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SLOVO STAROSTY ................................SLOVO STAROSTY ................................

Hody se vydařily. Do nedělního prů-
vodu vyšlo rekordních 48 párů, což je 
nejvíce za několik desítek uplynulých let. 
Navíc velké množství dětí a mládeže je 
velkým příslibem do budoucnosti. Do města 
přijíždí na hody stále více turistů. Před pár 
lety byly hody vyloženě místní tradicí, dnes 
se stávají vyhledávanou slavností. Kroje 
jsou krásné a bylo by škoda je nepropa-
govat a neseznámit s místními tradicemi 
naše hosty a návštěvníky. Osvědčila se i 
spolupráce mezi pořadateli – TJ Slavoj, 
chasou a městem, která se dále rozvíjí i 
po skončení hodovních akcí. V každém 
případě se hody staly krásnou slavností a 
slouží i k dobré reprezentaci města. Mimo 
vlastním účastníkům, krojované chase, 
patří velké poděkování i rodičům. Pořízení 
kroje a pohoštění pro hodovníky vyžaduje 
nemalé fi nanční částky a bez nadšení a 
pomoci rodičů by to bylo nemožné.

Slavnost vinobraní nás teprve za pár 
dnů čeká. Z místní slavnosti se velko-
pavlovické vinobraní stalo slavností s re-
gionálním významem. Dvoudenní program 
se odehrává hned na několika jevištích. 
V programu jsou představovány především 
folklórní soubory z regionu, zpestřením 
bývají temperamentní hosté ze Slovenska 
a v menší míře folkové skupiny. Pořadatelé 
o letošním pátečním večeru nevsázejí na 
hvězdné obsazení jako v jiných letech, ale 
možná trochu experimentálně, dávají šanci 
především místním souborům doplněným 
o pozvané hosty. Po stránce programové 
město již několik let osvědčeně spolu-
pracuje s agenturou Solis Art Romana 
Veverky. Věřím, že program bude opět vel-
mi kvalitní a uspokojí všechny návštěvníky 
vinobraní. 

S konáním slavností se však nezas-
tavují práce na stavbách ani přípravy na 
investiční akce roku či let příštích. Inten-
zivní činnost probíhá především na rekon-
strukci kanalizace v ulicích Hlavní, Pod 
Břehy a V Údolí. Nepříjemné komplikace 
nastaly v ul. Pod Břehy, kde si struktura 
podloží ve velké hloubce pokládaného 

nového potrubí vyžaduje úpravy tech-
nického řešení. Toto je v současné době 
již vyřešeno, navrženo a pokračuje se v 
pracích. Naopak se osvědčila unikátní 
technologie použitá při rekonstrukci 
kanalizace v ul. Hlavní. Bezvýkopová 
metoda zachránila lípy, které vytváří krás-

Špatně zhutněná kanalizace při výstavbě 
si vyžádá nemalé fi nanční prostředky na 
její opravu. Současně bude zahájena i 
oprava části chodníků. Zahájení prací se 
předpokládá v měsíci říjnu 2008.

Poslední zajímavou informací je, že 
město převzalo dopracovaný návrh na 

Čtvrté letošní vydání zpravodaje vychází v období, kdy probíhají nejvýznamnější 
slavnosti města - hody a vinobraní. Čím jsou obě kulturní a folklórní akce významné a 
proč je pro město důležité, aby úspěšně proběhly? 

Obě akce jsou určitým signálem o stavu kultury ve městě, o pohostinnosti míst-
ních obyvatel. Z jejich atmosféry dýchá i celkový život a duch města.

 Je to jako ve fotbale. Nejvíce diváků chodí za dobrou hrou a do pěkného prostředí. 
Jen dobré výsledky jsou měřítkem úspěšnosti. Nestačí jedno vyhrané utkání, ale 
pravidelné, dobré výsledky a snaha po zlepšování současného stavu. Důležitá je 
dobrá atmosféra, pohoda v mužstvu, dobré zázemí a věrní příznivci, kteří jsou ochotni 
pomoci. Nyní jsme právě v poločase obou akcí.

nou kulisu ulice. V rámci tohoto projektu 
se ve městě provádí investice v celkové 
výši téměř 50 mil. Kč.

V posledních dnech bylo vypsáno 
výběrové řízení na dvě významné investiční 
akce – výstavbu inženýrských sítí pro 
stavební lokalitu Padělky a výstavbu 
inženýrských sítí pro podnikatelskou zónu. 
Obě tyto investiční akce budou zahájeny 
ještě v letošním roce, dokončeny by měly 
být do poloviny roku 2009. Celkový rozsah 
prací se pohybuje v řádech několika de-
sítek milionů korun.

 Rada města rozhodla rovněž o 
urychlení opravy komunikace v ulici Nová. 

řešení nového náměstí a centra města. 
Návrh vychází z architektonické soutěže, 
která probíhala v uplynulém roce a v 
nejbližších dnech bude představen ve-
řejnosti. V současné době byl již tento ná-
vrh konzultován s vlastníky nemovitostí 
v tomto areálu, bude dále projednáván se 
správci sítí a dalšími dotčenými orgány. 
První reakce na navrhované řešení nové-
ho náměstí se setkaly s velmi příznivými 
ohlasy.

 K realizaci tohoto záměru vede však 
ještě hodně dlouhá cesta!

Ing. Pavel Procházka, starosta města

Rekonstrukce kanalizace. 
Foto: Ing. Zdeněk Karber
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Rada města se za ob-
dobí od vydání minu-
lého zpravodaje sešla 
celkem 4x, mimo jiné 
se zabývala následující 
problematikou:

��� projednávala in-
formace o činnosti 
městského úřadu a 
služeb města

��� vzala na vědomí 
Věstník vlády pro 
orgány krajů a 
orgány obcí, ročník 
6, vydaný 6.6.2008

��� projednala postup 
přípravných prací 
pro vybudování infrastruktury podni-
katelské zóny  

��� projednala zápis likvidační komise o 
vyřazení a likvidaci movitého hmot-
ného majetku města

��� projednala umístění webové kamery 
na půdu prodejny p. Vozdeckého, 
která bude zabírat kostel, náměstí a 
radnici

��� odsouhlasila podání žádostí o dotace:
 -  na cyklostezku, kterou zpracovává 

Regionální poradenská agentura 
Brno, jedná se o provedení asfal-
tového povrchu na stávajících ko-
munikacích, v trati od Šlechtitelky 
po zastávku a v trati Nad Zahrady 
kolem rozhledny

 -  na výstavbu rybářské klubovny
 -  na rekonstrukci MŠ, jejíž součástí je 

zateplení a oprava střechy
��� projednala studii pro výstavbu po-

lyfunkčního domu manželů Crháko-
vých, dokumentaci pro výstavbu by-
tového domu manželů Prokešových 
a návrh na výstavbu penzionu v ul. 
Stará, investor Activemedia s.r.o. 
Velké Pavlovice

��� schválila vnitřní směrnici k zákonu o 
střetu zájmů a dodatek k jednacímu 
řádu rady města, který reaguje na 
uvedení zákona o střetu zájmů a jeho 
novely do praxe

��� uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni mezi spol. E.ON a městem 
pro zařízení distribuční soustavy 
stavby „Velké Pavlovice, Hodonínská-
průmyslová zóna, přeložka NN“ 

��� schválila uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi městem a Správou železniční do-
pravní cesty (pozemky parc.č. 4379/1, 

Z RADNICE ...........................................Z RADNICE ...........................................
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice

696/2), státní organizace pro vy-
budování kanalizačního řadu, STL 
plynovodu a vedení NN pod drážním 
tělesem, pro podnikatelskou zónu

��� zabývala se návrhem historické pečeti 
a vlajky s pečetí města

��� neodsouhlasila odprodej 3.200 kusů 
prioritních akcií společnosti Česká 
spořitelna a.s. za kupní cenu 500,- Kč 
za jednu akcii fi rmě Cyprus, a.s.

��� projednala a schválila pořízení digita-
lizace hřbitova, hřbitovních míst a její 
umístění na webové stránky města

��� odsouhlasila fi nanční dar ve výši 
2.000,- Kč každému dítěti s trvalým 
pobytem ve městě, které se narodilo 
po 1.1.2008

��� projednala a schválila spolu účast 
města na pořádání turnaje dorostu 
s mezinárodní účastí a zakoupení 
pohárů pro vítěze v hodnotě do 
3.000,- Kč

��� odsouhlasila dlouhodobý pronájem 
pozemků KN parc.č. 4641/215 o 
výměře 206 m2 a 4641216 o výměře 
212 m2 k.ú. Velké Pavlovice Michaele 
Kramářové, bytem Růžová 16, za 
účelem zemědělského využití 

��� schválila maximální možné zvýšení 
měsíčního nájemného u bytů od 
1.1.2009 o 32,7%, dle Sdělení č. 
214/2008 Sb., Ministerstva pro míst-
ní rozvoj, od 1.1.2009 bude měsíční 
nájemní za 1 m2 bytu 29,86 Kč

��� odsouhlasila platbu města do fondu 
oprav a služeb za byty ve vlastnictví 
města na Zahradní 23 

��� schválila žádost Blanky Svobodové, 
B. Němcové 25 o pronájem zděného 
sklepního prostoru a zrušení pronájmu 
sklepní kóje v bytovém domě B. 
Němcové 25

��� odsouhlasila fi nanční příspěvek na 
nákup věcných cen pro 9. ročník noční 
soutěže v požárním útoku „O pohár 
starosty města Velké Pavlovice“ ve 
výši 3.000,- Kč 

��� schválila smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni mezi Městem Velké 
Pavlovice a spol. E.ON Distribuce, a.s. 
České Budějovice na kabelové vedení 
NN v lokalitě Padělky pro výstavbu tří 
bytových domů

��� projednala a schválila zadávací pod-
mínky výběrového řízení pro výběr do-
davatele na vybudování Inženýrských 
sítí v lokalitě Padělky - etapa II, od-
souhlasila seznam dodavatelů, kteří 
budou ve výběrovém řízení osloveni 

��� zabývala se stanovením zadávacích 
podmínek a hodnotících kriterií vý-
běrového řízení pro dodavatele na 
vybudování inženýrských sítí v podni-
katelské zóně 

��� projednala způsob prodeje bytového 
domu na ulici Bří Mrštíků 886/4 by-
tovému družstvu, které si jeho nájem-
níci založí

��� odsouhlasila pořádání akce Velko-
pavlovické vinobraní 2008, které se 
bude konat ve dnech 29.8. - 30.8. 
2008 a  smlouvu mezi městem a 
SolisArt, spol. v zastoupení Romana 
Veverky, která bude  kulturní program 
zajišťovat 

��� schválila žádost o povolení výjim-
ky z počtu dětí ve třídě MŠ v roce 
2008/09 na 27 dětí ve třídě, MŠ bude 
navštěvovat 81 dětí ve třech třídách

��� na zasedání rady města rozšířené o 
členy zastupitelstva města proběhla 
presentace plánovaných akcí města, 
která umožnila seznámení se se 
záměrem města provést rekon-
strukci a přístavbu kina, kterou by 
vznikly polyfunkční prostory pro kino, 
pro žáky škol, školní klub a občany, 
dalšími otázkami byly bytová politika 
města,  příprava infrastruktury pro 
podnikatelskou zónu, současné a 
výhledové řešení dopravní situace ve 
městě. Přizvaní architekti p. Klein a p. 
Tesař přítomné seznámili s návrhem 
studie, která se zabývá rozpracováním 
nejlepších návrhů architektonické 
soutěže na vybudování centra ve 
Velkých Pavlovicích

Jitka Krátká, tajemník MěÚ
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 Lesopark je zelenější 
 o 25 nových stromů 
 (23. 6. 2008)
 Lesopark u vlakové zastávky se stává 

den ode dne krásnějším. Na přelomu 
června a července zde pracovníci 
Služeb města dokončili modelaci teré-
nu, vytyčili cestní síť a připravili základy 
pro přemostění strouhy. Místní fi rma 
Štambacher pomohla s vykopáním 
jam pro výsadbu dalších stromů. 

 Ty byly přivezeny z fi rmy Arboeko ve 
Smržicích vozidlem fi rmy Bureš, která 
dopravila do parčíku 25 vzrostlých 
stromů - dva druhy javorů, jerlíny, pla-
tany a jasany. V současné době jsou 
stromky již vysazeny.   

 

 Myslivci pečují o zvěř i v létě 
(24. 6. 2008)

 Velkopavlovičtí myslivci se o zvěř sta-
rají celoročně. V zimě ji přikrmují, na 
jaře léčí a v létě se jí starají o přísun 
vody. Na taková místa v revíru, ve 
kterých není přírodní zdroj vody, roz-
místnili myslivci koncem června 10 
napajedel, která v letních horkých a 
suchých dnech pravidelně zásobují 
vodou.

 Dárek za vysvědčení? Děti 
 z Pavlovic dostaly hřiště! 
 (27. 6. 2008)
 Všechny děti z Vel-

kých Pavlovic do-
staly k vysvědčení 
zbrusu nové hřiště 
za kostelem. Mo-
hou se zde pohrát 
od těch úplně 
nejmenších až po ty 
odrostlejší.

 Na hřišti nechybí 
průlezky, skluzavka, 
kolotoč, houpačky 
různých druhů, pro-
lézací dřevěný hrad 
a samozřejmě i ne-
zbytné pískoviště. 
Prostory zastíněné 
jak pergolou tak i 
mohutným vzorst-

lým jerlínem se tak staly pravým rájem 
pro děti i jejich maminky. 

 A výborná zpráva na konec - hřiště je 
oplocené! 

 Ve školních budovách 
 bylo rušno i o prázdninách 

(3. 7. 2008)
 Zatímco si žáci a studenti užívali 

v prvních červencových dnech vy-
sněného volna a  lenošení, ve školních 
budovách panoval čilý 
ruch.

 Kuchařky ve školní jí-
delně denně připra-
vovaly pro občany 
města více než pa-
desát obědů. Ve středu 
2. července jim mi-
kulovská fi rma Chev-
ron nainstalovala do 
kuchyně po generální 
opravě konvektomat. 

 Další opravy proběhly 
i na prvním stupni, 
kde se rekonstruovala 
v učebně páté třídy 
podlaha. Na gymnáziu 
se malovalo a následně 
proběhl generální úklid 
celé budovy.

 Ředitelé škol, školníci a uklízečky si 
dali tzv. pořádně do těla – i když, jak 

se přiznali, těší se již na září. Až přivítají 
v čistých a opravených budovách opět 
žáky a studenty do nového školního 
roku 2008/2009.

 Dvoudenní expedice Nadace 
partnersví své účastníky 
nadchla (5. 7. 2008)

  Na kole krajem kudy prošel Pán Bůh 
byl název dvoudenní expedice, jež 
odstartovala v sobotu dne 5. července 

Děti si nové krásné hřiště za kostelem okamžitě 
zamilovaly. Maminky zase ocenily, že je bezpečné. 

Foto: Ing. Zdeněk Karber

2008 z Náměstí 9. května ve Velkých 
Pavlovicích. 

 Akce se zúčastnili mimo jiné výz-
namní představitelé Nadace Partners-
ví Greenways - Zelené stezky v čele 
s Ing. J. Flamikem, Ing. P. Kazdou 
a J. Grombířem. Všechny cyklotu-
risty slavnostně přivítal místostarosta 
našeho města Ing. Z. Karber.

 Po ochutnávce meruňkových specia-
lit peleton pozvaných hostů navštívil 
sklep Suských s nejstarším docho-
vaným dřevěným lisem a poté pokra-
čoval podle programu přes Velké Bí-
lovice na Vrbici, kde je čekal podpis 
smlouvy a ochutnávka vín. Dále se 
putovalo do Čejkovic na otevření nové-
ho úseku Velkopavlovické vinařské 
stezky a přes Čejč, Terezín, Kobylí a 
Bořetice zpět do Velkých Pavlovic.

Krajinou, kudy prošel Pán Bůh, se vydali nejen 
členové Nadace Partnerství, ale i početná skupina 

milovníků sportu a cykloturistiky. 
Foto: Ing. Zdeněk Karber

pokračování na str. 4
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 Víno a meruňky táhnou 
 (6. 7. 2008)
 Sobota 5. července patřila typickým 

symbolům Velkých Pavlovic. Meruňky 
a víno si mohl každý dopřát do sytosti. 
Více než tři stovky návštěvníků této 
příležitosti patřičně využilo a pochutna-
lo si nejen na víně, ale i na sladkém 
a voňavém meruňkovém táči, který 
upeklo pekařství manželů Pláteníko-
vých ze šťavnatých oranžových plodů 
meruněk pěstitele Jana Krejčiříka. 

 Dále návštěvníci okoštovali pravou 
meruňkovici z odrůdy Velkopavlovická 
meruňka a zároveň i voňavé plody 
ovoce, které ještě toho rána visely na 
stromě.

 Své sklepy návštěvníkům otevřelo a 
svá vína nabídlo na 15 vinařství ze 
spolku Víno z Velkých Pavlovic. Stále 
oblíbenější vinařskou akci si nenechal 
ujít ani známý vinařský a gastro-
nomický publicista Branko Černý.

 Skotský princ ocenil 
 modrohorská vína 
 (6. 7. 2008)
 Jeho Výsost Princ Michael Jakob Ale-

xander Stewart of Albany a jeho osobní 
štolba Sir Joseph Antony Paprotny Kt. 
KSG z Edinburgu byli nevzácnějšími 
hosty prezentace dvou modrohor-
ských vinařství ve Valticích v La Vene-

navíc, většina rozvodů zde 
umístěných byla již mimo 
provoz. 
Z výše uvedených důvodů 
bylo rozhodnuto sloup co 
nejdříve odstranit a pro-
vést přeložku kabelu přes 
budovu MŠ do země.
Stavební práce provedli 
zaměstnanci Služeb měs-
ta Velké Pavlovice. Pro 
zajištění bezpečnosti dětí 
byl do doby samotného 
odstranění vydán zákaz 
pohybu v části zahrady 
poblíž sloupu.

Na zdraví! Foto: Ing. Zdeněk Karber

Víno, meruňky, sladké moučníky ve spojení s příjemným 
letním počasím ... a k pohodě už vůbec nic neschází! 

Foto: Ing. Zdeněk Karber

rii. Vinařství Víta Sedláčka a Leoše 
Horáka z Vrbice připravila degustaci 
červených i bílých vín  ze své produkce. 
Princ Michael ocenil svěžest a ovocné 
tóny Svatovavřineckého, Cabernet 
Moravie, Dornfelderu a několika 

cuvée, z nichž ho nejví-
ce upoutalo Modrohorské 
- cuvée Frankovky a Mod-
rého Portugalu. Z bílých 
vín zaujala především 
Pálava, odrůda, která byla 
vyšlechtěna Ing. Josefem 
Veverkou ve Velkých Pav-
lovicích. 
Princ vyjádřil obdiv nad 
kvalitou moravských vín 
a řadu z nich objednal 
do své vinotéky. Při své 
podzimní návštěvě na 
Moravě hodlá degustovat 
modrohorská vína přímo u 
vinařů na Vrbici a poznat i 
unikátní pískovcové vinné 
sklepy.

Modrohorská vína z Vrbice zachutnala i skotskému 
princi. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Přeložku telefonního kabelu bylo nutné umístit 
do omítky budovy MŠ. Prací se zhostily 

Služby města. Foto: Karolína Bártová

 Zpráchnivělý 
telefonní sloup  
ohrožoval děti 

 z MŠ 
 (8. 7. 2008)
 Koncem 

uplynulého 
školního 
roku byla 
zjištěna 
závažná 
vada na 
sloupu 
telefonního 
vedení,

  který byl umístěn v 
zahradě mateřské školy. 
Staré dřevo stožáru bylo 
zpráchnivělé, v případě 
větrného počasí tak hro-
zilo jeho zřícení a tím i 
nebezpečí poranění dětí. 
Zároveň sloup překážel 
i mladému platanu a 

 Konec papírových 
 dvacetikorun se blíží 
 (8. 7. 2008)
 Je načase zkontrolovat jaké 

mince a bankovky máte ve svých 
pokladničkách, protože některé brzy 
přestanou platit. Padesátihaléřové 
mince a papírové dvacetikoruny bu-
dou v obchodech platit už jen do 
konce srpna letošního roku. 

 Po 1. září 2008 začne Česká národní 
banka (ČNB) dvacetikoruny a padesát-
níky stahovat z oběhu. Celkem půjde 
asi o 427 miliónů padesátníků a pět 
miliónů papírových dvacetikorun.

 Tak tedy nezapomeňte a vysypte si 
prasátko!

 

 Do Zušky už nezateče 
 (9. 7. 2007)
 Po prudkých červnových deštích se 

objevily v prostorech budovy Základní 
umělecké školy, mezi dětmi řečené 
Zušky, mokré skvrny. Na základě to-
hoto zjištění byla provedena kompletní  
prohlídka střechy, krovů a tašek.

 Objeveno bylo několik závad vy-
žadujících okamžitou rekonstrukci 
části střechy ze dvora školy. Vel-
kobílovská fi rma Tesařství Růžička 
provedla výměnu poškozených krovů, 
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pokračování na str. 6

František Krejčiřík z V. Pavlovic se 
zhostil oplechování a Antonín Hrbáček 
z V. Pavlovic položil novou střešní kry-
tinu.

 Pro Služby města 
 prázdniny neplatí 
 (10. 7. 2008)
 I v průběhu letních prázdninových dnů 

měli zaměstnanci Služeb města i za 
pomoci brigádníků stále napilno. Část 
zaměstnanců se průběžně věnovala 
ošetření chodníků a krajnic postřikem 
proti plevelům, další dokončili  terénní 
úpravy v připravovaném lesoparku u 
železniční zastávky a zbytek pečlivě 
připravil plochy pro výsadbu zeleně.

