEK
VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH  II. FOTBALOVÝ VÍKEND

Hurá, jsme na bronzovém třetím místě v kategorii U9 Mladší přípravka,
tým TJ Slavoj Velké Pavlovice. Blahopřejeme!

INZERCE

MÁTE ZÁJEM O INZERCI V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ
VELKOPAVLOVICKÉHO ZPRAVODAJE?

V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová, 
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz

* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 2/2023 – 12. dubna 2023
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 2/2023 – 28. dubna 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!

Sportovní hala při Základní škole Velké Pav-
lovice znovu ožila, v letošním roce již po dru-
hé, fotbalovým turnajem. Dva uskutečněné 
turnaje byly znovu zaměřeny na přípravkové 
kategorie, a  tak si první únorový víkend 160 
sportovních nadějí z  různých oddílů přišlo 
jednoduše zahrát fotbal. 

Pořádající TJ Sokol Kobylí přichystal ten-
tokrát harmonogram tak, že v  sobotu dne 
4.  února 2023 nastoupila družstva mladších 
přípravek U9 a  v  neděli dne 5. února 2023 si 
to rozdaly starší U11. Oba turnaje proběhly ve 
skvělé, místy i bouřlivé atmosféře a bylo vidět, 
že nikdo soupeři nedaruje nic zadarmo.

Sobotní turnaj U9 se hrál v systému pouze na 
jednu skupinu, kde se všechna družstva střet-
la navzájem. Tohoto turnaje se zúčastnilo také 
domácí družstvo z  Velkých Pavlovic, které se 
v  konečném výsledku umístilo na výborném 
třetím místě za fotbalisty z FKM Podluží. Bron-
zové medaile tak zůstaly ve Velkých Pavlovicích 
a malým fotbalistům ze Slavoje patří gratulace.

Nedělní starší přípravky sehrály systém dvou 
základních skupin s  postupem do semifi nále 
a doplňujícími souboji o pořadí.

Oba turnaje ovládli fotbalisté z  oddílu TJ 
Spartak Hluk. V mladší kategorii celkem bez-
konkurenčně a ve starší po těžkém fi nálovém 
souboji se slovenským Sobotištěm, které po-
stoupilo do fi nále po penaltovém rozstřelu 
s bronzovým Újezdem u Brna.

Výsledky turnaje:

Starší přípravka U11

1. TJ Spartak Hluk
2. TJ Družstevník Sobotiště
3. SK Újezd u Brna
4. TJ Sokol Šitbořice
5. Bořetice/Kobylí
6. FKM Podluží
7. TJ Spartak Slavíkovice
8. Aligators Brumovice

Mladší přípravka U9

1. TJ Spartak Hluk
2. FKM Podluží
3. TJ Slavoj Velké Pavlovice
4. SK Újezd u Brna
5. TJ Sokol Šitbořice
6. Bořetice/Kobylí
7. TJ Sokol Dambořice

Jiří Huslík, TJ Sokol Kobylí



SLUŽBY:: 
• Prodloužení řas
• Lash&Brow lift

KKDEE MĚ NAJDETE:
• Náměstí Osvoboditelů 336, 

691 02 Velké Bílovice
(parkoviště a vchod do salonu najdete ze zadní strany budovy)

OObjednávkyy přijímámm poo telefonickéé domluvě,, 
e--mailemm aa naa sociálníchh sítích.

• TTel.. Číslo:: +420 723 933 162
• EE-mmail:: sdamborska@seznam.cz 

• sabi_rasy
• Sabi Řasy

Beton VP
DODÁVKA A ČERPÁNÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ, 

ZÁKLADOVÉ DESKY NA KLÍČ

www.betonvp.cz
telefon: +420 737 137 123   |   email: info@betonvp.cz



Jan Vystoupil
makler@janvystoupil.cz
www.janvystoupil.cz

+420 774 999 016

Zajistím pro Vás
bezpečný prodej Vaší nemovitosti

Hledáte nadstandardní realitní služby?