 

 Kombajny vyrazily do polí, 
začaly žně 

 (11. 7. 2008)
 Zaměstnanci Moravské Agry vyrazili 

v pátek 11. července 2008 s kom-
bajny do polí a tím zahájili ofi ciálně 
letošní žně. Na snímku jsou zachyceni 
při sklízení ječmene v trati Rovné Trk-
manska. 

 Stárci vylepšují 
hřiště pro 
čmeláky 

 (12. 7. 2008)
 Během letních prázd-

nin bylo u Služeb 
města Velké Pavlovice 
zaměstnáno v rámci 
brigády několik mís-
tních hochů, kteří byli 
shodou okolností zvo-
leni letošními stárky. 
Práce, která jim zde 
byla uložena byla sice 
náročná, ale určitě i 
velmi příjemná.

 Brigádníci se podí-
leli mimo jiné také na 

náročném rozhodování v pozdních 
nočních hodinách úspěšně zvoleni a 
tak jim nebránilo nic v tom, jít o týden 
později požádat rodiče svých vyvo-
lených dívek o povolení ke stárkování.   

 Stalo se tak opět v sobotu, tentokráte 
12. července, kdy stárci ofi ciálně 
poprosili rodiče budoucích stárek a 
sklepnic o dovolení a v podstatě je tím 
i připravili na to, že pokud se děvčata 
hodovního kolotoče skutečně zúčastní, 
čeká je všechny od tohoto okamžiku 
velmi rušné a hektické období 
spočívající v náročných přípravách.

 Rodiče budoucích stárek a sklepnic 
rádi souhlasili a tak mohl předhodovní 
maraton začít.

 Kdo tedy šel v čele letošního 
hodovního průvodu?

Střecha ZUŠ je jako nová, žádná potopa již malé 
umělce ani jejich vyučující neohrozí. 

Foto: Karolína Bártová

Kombajny vyráží do polí, vzduch se tetelí, 
začínají žně ... 

Foto: Bronislav Procinger

dokončovacích pracích dětského 
hřiště za kostelem. Pod všechny 
houpačky, prolézačky a kolotoč byla 
položena pryžová dlažba, jež pruží a 
utlumuje případné pády dětí – tedy 
čmeláků. 

 A proč čmeláků? Místním tento po-
jem zajisté osvětlovat nemusíme, ale 
pokud by se tento Zpravodaj dostal do 

Pod atrakcemi na dětském hřišti za kostelem je díky 
brigádníkům – stárkům nová měkká pryžová dlažba 

tlumící případné pády našich ratolestí. 
Foto: Ing. Zdeněk Karber

rukou i někomu cizímu, 
nabízíme vysvětlení 
- o hodech se říká ve 
Velkých Pavlovicích 
malým dětem čmeláci 
– těm je v úterní od-
poledne věnováno celé 
dlouhé taneční sólo 
pod májí!

 Volba stárků 
 a stárek byla 

úspěšná 
 (12. 7. 2008)
 V sobotu 5. července 

večer se v Restauraci 
Vinopa konala volba 
stárků, sklepníků a 
kárníků. Ti byli po 

Stárky a stárci

1.  Markéta FRANCOVÁ   
& Roman KLAŠKA

2.  Dominika HÁJKOVÁ   
 & Petr MIKULICA
3.  Anna SRHOLCOVÁ 
 & Jakub KOSTRHUN
4.  Helena GAJDOŠÍKOVÁ   

& Lukáš DOLEŽAL
 
Sklepnice a sklepníci

1.  Kateřina HOTOVÁ   
 & Milan DOBROVOLNÝ
2.  Kateřina MAINCLOVÁ   

& Marek MAINCL
3.  Sabina BEZOUŠKOVÁ   

& Martin BUCHTA
4.  Markéta HICLOVÁ   
 & Pavel DOBROVOLNÝ
 
Kárníci

 Šimon GRŮZA
 Miroslav GAJDOŠÍK

 Zahrádky a ulice plné 
květinové vůně lákají 
k vycházkám 

 (18. 7. 2008)
 O našem městě se nejčastěji mluví 

v souvislosti s vínem a meruňkami. 
Mnohdy se však v informativních 
materiálech dočteme, že jsou Velké 
Pavlovice pěkné a upravené svěží 
městečko, v letních měsících ozdo-
bené rozkvetlými pestrobarevnými 
zahrádkami. 

 Skutečně, je tomu tak. V letních 
prázdninových dnech se mohly 
některé zahrádky či celé ulice směle 
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připodobnit k botanickým zahradám 
nebo arboretům. Přesvědčte se sa-
mi ... 

 Veterinární ordinace ve Velkých Pav-
lovicích měla již dlouhá léta ordinační 
dobu vždy od 17.00 hod.. Od července 

roku 2008 zde pracuje 
současně i MVDr. Zdeněk 
Blažek ml. s čímž je spoje-
na i změna pracovní doby.

NOVÉ ORDINAČNÍ 
HODINY VETERINÁRNÍ 

ORDINACE:

Pondělí

8.00 - 11.00 hod. 
17.00 - 20.00 hod.

Úterý

8.00 -11.00 hod. 
17.00 - 20.00 hod.

Středa

17.00 - 20.00 hod.

Čtvrtek

8.00 - 11.00 hod.
17.00 - 20.00 hod.

Pátek

8.00 - 11.00 hod. 
17.00 - 20.00 hod.

Mimo pracovní dobu 
dle dohody!

 Na Jihomoravském poháru, což je 
kombinace lesních zkoušek a speciál-
ních vodních prací, konaném 26. a 27. 
července 2008 v Neslovicích, prošel 
tento devatenáctiměsíční pes bez 
jediné chyby a získal tak krásné třetí 
místo.

 Ulice Herbenova 
 se dočkala opravy 
 chodníku 
 (31. 7. 2008)
 Ani letní prázdniny a tropická ved-

ra nepřibrzdily čilý ruch na ulici 
Herbenova. Služby města zde na 
přelomu července a srpna dokončily 
rekonstrukci chodníku, který patřil ve 
městě k nejhorším. Stávající betonová 
dlaždice byla nahrazena zámkovou 
dlažbou, dokončeny byly zároveň také 
terénní úpravy. 

 Každoročně se ve městě opraví stovky 
metrů starých chodníků a současně 
se budují chodníky i zcela nové. Za-
tímco na ulici Herbenova se provádí 
kompletní rekonstrukce staršího chod-
níku, na ulici Bří Mrštíků, v lokalitě 
nové výstavby Padělky se současně 
buduje chodník zcela nový. 

 Pro rok 2008 je dále v plánu rekon-
strukce chodníku na ulici Bří Mrštíků 
před bytovými domy a u Drůbežářských 
závodů. Oba chodníky budou z nové 
zámkové dlažby.

 Na rybníku je živo 
 (4. 8. 2008)
 Na vyčištěném a rekultivovaném ryb-

níku se daří spoustě vodních živočichů. 
Kromě několika druhů žab, vážek a 
ryb zde také můžete zahlédnout slíp-
ku zelenonohou, která na velkopav-
lovickém rybníku zahnízdila a vyvedla 
mladé.

 

 K horkému dni žhavá 
 novinka (6. 8. 2008)
 Od středy 6. srpna 2008 nabízí TIC 

Ulice V sadech. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Ulice Dlouhá. Foto: Ing. Zdeněk Karber

 Ve Velkých Pavlovicích 
nejen víno, ale i pivo! 

 (21. 7. 2008)
 Zemědělské družstvo Velké Pavlo-

vice zahájilo koncem druhé dekády 
měsíce července sklizeň jarního 
ječmene. Sladovnická odrůda Pres-
tige splnila přísné nákupní normy a je 
již uskladněna v sile v Poštorné, které 
patří hodonické sladovně Souffl et.

 Obilí sklidili kombajnéři z Lučiny s.r.o. 
Dolní Němčice na Dačicku v jižních 
Čechách s moderní technikou New 
Holland a Case. V Mod-
rých Horách se daří 
nejen vinicím, ale na 
polích se rodí i vyni-
kající ječmen na výrobu 
sladu, jedné z hlavních 
surovin na vaření piva.

 

 Veterinární or-
dinace rozšiřuje 
pracovní dobu 

 (22. 7. 2008)
 Máte doma nějakého 

zvířecího miláčka? 
Jestli ano, víte, že se 
občas bez pomoci 
veterinárního lékaře 
neobejdete.

Úspěšný velkopavlovický kynolog Bronislav Procinger 
se svým krátkosrstým ohařem Ištarem – novopečeným 
majitelem bronzového poháru. Foto: Věra Procingerová

 Třetí místo 
 pro Ištara 
 (28. 7. 2008)
 Velkopavlovičtí lovečtí 

kynologové si na své 
konto připsali další 
úspěch. Tentokrát se 
vyznamenal Bronislav 
Procinger se svým 
psem, Německým 
krátkosrstým ohařem - 
Ištarem z Procingerova 
dvora. 

Po náročné rekonstrukci zdobí Herbenovu 
ulici zbrusu nový chodník. 
Foto: Ing. Zdeněk Karber
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Velké Pavlovice k prodeji zbrusu novou 
kolekci keramických hrníčků. Ty jsou 
ve třech tvarech a vybrat si můžete 
mezi motivem radnice, kostela a nebo 
kapličky sv. Urbana. Hrníčky si můžete 
koupit podle typu a velikosti za 60,- Kč 
a 90,- Kč. 

 Situační zprávy putují 
 již do 146 e-mailových 

schránek 
 (13. 8. 2008)
 Turistické informační centrum ve 

Velkých Pavlovicích poskytuje od roku 
2006 službu vinařům, 
která spočívá v distribuci 
aktuálních Situačních 
zpráv o ochraně révy 
vinné prostřednictvím 
elektronické pošty. Tyto 
zprávy vydává v pravidel-
ných týdenních intervalech 
Svaz integrované produkce 
hroznů a vína, následně je 
odesílá našemu TIC a to 
jej obratem rozesílá všem 
zájemcům, kteří jsou u nás 
zaregistrováni.
Poptávka po signalizačních 

zprávách se neustále zvyšuje. V 
roce 2006 jsme měli v registru 30 
e-mailových adres, v roce 2007 to 
bylo 94 adres a letos (r. 2008) se 
tzv. situačky rozesílají již do 146 
schránek.

 Pokud máte i Vy zájem o pravidelné za-
sílání Situačních zpráv o ochraně révy 
vinné, odešlete nám svůj požadavek 
na adresu infocentrum@velke-pav-
lovice.cz. Jako registrační údaj nám 
postačí Vaše jméno a e-mailová adre-

sa. Váš zájem nás potěší!

Nové hrníčky s motivy Velkých Pavlovic je možné 
si zakoupit na TIC. Foto: Věra Procingerová

 Chovatelé vystavovali 
 ve Velkých Bílovicích 
 (10. 8. 2007)
 Na výstavě drobného zvířectva, která 

se konala 9. a 10. srpna 2008 ve 
Velkých Bílovicích, získali z velkopav-
lovických chovatelů čestné ceny 
zasloužilý chovatel Antonín Komosný 
za drůbež, a za svou kolekci králíků 
mladý, teprve dvanáctiletý chovatel 
Jakub Procinger.

Novopečený držitel čestné ceny Jakub Procinger 
svým úspěchem dokázal, že nízký věk není co se týče 

chovatelství vůbec žádnou překážkou. 
Foto: Bronislav Procinger

 Nová prodejna textilu, 
 obuvi a drobného zboží 
 (11. 8. 2008)
 Začátkem měsíce srpna byla ve 

Velkých Pavlovicích otevřena nová 
prodejna textilu, obuvi, kožené galan-
terie a jiného drobného zboží. Najdete 
ji v patře obchodního domu COOP 
na Hlavní ulici. Otevírací doba je od 
pondělí do pátku 7.00 – 17.00 hod., v 
sobotu 7.00 – 11.00 hod.. Majitelé se 
těší na vaši návštěvu.

Posledním dnem letošního roku 
končí platnost další série občanských 
průkazů. Již nyní vyzýváme jejich ma-
jitele k výměně.

Výměna se týká občanů, kteří 
vlastní občanské průkazy vydané 
do 31. prosince 2003 bez strojově 
čitelných údajů (typ OP růžová karta).

Nemohou přitom brát na zřetel 
platnost občanky, která je na dokla-
du napsaná. Výměna je povinná a je 
zdarma.

S výměnou neotálejte! Do konce 
listopadu, kdy je třeba podat žádost, 
není až tak daleko. Doklad je vyřízen 
do 30 dnů. Postačí zajít na Městský 
úřad ve Velkých Pavlovicích, příp. 
na úřad s rozšířenou působností - 
Městský úřad v Hustopečích. Je třeba 
předložit dosavadní občanský průkaz 
a jednu novou fotografi i. Případně 
další doklad týkající se změny jiného 
údaje v OP.

Jaký typ dokladu máte, si můžete 
jednoduše ověřit. Strojově čitelnou 
zónu najdete pod fotografi í ve spodní 
části průkazu. Jde o dvě souvislé řady 
čísel a písmem (typ OP zelená kar-
ta). Majitelé občanských průkazů se 
strojově čitelnými údaji, ač vydanými 
do konce roku 2003, doklady měnit 
nemusí. Jejich občanské průkazy platí 
do doby, která je na dokladu uve-
dená. 

Pro občany narozené před 
1.1.1936 platí výjimka – občanské 
průkazy, ve kterých mají vyznačenou 
dobu platnosti „bez omezení“ nebo 
„platnost prodloužena bez omezení“, 
zůstávají nadále platné. Podmínkou 
je současně správnost všech údajů v 
občanském průkaze uvedených. 

svým majitelům spoustu radosti a 
setkat se s nimi můžete nejen ve 
Velkých Pavlovicích a okolních obcích, 
ale třeba i v Jeseníkách.

 Posledních pět koťátek je zatím ještě 
u maminky. Pokud však o ně máte 
zájem, můžete kontaktovat pracovníky 
Služby školy na tel.: 519 428 365. 
Koťátka budou přichystána k odběru 
v polovině září. 

Karolína Bártová

Starostlivá kočičí máma pečuje o svá 
koťátka s nebývalou pečlivostí. 

Foto: Karolína Bártová

 Zasloužilá matka 
vítá zákazníky 

 (13. 8. 2008)
 Již několik let vítá 

zákazníky ve Službě 
školy kočička Máša. 
Spousta z nich chodí 
do prodejny především 
za Mášou. Za svůj 
osmiletý život již tato 
milá a přítulná kočička 
porodila a odchovala 
68 koťat (posledních 
pět se narodilo 9. 8. 
2008 v odpoledních 
hodinách), což je úcty-
hodné číslo i v kočičím 
světě. 

 Její potomci přinášejí 

BLÍŽÍ SE KONEC 
PLATNOSTI 

OBČANSKÝCH OBČANSKÝCH 
PRŮKAZŮPRŮKAZŮ

bez strojově čitelných údajů,
vydaných do 31. 12. 2003
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V letošním roce, na rozdíl od 
občanek, nečeká nikoho povinná 
výměna řidičských průkazů.

Tu přichystalo ministerstvo do-
pravy povinně do konce roku 2010 
a dotkne se všech řidičů, kteří vlast-
ní průkaz vydaný v letech 1994 až 
2000. Ostatní, kteří získali řidičák v 
letech 2001 až 30. dubna 2004, si 
ho musí vyměnit do konce roku 2013. 
V příštích pěti letech tak čeká výměna 
řidičských průkazů téměř 3 miliony 
řidičů.

Proto vyzýváme občany, kteří 
mají řidičáky vydané před 1. květnem 
2004, aby již nyní zamířili se svými 
průkazy na odbor dopravy Městského 
úřadu v Hustopečích (v úřední dny 
pondělí – středa) a žádali o výměnu. K 
výměně řidičského průkazu předložíte 
občanský průkaz, původní, dosud 
užívaný řidičský průkaz a 1 fotografi i.

Dagmar Švástová

V minulém čísle Velkopavlovického zpravodaje mě zaujala anketa. Ankety bývají většinou 
zajímavé a hlavně poučné. Já osobně si pročítám všechny ankety, které zpozoruji. Na této 
anketě mě samozřejmě nejvíce zajímaly odpovědi týkající se mého povolání a mých zájmů. 
Ztotožnil jsem se se dvěmi odpověďmi,ve kterých je uvedeno, že se lidem nelíbí psí hovínka.  
Můžu vás ubezpečit, že mně také ne. Ba co víc,  nelíbí se mi ani hovínka od koňů.

Řešení jakýchkoliv přestupků je složitá 
záležitost. Řešit přestupek, který nevidíte je 
ještě složitější.

Můžete se opřít o svědeckou výpověď 
nebo nějaký videozáznam (pozor na zákony, 
nemůžete si natáčet co chcete). To ovšem 
nějaká svědecká výpověď musí být a video-
záznam jakbysmet. 

Obvyklé sdělení, že bylo někomu 
přiděleno psem neznámé rasy asi většího 
vzrůstu do jeho předzahrádky lejno je 
bohužel nedostačující. Nemáme takové 
technologie, abychom původce exkrementu 
určili. S jistotou pouze poznáme zda šlo 
od dogu či jezevčíka. Pokud něco nevidí 
přes dva tisíce lidí nemůžou to vidět dva 
strážníci.

Strážníci mají dbát především o čistotu 
a pořádek ve městě a jeho okolí. Jak bývá 

Denní i měsíční návštěvnost webových stránek města Velké Pavlovice pokořila v červenci 
2008 všechny dosavadní rekordy. Během prvních jednatřiceti prázdninových dnů otevřelo 
naše stánky 11.466 uživatelů, což znamená oproti loňskému roku 49% nárůst. Největší 
návštěvnost pak byla zaznamenána v úterý dne 22. července 2008, kdy byl web Velkých 
Pavlovic načten celkem 497krát.  

Tabulka denních návštěv webu - porovnání období od 1. 1. 2007 do 31. 7. 2007
a od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2008

(včetně procentuálního vyjádření nárůstu ve sledovaném období)

NOVÉ 

velmi často zmiňováno v internetových dis-
kuzích: „Máme se starat o výše uvedené psí 
hovínka a neměřit rychlost“. 

V našem městě je pořádáno mnoho akcí 
a jedna z priorit je i zajišťování pořádku. 
Snažíme se, abychom se většiny akcí 
služebně zúčastnili.

Příkladem můžu uvést páteční Summer-
nights pořádané v areálu TJ Slavoj Velké Pav-
lovice. Pro nás to znamená uhlídat tisíc lidí. 
Není možné stát pouze u vchodu do areálu 
diskotéky a koukat se, kde se kdo pobije, 
jestli někdo hodí sklenku na zem, či namalu-
je na dveře ubytovny „teg“. Je nutné kontrolo-
vat vlakové a autobusové zastávky a nádraží, 
dětská hřiště, obchody a další.

Mládež se na tuto diskotéku sjíždí 
z celého okolí a do rozlehlého okolí se tedy 
i rozjíždí. To znamená kontrolovat výjezdové 
komunikace z města. Noční služby je potřeba 
sloužit nejméně ve dvou lidech, protože 
se musíme nejen podporovat při možných 
potyčkách, ale především si v případě nut-
nosti dosvědčit pravdu při rozporech. 

V kalendářním měsíci odpracuje jeden 
strážník při noční službě (od 22.00 hod. do 
6.00 hod.) průměrně 20 hodin. Délka jed-
notlivých nočních služeb se liší. Dva roky 
praktikujeme i odpolední služby, které se 
osvědčily především z důvodu komunikace 
mezi občany a námi. Jednodušeji se nám vás 
daří doma zastihnout. Klasické ranní služby 
(od 7.30 hod.) tvoří asi polovinu služeb 
a v letních měsících chodíme občas „na 
pátou“,abychom si posvítili na cyklisty, kteří 
nesvítí. Když doplním tento odstavec o to, 
že jsme každý víkend jeden den ve službě, 
argumentuji tímto třetímu muži v anketě 
z minulého zpravodaje, že se snažíme dělat 
pro pořádek ve městě maximum. 

Pro zajímavost uvádím, že náš plán 
služeb je vypracován na začátku každého 
měsíce s ohledem na konané akce. O tom, 
kdy jsme v zaměstnání je srozuměn pouze 
starosta města, který plán služeb schvaluje. 

Poznámka na závěr ...

Abych předešel úvahám, že máme i poli-
cii státní dodávám, že na OOPČR Velké Pav-
lovice je 13 policistů, kteří mají na starost 
deset obcí, jež jsou rozprostřeny na katastru 
150 km2. Noční službu slouží většinou 
dvoučlenná hlídka.

Petr Hasil - velitel Městské policie 
Velké Pavlovice

WEBOVÉ STRÁNKY NAŠEHO MĚSTA 
otevřelo v červenci 2008 rekordních 11.466 uživatelů

Měsíc     Počet      Počet           Nárůst        Nárůst 
  přístupů  přístupů    návštěvnosti návštěvnosti
 rok 2007 rok 2008  (počet přístupů)         (v %) 
LEDEN  4.605 8.988 4.383 95%
ÚNOR  4.679 8.016 3.337 71%
BŘEZEN  5.601 8.628 3.027 54%
DUBEN  5.568 9.233 3.665 66%
KVĚTEN 5.922 9.646 3.724 63%
ČERVEN  6.820 9.417 2.597 38%
ČERVENEC  7.688  11.466  3.778  49% 

Celkem        40.883 65.394 24.511 60%                   
 
� Průměrná denní návštěvnost webových stránek v období od 1. 1. 2007 do 31. 7. 2007 

- 193 přístupů.

��� Průměrná denní návštěvnost webových stránek v období od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2008 
- 307 přístupů.

��� Rekordní denní návštěvnost webových stránek v období od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2008 
- 497 přístupů (úterý 22. července 2008).

��� Rekordní měsíční návštěvnost v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 - 9.092 přístupů 
(měsíc srpen 2007).

��� Rekordní měsíční návštěvnost v období od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2008 - 11.466 
přístupů (měsíc červenec 2008).

Statistický výtah zpracovala dne 1. 8. 2008  Karolína Bártová
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Díky novému systému 
nakládání s odpadem 
v našem městě máte 
možnost třídit opět o 
něco efektivněji plast a 
tím pomoci životnímu 
prostředí a přírodě kolem 
nás.
Plastem k třídění nejsou 
nyní pouze PET láhve, 
ale také plastové obaly 
od kosmetiky a potravin, 
fólie, sáčky, kelímky od 
jogurtů, tuků a dalších 
potravin. 
Tyto plasty ukládejte 
stejně jako PET lahve 
do bílých pytlů pro tento 
druh odpadu určených. 
Obaly znečištěné po-
travinami je nutné vy-
pláchnout trochou vody.

Karolína Bártová 

Problematika likvidace 
odpadů se řadí v po-
sledních letech mezi 

velmi ožehavá témata. Ve 
Velkých Pavlovicích a dalších 
34 obcích okresu Břeclav 
zabezpečuje tuto službu a. s. 
Hantály. Zástupci společnosti 
navštívili kompostárnu v Ra-
kousku, kde získávali infor-
mace o možnostech zpra-
cování bioodpadu. 
Mimo klasickou službu - 
svoz, uložení na skládku a 
separace odpadů, se vedení 
společnosti zabývá dalšími 
možnostmi, jak pomoci svým 
akcionářům nabídkou dalších 
služeb. Drcení stavební suti a 
kompostování bioodpadu je 
pro společnost velmi aktuál-
ní. S nejnovějšími poznatky 
a zkušenostmi s komposto-
váním bioodpadu v zahraničí 
získalo vedení společnosti 
v Rakousku, po-
blíž městečka 
Ybbs u Linze. 
Během dvou mě-
síců z odpadů 
tvořeného rostlinným materiálem a zeminou je vytvářen kvalitní zahradnický substrát.
Bohužel, za vše se platí a i přeměna tohoto materiálu na lehce upotřebitelnou surovinu něco stojí a v Rakousku již teto systém běží. Za 
uložení jedné tuny zeleného odpadu se platí 30 – 40 eur. Kompostárna je schopna během roku zpracovat až 60.000 tun materiálu.

Ing. Pavel Procházka

Jak nově a správně třídit plast?
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Jedná se o nejnovější technologii 
pro bezvýkopovou renovaci kanalizací 
na bázi plastu. Potrubí je vyrobené ze 
speciálního PVC kopolymeru, který je 
obohacen řadou přísad, jež tomuto 
potrubí udělují zcela unikátní vlastnosti 
ve srovnání s konvenčními plasty. Tato 
technologie se řadí do kategorie reno-
vací nazývané CLOSE-FIT relining. 

Potrubí je při výrobě předeformová-
no do složeného tvaru, čímž se jeho ven-
kovní průměr sníží o cca 40%. Výsledný 
tvar pak připomíná řecké písmeno Ome-
ga. Vyrobené potrubí se navíjí na cívku 
v požadované délce projektu a nebo na 
maximální délku, kterou umožňuje ka-
pacita cívky.

1.  Potrubí se zatáhne do sanovaného 
úseku kanalizace pomocí vrátku až 
do délky 200 m.

2.  Po nahřání parou nebo horkou 
vodou se Omega Liner vrátí do 
původního kruhového tvaru.

3.  Tlakem se pak v poslední fázi potrubí 
vytvaruje přesně podle starého po-

Město Velké Pavlovice 
připravuje výstavbu ko-

lumbária tj. místa pro 
uložení uren v prostoru mezi 

kostelem a hřbitovní zdí. 
V této věci provádí Město 

průzkum, zda by byl ze 
strany občanů o pronájem 

urnového místa zájem.

Zájemci se mohou hlásit na 
Městském úřadě nebo na tele-

fonním čísle podatelny MěÚ 
519 428 101.

Liběna Ludvová

trubí a nezmenší tak vnitřní světlost a 
tím i průtočnou kapacitu renovované 
kanalizace.

4.  Pro prořezání přípojek do trubního ve-
dení po osazení vystýlky Omega Liner 
fi rma WOMBAT užívá kanalizační ro-
bot KAWO, vyvinutý podle vlastní kon-
cepce.

Hlavní přínos spočívá v:
� Ekologický systém sanace bez „mok-

rého procesu vytvrzování“. Instalace 
je naprosto ekologicky nezávadná i 
ve fázi nahřání s atestem na pitnou a 
minerální vodu.

��� Jediný systém z plastu zvláště vyvinut 
pro sanaci kanalizací.

��� Bezkonkurečně nejrychlejší doba 
instalace umožní velmi krátkou od-
stávku kanalizace.

��� Díky speciálně vyvinutému materiálu 
se reliner přesně vytvaruje podle 
staré kanalizace a v místě napojení 
domovních přípojek se jemně vyboulí, 
což značně urychlí jejich další lokali-
zaci a otevření.

��� Tepelná roztažnost tohoto kopoly-
meru je třikrát nižší než u PE-HD. 
Toto má za následek takřka nulové 
smrštění a tím i jistotu, že potrubí 
po vychladnutí bude stále pevně 
přitisknuté ke stěnám stávající 
kanalizace.

��� Při využití dalšího systému Uponoru 
- potrubí Flexoren je možné sano-
vat jak hlavní řad tak i domovní 
přípojky.

��� Docílí se tak kompletní renovace 
celého kanalizačního rozvodu.

��� Potrubí je vyráběno v tovární kvalitě 
s kontrolou jakosti ISO 9001. 

��� Vynikající chemická odolnost PVC 
odolává většině chemickým látkám

��� Materiál potrubí Omega Liner je 
plně recyklovatelný.

��� Díky výhodám při instalaci je reno-
vace cenově výhodnější než u 
konvenčních metod.

Věra Procingerová

V sousedství kostela má být vybudován urnový háj

Studie kolumbária v prostorech mezi kostelem a hřbitovem.

Rekonstrukce kanalizace
Se začátkem prázdnin byla v našem městě zahájena technicky i časově náročná oprava kanalizačního řádu. 

Specializovaná fi rma Dirs Brno s. r.o. nejdříve za pomoci kamerového systému zkontrolovala stav kanalizace a 
určila poškozené části, které bylo nutné vyměnit. Po výměně poškozených nebo vybočených částí do kanalizace 
vpraví vložku z PVC, která za pomoci horké páry přilne ke kanalizační rouře a vyvložkuje ji.

Bezvýkopová technologie Omega liner
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PUBLICISTIKA ......................................PUBLICISTIKA ......................................

V každé z pěti obcí po 
cyklostezce (Hustopeče, 
Starovičky, Velké Pavlo-
vice, Bořetice a Vrbice) 
byla připravena dvě 
razítkovací místa, kde 
byl vždy zajištěn rozdílný 
doprovodný kulturní pro-
gram či občerstvení nebo 
malé překvapení. Navíc 
bylo možné navštívit 
některý k příležitosti této 
akce otevřený vinný sklí-
pek. Po nasbírání všech 
deseti razítek a zdolání 
téměř devatenácti ki-
lometrové trasy získal 
každý zaregistrovaný 
účastník expedice cílový 
balíček s drobnými dárky 
a pamětní list. Dle ofi ciál-
ních informací se letošní 
expedice zúčastnilo na 
pět set registrovaných i neregistrovaných 
cyklistů.

Své brány všem zúčastněným otevřela 
i Šlechtitelská stanice vinařská ve Velkých 
Pavlovicích, na jejíchž vinicích dozrály více 
než před třiceti lety první hrozny tehdy 
nově vyšlechtěné odrůdy André (odrůda 
povolena v r. 1980), po které je celá cy-
klostezka pojmenována. Přestože vypadá 
budova Šlechtitelské stanice vinařské na 

Expedice Krajem André 
nabídla osvěžující prázdninový koktejl pohybu, vína a zážitků

V první prázdninovou sobotu, dne 28. června 2008 o deváté hodině ranní, odstartoval slavnostním přestřižením 
pásky 1. náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Milanem Venclíkem v pořadí již III. ročník Expedice Krajem 
André neboli Cyklovýletu s chutí vína. Počasí všem zúčastněným nebývale dopřávalo, program byl více než bohatý a 
tak se registrační listiny ve startovacích místech bleskurychle plnily.

první pohled zdánlivě nenápadně, může 
se pyšnit velmi krásnými, starými a pros-
tornými vinnými sklepy, jež nepostrádají 
nefalšovanou patinu dávných časů.

Tomuto vinařskému vábení podle-
hl i již zmiňovaný Ing. Milan Venclík, 
který za doprovodu představitelů všech 
pořadatelských obcí a měst ŠSV navštívil a 
pochutnal zde i několik výtečných vzorků.

Z usměvavých výrazů ve tvářích 

účastníků expedice se dala vyčíst napros-
tá spokojenost a pohoda. Za skutečnost, 
že se akce vydařila patří poděkování 
všem pořadatelům a také Ing. Milanu 
Venclíkovi (1. náměstku hejtmana JMK) 
a Vinařskému fondu, kteří přebrali záštitu 
nad touto akcí a také Mikroregionu 
Hustopečsko, pod jehož hlavičkou se celá 
cyklo-expedice konala.

Karolína Bártová

Projížďce na kolech vinorodou krajinou 
dopřávalo i počasí možností 

kouzelného pohledu 
na majestátnou Pálavu. 

Foto: Ing. Pavel Procházka

Cykloturisté obdivovali během své 
expedice i novou kapli sv. Urbana, 
která se všem spolu s krásným vý-

hledem na naše město velmi zalíbila. 
Foto: Zdenka Kobsová

U velkopavlovické radnice mělo stanoviště jedno 
z razítkovacích míst, kde se mohli účastníci cyklovýletu 

občerstvit a ochutnat víno. Na děti zde čekalo překvapení 
v podobě sladké cukrovinky. Foto: Ing. Zdeněk Karber

V rámci akce Expedice Krajem André navštívil ŠSV 
ve Velkých Pavlovicích také 1. náměstek hejtmana JMK 
Ing. Milan Venclík, který přebral nad celou akcí záštitu. 

Foto: Ing. Zdeněk Karber
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Patříte-li mezi aktivní příznivce cyklovýletu s chutí vína, 
tedy Expedice Krajem André, zbystřete, pohledejte diář na 
příští rok a tučně si zakroužkujte datum 27. června 2009. 
Stejně jako předchozí léta bude i IV. ročník Expedice Kra-
jem André 2009 zahájen v první prázdninovou sobotu o 
deváté hodině ranní ve startovacích a zároveň i v cílových 
místech, které najdete v Hustopečích a ve Vrbici.

Letos si každý zaregistrovaný účastník odvezl z jihu 
Moravy kromě nádherných zážitků a vzpomínek také star-
tovací balíček obsahující originální červené tričko s bílým 
logem cyklostezky Krajem André, skleněnou koštovačku na 
víno, děti cykloláhev, aktualizovanou informativní brožuru 
s mapou a razítkovací průkaz. Cílový balíček se skládal z 
potřebných energeticky bohatých cukrovinek, ovocného 
nápoje, tašky s logem, pamětního listu a zbrusu nového 
pexesa s obrázky z obcí a měst po cyklostezce Krajem An-
dré – Hustopečí, Staroviček, Velkých Pavlovic, Bořetic a 
Vrbice.

Pokud jste již nyní dostatečně naladěni a natěšeni, 
poodhalíme Vám jedno velké tajemství. Zúčastníte-li se i 
příštího ročníku, získáte další tričko do sbírky – pro Expedi-
ci Krajem André 2009 bude čistě bílé s červeným logem.

Karolína Bártová

Známe datum Expedice Krajem André 2009

Tak tedy nezapomeňte, EXPEDICE KRAJEM ANDRÉ 2009 
odstartuje v sobotu 27. června 2009 v 9.00 hod.. 

Těšíme se na Vaši ještě početnější účast! 
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Expedice po vinorodé krajině objektivem 
Františka Kobsy z Velkých Pavlovic
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Akce byla zahájena proslovem starosty města Ing. Pavla Procházky, který vyzvednul obrovský přínos Aloise Václava 
Horňanského pro Velké Pavlovice a současně i pro celé moravské vinohradnictví a ovocnářství. Poté pohovořil o dnešní práci 
Šlechtitelské stanice vinařské její majitel JUDr. Miroslav Hrabal. 

Závěrečným pietním aktem zahajovací části vzpomínkového večera bylo odekorování pamětní desky věnované A. V. 
Horňanskému (deska byla umístněna budovu ŠSV roku 1988) věncem z rukou představitelů města a místních vinařů. Stuha 
nesla nápis „S úctou moravští vinaři A. V. Horňanskému“.

Teplý červnový večer se nesl v příjemné přátelské atmosféře. Velmi potěšující byla i vysoká účast místních vinařů a občanů 
města, která potěšila především samotné pořadatele.

Karolína Bártová

Aloise Václava Horňanského
Sobotní večer dne 28. června 2008 patřil vzpomínce na Aloise Václava Horňanského (1871 – 
1938), propagátora pěstování révy vinné a meruněk a zároveň i zakladatele Šlechtitelské stanice 
vinařské ve Velkých Pavlovicích. K příležitosti připomenutí si 70. výročí úmrtí této významné osob-
nosti byl před ŠSV uspořádán vzpomínkový večer s cimbálovou muzikou Klaret, velkopavlovickými 
mužáky Presúzní sbor a se skleničkou osvěžujícího vína.

Před ŠSV najdeme nejen pamětní desku věnovanou vzpomínce 
na A. V. Horňanského, ale také obsažnou informační tabuli 
s mnoha zajímavostmi o pěstování a šlechtění révy vinné 

a také meruněk. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Autorem myšlenky uspořádat vzpomínkový večer 
se stal Ing. František Kostrhun, 

o moderování se postarala Lenka Michnová. 
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Teplý červnový večer zpestřili 
svým pěveckým vystoupením 

velkopavlovičtí mužáci - Presúzní sbor. 
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Všichni zúčastnění se příjemně bavili jak pěkným 
doprovodným kulturním programem, 

tak i ochutnáváním výborného velkopavlovického vína. 
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Teplý červnový večer patřil vzpomínce na vinaře
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Vlha však na rozdíl od vlaštovky 
nepatří do řádu pěvců, nýbrž do 
řádu srostloprstých, kam řadíme 
například i známého a neméně pestrého 
ledňáčka říčního či dudka chocholatého; 
většina druhů tohoto řádu včetně řady 
jiných druhů vlh ovšem obývá mnohem 
teplejší – subtropické a tropické – oblas-
ti.

Vlhu pestrou můžeme bez nadsázky 
považovat za jeden z největších přírodních 
skvostů Velkých Pav-
lovic. Sídlí již několik 
let na několika místech 
v našem katastru, 
její nejpočetnější a 
pro nás nejcennější 
kolonie se však na-
chází v bezprostřední 
blízkosti zastavěné 
části města, v polo-
zarostlém hliništi 
bývalé místní cihelny, 
kam se každoročně 
na jaře (kolem 10. 
května) vrací ze svého 
zimoviště v Africe a 
kde hnízdí ve vyhra-
baných norách v za-
chovalých obnažených 
hlinitých svazích, kde 
také pravidelně vyvádí 
svoje mláďata. Živí 
se větším hmyzem, který loví za letu jako 
vlaštovky. Její kořistí se stávají zejména 
vosy a jiný blanokřídlý hmyz, je proto velmi 
užitečná. Do Afriky opět odlétá ve druhé 
dekádě srpna.   

Rozšiřování areálu vlhy pestré na 
sever, které pozorujeme v posledních de-
setiletích, je pravděpodobně důsledkem 
současného oteplování naší planety, 
protože teplejší klima znamená větší 
výskyt hmyzu, a tudíž zvýšenou potravní 
nabídku pro vlhy, a tím možnost úspěšně 
odchovávat více mláďat a šířit se tak na 
nová stanoviště.

Vlha přesto u nás stále patří mezi 
silně ohrožené, a tudíž zákonem zvláště 
chráněné živočichy, proto bychom si měli 
její přítomnosti v blízkosti našeho města 
vážit a chránit všechna její hnízdiště. Měli 

Velkou část katastru každé obce však 
také tvoří volná krajina, ve které se spolu 
snoubí jak výsledky různorodé činnosti 
člověka, tak rozmanité přírodní prvky; 
označujeme ji proto pojmem kulturní 
krajina. V dnešní době ji sice i nadále 
chápeme jako především zájmový pro-
stor člověka,  který by však měl vedle 
tradiční, zejména hospodářské činnosti 
také v dostatečné míře umožňovat „nad-
stavbovou“ činnost, tj. rekreaci, oddech 
a poznávání. K tomu je ovšem nezbytné 
uchovat a chránit nejrůznější přírodní 
prvky této krajiny, tj. planě rostoucí ros-
tliny a volně žijící živočichy včetně jejich 
přírodních i polopřírodních stanovišť.

Jedním z takovýchto cenných přírod-
ních prvků krajiny, která obklopuje naše 
město, je vlha pestrá (Merops apiaster). 
Jde o jednoho z našich nejpestřeji zbar-
vených ptáků, velikosti kosa či špačka, 
kterého za letu bezpečně poznáme pod-
le charakteristické kombinace rezavé, 
modrozelené a žluté barvy, nápadně 
trojúhelníkovitého obrysu křídel a 
protažených ocasních per (čímž poněkud 
připomíná letícího ptakoještěra) a také 
podle nezaměnitelného silného melodic-
kého švitoření, dosti podobného švitoření 
vlaštovky, které je ale mnohem slabší. 

VLHA PESTRÁ 
– létající klenot Velkých Pavlovic

Obyvatelé každé vesnice i každého města jsou vždy hrdí, mohou-li se 
návštěvníkům z jiných míst pochlubit zvláštnostmi své obce. Jde nejčastěji 
o různé historické budovy či skupiny budov na náměstích, upravené ulice 
a parky plné okrasné zeleně, v dnešní době dokonce místní rozhledny či 
jakákoliv jiná místa, vzniklá z lidské práce, úsilí a umu, zkrátka o vše, co 
činí životní prostředí obce krásným i užitečným a co svědčí o kulturní úrovni 
současných obyvatel obce i jejich předků.

Vlha pestrá

bychom být proto vděčni panu Vadovičovi, 
majiteli pozemků s hliništěm bývalé ci-
helny, za to, že v letošním roce zmíněný 
areál oplotil, a tím zde vlhám zajistil tolik 
potřebnou ochranu jejich hnízdních nor a 
klid pro jejich hnízdění a odchov mláďat. 
Občasná přítomnost lidí v blízkosti hliniště, 
na příklad v okolních vinohradech či na 

blízké panelové cestě, vlhám zjevně nikte-
rak nevadí, takže je můžeme pozorovat, 
jak se obratně v celých skupinách míhají 
vzduchem nad našimi hlavami jako zářivé 
barevné drahokamy nebo posedávají na 
větvích okolních stromů, kde vystavují na 
odiv svůj nádherný pestrobarevný šat.

Veselé švitoření vlh za teplých slun-
ných jarních a letních dnů se pro mě v po-
sledních letech stalo neodmyslitelnou zvu-
kovou kulisou při mé práci ve vinohradě; 
procházím mezi vinnými keři a je mně 
pěkně na duši z pomyšlení, že vlhy jsou 
tady s námi, že jsou tady u nás spokojené, 
že je tady u nás i díky nim krásně ...

Za Komisi pro životní prostředí 
a zemědělství MÚ Velké Pavlovice 

Ing. Oldřich Tesař
     

Hnízdní nory vlhy pestré v hlinitých 
svazích bývalé cihelny. 
Foto: Ing. Oldřich Tesař

Hnízdiště vlhy pestré se nachází v bezprostřední blízkosti 
našeho města. Foto: Ing. Oldřich Tesař
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Jeřáby oskeruše, nazývané také Stromy 
Slovácka, doprovází po staletí vinorodé 
kraje, jihovýchodní Moravu nevyjímaje. 
Přímo ve Velkých Pavlovicích máme od 
loňského jara jeden mladý stromek, který 
byl slavnostně vysazen na Nám. 9. května 
nedaleko radnice dne 21. dubna 2007 v 
podvečer Dne Země.
Na plody velkopavlovické oskeruše si 
budeme muset ještě pár let počkat. To 
se však netýká mohutných vzrostlých 
stromů nedaleko sousedních modrohor-
ských Němčiček. Z fotografi í je patrné, že 
bude letošní úroda více než bohatá. Kom-
poty, marmeláda a především lahodná 
oskerušovice brzy provoní komory a sklíp-
ky všech pěstitelů. 

Karolína Bártová

Psík mývalovitý byl dříve na-
zýván mývalovcem kuním. 

Díky vysokému počtu mláďat, při-
způsobivosti a skrytému nočnímu 
způsobu života se nezadržitelně 
šíří Evropou. Tato malá, téměř 
exoticky vypadající šelmička už
zdomácněla i v našich podmín-
kách. 

Jeho původní domovinou je Indočína, 
Čína, Korea a některé japonské ostrovy a 
východ Ruska. Úspěšně se aklimatizoval 
na Ukrajině, odkud proniká i do střední a 
severní Evropy. U nás se vyskytuje velmi 

ojediněle, i když setkání s ním přibývá. 
Od roku 1939 kdy ho v evropské části 
Sovětského svazu vysadili lovci kožešin 
urazil kus cesty. V roce 1943 byl zazna-
menán výskyt na východním Slovensku, 
o dvacet let později na severní Moravě, 
převážně v oblasti Jesenicka a postupuje 
dále. 