Videoprohlídka 3D skenHomestaging Vizualizace

BYTYPOZEMKY DOMY SKLEPY







Kontaktujte naše 
prodejce:

Petra Leskourová

M +420 724 111 662
E  leskourova@agrotec.cz

Jakub Škotnár

M +420 702 001 091
E  skotnar@agrotec.cz

Technologie, která vás rozhýbe.
Elektrifikovaná řada vozů Kia.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 (WLTP). Kia EV6 GT: 206 Wh/km, 0 g/km. Kia Niro EV: 162 Wh/km, 0 g/km. Kia Sportage PHEV: 1,1 l/100 km, 25,5 g/km, 169 Wh/km. Kia XCeed PHEV:

1,4 l/100 km, 32 g/km, 123 Wh/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

AGROTEC a.s.

Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
Tel.: 519 402 480 | www.agrotecauto.cz



Bezplatná konzultace a cenová nabídkaBezplatná konzultace a cenová nabídka

TEPELNÉ ČERPADLO
... jedno z nejekologičtějších topidel

Navrhneme technologii Vám na míru

Realizace na stávající otopnou
soustavu

Realizace nové otopné soustavy
Servis

Možnost prodloužené záruky 2 + 5 let

Vše pro Váš tepelný komfort

+420 702 020 241

www.frigogas.cz

info@frigogas.cz

ŘÍZENÉ KVAŠENÍ VÍNA
... ta nejlepší péče pro Vaše víno

Navrhneme technologii Vám na míru

Vhodná volba pro malé i velké vinaře

Nabízíme záruční i pozáruční servis

Technologie s napojením do:
nerezových nádob
dřevěných sudů
plastových nádob
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KALENDÁŘ AKCÍ – březen, duben & květen 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.

PROMENÁDA ČERVENÝCH VÍN
Sobota 4. března 2023, od 19:00 do 22:00 h
* Sokolovna Velké Pavlovice
* hraje cimbálová muzika Dúbrava
* www.modrehory.cz, www.velke-pavlovice.cz
HALOVÝ PŘEBOR MRS FINÁLE 
HALOVÉ LIGY V RYBOLOVNÉ 
TECHNICE
Neděle 5. března 2023, prezentace od 8:30 h, 
začátek závodu v 9:00 h
* Sportovní hala ZŠ Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
RAČTE S DĚTMI DO KNIHOVNY
Středa 23. března 2023 v 16:30 h 
* Městská knihovna Velké Pavlovice
* setkání klubu pro rodiče s dětmi věku cca 
3–8 let
* www.velke-pavlovice.cz
BĚH O VELKOPAVLOVICKOU 
MERUŇKU 2023 – VI. ROČNÍK
Sobota 25. března 2023, dětské závody od 
10:00 h, hlavní závod ve 12:00 h
* Sportovní stadion Gymnázia Velké 
Pavlovice a Náměstí 9. května Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
SVĚT KOLEM NÁS
Čtvrtek 30. března až čtvrtek 6. dubna 2023, 
přístupná bude v pracovní době MěÚ 
a v neděli 2. dubna od 14:00 do 16:00 h
* výstava výtvarných prací žáků 
Základní školy Velké Pavlovice 
* Výstavní sál Městského úřadu 
Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
NOC S ANDERSENEM 2023
Pátek 31. března až sobota 1. dubna 2023 
* Městská knihovna Velké Pavlovice
* přespání pro děti od 2. do 5. třídy 
základní školy
* nutné děti přihlásit předem v knihovně, 
kapacita omezena!
* www.velke-pavlovice.cz
VELKÝ JARNÍ ÚKLID MĚSTA 
VELKÉ PAVLOVICE
Sobota 1. dubna 2023
* akce v terénu města i za hranicemi
* www.velke-pavlovice.cz
APRÍLES 2023
Pátek 14. dubna 2023, od 18:00 h
* Sokolovna Velké Pavlovice
* studentský charitativní koncert
* vstupné dobrovolné
* www.gymnazium.velke-pavlovice.cz, 
www.velke-pavlovice.cz 
VERNISÁŽ 
VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ 
Pátek 14. dubna 2023, od 18:00 h
* Výstavní sál Městského úřadu 
Velké Pavlovice