A tak se tento malý exot, vytrvalý ces-
tovatel, stává novým stálým zástupcem 
naší fauny. Jeho dobyvačný postup nic ne-
zastaví, a proto mají naši myslivci co dělat 
s dalším, myslivosti škodlivým predá-

Výskyt psíka je v současné době po-
droben rozsáhlému výzkumu. Ukázalo 
se totiž, že tato malá šelmička bývá 
hostitelem tasemnice Echinoccocus 
multilocularis. Je sledován i jako poten-
ciální přenašeč vztekliny. Psík mývalo-
vitý si zřejmě sám nory nevyhrabává, ale 
výjimečně umí postavit hrad z rákosu, 
podobně jako ondatra pižmová. Využívá 
převážně opuštěné liščí a jezevčí nory, 
kde při velkých mrazech upadá na čas do 
spánkového stavu. Jinak je čilý po celý rok. 
Sbírá vše, co považuje v naší přírodě za 

Psík mývalovitý. 
Foto: Pavel Vlček

torem. O to víc zajímavým, že při svých 
nočních loupežných výpravách jeho hustý 
kožich tlumí každý zvuk. I kdyby chtěl, tak 
ani jako pes neštěkne a zpravidla včas 
zmizí. Nedávno byl dvakrát spatřen i v naší 
honitbě: v blízkosti potoka Trkmanky a v 
polní trati Roviny. 

Psík mývalovitý jako jediná z psovitých 
neumí štěkat. Největší škody způsobuje 
hlavně na jaře, kdy plení snůšky drobné 
pernaté a loví mláďata srstnaté zvěře. 
Obratně vyskočí i na strom nebo keř, kde 
hoduje na holátkách zpěvných ptáků. 
Přitom se obtížně stopuje a v revíru vyka-
zuje liščí otisk - mnohdy tedy myslivci neví, 
že jim v honitbě řádí na bažantech právě 
tento krásný chlupáč. Snad jen podle 
dlouhého vytrženého pesíku z ceněného 
kožichu, přilepeného někde na kameni u 
nory, je možné jeho přítomnost identifi ko-
vat. Žije tiše a skrytě. 

jedlé - od trav, kořínků, bobulí, až po ryby, 
plazy či ptáky a plení také jejich hnízda. 
Nepohrdne ani mršinou.

Psík mývalovitý – druhový popis:
Psík mývalovitý je dlouhý 55 až 65 cm, 

ocas má dlouhý 15 až 18 cm a váží 4 až 
10 kg.

Kolem očí má výraznou černou masku, 
po stranách hlavy prodloužené světlé 
“licousy”. Srst má dlouhou a hrubou, s 
jemnou podsadou. Jako jediný z psovitých 
šelem upadá do zimního spánku. Na 
zimu se mu vytváří velké zásoby tuku. Je 
všežravý. Často též loví v mělkých vodách 
obojživelníky. Aktivní je v noci. Osídluje 
nory jezevců nebo lišek v nepřehledných 
a nepřístupných místech. V přírodě mu 
konkuruje liška a vlk, kteří ho i loví.

Věra Procingerová 

Mohutná koruna Jeřábu oskeruše nabízí plnou náruč sladkých šťavnatých plodů, 
které uzrávají do dvou tvarů – kulatých jablíček a protáhlejších hruštiček. 

Foto: Ing. Zdeněk Karber

Stromy Slovácka zarodily, 
OSKERUŠOVICE BUDE

Šelma mnoha jmen - psík mývalovitý
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHOPRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO ...... ......

Jak se tedy měnil význam volného 
času v průběhu historického vývoje?

Ve starověku byl volný čas považován 
za míru lidského štěstí, dobu určenou 
k rozjímání a seberozvoji. Ve středověku 
církev hlásá trochu odlišnou podobu vol-
ného času, opírající se o asketický vztah 
k životu. Rozjímání má sice stále nejvyšší 
hodnotu, ale týká se jen modliteb a zbožné 
rozmluvy s Bohem. Ovšem pokud jde o po-
jem samotný, pak starověk a středověk 
sousloví ,,volný čas” ještě neznal. Tento 
pojem se objevuje až mnohem později, 
v období 19. století.

V období renesance byl volný čas 
vytlačován na okraj. Práce byla považována 
za hlavní životní dominantu, nicnedělání 
je zavrhováno. Píle, pracovitost a spořivost 
jsou hlavními ctnostmi. Postupně však vol-
ný čas opět nabývá na významu. 

V 19. století je volný čas již chápán 
jako stálá součást rozvoje člověka, sféra 
svobody, svobodného rozhodování a 
činnosti. Práce začíná být chápána jako 
nutnost. V našich zemích jsou v té době 
v popředí hnutí proti národnostnímu út-
laku. Ve druhé polovině 19. století je v 
Čechách a na Moravě i přesto v činnosti 
mnoho nejrůznějších kulturních spolků 
a sdružení (pěveckých, čtenářských, 
vzdělávacích, charitativních apod.). Vel-
kou osobnost ovlivňující významně volný 
čas, kromě Miroslava Tyrše v té době u 
nás ještě nenacházíme.

V tomto období se také začíná 
řešit problematika volného času dětí a 
mládeže. Na začátku 20. století - před 1. 
světovou válkou pak v cizině vzniká a je 
nejrozšířenějším volnočasovým hnutím 
skauting, který je do Čech v podobě hnutí 
Junák zaveden po roce 1910.   

            
V současnosti je volný čas stále 

významnou hodnotou (na 4. místě při 
průzkumu hodnot AV ČR), ovšem  nese s 
sebou i řadu rizik. Dnešní otázkou již není 
jaká je úloha volného času ve společnosti, 
nýbrž co s ním má člověk dělat pokud ho 
má dostatek?

Psychologie se volným časem a jeho 
dopady na člověka zabývá zhruba od roku 
1932, kdy bylo mnohými výzkumy zjištěno, 
že někteří lidé z přemíry nebo nedostatku 
volného času mohou trpět depresemi, úz-

kostí a různými jinými psychickými stavy. 
Je také zajímavé, že tyto problémy se ve 
velké míře začaly projevovat až ve druhé 
polovině 20. století, neboť dříve většina 
společnosti ,,tolik“ času pro sebe neměla. 

Proto když už volný čas máme, měli 
bychom ho využít kvalitně. Kvalitně využitý 
volný čas dává člověku energii, dává 
možnost pro odkrytí tvořivých potenciálů 
v každém z nás, pro regeneraci duševních 
i fyzických sil, pro uspokojení vnitřní 
potřeby seberozvoje a seberealizace.

Pro děti je volný čas zvláště důležitý, 
neboť pomáhá du-
ševnímu dozrávání
- není tím však 
myšleno, aby děti
byly zbaveny veške-
rých povinností a ne-
chápali tak hod-
notu volného času,
který by měl být 
zasloužený, a po-
kud možno dobře 
strávený. Zvláště 
mládež ve velkých 
městech často zá-
polí s volným časem 
a využívá ho někdy 
dost špatným způ-

Volný čas ,,nejen“ z pohledu psychologie

sobem (projížděním se v ,,šalinách“, 
brouzdáním po obchodech atd.). 

V našem městě se rozvíjí stále více 
možnosti volno-časových aktivit a věřím, 
že i nadále se budou rozvíjet možnosti 
pro trávení volného času našich dětí i nás 
dospělých. Bylo by příjemné, kdyby zde 
bylo více prostor pro děti, jako jsou ty, které 
vznikly u dětského hřiště za kostelem, kde 
nyní, v letní dny tráví čas mnoho dětí a 
rodičů – zvláště mladých maminek. 

Mgr. Bc. Jana Pláteníková

Dětem i maminkám se na novém hřišti za kostelem líbí 
– stalo se tak vyhledávaným místem příjemného a aktivního trávení volného času. 

Foto: Mgr. Bc. Jana Pláteníková

Letní prázdniny jsou chápány jako čas volna, který je určen dětem - školákům. Tento volný čas se pomalu krátí 
a brzy se opět vrátí školní povinnosti. Přesto si dovolím napsat tento článek, který přinese zajímavé informace

 o fenoménu, kterým je volný čas a který se týká všech věkových skupin.
Volný čas existoval v průběhu lidských dějin neustále, ale s historickým vývojem mu byl přikládán 

různý význam, důležitost a hodnota. 



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
4/2008

17

Přípravy na letošní vinobraní ve společnosti Vinium a.s. vrcholí. Tak jako 
každý rok plánují technologové výkup hroznů v celém sortimentu odrůd, konkrét-
ní výkup jednotlivých odrůd bude upřesňován v průběhu kampaně podle techno-
logické zralosti a zdravotního stavu hroznů. 

Společnost Vinium spolupracuje s významnými pěstiteli v průběhu celého 
vegetačního období révy vinné, aby získala co nejkvalitnější hrozny převážně 
z Velkopavlovické podoblasti.

„Při výkupu od všech pěstitelů máme zájem hlavně o větší partie v kvalitě 
pozdních sběrů,“ říká výrobní ředitelka Olga Moravcová. „Celkový objem ná-
kupu plánujeme v úrovni minulého roku, tj. cca 5.000 tun hroznů moravského 
původu,“ dodává.

Ze současného vývoje klimatických podmínek lze předpokládat zahájení 
sklizně a nákupu raných odrůd přibližně od 10. září 2008.

Ing. Veronika Vykydalová

Během posledních let bylo i na našem území zaznamenáno mnoho případů silného lokálního přemnožení plzáka španělského. 
Plzák španělský obsazuje především kulturní plochy, kde se stává díky opakovanému přemnožení častým škůdcem. Přednost dává 
drobným zahrádkám nebo zapleveleným a hustě zarostlým neudržovaným plochám ve větších sídlech. S oblibou vyhledává zastíněná 
místa, pokud možno s vysokou vegetací, jakými jsou hustě zarostlé meze nebo příkopy podél komunikací. Při vhodném počasí (po 
dešti) plži pronikají na zemědělské plochy (včetně velkých honů) za potravou. Škodlivé výskyty plžů je možné očekávat zejména ve 
vlhčích lokalitách na těžších půdách a honech sousedících s trvalými porosty, zahradami nebo neobdělávanou půdou.

Nejúčinnější ochranou proti tomuto škůdci je zejména kvalitní agrotechnika!
Integrovaný způsob ochrany proti slimákům vychází z uplatnění vhodných agrotechnických zásahů a cílené chemické ochrany. 

Hlavním a rozhodujícím zásahem snižujícím výskyt slimáků a tím i riziko poškození rostlin, je úklid a likvidace posklizňových zbytků, 
odstranění přerostlých plevelů v příkopech a na ostatní neobdělávané půdě i kvalitní zpracování půdy před setím. Správnou agrotech-
nikou lze snížit výskyt slimáků o více než polovinu.

V chemické ochraně proti slimákům a plzákům v polních kulturách jsou u nás povoleny nástrahové přípravky Vanish Slug Pel-
lets a Mesurol-Schneckenkorn. Tyto je možné, podle návodu, volně rozházet do porostu či na osetou plochu. Při akutním nebezpečí 
poškození porostu proveďte aplikaci ve večerních hodinách. Uvedené návnady mají asi týdenní účinnost i po slabých dešťových 
srážkách. 

Na ohrožených pozemcích s pravidelným výskytem slimáků proveďte preventivní ošetření na souvratích - hlavně kolem příkopů, 
polních cest a remízků. Případně ošetřete pozemek plošně těsně před vzcházením ozimé řepky. Podrobnější metodika je uvedena 
na etiketě přípravků. 

Ve speciálních kulturách (jahodník, okrasné rostliny, zelenina) je také povolen Feramol Schneckenkorn na bázi fosforečnanu 
železnatého - FePO4.

Věra Procingerová

VINIVINIUM – VINOBRANÍ 2008

Foto: Ing. Zdeněk Karber

I tak malé zvířátko jako slimák dokáže naší 
zahradě i nám značně zkomplikovat život. 

Foto: Jiří Schäffer

Škodí slimáci i na Vaší zahradě?

Kromě našich plžů se na škodách na zahradních i pol-
ních kulturách začíná podílet i plzák španělský. V některých 
oblastech České republiky se v důsledku vlhkého počasí v 
průběhu několika minulých let objevil silný výskyt slimáků, 
kteří způsobují výrazné škody. Příčiny tohoto rozšíření se 
dávají do souvislosti s mírnými zimami a chladnými a vlh-
kými jary a rovněž se zjednodušením osevních postupů a 
změnou agrotechniky.
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Z FARNOSTIZ FARNOSTI ......................................... .........................................

Ve dnech 9. - 13. 
července 2008 se kona-
la v areálu brněnského 
výstaviště BVV 19. katolická 
charismatická konference. 
Motto setkání bylo: „Kdybys 
znala Boží dar...” Převzato 
z evangelia sv. Jana. Na 
základě informací z medií, 
přivítali organizátoři konfe-
rence asi 4.000 zájemců. 
Byl to rekordní počet účast-
níků.                 

V loňském roce se za-
registrovalo celkem 3.500 
lidí. Záštitu nad akcí převzali 
brněnský biskup Th Lic. 
Vojtěch Cikrle a hejtman 
Jihomoravského kraje Ing. 
Stanislav Juránek. Nejvíce účastníků bylo přítomno z Brna a Dolních Bojanovic. Další 
velké skupinky přijely z Ostravy, Olomouce, Zlína, Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Hradce 
Králové a nejvzdálenější až z Polska a ze Slovenska. Jednalo se o akci duchovního cha-
rakteru, určenou pro hnutí, ale i pro ostatní zájemce. Program konference byl tvořen 
přednáškami, adorací, společnou modlitbou, bohoslužbami a dalším doprovodným pro-
gramem. 

Konference byla zahájena ve středu 9. července 2008 v 19.00 hod. v katedrále na 
Petrově. Mši svatou celebroval brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Po ní následovala společná 
adorace, vedená komunitou Emanuel. Areál výstaviště byl pro toto setkání výborným 
zázemím. V pavilonu F se nacházel konferenční sál, kde se uskutečnil hlavní program 
konference a také zde probíhala registrace účastníků. 

Kromě dospělých tam bylo i mnoho dětí. Pro rodiče s malými dětmi byl v pavilonu 
F vyhrazen prostor s kobercem. Tradičně je zajištěn program pro děti od 4 let. Dětská 
odpolední konference probíhala v pavilonu G1, kde byl připraven pro děti paralelní 
program: dovádění ve skákacím hradu, malování a vyprávění pod dohledem skupinky 
dobrovolníků. Každé odpoledne se děti mohly zúčastnit divadelního představení. 

Ve čtvrtek večer se uskutečnil v pavilonu F koncert chval Richarda Čanakyho se sku-
pinou F.B.I. Koncert byl přístupný i veřejnosti. V pavilonu G1 současně probíhalo posezení 
s přáteli u cimbálu s ochutnávkou moravských vín. Večerem provázela známá Varmužova 
cimbálová muzika ze Svatobořic - Mistřína.    

Na tomto setkání přednášely známé osobnosti : P.Th.Dr. Michael Slavík, Ignác a 
Františka Muchovi, P. Mgr. Tomáš Holub, Th. Dr. Kateřina Lachmanová, P. Mgr. Petr Karas, 
P. Th. Dr. Vojtěch Kodet. Mše svaté sloužili: P. Th.Dr. Aleš Opatrný, P. Pavel Semela, P. 
Marcel Javora a P. Pavel Šenkyřík.

Na páteční večer byly připraveny paralelní programy na různých místech v Brně. 
Účastníci měli celou řadu možností vybrat si z bohaté nabídky: přednášky, biblické 
tance atd. Konference byla zakončena v neděli 13. července 2008 mší svatou. Pro ty, 
kteří se nemohli přímo zúčastnit konference, byl připraven přímý přenos bohoslužeb 
prostřednictvím televize NOE a rádia PROGLAS.

O zdárný průběh akce se starala spousta ochotných dobrovolníků. Ohlas byl veliký. 
Všechno probíhalo v přátelském a srdečném ovzduší, lidé byli nadšeni, milost Boží tam 
proudila. Byl to velmi silný duchovní zážitek - potkat se s tak velkým počtem účastníků, 
kteří mají zájem setkat se s Bohem, vzájemně se povzbudit ve víře a prožít Boží působení 
ve svém životě. Účast na přednáškách nám pomohla prohloubit víru. Věřit znamená ob-
rátit se na Boha, spolehnout se na něho. Bůh přichází do našeho života a nabízí nám vše, 
co je potřebné pro život Božího člověka.

   Máte zájem přijet  na další ročník? Příští rok se bude Katolická charismatická kon-
ference konat opět v Brně ve dnech 8 - 12. 7. 2009.

Jarmila Pokorná

Ve dnech 18. - 20. července 2008 
se konalo Československé setkání 
mládeže na Velehradě ve spojení 
světového setkání mládeže v Sydney 
v Austrálii. Toto setkání si nemohla 
naše mládežnická skupinka z farnosti 
nechat ujít. Jeli jsme tam už ve čtvrtek 
17. července 2008 vlakem, někteří jeli 
autem. Byli i poutníci, kteří přišli pěšky 
nebo dojeli na kole. Počasí ten den 
nepřálo. Z vlaku jsme museli pěšky, 
byli jsme celí mokří. Postavili jsme si 
stan a v pláštěnce a zablácených bo-
tách jsme šli na večerní program. Po 
náročném dni se nám krásně spalo. 

Ráno svítilo sluníčko a po celý po-
byt už nepršelo. Po snídani z vlastních 
zásob nás čekal úvodní program u 
baziliky na hlavním pódiu. Moderátoři 
tohoto setkání nám řekli potřebné in-
formace. Po celé setkání nám zpívala 
schóla Band. Byla zábavná rozcvička. 
V 11.30 hod. byla mše svatá. Poté 
jsme šli na oběd. Celé odpoledne byly 
katecheze spojené s křížovou ces-
tou, při které si každý mohl uvědomit 
bolestnou cestu Ježíše na kříž. Po 
vlastní večeři byl Benefi ční koncert pro 
Ukrajinu. Přijela nám zazpívat skupina 
Tretí Deň ze Slovenska a Sonicfl ood z 
USA. Největší zážitek bylo svědectví 
Ricka Heila, hlavního zpěváka a ky-
taristy skupiny Sonicfl ood, který mluvil 
o tom, jak ho Ježíš uzdravil ze zhoubné 
nemoci a dodnes chválí Boha svým 
zpěvem. Pátek byl ukončen společnou 
modlitbou. 

V sobotu ráno jsme vstávali dřív, 
protože v 7.30 byla řeckokatolická litur-
gie. Po liturgii bylo „bdění s papežem,“ 
kdy jsme mohli v přímém přenosu 
sledovat setkání mládeže v Sydney. 
K obědu jsme měli guláš. Odpoledne 
jsme mohli jít sportovat nebo jít na 
prezentace různých komunit a řeholí. 
My jsme si ale přispíšili na workshopy, 
kterých bylo dohromady sedmnáct. Vy-
brali jsme si přednášku o okultismu a 
esoterice, kterou přednášel P. Vojtěch 
Kodet. Byla velmi zajímavá a poučná. 
Pak už byl čas na vlastní večeři. Ve 

Katolická charismatická konference
s mottem: „Kdybys znala Boží dar ...“

Z katolické charismatické konference, která se konala 
začátkem měsíce července 2008 na brněnském 

výstavišti s rekordním počtem účastníků. 
Foto: Archiv farnosti

pokračování na str. 19

Setkání mládeže 
na Velehradě 

ActIv 8
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V pondělí 14. července 2008 jsme se 
všichni hudebníci a zpěváci z dětského sboru 
vypravili na vrbeckou faru (mladší děti autem, 
odvážnější mládež na kole). Ihned po příjezdu 
jsme rozbalili každý své nástroje a s nadšením 
začali nacvičovat nové ordinárium a písničky.

A v tomto převážně zpěvavém duchu se nesl celý den, 
protože jsme se hudebně připravovali na mši pro místní 
farníky. Avšak pro chvíle odreagování jsme si vyšli také na pro-
cházku, během které jsme měli možnost poznat přírodní krásy 
Vrbice a její architektonické skvosty s překrásnou vyhlídkou 
do okolí. 

V úterý, druhý den soustředění, na nás čekalo opět plno 
písniček, zábavných her a smíchu. Naučili jsme se další nové 
písně, včetně jedné raperského rázu, která nejvíce nadchla 
naše chlapecké osazenstvo. Malebnou cyklostezkou, lemu-
jící vrbecké vinohrady, jsme podnikli výlet do nedalekých 
Čejkovic, kde jsme navštívili Muzeum T. G. Masaryka, nádvoří 
zámku a překrásný kostel zasvěcený sv. Kunhutě. V samot-
ném závěru náročného dne jsme uspořádali táborák. Přijeli 
se za námi podívat a opéct špekáček i farníci z Velkých Pavlovic. Svou návštěvou nás poctil i otec Andrzej, který má vrbeckou farnost pod 
svým křídlem a zpestřil večer malým koncertem v jeho rodném polském jazyce. Následující den, ve středu ráno, jsme všichni sbalili své 
věci, pouklízeli a s nadšením, že výlet zase někdy zopakujeme, jsme vyrazili směrem k našemu domovu.

A teď pro vás máme dva vtípky, které mimo jiné zazněly u táboráku: 

☺ Sejdou se zvířátka na poradě. Hroch povídá: „Zítra pojedeme na výlet.“ Žába po něm opakuje: „Zítra pojedeme na výlet.“ Hroch 
pokračuje: „Sraz bude v 7.30 u lesa.“ Žába po něm zase opakuje: „Sraz je v 7.30 u lesa.“ Hroch povídá: „A ta zelená příšera zůstane 
doma.“ A žába si povzdychne: „Hmm, chudák krokodýl, on se na ten výlet tak těšil!“

☺ Jde James Bond pouští a potká velblouda. Ten na něj nechápavě kouká, a tak se James představí: „Bond, James Bond.“ Velbloud 
zase divně kouká a po chvíli řekne: „Bloud, velbloud.“

Lukáš Melichar

20.00 hod. byla vigilie. Byl 
to další nezapomenutelný 
zážitek. Vigilie obsahovala 
záběry ze Sydney, různá 
svědectví, katecheze, tři 
čtení ve třech jazycích, 
slavnost světla, obnovu 
biřmovacích závazků, mod-
litbu za vylití Ducha sva-
tého. 

Jeden z nejvíce str-
hujících okamžiků bylo 
svědectví Vlasty Kravčíkové 
ze Slovenska, která vy-
právěla následující životní 
příběh. Má manžela. Lékaři 
jim řekli, že nebudou mít 
děti, ale přesto se jim naro-
dil syn a dcera. Obě děti, 
když byly starší, začaly 
evangelizovat. Pak bohužel 
obě zemřely při tragické 
nehodě na motorce. Ona 
byla nešťastná, nemohla to 
samou bolestí unést, ale uvědomila si, 
že musí žít dál. Šla za Ježíšem, a když 
zažila vylití Ducha svatého, zavládl v 
její duši klid. Dnes pracuje s mládeží. 
Nejkrásnější věta byla: „Místo vlast-
ních dvou dětí mám spoustu ducho-

různých místech. Každý měl 
dost času v tichu prosit, 
přemýšlet a děkovat Bohu. 
Někdo si šel lehnout.

Ze soboty na neděli 
nebyla skoro vůbec možnost 
spát. Ve dvě hodiny ráno byl 
přímý přenos mše svaté ze 
Sydney. Ve čtyři hodiny byla 
jitřní mše svatá, při které 
všichni usínali. Pak jsme si 
uvědomili, že setkání končí 
a trošku neradi jsme se 
vraceli domů.

Setkání mělo logo a 
myšlenku: „Dostanete sí-
lu Ducha svatého, který 
na vás sestoupí a budete 
mi svědky.“ Na Velehrad 
dojelo z ČR a ze Slovenska 
6.000 mládežníků a všichni 
vděčíme všem pořadatelům 
a organizátorům, kteří pro 

nás připravovali setkání celý rok. Z to-
hoto setkání jsme si odvezli mnoho krás-
ných duchovních zážitků.

Eliška Vomáčková
 

Děti z velkopavlovické farnosti nemají na nudu čas – volné chvíle 
rády tráví pospolu například mezi zvířátky v ZOO parku. 

Foto: Archiv farnosti

vních dětí na celém Slovensku.“ Dostala 
za toto svědectví veliký potlesk a všem 
tekly slzy z očí. Vigilie byla plná dojetí a 
zajímavých chvil. Na konci jsme měli za-
pálené svíčky. Celá vigilie trvala do noční 
půl jedenácté hodiny. Po ní bylo bdění na 

Hudební soustředění dětského farního sboru

Mše svatá v kostele sv. Jiljí ve Vrbici. Foto: Archiv farnosti
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V pátek 27. června 2008 se uskutečnil farní táborák. Po poslední mši svaté zvláště 
pro děti a mládež jsme se sešli na faře ve Velkých Pavlovicích, kde jsme ukončili školní 
rok opékáním buřtů. 

Každý si mohl vybrat, jak ho prožije. Děti hrály hry na farní zahradě. Dospělí si mezi se-
bou povídali u táboráku. O zábavu bylo postaráno. Nechyběla ani tradiční stezka odvahy, 
kterou jsme si my děti prošly temným sklepem fary. Po hezky stráveném večeru a s plnými 
bříšky jsme se rozešli ke svým domovům. Farní táborák se mi líbil a těším se na další. 

Hanička Veverková 

Dne 1. srpna 2008 
se stal 

novým hustopečským 
děkanem 

Mgr. Pavel Bublan, 
rodák z Třebíče. 

Předtím byl sedm let 
v Náměšti nad Oslavou. 

Bývalý děkan 
Mons. Václav Fišer 
působil v Hustopečích 

30 let. 
Nyní zde zůstává jako 
výpomocný duchovní 

na odpočinku. 
9. srpna letošního roku 

oslavil 85 let. 
Blahopřeji a děkuji 

za jeho obětavou službu 
v děkanství. 

P. Mgr. Petr PapoušekDěti přivítaly prázdniny ve farní zahradě táborákem, opečeným buřtíkem, hrami, 
dováděním a tajuplnou stezkou odvahy ve farním sklepení ... Foto: Archiv farnosti

Táborák na faře .................... Máme 
nového 
děkana

amysleme se nad patronkou našeho kostela. Náš kostel 
je zasvěcený  Nanebevzetí Panny Marie. Co je to vlastně 

nanebevzetí? Křesťané věří, že život smrtí nekončí. Existuje 
člověk, který vstal z mrtvých. Dosvědčuje to svatý Pavel v listu 
Korinťanům: „Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, 
kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze 
člověka také vzkříšení mrtvých.“ 

Každý jednou zemře, to je jisté. Křesťané však věří, že když 
žijí podle desatera a podle svého svědomí mohou získat život 
věčný. Ten připravil Bůh těm, kteří ho milují. Smrtelné tělo se 
rozpadne, ale duše nezemřeme. Na konci světa bude vzkříšení. 
Nesmrtelná duše se spojí se svým tělem. Tehdy bude uvedena 
do slávy. Bude žít věčně  s Bohem, s láskou. 

Ti kteří se rozhodli žít bez Boha, budou žít bez lásky. Pan-
na Maria nemusela čekat až nastane konec světa. Byla hned 
uvedena s neporušeným tělem i duší do nebeské slávy. Toto 
tajemství slavíme 15. srpna. Z toho se radujeme a proto hodu-
jeme. Zatím věříme, po věčném životě toužíme. Pak budeme 
vidět Boha tváří v tvář. V naději toužíme a ve věčném životě 
spočineme. Žijme tak, abychom měli stále naději na život 
věčný. To všem přeji a vyprošuji. Požehnané hody.

P. Mgr. Petr Papoušek

Kostel Nanebevzetí Panny MarieKostel Nanebevzetí Panny Marie
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KULTURA ..............................................KULTURA ..............................................

„Svatá Anna – chladno z rána.“ A letos opravdu po ránu o sv. Anně, v sobotu 26. července, 
chladno bylo. Dokonce i s deštěm a odpoledne s nepříjemným silným větrem. Navečer se však 
počasí umoudřilo, rtuť teploměru stoupla do příjemných letních výšek a tak mohl nerušeně začít 
Letní hudební večer aneb sv. Anna pod hvězdama. 

Ten se odehrál na tanečním place za sokolovnou kde se o stěžejní hudební program posta-
rala velkopavlovická country skupina COLORADO. Atmosféru westernu a Divokého západu dotvářel 
zpěv a tanec všech zúčastněných, nechybělo ani bohaté občerstvení a samozřejmě víno.

Country skupině COLORADO děkujeme za krásnou letní noc a doufáme, že nebyla poslední …

Karolína Bártová 

V rámci mezinárodního dětského folklorního festivalu „Kunovské léto“ 
proběhla v sobotu 21. června 2008 národní přehlídka dětského verbuňku. Této 
přehlídky se každoročně zúčastní nejlepší malí verbíři z jednotlivých podregionů 
Slovácka, kteří postupují do tohoto národního fi nále na základě výsledků místních 
postupových soutěží. Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií: chlapci do 10 
let, chlapci od 10 do 12 let a nejstarší od 12 do 15 let.

Letošní soutěž probíhala v pěkném prostředí Mariánského náměstí v Uherském 
Hradišti a zúčastnilo se jí celkem 24 mladých verbířů. Ve třetí kategorii nejstarších chlapců 
soutěžil také Vít Loveček z Velkých Pavlovic. Nevystupoval sice za náš region Hanáckého 
Slovácka, ale jako člen folklórního souboru Břeclavánek zastupoval spolu s Martinem 
Čapkou z Hrušek region Podluží. 

Oba chlapci postoupili do národní přehlídky z předkola, které se konalo 17. května 
2008 v Lanžhotě. Samotná soutěž byla velice hezká a kluci ve všech kategoriích předváděli 
skvělé výkony, do kterých dávali všechnu svoji dovednost i srdce, takže sedmičlenná po-
rota složená ze znalců slováckého verbuňku neměla snadnou úlohu. 

Velkou radost máme tedy z toho, že Vít Loveček svých krásným vystoupením zaujal 
nejen porotu, ale i početné obecenstvo, které jeho výkon nadšeně aplaudovalo. Vítězství 
v kategorii nejstarších chlapců mu bylo odměnou za jeho skvělý výkon.

Lovečkovi

Verbuňk Vítka Lovečka z Velkých Pavlovic 
zaujal porotu i aplaudující obecenstvo

Vítek Loveček plný soustředění 
před vlastním vystoupení. Víťo, 

blahopřejeme! Foto: Rodinný archiv

Country skupina COLORADO 
proměnila o sv. Anně jih Moravy na Divoký západ

Skupina COLORADO nenechala nikoho z přítomných podleh-
nout svatoanenskému rannímu chladu. Foto: Milán Pecka

O večeru „Pod hvězdama“ se lidé příjemně bavili. 
Foto: Milán Pecka

Lenka Veverková dovede svým 
přesvědčivým zpěvem strhnout 

celé publikum. Foto: Milán Pecka
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V březnu letošního roku byla ve výstavním sále velkopavlovické radnice zahájena slavnostní vernisáží 
dlouho očekávaná výstava fotografi í profesionálů i amatérů na téma 

MODRÉ HORY, červených vín krajina … 

Tato výstava měla jedno výrazné a zřídkakdy praktikované specifi kum, které spočívalo v putovním charakteru expozice. Všechny snímky 
se včetně instalačních panelů postupně přemisťovaly z obce do obce – členy DSO Modré Hory. 

Spolu s fotografi emi cestovala se zastávkami v Bořeticích, Kobylí, Vrbici a Němčičkách i návštěvní kniha. 
Po přečtení některých zápisů se nám – pořadatelům srdíčko tetelilo spokojeností a dobrým pocitem z poctivě odvedené práce. 

Vaše poznámky nás přesvědčily, že náš nápad a námaha nebyly zbytečné. Posuďte sami …

4. 4. 2008
 Ať žije krása … Díky všem, kteří ji kolem 

sebe vidí … 
 Mnoho dalších nádherných záběrů přejí 

zastupitelé obce Veselí z Pardubicka

5. 4. 2008
 Folklór jižní Moravy znamená pro nás 

Ostravany krásu krajiny, její bohatství, 
vína, krojů a lidí, kteří ji dokázali 

 zhmotnit třeba v krásné fotografi i.
 Děkujeme … 
 Kerami atelier TRIFOLIUM 
 Hana a Lojza Vyšlanovi 
 a květinářka Marcelka Kaplanová

8. 4. 2008
 Prohlédly jsme galerii,
 zažily jsme nostalgii.
 Obrazy jak ze srdce zachycené,
 Moravanům k radosti vyvěšené.
 Duši máme jako v peří,
 kdo neviděl, neuvěří.
 Ať můžeme se do krásy přírody podívat, 

a nádherou z ní oplývat …

 Děkujeme za možnost shlédnutí výstavy 
v naší obci.

 Barbora Brúčková 
 a Lenka Grůzová z Bořetic

9. 4. 2008
 Moc pěkné. Jen tak dál …
 Petr Hynek, Vinařský obzor

14. 4. 2008 
 Važme si té naší krásné domoviny!
 Díky za to všem, kteří se o ni starají 

a díky těm, co na fotografi i umí tak 
krásně představit i jiným!

 Pavel Jura

2. 5. 2008 
 Pohlazení po duši …
 Hrabalovi

2. 5. 2008 
 Co krásy je skryto v rádoby pouhé foto-

grafi i …
 Děkují Lanžhotští a Mikulcovi

2. 5. 2008 
 Krajina jako z pohádky …
 A.Chmelická, Třebíč

3. 5. 2008 
 Snoubení člověka s přírodou a naopak.
 Ája a Bára

7. 5. 2008 
 Děkujeme všem, kteří vidí i to krásné 

kolem nás. 
 Žáci 4. třídy Základní školy Kobylí

18. 7. 2008 
 Úctyhodný počin …
 Jan Slezák

23. 7. 2008 
 Výborné nápady – náměty, ukazující 

nádherné okolí a krajinu. Nebude na 
škodu, když v podobných akcích se 
bude pokračovat.

 Blanka a Jiří Chládkovi

25. 7. 2008 
 Velice krásné fotografi e, není snadné 

určit nejlepší, každá má svůj osobitý 
půvab. Takže nádherná přehlídka!

 Ing. František Hádlík

Karolína Bártová

Ohlédnutí za výstavou fotografi í
s Modrohorskou tématikou
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� Setkání účastníků kurzu trénování paměti
��� Přednáška mykologa o jedlých i jedovatých houbách
��� Beseda s publicistkou, překladatelkou a autorkou cestopisů Pavlou Jazairiovou

Bližší informace v knihovně 
(tel.: 519 428 149)

Ludmila Plhalová

Whitton Hana – ANNA ČESKÁ
 Císař Karel IV. získá pro svou dceru 

Annu výhodnou partii. Mladičká česká 
princezna se za Richarda II. provdá v 
šestnácti letech a přicestuje do svého 
nového domova. Královský dvůr cizí 
nevěstu přijme zprvu chladně, ale mírná 
a laskavá Anna Česká brzy prokáže, že 
je dcerou mistra diplomacie Karla IV. 
Obratným jednáním si postupně získá 
anglickou šlechtu. Dokáže získat i lásku 
temperamentního Richarda?

Anderson Catherine – VYSNĚNÝ VALČÍK
 Anderson Catherin - třicetiletý rančer 

Ryan Kendrick se seznámí s Bethany. 
Dívka ho upoutá natolik, že si hned 
neuvědomí její fyzické postižení. Betha-
ny, vášnivá jezdkyně, totiž před osmi lety 
spadla z koně a od té doby je upoutaná 
na invalidní vozík. Navíc ji tehdy opustil 
snoubenec a Bethany se zapřisáhla, že 
se už nikdy nezamiluje. Ryan se však 
nedá odradit jejím odmítáním a Betha-
ny si postupně uvědomuje, že má novou 
naději na lásku. Ale copak by mohla být 
plnohodnotnou manželkou člověka, 
který je tělem i duší rančer?

Godard Jocelyn – EGYPŤANKY 
 První díl z řady románů o královně 

Hatšepsut. Po smrti svého otce fara-
ona Thutmose I. čeká Hatšepsut životní 
rozhodnutí. Jako jediná legální dědička 
trůnu by se měla vdát a Egyptu zajistit 
nového faraona. Odvážná princezna 
chce pro svoji zemi mír, který muži 
rádi narušují. Proto se odváží k neob-
vyklému kroku a jako první žena přijme 

dvojitou korunu i žezlo a připevní si na 
obličej symbolickou bradku. Někteří se 
s takovou opovážlivostí nechtějí smířit, 
proto se egyptská královna musí mít na 
pozoru.

Vondruška Vlastimil – KREV NA LOPU-
CHU!
 Výbor povídek z tvorby Vlastimila 

Vondrušky obsahuje dva tucty příběhů 
s detektivními zápletkami, které se ode-
hrávají v různých dobách od středověku 
až do 18. století.  

Kessler Leo – OPERACE GLENN MILLER
 V prosinci 1944 jeden z nejslavněj-

ších meziválečných hudebníků, fi lmová 
hvězda, zmizel někde nad Lamanšským 
kanálem i s malým dopravním letadlem. 
Odstartoval na Twinwood Farm na an-
glické straně a zamířil do Paříže. Žádné 
trosky nalezeny nebyly a jeho osud 
zůstal záhadou dodnes. Avšak toho dne 
žádné letadlo z tohoto malého letiště 
neodstartovalo a skutečný příběh majo-
ra Glenna Millera je ukázkou intrik a psy-
chologického boje vedeného na nejvyšší 
úrovni v rámci válečných operací. Akce 
vyžadující zásah elitních protivníkových 
jednotek - další úkol pro plukovníka von 
Dodenburg a jeho již nekonečnými boji 
prořídlý prapor Wotan. 

Lowell Elizabeth – RŮŽOVÉ ÚDOLÍ
 Reba se těžce vyrovnává se smrtí svého 

přítele a ochránce Jeremyho, který jí po-
mohl z krize po rozvodu a otevřel pro ni 
nový svět. Chce na památku vydat pub-
likaci o Jeremyho sbírce uměleckých 
předmětů. Při fotografování exemplářů 
aranžovaných v Údolí smrti se seznámí 
s hledačem drahých kamenů. Když se 
Chance dozví, že Rebě patří polovina 
zavřeného dolu, nabídne se, že ho s 
ní prozkoumá. Rebu čeká nebezpečné 
dobrodružství, ale také šokující 
odhalení. Ten svůdný drsňák, posedlý 
drahými kameny, má totiž svá tajem-
ství.

 Přejeme Vám příjemné chvíle 
strávené s knihou.

Ludmila Plhalová 
Městská knihovna Velké Pavlovice

Spisovatelka a cestovatelka Pavla Jazairová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Vás zve na zajímavé akce

ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2008

Z nových knih v KNIHOVNĚZ nových knih v KNIHOVNĚ 
vybíráme ...vybíráme ...

Přijďte si vybrat knížky dle svého vkusu do naší útulné knihovny. 
Foto: Ing. Zdeněk Karber

..............................................................................................
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT, NABÍDKA JE VÍCE NEŽ BOHATÁ!

POZVÁNKYPOZVÁNKY ........................................... ...........................................

VELKOPAVLOVICKÉ 
VINOBRANÍ 

2008
Pátek a sobota 29. – 30. srpna 2008 

(podrobnou pozvánku najdete na zadní obálce 
Velkopavlovického zpravodaje)

ZA BURČÁKEM 
DO MODRÝCH HOR

Putování po naší krajině 
na kole i pěšky

Sobota 13. září 2008 

 (podrobnou pozvánku najdete na zadní obálce 
Velkopavlovického zpravodaje)

Vernisáž – pátek 29. srpna 2008 v 18.00 hod.,
zasedací místnost Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích (Nám. 9. května 40)

Plešné jezero na Šumavě. Foto © 2004  Vladislav Hošek

Turistické informační centrum Velké Pavlovice Vás srdečně zve

na výstavu fotografi í s nádechem exotiky i nostalgií domova ...

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Z CEST DALEKÝCH I BLÍZKÝCH

Na návštěvu expozice Vás srdečně zvou všichni vystavovatelé …

Vladislav & Jana Hoškovi – Čkyně na Šumavě – profesionální fotografové, autoři fotografi ckých publikací 
a cestovatelé do zemí třetího světa 

František Kobsa – Velké Pavlovice – vyznavač cyklistiky, dobrého vína, kvalitní fotografi e a příležitostný cestovatel
Jana Nádeníčková – Velké Pavlovice – milovnice létání, cestování po celé planetě a letecké fotografi e

Lenka & Petr Michnovi – Velké Pavlovice – cestovatelé na vlastní pěst do vzdálených a exotických zemí
Karolína Bártová – Velké Pavlovice – sběratelka Turistických známek, obdivovatelka nedotčené přírody 

a architektonických památek země české
Těšíme se na Vás!

Expozici si můžete přijít prohlédnout:

Sobota  30. 8. 2008  od 10.00 do 17.00 hod.
Neděle  31. 8. 2008   zavřeno
Pondělí  1. 9. až pátek 5. 9. 2008  dle pracovní doby MěÚ
Sobota  6. 9. 2008  od 14.00 do 17.00 hod.
Neděle  7. 9. 2008  zavřeno
Pondělí  8. 9. až pátek 12. 9. 2008  dle pracovní doby MěÚ
Sobota 13. 9. 2008  od 9.00 do 17.00 hod.
Neděle  14. 9. 2008 zavřeno
Pondělí  22. 9. až pátek 26. 9. 2008  dle pracovní doby MěÚ

K vidění bude na sto snímků z Nepálu, Indie, Peru, Číny, Islandu, Seychellských ostrovů, ukrajinské Kolčavy,
ale také panoramatické fotografi e Šumavy, letecké snímky Lednice, Mikulova a mnohé další.

Těšit se můžete i na soukromou sbírku dřevěných turistických známek o téměř 450 kouscích.
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SPOLKY A KONÍČKY ...SPOLKY A KONÍČKY ...

Po velmi úspěšném promítání české komedie o víně 
a vinařích Bobule Vám tentokrát nabízíme dva velko-
fi lmy světové kinematografi cké produkce. 