* autorská výstava slovenského fotografa 
Stanislava Fehéra 
*výstava potrvá od 14. do 28. dubna 2023
* www.velke-pavlovice.cz
PUTOVÁNÍ VINICEMI 
ZA VÍNY VOC
Sobota 15. dubna 2023, od 10:00 do 16:00 h
* Viniční trať Nad Zahrady okolo rozhledny 
Slunečná
* po ukončení bude navazovat beseda 
u cimbálu mezi vinicemi
* www.modrehory.cz, www.velke-pavlovice.cz
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Čtvrtek 20. dubna 2023
* budova I. stupně Základní školy 
Velké Pavlovice
* www.zs.velke-pavlovice.cz, 
www.velke-pavlovice.cz
MISTROVSTVÍ MRS VE VÍCEBO-
JÍCH V RYBOLOVNÉ TECHNICE
Sobota 22. dubna 2023, začátek závodu 8:45 h
* Sportovní areál TJ Slavoj Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
JARNÍ ŠLAPKA 2023 ANEB OTE-
VÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 
Sobota 22.dubna 2023, 13.00 h, Opilé sklepy
* Akce v terénu
* www.velke-pavlovice.cz 
JARNÍ PŘECHOD PÁLAVY SE 
SOKOLEM VELKÉ PAVLOVICE
Sobota 29. dubna 2023, odjezd v 9:00 h 
z autobusového nádraží 
* CHKO Pálava
* www.velke-pavlovice.cz
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Neděle 30. dubna 2023
* Louka u rybníka na ulici Nádražní
* www.velke-pavlovice.cz
1. LIGA – JARNÍ KOLO 
V RYBOLOVNÉ TECHNICE
Sobota 6. května 2023, začátek závodu 
v 9:00 h, sled disciplín 1, 3, 4, 2, 5
* Sportovní areál TJ Slavoj Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz
2. LIGA – JARNÍ KOLO 
V RYBOLOVNÉ TECHNICE
Sobota 6. května 2023, začátek závodu 
v 9:00 h, sled disciplín 3, 4, 1, 2, 5
* Sportovní areál TJ Slavoj Velké Pavlovice
* www.velke-pavlovice.cz 
MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY 
2023
Sobota 6. května 2023, od 11:00 do 18:00 h
* Vinné sklepy vinařů z pořadatelského 
spolku Víno z Velkých Pavlovic
* www.vinozvelkychpavlovic.cz, 
www.velke-pavlovice.cz

KALENDÁRIUM - FARNOST 
VELKÉ PAVLOVICE
Období od 25. února do 14. května 2023

KŘÍŽOVÁ CESTA PRO PĚŠÍ KO-
LEM POLNÍCH KŘÍŽŮ 
Sobota 25. února 2023, ve 13:00 hodin
* od kostela Nanebevzetí Panny Marie 

KŘÍŽOVÁ CESTA PRO CYKLISTY 
KOLEM POLNÍCH KŘÍŽŮ
Sobota 4. března 2023, ve 13:00 hodin
* od kostela Nanebevzetí Panny Marie

DIVADLO PRO DĚTI 
„TUČŇÁCI NA ARŠE“
Neděle 5. března 2023, v 16:00 hodin
* kostel Nanebevzetí Panny Marie

OBŘADY KVĚTNÉ NEDĚLE
Neděle 2. dubna 2023, v 11:00 hodin
* před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

MŠE NA PAMÁTKU POSLEDNÍ 
VEČEŘE KRISTA * ZELENÝ 
ČTVRTEK 
Čtvrtek 6. dubna 2023, v 18:00 hodin 
* kostel Nanebevzetí Panny Marie

OBŘADY NA PAMÁTKU UMUČE-
NÍ PÁNĚ * VELKÝ PÁTEK 
Pátek 7. dubna 2023, v 15:00 hodin
* kostel Nanebevzetí Panny Marie

VELIKONOČNÍ VIGÍLIE * BÍLÁ 
SOBOTA 
Sobota 8. dubna 2023, ve 20:00 hodin
* prostranství před kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie

VELIKONOČNÍ MŠE S ŽEHNÁ-
NÍM VELIKONOČNÍCH POKRMŮ
Neděle 9. dubna 2023, v 11:00 hodin
* kostel Nanebevzetí Panny Marie  

SLAVNOST PRVNÍHO 
SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
Neděle 14. května 2023, v 11:00 hodin
* kostel Nanebevzetí Panny Marie