Prvním z nich je 12. září 2008 

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ 
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY 

Devatenáct let čekání skončilo. Jedna z nejslavnějších 
postav fi lmové historie se vrací na stříbrné plátno. Za 
doprovodu typických fanfár Johna Williamse v charak-
teristickém klobouku a s bičem coby nepostradatelnou 
zbraní. Indiana Jones. Univerzitní profesor a muž, který 
objevil legendární Archu úmluvy, zachránil posvátné San-
karové kameny a nalezl Svatý grál. V novém dobrodružství 
bude pátrat po další slavné relikvii – záhadné Křišťálové 
lebce.
Příběh se odehrává symbolicky přesně devatenáct let 
po Poslední křížové výpravě, v době rodící se Studené 
války. Indiana Jones je v něm profesorem archeologie 
na prahu penze, jenž si navzdory bouřlivé minulosti ze 
všeho nejvíc užívá klid a nebezpečně se začíná podobat 
vlastnímu otci. Staré instinkty se v něm probudí ve chvíli, 
kdy se objeví stopy vedoucí k legendární Křišťálové lebce 
a hlavně informace, že po tomto údajně mocném arte-
faktu prahnou sovětští agenti. Indy proto setřese únavu a 
vydá se na další mimořádně dobrodružnou cestu, jež ho 
zavede až do nitra peruánské džungle, v níž se má tahle 
vzácná relikvie ukrývat. Jeho úhlavním nepřítelem bude 
tentokrát všehoschopná ruská agentka Irina Spalko (Cate 
Blanchett) doprovázená armádou hrdlořezů. Ani Indy není 
na svou výpravu sám. Na jeho straně stojí spřízněný do-
brodruh Mac (Ray Winston), který má ovšem tendenci 
ho každou chvíli podrazit, napomádovaný frajírek Mutt 
Williams (Shia LaBeouf), který si permanentně utahuje 
z jeho věku, a jeho první a zřejmě životní láska Marion 
(Karen Allen).   

Dalším snímkem, který by jste si rozhodně neměli 
nechat ujít, je koprodukční velkofi lm Juraje Jakubis-
ka, který promítáme 10. října 2008

BATHORY
Mimořádná osobnost Alžběty Báthoryové zaměstnává 
historiky už po staletí. Ještě dnes, bezmála čtyři sta let 
po její smrti se pohledy na její život a vinu rozcházejí. 
V Guinessově knize rekordů je uváděna jako největší 
vražedkyně v dějinách lidstva. 
O svém pojetí Alžběty Báthoryové Juraj Jakubisko řekl: 
“Po přečtení publikovaných děl a prostudování historic-
kých materiálů jsem dospěl k odlišnému závěru. Podle 
mne byla tato renesanční, inteligentní a vzdělaná žena 
obětí těch, kteří prahli po jejím majetku. Věrně se držím 
všech historických údajů a známých faktů, ovšem do 
zaplňování bílých míst historie jsem zapojil svoji fanta-
zii.“ Film je příběhem o Alžbětě a její nenaplněné lásce k 
slavnému italskému malíři Caravaggiovi, o manželském 
poutu nejmocnějších uherských rodů Báthory a Nádašdy 
a o intrikách palatína Juraje Thurza.

Změna programu vyhrazena

Během jakékoliv činnosti se zažije mnoho legrace. Úsměvné historky 
máme i my - hasiči. Některé jsou nepublikovatelné :-) s jinými se s vámi rád 
podělím.

Houká siréna, na mobilní telefony přichází SMSky a hasiči se sjíždí ke 
zbrojnici. Někdo ve spodním prádle, jiný v civilu a jsou i tací, kteří mají hasič-
ský stejnokroj. Vyjíždí vozidlo Trambus se čtyřmi lidmi v kabině. Dva ve spod-
ním prádle zůstávají u zbrojnice a zabouchávají dveře. Ejhle! „Máš klíče od 
domečku?“, zní otázka jednoho z nich. „Nemám.“ strohá odpověď kolegy. 
Nezbývá nic jiného než jet domů. „Já mám klíče od auta v garáži“.“Já taky“. Mo-
bily zůstaly doma.Vydat se pěšky v trenýrkách přes půl města je nemyslitelné. 
Poslední šance je, že někdo z vyjetých hasičů zapomenul uzamknout své auto, 
kde by se dalo schovat. Jedno z odstavených vozidel je odemčeno. Problém 
je částečně vyřešen, ovšem s délkou pobytu v autě jsou jeho obyvatelé čím 

dál víc nervóznější. 
Když jde okolo 
člověk snaží se 
přikrčit. Vypadá 
to celkem divně, 
skoro na náměstí 
města dva polonazí 
pánové v autě. Po 
třičtvrtě hodině je 
vyhráno, Trambus 
se vrací.

Koupili jste si
někdy něco nové-
ho? A nepřečetli 
jste si návod k po-
užití a už jste novou 
věcičku zkoušeli? 
Taky mám jeden příklad. Vyjíždíme k zásahu, jedná se o čerpání vody. Protože 
prší bereme si nepromokavé oranžové kabáty. Po chvilce čerpání déšť zesi-
luje a tak si nasazujeme kapuce, které jsou smotané v límci kabátu. Jeden 
z hasičů však kapuci stále nemá. „Hej, proč si nedáš kapuci?“ „Protože mě 
to táhne, zněla odpověď.“ „No jo, ale to si ji musíš vymotat a né si přes hlavu 
dávat celý kabát.“

Při každém výjezdu k zásahu se okamžitě hlásí vysílačkou velitel posád-
ky operačnímu středisku. Jedno hlášení však na operačním středisku určitě 
neslyšeli. Hlášení bylo velitelem mluveno do mikrofonu, který je napojen přes 
zesilovač do venkovní repro soustavy na zásahovém vozidle. Naštěstí bylo 
vypnuté, jinak by si přihlížející lidé mysleli asi své.

Dva dny po jednom ze složitých zásahů na Hustopečsku, nám bylo ve-
litelem HZS Hustopeče vytknuto, že jsme neopravili plot, který jsme při jízdě 
k požáru měli zničit. Nehledě na to, že jsme takové poničení měli zapsat do 
zprávy o zásahu. Byli jsme si vědomi jednoho „zaškobrtnutí“ a to, že se nám 
podařilo klikou od nástavby chytnout drátěné oplocení, které se trošku pok-
routilo. Druhý den jsme jeli obhlédnout situaci. Za Hustopečemi jsme složitě 
našli polní cestu, kde jsme plot „poničili“. Uznali jsme za vhodné vyměnit pět 
metrů pletiva. Vrátili jsme se domů, vzali nářadí a pletivo a za dvě hodinky bylo 
s peprnými slovy po práci. Za týden jsme se nestačili divit.“Pánové, vy jste se 
na to vykašlali, už si u nás opět majitel plotu stěžoval!“ znělo zase z telefonu 
hustopečských hasičů. Po delší debatě jsme se dopídili jak to vlastně je. Ma-
jitel plotu si sice stěžoval, ale na přejetý dřevěný plot, a kolem takového jsme 
my ani nejeli.

Při otáčení cisterny po zásahu u vinic v katastru města Velké Bílovice bylo 
zavaděno schody do kabiny auta o veliký beton. Schody se ohnuly a proto je 
bylo potřeba částečně odstranit. Váleli jsme se smíchy, když při dalším výjez-
du jeden z hasičů prohlásil: “Nějak stárnu, už nemůžu zvednout nohu ani na 
první schodek.“

Petr Hasil, starosta SDH

POZVÁNKA DO KINA
VELKÉ PAVLOVICE

září a říjen 2008

I u hasičů může být občas skutečně veselo :-)!
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Výsledky MUŽI - I. kolo

Umístění   Družstva   Čas 

1. místo   Prušánky   19,52 s 
2. místo   Kobylí   19,78 s 
3. místo    Tvrdonice        20,59 s 
   
   Velké Pavlovice A  24,05 s 
   Velké Pavlovice B   nesplněno 

Výsledky MUŽI - II. kolo

Umístění   Družstva   Čas 

1. místo   Pasohlávky  19,57 s 
2. místo   Kobylí   19,92 s 
3. místo   Milovice   21,19 s 
   
   Velké Pavlovice A  nesplněno 
   Velké Pavlovice B  nesplněno 

Výsledky ŽENY - I. kolo

Umístění   Družstva   Čas 

1 místo   Kobylí   29,23 s 
2. místo   Poštorná   31,03 s 
3. místo   Bořetice                   nesplněno 

Výsledky ŽENY - II. kolo

Umístění   Družstva    Čas 

1. místo   Kobylí   26,40 s 
2. místo   Poštorná   29,74 s 
3. místo   Bořetice                  nesplněno 

Sbor dobrovolných hasičů V. Pavlovice ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice uspořádal v sobotu 
dne 19. července 2008 již 9. ročník noční soutěže v požárním útoku - O putovní pohár starosty města 
Velké Pavlovice.

Soutěž, kde startovalo 15 družstev, byla zahájena ve 21.15 hod. a ukončena kolem půl třetí ráno. Běželo se dvoukolově a oproti 
klasickému bodování, kdy se vždy počítá lepší čas, zvolili pořadatelé hodnocení každého kola zvlášť.

V prvním kole soutěže získala družstva věcné ceny a za druhé kolo si odnesla fi nanční dary. Noční soutěž byla rozdělena na mužská 
a ženská klání.

O POHÁR STAROSTY MĚSTA 
se letos utkali hasiči již po deváté

Velkopavlovičtí hasiči společně se všemi pořadateli děkují početnému publiku a fanouškům za patřičnou podporu 
a těší na léto roku 2009, kdy proběhne jubilejní 10. ročník soutěže. Již nyní jste srdečně zváni! 

Petr Hasil

Družstvo slovenské obce Voderady. Foto: Milán Pecka

Družstvo z Velkých Pavlovic. Foto: Milán Pecka
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ .................OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ .................

Na velkopavlovickou školu jsem byl 
přeložen ze ZŠ v Popicích, kde jsem 
před nástupem na vojenskou presenční 
službu vyučoval ve čtvrté a páté třídě 
obecné školy.  Do Velkých Pavlovic 
jsem nastupoval rád a velice se těšil, 
že budu vyučovat na druhém stupni ZŠ 
a to především přírodovědné předměty 
– chemii,  fyziku, případně biologii; tedy 
předměty mé budoucí aprobace, kterou 
jsem již v závěru vojenské služby začal 
dálkově studovat na Pedagogické a 
následně pak na Přírodovědecké fakultě 
v Brně, čímž jsem si rozšiřoval svoji 
učitelskou kvalifi kaci pro výuku na vyšším 
stupni. Na škole ve Velkých Pavlovicích 
jsem byl přátelsky přijat tehdejším 
ředitelem Antonínem Ptáčníkem a skvěle 
přivítán i ostatními členy učitelského 
sboru, kteří „učitelského mládence“ 
ochotně přijali do svého kolektivu. 

Již několikrát jsem se vyznal ve 
vašem Zpravodaji, že na dobu mého 
působení na základní škole ve Velkých 
Pavlovicích, na žáky, učitele a vůbec na 
celou atmosféru tehdejší doby (i když 
nebyla lehká), velice rád a často vzpo-
mínám. Učitelování na ZŠ ve Velkých 
Pavlovicích pod vedením tehdejšího 
ředitele Tondy Ptáčníka a v kolektivu 
milých spolupracovníků, jehož sem byl 
nejmladším členem, považuji za jeden z 
nejkrásnějších úseků mého života.

Musím dodat, že jsem měl tehdy 
opravdu dobré kolegy učitele a v mno-
hém pro mne zářné vzory. Nemohu a 
nebudu všechny jmenovat, nechci se 
opakovat, ale jako první se mi vždy vy-
baví kolegové František Lacina, pak 
starý, moudrý a dobrosrdečný pan učitel 
Josef Zezulák, na vedlejší základní 
škole pan učitel Zoubek, a celá řada 

dalších kolegů. Rád vzpomínám na Jo-
sefa Kostrhůna, na výborné kolegyně, 
paní učitelky Macourkovou, Součkovou, 
Ptáčníkovou, Ralenovskou a další učitele. 
Velice rád vzpomínám na „samorosta“ 
Ondřeje Kopince, s nímž jsem se tehdy 
o prázdninách zúčastnil měsíční brigády 
v uhelných dolech v Ostravě (důl Odra v 
Mariánských Horách), kde  jsme spolu, 
jako jediní z řad učitelů,  zachraňovali 
„čest okresu“ (tehdy ještě hustopečského) 
v celostátní akci „na pomoc havířům“... 
Jistě se těm starým a starším vybavuje 
tehdejší heslo „Já jsem horník a kdo je 
víc?“… Nemohu ještě nevzpomenout i na 
vtipného a rozšafného pana faráře Hro-
cha, který tehdy ještě do školy pravidelně 
docházel na výuku náboženství…

Rád si vzpomínám na spolupráci s 
kolegou Františkem Lacinou, výborným 
učitelem biologie a vynikajícím or-
ganizátorem, navíc tělem i duší zau-
jatým zahrádkářem. S ním jsem si 
obzvláště dobře rozuměl. Měli jsme řadu 
společných zájmů a František se do-
slova stal mým vzorem, kterého jsem se 
snažil napodobovat zejména co se týkalo 
vyučovacích metod, přístupu k žákům 
apod. František na škole založil a velice 
úspěšně vedl pěstitelský kroužek (tehdy 
se říkalo mičurinský), do něhož chodila 
řada výborných žáků. Pan učitel Lacina 
jim v kroužku s vědeckým přehledem 
vštěpoval základy pěstování a šlechtění 
nejrůznějších rostlin a učil je lásce k 
přírodě a ochraně životního prostředí. Na 
školní zahradě u kostela vybudoval vzor-
nou školní zahradu, která se tehdy stala 
velkou chloubou pavlovické školy, kam 
chodili učitelé biologie a prací na pozem-
ku z celého kraje na exkurse. Škoda této 
chlouby velkopavlovické školy… 

Mimo jiné mě František inspiroval, 
abych na škole jako protiváhu kroužku 
mičurinskému založil technický kroužek. 
Školní dílna byla poměrně dobře vyba-
vena a tak podmínky pro činnost kroužku 
byly velmi dobré. Do technického 
kroužku se přihlásila řada nadšených 
žáků, někteří dokonce navštěvovali oba 
kroužky, přírodovědný i technický.

Společně jsme sestavovali modely 
letadel, lodí, zhotovovali krystalky, jed-
noduchá radia, elektromotorky atd. Žáky 
tato činnost nesmírně bavila a technické 
činnosti a modelaření věnovali velmi 
mnoho času ze svého volna. Zhotovené 
výrobky jsme vystavovali při schůzkách 
rodičů a pravidelně jsme se s výsledky 
naší práce zúčastňovali okresních a 
krajských výstav a soutěží „Mladých 
techniků“, v nichž pavlovičtí žáci dosa-
hovali pěkných výsledků a často soutěže 
vyhrávali. V kroužku jsme mimo čistě 
zájmovou činnost také opravovali nářadí 
pro školní zahradu, vyráběli bedničky 
a krabičky na minerály a horniny pro 
školy celého hustopečského okresu. 
Vybavování všech škol okresu sbírkami 
vzorků minerálů a hornin, o kterých se 
žáci učili, byla tehdy velikou akcí pavlo-
vické školy na pomoc ostatním školám. 
Tuto záslužnou a velice náročnou akci na 
čas i organizaci připravil opět pan učitel 
Lacina a já jsem mu při tom vydatně 
pomáhal. 

Činnost obou kroužků, pěstitelského 
i technického, se zájmem sledovali pra-
covníci bývalého Výzkumného ústavu 
pedagogického v Brně, Oldřich Strum-
haus za přírodní vědy a za technické obo-
ry Lubomír Mojžíšek. Často přijížděli do 

Sraz sedmdesátníků ve Velkých Pavlovicích
Člověka vždy uspokojí, když si na něho občas někdo v dobrém vzpomene. Učitele zvláště potěší, když si na 

něho po dlouhých letech vzpomenou jeho bývalí žáci, které kdysi učil. V tom případě lze pak pozvání chápat 
i jako odměnu za jeho práci. 

V loňském i letošním roce jsem byl pozván na sraz mých bývalých žáků, dnes již sedmdesátníků, do Velkých 
Pavlovic. Jsem již jejich posledním učitelem, který je tenkrát před více než půl stoletím vyučoval. Tehdejší mí 
kolegové bohužel mezi námi již nejsou. Většinu těchto žáků, dnes tedy ve věku stařéčků a stařenek (řečeno 
po pavlovicku), jsem tehdy vyučoval v 8. ročníku a v JUKu, v dnešní terminologii by se dalo říci v 9. ročníku ZŠ. 
Pro vysvětlení: Tehdy po nějakou dobu byla zavedena osmiletá školní docházka a JUK – jednoroční učební 
kurz – byla taková nepovinná nástavba po osmé třídě. Většina žáků však po osmičce pokračovala dále, 
tedy v JUKu. Brzy se tato reforma vrátila do normálních kolejí a opět byla zavedena povinná devítiletá školní 
docházka.  

Dovolte mi po těch dlouhých letech pár nostalgických vzpomínek na tehdejší dobu ... 

pokračování na str. 28
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Pavlovic i s týmem brněnského rozhlasu, 
s redaktorem vysílání pro děti a mládež 
panem Simanovem a natáčeli šoty do 
pořadu „Věda a technika mládeži“, který 
byl tehdy pravidelně brněnským roz-
hlasem vysílán. Pro žáky kroužku i pro 
mne to byl nevšední zážitek… 

V Pavlovicích jsem poznal mezi 
občany skvělé přátele a v rodině 
Noldy Hejla, tehdy ještě provozovatele 
sklenářství, kde jsem bydlel a stal se 
tak téměř členem jeho rodiny. S jejich 
synem, mladým Noldou, stejně starým 
jako já a jeho manželkou Liduškou, jsme 
byli dobří přátelé i v pozdější době, když 
jsem již ve Velkých Pavlovicích dávno 
nepůsobil. Občas jsem k nim dojížděl, 
většinou před vánocemi, abych trochu 
„natankoval“ v jejich skvělém vinném 
sklípku… 

I když již dávno v Pavlovicích ne-
působím, jsem o dění ve Velkých  Pav-
lovicích poměrně dobře informován 
prostřednictvím Velkopavlovického zpra-
vodaje, který již řadu let pravidelně dos-
távám. Srdečně děkuji redakční radě za 
pravidelné zasílání Zpravodaje. Jsem 

Za našeho mládí jsme si dovedli velmi dobře vyhrát. 
My, Podbřežňáci, jsme se zaměřili hlavně na vycházky do 
přírody. Zajímal nás především život zvířat v Kamenci, na 
Bojanovsku a v lesích v Němčičkách. 

V roce 1946 se Miroslav Hrabal dověděl o skautském 
oddílu v Kobylí, který vedl učitel místní školy Antonín 
Kučera, ve skautu zvaný Toda. Spolu se svým bratrem 
Zdeňkem inicioval náš vstup do tohoto oddílu. V následu-
jícím roce 1947 jsme pak byli společně na prvním táboře na 
břehu řeky Jihlavy u Hartvíkovic. 

Velmi dobře si pamatuji přípravu, kdy jsme si ze starých 
kočárků vyrobili vozíčky, na něž jsme naložili vše potřebné, 
vlakem jsme přijeli do Náměště nad Oslavou a odtud jsme 
šli pěšky na krásnou louku u řeky, v okolí byly lesy a skály. 
Zde jsme si mohli vyhrát, pozorovat přírodu, sami jsme si 
vařili v kotlíku nad ohněm, v noci jsme drželi stráž. Já sám 
jsem našel velkou zálibu v určování rostlin pomocí klíče od 
profesora Polívky, a jak jsem tak lezl s knihou po skalách, 
vysloužil jsem si skautské jméno Kamzík.

Počet zájemců o činnost ve Skautu se u nás natolik zvýšil, 
že jsme ještě v tom roce vytvořili vlastní oddíl ve Velkých 
Pavlovicích, který byl napřen na středisko Kobylí. Plánovali 
jsme v následujícím roce organizaci samostatného tábora u 
Koryčan, kam jsme již několikrát zajeli a prozkoumali celé 
okolí. K uskutečnění však již nedošlo, protože po únoru 
1948 nastala komunistická diktatura a nám bylo nařízeno 
naši skautskou organizaci zrušit. Krásné vzpomínky však 
zůstaly.

Ze vzpomínek 
Ing. Drahomíra Míši

tak podrobně informován co se v Pavlo-
vicích děje, co je nového, co projednávala 
městská rada a zastupitelstvo Velkých 
Pavlovic. V poslední době jsem též in-
formován o velkorysých  architektonic-
kých výhledech nového centra města, 
kterou směle a vehementně prosazuje 
starosta města pan Ing. Pavel Procház-
ka. Samozřejmě, že mne jako bývalého 
starého kantora především zajímají 
úspěchy a problémy pavlovických škol, o 
nichž jsou ve školním okénku Velkopavlo-
vického zpravodaje pravidelně podávány 
informace. To si vždy s chutí přečtu jako 
první. Nostalgicky to vždy ve mne vyvolává 
vzpomínky na doby dávno, dávno minulé, 
kdy jsem v jednapadesátém roce po vojen-
ské službě na pavlovickou školu nastoupil 
jako mladičký a nezkušený učitel a učil se 
být učitelem, jak jsem již dříve na svoje 
kantorské začátky několikrát ve vašem 
Zpravodaji vzpomínal. 

 
Dost nostalgického vzpomínání, 

dnes je jiná doba, svět se výrazně 
změnil a dnešní žáci mají jiné možnosti, 
nesrovnatelně lepší v krásném moderním 

prostředí stávajících škol, mají i jiné 
životní cíle, a opravdu je těžké srovnávání 
dneška s minulostí…

Tak tedy na závěr mého vzpomínání 
dovolte mi, milí přátelé, abych poděkoval 
organizátorům za pozvání na sraz 
sedmdesátníků a všem čerstvým ju-
bilantům si dovoluji upřímně popřát 
především hodně a hodně zdraví do 
dalších let, což je v našem věku to 
nejdůležitější a ničím nenahraditelné. 
Přeji všem dobrou pohodu, radost ze 
života, uznání za vaši dosavadní práci 
(to člověka zvlášť potěší), fůru optimis-
mu do dalších let. Nezapomínejte, že 
veselá mysl je půl zdraví. (Pavlovičákům 
to snad nemusím zvlášť zdůrazňovat…) 
Tak dělejme pro to všechno! Jistě každý 
má své problémy, bohužel někdo větší, 
jiný menší, ale tak již to v životě chodí… 
Snažte se všechny nepříjemnosti a tra-
ble překonávat co možná nejúspěšněji,  
s přehledem a nad věcí.  

Váš bývalý učitel 
František Tonar

Před šedesáti lety byla nařízena likvidace Junáka 
- Českého Skautu ve Velkých Pavlovicích

Velkopavlovičtí Skauti – rok 1947
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ŠKOLNÍ OKÉNKO .................................ŠKOLNÍ OKÉNKO .................................

Žákům a studentům základních a středních škol 
začaly prázdniny již koncem měsíce června. Ne však 
všem dětem v naší mateřské škole, kde se ofi ciálně 
zavřely brány až 1. srpna. V první polovině dlouhého 
letního volna zde bylo více než živo.  

Zatímco si dětičky užívaly sluníčka a teplého počasí 
povětšinou na zahradě a u bazénu, paní uklizečky 
měly plné ruce práce. Nastalo jim období velkého a 
náročného úklidu. Ten spočíval v mytí oken, dveří, praní 
záclon, povlečení, textilních oblečků pro panenky a 
převleků pro děti, čištění molitanových lehátek, koberců 
a také ve velmi pracné desinfekci všech hraček. Doslo-
va každá, i sebemenší hračka, se omývá v roztoku Sava 
a vody. A tak paním uklízečkám nezbývá nic jiného, než 
rozebrat i kostky stavebnice do posledního kousku. 
Pokud je to možné, perou se hračky v automatické 
pračce.

Co se týče žáčků, navštěvovali po dobu prázdni-
nového provozu namísto tří tříd – Sluníček, Berušek a 
Veverek pouze jednu třídu s názvem Krtečci. Jednalo 
se především o děti zaměstnaných rodičů bez možnosti 
pravidelného hlídání. „Určitě je to pro ně dobrá věc“ 
– přitakávaly si paní učitelky. „Alespoň se navzájem 
seznámí i děti, které se až tak často nepotkávají, pohra-
jí se spolu a možná tu vzniknou i nová přátelství.“

Karolína Bártová

Červencové dny koupání příliš nepřály, sluníčko však příjemně hřálo – počasí jako stvořené pro dovádění na zahradě 
mateřské školy. Foto: Karolína Bártová
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pravým letním radovánkám našich nej-
menších neodmyslitelně patří chvíle plné her 

strávené na hromadě písku. Meze fantazie se nekladou 
a tak pod šikovnýma ručkama dětí rostou doslova před 
očima roztodivné hrady, důmyslné propletence tunelů, 
sází se jedna bábovka za druhou a nebo se zahrabávají 
nožky.

Ani prázdninově školkou povinným ratolestem nebyla 
tato kratochvíle odepřena. Naopak! Aby se jim lépe řádilo, 
přivezli jim začátkem července zaměstnanci Služeb města 
V. Pavlovice nový a kvalitní písek. 

Děti i paní učitelky si jej nemohly vynachválit. A opět se 
potvrdila stará známá pravda – kdo si hraje, nezlobí!

Karolína Bártová

Termín konání:  7. – 11. července 2008
Doba:  každý den od 9.00 do 16.00 hod.
Místo:  DDM Velké Pavlovice, Myslivecká  
 střelnice, Hřiště Velké Pavlovice, 
 zámek Lednice
Počet dětí:  20 (z Velkých Pavlovic, Velkých Bílovic)

Dům dětí a mládeže ve Velkých Pavlovicích pořádá 
během letních prázdnin řadu příměstský a výjezdních 
táborů.

V první polovině července proběhl první z nich s náz-
vem Žraloci. Jednalo se o týdenní příměstský pobyt, kdy se 
vždy ráno sešly přihlášené děti na Domečku a trávily zde až 
do pozdních odpoledních hodin volné letní dny plné boha-
tého programu a soutěží. 

Každý den na ně čekala spousta aktivit, dobrý oběd, 
svačinka, nezapomínalo se na dodržování důležitého pit-
ného režimu a samozřejmě nechyběl ani výlet.

Jak bylo zmíněno, tábor se jmenoval Žraloci. Proto 
se děti rozhodly podniknout svůj velký poznávací výlet do 

Umíte postavit hrad z písku? Jestli ne, děti z letních 
Krtečků vám rády poradí! Foto: Karolína Bártová

Hrad z písku, tunel či bábovka? Ve školce do sytosti!Hrad z písku, tunel či bábovka? Ve školce do sytosti!

Žraloci z Domečku zavítali na exotické Malawi

Podmořská výprava Žraloků do vod lednického akvária Malawi 
– mnozí si troufl i i na souš :-). Foto: Archiv DDM V. Pavlovice pokračování na str. 31
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Termín konání:  21. - 25. července 2008
Doba:  každý den 9.00 – 16.00 hod.
Místo:  DDM Velké Pavlovice, Myslivecká střelnice, 
 Hřiště Velké Pavlovice, město Mikulov
Počet dětí:  25 (z Velkých Pavlovic, Velkých Bílovic, Němčiček)

Třetí prázdninový týden byl vyhrazen na načerpání sil a už následo-
val další příměstský tábor - Rytíři a rytířky. Během týdne se děti muse-
ly naučit spoustu věcí. Hrát fér a nevzdávat se, být ctnostný, ale neu-
stoupit a bojovat pro dobrou věc. 

Mnozí z nich si poprvé vyzkoušely střelbu z luku, přetlačovanou, 
zrádnou bitvu s papírovými koulemi, sestřelování míčku starodávnou 
zbraní a mnoho dalších disciplín.

Krásným závěrem bylo vytvoření barevného erbu ze slaného těsta. 
Družstvo Společenstva prstenů zarputile bojovalo proti Zbrojnošům ve 
výrobě těsta i vytváření erbu. 

Vedoucí táboru z DDM V. Pavlovice

nedaleké Lednice, kde je možné letos již patnáctým 
rokem navštívit expozici mořských a sladkovodních ryb 
v akváriu Malawi. Cílem výletu byla i výstava Tajemná In-
donésie v objektu koníren lednického zámku, prohlídka 
parku a také výstup na rozhlednu Minaret s vyhlídkou 
do kraje.

Během měsíce července proběhl ještě další 
příměstský tábor s názvem Rytíři a rytířky z Velkých Pav-
lovic, v srpnu pak tábor výjezdní - Vyhlídka.

Letní tábory jsou u dětí a také u jejich rodičů velmi 
oblíbené a každoročně plně obsazené. Děti se zabaví, 
poznají nové věci, zajedou si na výlet, najdou si nové 
kamarády a naučí se samostatnosti. Pro zaměstnané 
rodiče řeší možnost umístit své dítě do příměstského 
tábora mnohdy velmi svízelné problémy s letním 
hlídáním.

Karolína Bártová 

Myslivna se za přítomnosti středověkých rytířů a rytířek proměnila v rukodělnou manufakturu. Foto: Archiv DDM V. Pavlovice

RYTÍŘI A RYTÍŘKY 
z příměstského tábora 
se v historii neztratí
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Během tábora museli táborníci plnit 
spoustu úkolů: vymyslet si svou hymnu, 
rituální tanec, vytvořit si kroniku, najít 
si vhodnou půdu, vyrobit pluh, zorat jím 
půdu a vypěstovat řeřichu. Stavěli také 
přístřešky a bojovali při hře s názvem 
Stavba vesnice. 

Děti se také musely naučit tajemný 
jazyk Hujuzuk, z kterého byly zkoušeny 
nejen ve hře Huzuvuzudlu. A teď tajný 
vzkaz pro ty, kteří tam byli: Hubulu hujstu 
huskvulu!!!

Všichni absolvovali celkem pět škol, 
ve kterých se dozvěděli mnoho o životě, 
lovu, zvířatech i přírodě v pravěku. Naučili 

Na Vyhlídce v kouzelné 
krajině Moravského 
krasu bylo jedním 

slovem úžasně! 
Foto: Archiv DDM 

V. Pavlovice

Na Vyhlídce jsme si postavili pravěkou vesnici 
a naučili se tajemný jazyk HUJUZUK

V sobotu 2. srpna 2008 odvezly dva autobusy celkem 83 dětí a dospělých směrem Blansko. Nedaleko tohoto města 
jsme totiž letos strávili několik dnů na letním dětském táboře. Celotáborová hra byla zaměřena na historické období 
pravěku. Po příjezdu, vybalení a seznamovacích hrách následovala noční výprava do lesa, kde již byla pro děti připravena 
scénka ze života pravěkého kmene. Děti viděly rituální tanec, poprvé slyšely tajemný jazyk HUJUZUK a byly svědkem odci-
zení sošky Vyhlídkové Venuše. Profesor pravěkologie Větvička je poté požádal o pomoc při pátrání po Venuši.

se také poznávat a rozdělat různé druhy 
ohňů. V pěti školách se vystřídalo pět 
našich oddílů: Syřany, Greens, Hrošíci, 
Tupá tlupa a Modrosauři.

Stejně jako na předchozích táborech, i 
letos si každý z týmů připravil své divadel-
ní představení. Tentokrát byla zaměřena 
na reality show. Viděli jsme tedy pravěkou 
Výměnu manželek, Poštu pro tebe, X trak-
tor, Star Dance – Když hvězdy už nemohou 
a jiné. Na táboře nás také před spaním 
navštívil Křemílek a Vochomůrka. Další 
večery probíhal táborák, karneval, dis-
kotéka, strážení loučí a noční hra Souboj o 
světýlka lesa, ve které si každý vyzkoušel 

co nejtišší plížení temným lesem ... Po 
náročném programu a vydatném spánku 
nový den vždy otvírala pořádná rozcvička. 
Každý den to byla rozcvička jiná: jed-
nou pravěká, podruhé šmoulová, jindy 
vězeňská.

Navštívili jsme také zajímavá místa, 
uchvátila nás Kateřinská jeskyně, Maco-
cha, rozveselil aquapark. Za vedoucí a in-
struktory doufám, že si z tábora odvážíte 
krásné zážitky. Za nás velký dík. Bylo to 
fajn, protože jste tam byli!!!

Všichni z Vyhlídky
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TURISTIKA ............................................TURISTIKA ............................................

Turistické informační centrum Velké Pavlovice přineslo 
se začátkem léta turistům novinku – Modrohorskou poštu. 
Ta spočívá v odesílání pohledů a jiné korespondence 
prostřednictvím našeho infocentra. Systém této služby je 
naprosto jednoduchý – pokud si u nás turista napíše pohled, 
může jej rovnou vhodit do nové poštovní schránky umístěné 
přímo v budově TIC. Schránka se vybírá denně a pohledy jsou 
prostřednictvím České pošty ihned odeslány. 

Turistům tudíž odpadá starost s hledáním poštovních 
schránek po městě a navíc, každá pohlednice je vždy před 
odesláním odekorována originálním razítkem Modrohorské 
pošty.

Karolína Bártová

Dobrovolníci KČT tak vyznačili 
podstatnou část pěší trasy – 
profesionálně je pro turisty vytyčen 
téměř 17 kilometrový úsek od za-
stávky Českých drah ve Velkých Pav-
lovicích přes katastr Velkých Pav-
lovic, Němčiček, Bořetic a Kobylí ke 
zdejší stanici ČD. Dá se tedy říci, že je 
hotova pravobřežní část okolo říčky 
Trkmanky, jež pomyslně dělí Modré 
Hory na dvě části. 

Do budoucna se bude pokračovat 
se značením přes obec Vrbice až do 
Kobylí a tak bude uzavřen další, pro 
tentokrát pěší okruh spojující po-
myslný prstenec obcí sdružených do 
Dobrovolného svazku obcí Modré 
Hory.

Upozornění na konec – pokud se 
po této trase vydáte a nebudete mít v 

Pošlete si pohledniciPošlete si pohlednici
s originálním razítkem Modrých Hors originálním razítkem Modrých Hor

Originální schránku Modrohorské pošty najdete v Turistickém informačním centru – budova Městské knihovny na Hlavní ul. 
Foto: Karolína Bártová

Skrze Modré Hory se vydejte po zelené
Díky obětavé práci nadšených členů Klubu českých turistů si mohou návštěvníci Modrých Hor 

od středy 16. července 2008 naši krajinu nejen projet na kole po vyznačené cyklostezce, ale také 
projít pěšky. A to spolehlivě bez bloudění i bez mapy. Provede je tudy zbrusu nová trasa označená 
zeleným turistickým značením, na kterém zde pracovala v průběhu tří prázdninových dnů od-
borná značkařská skupina turistického klubu Spartak Adamov pod vedením pana Jiřího Janáse.

Zrod nové zelené turistické značky na ulici Zelnice. 
Foto: Ing. Zdeněk Karberpokračování na str. 34
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Kobylí ještě dost, můžete pokračovat 
po žluté turistické značce až do ne-
dalekých Brumovic. Toto značení zde 
bylo vytyčeno již o týden dříve před 
trasou Modrohorskou. 

České turistické značení 
– rarita světového měřítka

Značení turistických tras a je-
jich pravidelná údržba patří k jedné 
z nejdůležitějších aktivit členů KČT. 
Ti se již od roku 1889 věnují značení 
pěších tras a od roku 1997 také značení 
pro lyžaře a cyklisty. Vytvořená síť 
pěších značených tras je přitom svou 
hustotou, kvalitou a také tím, že 
pokrývá beze zbytku celé území re-
publiky, hodnocena jako nejlepší v 
Evropě. Všechny vyznačené trasy naj-
dete zakresleny v turistických mapách 
edice KČT.

Historie značení
První pěší turistická trasa 

KČT vznikla 11. května 1889, kdy 
“označovací družstvo” spojilo 
červenou značkou Štěchovice a Svato-
jánské proudy. Ještě v tomto roce byly 
vyznačeny další trasy na Karlštejn, 
Skalku a Rač a délka tras tak dosáhla 
55,5 km. V roce 1912 bylo dokončeno 
značení první dálkové trasy z Prahy 
přes Brdy na Šumavu.

Značené trasy pak rychle přibývaly, 
v roce 1920 jich bylo v tehdejším 
Československu 25.000 km, v roce 
1938 již 40.000 km. Druhá světová 
válka a dále léta 1950-54 ale zna-
menaly krizové období pro značení. 
Neprováděla se potřebná pravidelná 
obnova značení a celá síť značených 
tras byla silně narušena.

V roce 1954 vydala vláda Us-
nesení o nové organizaci turistiky 
a cestovního ruchu v ČSSR a v r. 
1958 pak ÚV ČSTV Směrnici o jed-
notném značení turistických tras v 
Československu. Značení získalo v 
rámci fi nancování tělovýchovy pravi-
delný příjem na úhradu materiálu 
a cestovních nákladů značkařů. 
Značené trasy se podařilo znovu ob-
novit a postupně vybavit směrovkami 
a nástěnnými mapami.

Síť značených tras se postupně 
zvětšovala. Brzy po roce 1989 bylo 
provedeno i vyznačení sítě turistic-
kých tras v dlouhá léta nepřístupném 
pásmu při rakouské a německé hrani-
ci a její celkový rozsah na území České 
republiky tak překročil 37.000 km. 
Finanční náklady značení jsou od r. 
1997 hrazeny z rozpočtu odboru Ces-

tovního ruchu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR.

Současnost značení 
V současné době se Klub českých 

turistů zabývá nejen značením pěších 
tras, ale i tras lyžařských a spolu s 
dalšími organizacemi i tras cyklistic-
kých a cykloturistických. Od roku 
2005 se podílíme i na značení hipo-
tras, tedy jezdeckých stezek pro turis-
tiku na koni.

Na konci roku 2005 bylo v 
České republice vyznačeno celkem 
40.157 km pěších tras. Je v tom za-
hrnuto i 2.243 km lyžařských tras 
(414 km vyznačených lyžařskou 
značkou a zbytek přelepkou lyžaře na 
směrovkách pěších tras). Je na nich 
vyvěšeno 58.260 směrovek a tabu-
lek, instalováno 3.213 směrovníků a 
1.662 vývěsních laminovaných map 
ve stojanech nebo rámech. O obnovu 
značení a údržbu informačních prvků 
na trasách se v r. 2005 staralo 1.357 
značkařů, kteří při tom odpracovali 
více něž 61.000 hodin.

Společně s jinými organizacemi 
se členové KČT podílejí i na značení 
tras pro cyklisty. V loňském roce je-
jich celková délka v ČR dosáhla již 
28.282 km. U vyznačených tras pak 
KČT zajišťuje svými členy (stejně jako 
u tras pěších) pravidelnou údržbu. 
Je také z pověření MD ČR a MV ČR 
garantem jednotného značení cykli-
stických tras, které eviduje a všem 
novým trasám přiděluje ev. čísla z ce-
lostátního registru.

Za poskytnuté informace poděko-
vala panu Janásovi z KČT Blansko 

Karolína Bártová

O značení se postarali členové Klubu českých turistů, kteří si naši 
krajinu okamžitě zamilovali. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Půjdete-li z Velkých Pavlovic přes Němčičky a Bořetice až do Ko-
bylí po „zelené“, určitě nezabloudíte! Foto: Ing. Zdeněk Karber
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Ještě před několika málo lety byl 
docela problém sehnat ve Velkých 
Pavlovicích ubytování. Ale stejně, jako 
se rozvíjí cykloturistika a vinařská tu-
ristika, rozvíjí se i služby s tím souvise-
jící. Tak jako může dnes turista téměř 
kdykoliv navštívit vinný sklep, může se 
i ubytovat. 

Za poslední rok vzrostl počet 
lůžek o více než 100 na současných 
307 a to nepočítáme přistýlky. Přesto 
nastávají situace, ve kterých ubyto-
vací kapacity stále nedostačují. To 
se stává celkem pravidelně o prázd-
ninách a pak při větších akcích jako 
jsou Otevřené vinné sklepy, Putování 
po Modrých Horách, Expedice Krajem 
André a v neposlední řadě i při Vel-
kopavlovickém vinobraní. Obvykle si 
tak může návštěvník vybrat od turis-
tické ubytovny se společným sociálním 
zařízením až po apartmán s vlastním 
sociálním zařízením a kuchyňkou. 

Pro někoho může být omezujícím faktorem možnost ubytování společně se svým domácím mazlíčkem – nejčastěji psem. I na 
tuto variantu jsou u nás připraveni a po předchozí domluvě mohou U Hiclů, Reichmanů nebo Hlávků trávit dovolenou i se svým 
pejskem. Tuto možnost už využívají i zákazníci z Itálie a Holandska, kteří do Velkých Pavlovic přijeli se svými italskými ohaři „ob-
hlédnout terén“ a připravit se na Festival italských ohařů, zkoušky, které se v naší honitbě budou konat 13. a 14. září 2008. 

Ze všech možných typů ubytování tak u nás chybí snad jen hotel typu bořetické Kraví hory nebo velkobílovické Akademie, 
splňující podmínky vhodné pro kongresovou turistiku. I tady se blýská na lepší časy a při budování nového centra města se s pod-
porou kongresové turistiky počítá.

Věra Procingerová

Tento žebříček zveřejnily americké 
celostátní noviny USA Today. Autoři 
článku informují v souvislosti s jižní Mora-
vou o krásných vinařských vesničkách 

a bohaté historii. Přirovnávají ji k fran-
couzské Provence.

Podle statistik Asociace cestovních 
kanceláří České republiky přijelo na 
jižní Moravu ročně okolo osmi tisíc 
Američanů. Mezi největší klady jiho-
moravského regionu patří přátelskost 
místních lidí. 

Zatímco organizovaný způsob tu-
ristiky vyhledávají především starší 
Američané, mladí cestují na vlastní pěst, 
nebo se zúčastní programu Greenways 
- cestování po vinařských stezkách. “V 
Americe je pojem Greenvays mnohem 

známější než u nás, pro lidi je to turis-
tické lákadlo. Zajímá je vinařská tradice, 
cyklistické stezky a památky podél stezky 
Greenway Praha - Vídeň”, poznamenala 

Zuzana Taušová z Nadace Partnerství.
Pochvalný článek o jihu Moravy 

oceňuje i hejtman Stanislav Juránek. 
“Taková zpráva je dobrá reklama,” uve-
dl Juránek. Vzpomněl si také, že jedni 
z prvních Američanů, kteří mohli porovnat 
rozdíl mezi cenami v Brně a v Praze, byli 
dřívější američtí velvyslanci. Ti totiž kvůli 
mlze nemohli přistát v Praze, a tak doletěli 
do Brna.

STANE SE JIŽNÍ MORAVA RÁJEM 
PRO AMERICKÉ TURISTY? 

Běžný Američan nerad jezdí mimo 

svou zemi, většinou cestují jen po USA, 
ale i to se může změnit. Vždyť ono i těch 
deset procent, co jezdí na dovolenou 
mimo není málo. 

Do budoucna nás tedy pravděpo-
dobně čeká zvýšený zájem zahraničních 
turistů a to nejen Američanů. A kdy 
vlastně jezdí Američané nejraději na 
Moravu? V září. A září, to je především 
období vinobraní a burčáků. Již brzy se 
tedy může stát, že u stánku na vinobraní 
uslyšíme angličtinu. Každopádně taková 
reklama v americkém deníku, která 
nás stála jen pár úsměvů, vůbec není 
marná. 

Zdroj: Břeclavský deník 
Rovnost (8. srpna 2008) 

– zpracovala Věra Procingerová

Bulharsko, Berlín, tyrkysové pobřeží v Turecku, Transylvánie v Rumunsku a jižní Morava. To je klub pěti 
vyvolených míst světa, kam mají Američané vyrazit na hezkou, ale přitom levnou dovolenou.

Dovolená se psem? U nás ano!Dovolená se psem? U nás ano!

Italští a Holandští turisté se svými čtyřnohými miláčky. 
Foto: Věra Procingerová
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INZERCEINZERCE .............................................. ..............................................

Pro distribuci našich produktů k našim zákazníkům 
a zásobování našeho skladu ve Velkých Pavlovicích 
hledáme:

ŘIDIČE DODÁVKOVÉHO VOZIDLA  sk. “B“

Požadujeme:
� ŘP sk. B, platné osvědčení o školení řidičů služebních vozidel
� aktivní řidič, výpis z evidenční karty řidiče
� slušné vystupování
Nabízíme:
� mzda dohodou, zázemí zahraniční fi rmy
� možnost práce na zkrácený úvazek nebo na dohodu
� možnost práce např. při studiu

Nabídky se stručným životopisem posílejte pouze 
na e-mail.

Společnost Berendsen 
zaujímá vedoucí 
postavení v oboru 
komplexních 
textilních služeb 
s působností 
v deseti státech 
Evropy. Svým 
zákazníkům z oblasti 
průmyslu a služeb 
přinášíme mimo 
jiné řešení v oblasti 
pracovních oděvů 
a zátěžových rohoží.

Kontakt:  Tomáš Střelský, tomas.strelsky@berendsen.cz
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Společnost Berendsen 

zaujímá vedoucí 

postavení v oboru 

komplexních 

textilních služeb 

s působností 

v deseti státech 

Evropy. Svým 

zákazníkům z oblasti 

průmyslu a služeb 

přinášíme mimo 

jiné řešení v oblasti 

pracovních oděvů, 

textilií a zátěžových 

rohoží.

Společnost Berendsen 

zaujímá vedoucí 

postavení v oboru 

komplexních 

textilních služeb 

s působností 

v deseti státech 

Evropy. Svým 

zákazníkům z oblasti 

průmyslu a služeb 

přinášíme mimo 

jiné řešení v oblasti 

pracovních oděvů, 

textilií a zátěžových 

rohoží.

Pro zajištění provozu našeho nového 
závodu hledáme:

PRACOVNÍKY A PRACOVNICE DO VÝROBY

Požadavky:
� pracovitost a smysl pro pořádek
��� alespoň základní znalost práce na PC
��� zkušenost z textilní výroby, případně práce na šicím stroji vítána

Nabízíme:
��� slušné pracovní prostředí nového závodu
��� zázemí mezinárodní firmy
��� odměnu v návaznosti na odvedenou práci

Nástup: v první polovině roku 2009

Nabídky se stručným životopisem posílejte pouze na e-mail.

Kontakt: Tomáš Střelský, tomas.strelsky@berendsen.cz

Požadujeme:
��� ŘP sk. B
��� platné osvědčení o školení řidičů služebních vozidel
��� aktivní řidič
��� výpis z evidenční karty řidiče
��� slušné vystupování

Nabízíme:

��� mzda dohodou
��� zázemí mezinárodní firmy
��� možnost práce na zkrácený úvazek nebo na dohodu
��� možnost práce např. při studiu

Nabídky se stručným životopisem posílejte pouze na e-mail.

Kontakt: Tomáš Střelský, tomas.strelsky@berendsen.cz

 Nabízíme: Nabízíme:
 
�� batùžky s motivy

 CARS, Boøek stavitel, Princezny, Spiderman …

��� školní batohy a aktovky

��� auto a cyklo doplòky DISNEY

��� koèárky, autosedaèky

��� jídelní židlièky, postýlky døevìné i cestovní

��� pøebalovaní komody a pulty

��� hraèky, spací pytle, fusaky do koèárkù a autosedaèek

��� španìlské deky i do autosedaèek, látkové pleny

��� domeèky na zahradu, tøíkolky, odrážedla, skluzavky,

��� vozidla šlapací i na baterie

 Dále nabízíme: Dále nabízíme:

��� koupele z mrtvého moøe

��� léèivé bylinné èaje a další …

Pøi nákupu nad 4000,- poštovné ZDARMA.

Tìšíme se na Vaši návštìvu v našem e-shopu.

www.bublinkashop.cz
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SPORT ..................................................SPORT ..................................................
TJ Slavoj Velké Pavlovice – oddíl kopané

Kádr velkopavlovického „A“ mužstva 
vstoupil do přípravy na novou sezónu s 
několika změnami. 

Hostování z Bořetic ukončil brankář 
Jara Otáhal, stejně tak hostování ze Šardic 
ukončil Jiří Kubík, hostování z V. Bílovic 
ukončil Jara Herzán a hostování z Horky 
ukončil Jiří Barbořík.

Na půlroční hostování odešli do Dou-
bravníku  Lukáš Králík a do Rohatce Petr 
Vašek.

Na roční hostování do Staroviček 
odešel Pavel Procházka.

Naopak z hostování ze Šardic se vrací 
Ondřej Šaněk, z hostování v Mikulově 
se vrací Martin Prokeš a z Bavor se 
vrací zkušený Pavel Forejta. Z Konice 
na Olomoucku přichází na hostování 
Pavel Machač a Jan Stráněl, z Dolan na 
Olomoucku přichází na hostování Petr 

Navrátil.Z Brumovic přišel na hostování 
mladý záložník Tomáš Kadlec. 

V přípravných zápasech se mužstvu 
příliš nedařilo, až v generálce na mistrov-
ská utkání porazilo průměrné Mutěnice B  
6:1.

V prvním mistrovském zápase 
zajíždělo mužstvo do Rohatce, kde podle-
hlo 3:0. První půle byla ještě vyrovnaná, 
ale po přestávce dokázali domácí využít 
několik hrubých chyb hráčů Slavoje a 
zaslouženě zvítězili.

Základ „B“ mužstva, které hraje  
III. třídu, skupinu B, tvoří starší hráči z 
bývalého „céčka“, které doplňuje několik 
mladých, kteří mají zájem hrát ve V. Pav-
lovicích fotbal.

V prvním zápase sezóny uhrálo 
mužstvo „povinné“ domácí vítězství proti 

slabému soupeři z Brumovic s výsledkem 
4:1.

Mužstvo dorostu opustil po sezóně 
jeden z nejlepších hráčů Erik Puc, který 
se vrátil do Přítluk a také Tomáš Zimolka, 
který oznámil přerušení činnosti z osob-
ních důvodů.

Z hostování v Břeclavi se vrátili Patrik 
Levčík a Patrik Kalužík, z Podivína přišel 
na přestup Radim Prokeš a ze starších 
žáků přešlo do dorostu několik hráčů.

V prvním zápase nestačili dorostenci 
na silné mužstvo Rohatce a po celkem 
vyrovnaném poločase (2:1) podlehli na-
konec domácím po výsledku 6:1.

Ostatní kategorie (žáci, přípravka a 
ženy) zahajují své soutěže až koncem 
měsíce srpna.

František Čermák

MASÁŽEMASÁŽE

Objednávky telefonicky denně od 18:00 hodin: 606 349 120

LYMFOVEN - přístroj na sekvenční tlakovou masáž
- odstraňuje tukové polštáře a celulitidu, pročistí lymfatický systém, skvěle prokrvuje pokožku, 

zbavuje pocitu těžkých nohou, slouží jako rehabilitace po sportu.
Přístroj Lymfoven je určen pro sekvenční tlakovou masáž zaměřenou na odstranění celulitidy, zlepšení vzhledu, 

tvarování a formování postavy, na zvýšení pružnosti pokožky a na celkové ovlivnění lymfatických cest. 
Přístroj pomáhá při regeneraci organismu, pomáhá i sportovcům a osobám po fyzické námaze. Je určen pro léčbu 

mízních (lymfatických) otoků, rehabilitaci spojené s otoky končetin, ke kosmetické úpravě hýždí a stehen.

Aktivací lymfy pomůžeme k odplavení zplodin z těla a ke zlepšení svého fyzického i psychického zdraví.
Přijďte a vyzkoušejte Lymfoven.

� KLASICKÉ MASÁŽE
��� LYMFATICKÉ  MASÁŽE
��� MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY
��� LYMFOVEN, MYOSTIMULÁTOR, VACU BAŇKY
��� TRADIČNÍ  THAJSKÁ   MASÁŽ  NOHOU
��� TRADIČNÍ THAJSKÁ MASÁŽ OLEJOVÁ
��� CHAMPI - INDICKÁ MASÁŽ HLAVY

Lucie Procházková, DiS.
Bořetice čp. 170, 691 08
IČO: 762 27 847
(přízemí kulturního domu v Bořeticích)
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   Kolo    Datum                     Čas                     Mužstvo                              Zápas Doprava Poznámka
      
 1. NE   10.8. 16.30 A Slavoj Rohatec – V. Pavlovice Vlastní! 
 1. SO     9.8. 16.30 B V. Pavlovice - Sokol Brumovice  
 1. NE   10.8. 14.15 DOR Slavoj Rohatec – V. Pavlovice 12.30 hod. BORS – MA
      
 2. NE   17.8. 10.15 A V. Pavlovice – Slavkov u Brna  
 2. SO   16.8. 16.30 B V. Pavlovice – Zetor Pasohlávky  
 2. SO   16.8. 14.15 DOR V. Pavlovice – Slavkov u Brna  
      
 3. NE   24.8. 16.30 A Sokol Tvdonice – V. Pavlovice Vlastní! 
 3. SO   23.8. 16.30 B Sokol Křepice – V. Pavlovice Vlastní! 
 3. SO   23.8. 14.15 DOR Sokol Podluží Hrušky – V. Pavlovice 12.30 hod. AVIA – Mor.Agra
 1. SO   23.8. 13.00 SŽ V. Pavlovice – ZEMAS Hovorany  
 1. SO   23.8. 14.45 MŽ V. Pavlovice – ZEMAS Hovorany  
      
 4. NE  31.8. 16.30 A V. Pavlovice – FC Vracov  
 4. SO  30.8. 16.30 B V. Pavlovice - Sokol Starovice  
 4. NE  31.8. 14.15 DOR V. Pavlovice – FK Mutěnice  
 2. SO  30.8. 13.00 SŽ FK Baník Dubňany – V. Pavlovice 11.15 hod. OTÁHAL
 2. SO  30.8. 14.45 MŽ FK Baník Dubňany – V. Pavlovice  
 2. SO  30.8. 10.00 Z V. Pavlovice - Velké Němčice  
 1. NE   31.8. 10.00 ŽENY Sokol Božice - V. Pavlovice Vlastní! 
      
 5. NE    7.9. 16.30 A FK Baník Dubňany – V. Pavlovice Vlastní! 
 5. NE    7.9. 16.30 B Sokol Velké Němčice – V. Pavlovice Vlastní! 
 5. NE    7.9. 14.15 DOR FK Baník Dubňany – V. Pavlovice 12.30 hod. BORS - MA
 3. SO    6.9. 13.00 SŽ V. Pavlovice – FK Mutěnice   
 3. SO    6.9. 14.45 MŽ V. Pavlovice – FK Mutěnice   
 3. NE    7.9. 10.30 Z Sokol Krumvíř – V. Pavlovice 09.15 hod. AVIA - Mor. Agra
 2.    ŽENY V O L N O   
      
 6. NE   14.9. 16.00 A FK Šardice B – V. Pavlovice Vlastní! hř.Hodonín - Rybáře !
 6. SO   13.9. 16.00 B V. Pavlovice – Sokol Šitbořice  
 6. NE   14.9. 13.45 DOR Sokol Dambořice - V. Pavlovice 12.00 hod. BORS - MA
 4. SO   13.9. 12.30 SŽ V. Pavlovice - Velká nad Veličkou   
 4. SO   13.9. 14.15 MŽ V. Pavlovice - Velká nad Veličkou   
 4. SO   13.9. 10.00 Z V. Pavlovice – Družst. Nikolčice  
 3. NE   14.9. 13.00 ŽENY V. Pavlovice - ZEMAS Hovorany  
      
 7. NE   21.9. 16.00 A V. Pavlovice - MOGUL Vacenovice   
 7. NE   21.9. 16.00 B Sokol Pouzdřany – V. Pavlovice Vlastní! 
 7. NE   21.9. 13.45 DOR V. Pavlovice - MOGUL Vacenovice   
 5. NE   21.9. 10.30 SŽ Velké Bílovice - V. Pavlovice 07.45 hod. OTÁHAL
 5. NE   21.9. 09.00 MŽ Velké Bílovice - V. Pavlovice 1. zápas hrají mladší žáci! 
 5. NE   21.9. 13.00 Z Sokol Nosislav – V. Pavlovice 11.30 hod. AVIA - Mor. Agra
 4. SO   20.9. 14.00 ŽENY FK Mutěnice - V. Pavlovice  Vlastní! UMĚLÁ TRÁVA !
          
 8. NE   28.9. 16.00 A Sokol Kostice – V. Pavlovice Vlastní! 
 8. SO   27.9. 16.00 B V. Pavlovice – Sokol Krumvíř  
 8. NE   28.9. 13.45 DOR Velké Bílovice - V. Pavlovice  12.15 hod. AVIA - Mor. Agra
 6. SO   27.9. 12.30 SŽ V. Pavlovice - Veselí nad Mor. B  
 6. SO   27.9. 14.15 MŽ V. Pavlovice - Veselí nad Mor. B  
 6. SO   27.9. 10.00 Z V. Pavlovice – Sokol Boleradice   
 5. NE   28.9. 13.00 ŽENY V. Pavlovice - Sokol Vlkoš  
      
 9. NE    5.10. 15.30 A V. Pavlovice – FC Bučovice  
 9. NE    5.10. 15.30 B Sokol Cvrčovice – V. Pavlovice Vlastní! 
 9. NE    5.10. 13.15 DOR V. Pavlovice – FC Bučovice  
 7. SO    4.10. 09.00 SŽ FK Šardice C - V. Pavlovice  07.15 hod. OTÁHAL
 7. SO    4.10. 10.45 MŽ FK Šardice C - V. Pavlovice  hř. Hodonín - U červených domků 
 7.    Z V O L N O  
 6. NE    5.10. 14.00 ŽENY DFC RENA Ivančice - V. Pavlovice Vlastní! 
      
 10. NE   12.10. 15.30 A Ivanovice na Hané - V. Pavlovice 13.00 hod. BORS
 10. SO   11.10. 15.30 B V. Pavlovice – Sokol Boleradice  
 10. NE   12.10. 13.15 DOR Dolní Bojanovice - V. Pavlovice 11.30 hod. AVIA - Mor. Agra
 8. SO   11.10. 12.00 SŽ V. Pavlovice - Slovan Bzenec   
 8. SO   11.10. 13.45 MŽ V. Pavlovice - Slovan Bzenec   
 1. SO   11.10. 10.00 Z V. Pavlovice – FC Hustopeče   
 7. NE   12.10. 13.00 ŽENY V. Pavlovice - FC  Vracov  
      
 11. NE   19.10. 15.00 A V. Pavlovice – Veselí nad Moravou  
 11. NE   19.10. 15.00 B Sokol Uherčice – V. Pavlovice Vlastní! 
 11. NE   19.10. 12.45 DOR V. Pavlovice - ZEMAS Hovorany  
 9. SO   18.10. 09.00 SŽ MSK Břeclav B - V. Pavlovice  07.30 hod. OTÁHAL
 9. SO   18.10. 10.45 MŽ MSK Břeclav B - V. Pavlovice  hř. Veslařská 1 (Lokomotiva) 
 8. SO   18.10. 15.00 ŽENY Družba Bukovany - V. Pavlovice Vlastní! 
      
 12. NE   26.10. 14.00 A SK Šlapanice – V. Pavlovice 12.00 hod. BORS
 12. SO   25.10. 14.00 B V. Pavlovice – SK Vranovice   
 12. SO   25.10. 11.45 DOR Baník Ratíškovice - V. Pavlovice  09.45 hod. BORS - MA
 10. NE   26.10. 09.00 SŽ V. Pavlovice – SOKOL Lanžhot  
 10. NE   26.10. 10.45 MŽ V. Pavlovice – SOKOL Lanžhot  
 9. NE   26.10. 13.00 ŽENY V. Pavlovice - Kostelec na Hané  
      
 13. NE    2.11. 13.30 A V. Pavlovice – MSK Břeclav B  
 13. NE    2.11. 13.30 B Sokol Kobylí – V. Pavlovice Vlastní! 
 13. NE    2.11. 11.15 DOR V. Pavlovice - Sokol Kostice  
 11. SO    1.11. 10.45 SŽ Sokol Kostice – V. Pavlovice 07.30 hod. OTÁHAL
 11. SO    1.11. 09.00 MŽ Sokol Kostice – V. Pavlovice 1. zápas hrají mladší žáci! 
      
 14. SO    8.11. 13.30 A V. Pavlovice – Slavoj Rohatec  
 14. NE    9.11. 13.30 B Sokol Brumovice - V. Pavlovice Vlastní! 
 14. SO    8.11. 11.15 DOR V. Pavlovice – Slavoj Rohatec  
      
Jakékoliv změny termínů utkání budou oznámeny hlasatelem při domácích zápasech dospělých!
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Ve čtvrtek 19. června 2008 sehrál dorost 
Slavoje doplněný o několik starších žáků 

V sobotu dne 26. července 2008 se v areálu SK DEKORA ve Ždírci nad Doubravou 
při příležitosti oslav 80 let ždíreckého fotbalu uskutečnil mezinárodní turnaj starých gard 
v kopané. Turnaje se zúčastnilo i mužstvo Velkých Pavlovic, tvořené převážně bývalými 

hráči TJ Slavoj 
Velké Pavlovice. 
Po velmi dobrém a 
bojovném výkonu 
celý turnaj naši 
hráči vyhráli.

Turnaj potvr-
dil velmi dobré 
vztahy, které se 
mezi městy Velké 
Pavlovice, Ždírec 
nad Doubravou 
a Senicí úspěšně 
rozvíjí. V prvním 
utkání naši hráči 
zvítězili nad Senicí 
2:1, ve fi nále pak 
porazili Přibyslav 
1:0. 

Mimo krás-
ného poháru za 
vítězství si naši 

hráči odvezli i cenu pro nejlepšího střelce - Aleš Martínek za 3 vstřelené branky a ocenění 
pro nejstaršího hrajícího hráče - Antonín Kavan. 

Výsledek však tentokrát nebyl nejdůležitější. Mnohem cennější bylo setkání hráčů se 
sportovním srdcem a příjemná atmosféra, které klání po celý turnaj provázela.

Ing. Pavel Procházka

mezinárodní zápas s italským mužstvem 
Agropoli Calcio. Zápas skončil remízou 

3:3 (2:2). Naše branky vstřelili Matěj 
Pospiš, Tomáš Zimolka a Zdeněk Pražák. 
Zápas se odehrál na hřišti Palavy Mikulov.

Sestava Slavoje: Václavek David, Honz 
Libor, Štavík David, Grúza Šimon, Hrabal 
Pavel, Zimolka Tomáš, Zájeda Lukáš, Juška 
Radek, Michna Martin, Herzán Jiří, Pražák 
Zdeněk, Pospiš Matěj, Pohl David, Halm 
Roman, Procházka Martin, Havlík David, 
Vydařelý Roman a Nesvadba Tomáš.

V neděli 22. června 2008 proběhl na 
stadionu Slavoje velmi kvalitně obsazený 
mezinárodní fotbalový turnaj dorostenců. 
Vítězem se zaslouženě stalo mužstvo 
FC Sparta Brno, které ve fi nále porazilo 
domácí hráče Slavoje 4:0. V souboji o 
třetí místo byli úspěšnější reprezentanti 
družebního města ze Senice, kteří pora-
zili hráče MSK Břeclav 5:1. Nejlepším 
střelcem turnaje se stal Luboš Hallabrín z 
ŠK Senica - vstřelil 5 branek.

František Čermák

Dorostenci a žáci fotbalového oddílu TJ Slavoj 
sehráli mezinárodně obsazené turnaje

Velkopavlovičtí dorostenci v kompletní sestavě. 
Foto: Archiv TJ Slavoj V. Pavlovice

Stará garda zvítězila 
ve Ždírci nad Doubravou

Z mezinárodního fotbalového turnaje sehraného v našem 
přátelském městě Ždírci nad Doubravou si velkopavlovická 
„Stará garda“ přivezla zlato. Foto: Archiv MěÚ V. Pavlovice

Velkopavlovičtí 
myslivci si vystříleli 

druhé místo
OMS Břeclav ve spolupráci se čle-

ny mysliveckých sdružení uspořádalo 
závody tříčlenných družstev MS ve 
střelbě na loveckém kole loveckého 
parkuru a americkém trapu. Celá 
soutěž probíhala ve čtyřech kolech za 
účasti dvanácti družstev.

Po vyhodnocení a součtu výsledků 
celé soutěže skončili střelci z Velkých 
Pavlovic, s počtem 362 bodů, na 
výborném druhém místě. Vystřílet 
více bodů se podařilo jen střelcům MS 
Hustopeče.

Jednotlivé závody se konaly:
27. 4. 2008 
 na střelnici MJ Velké Pavlovice 
 – disciplína 2x20 LK
22. 6. 2008 
 na střelnici MS Charvatská Nová Ves 

- 1x20 LP, 1x20 B
5. 7. 2008 
 na střelnici MS Starovičky 
 – 1x20 LK, 1x20 AT
20. 7. 2008 
 na střelnici MS Šakvice 
 – fi nále 2x20 LK

Věra Procingerová
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V sobotu dopoledne dne 26. července 2008 se díky pořadatelskému vel-
kopavlovickému nohejbalovému družstvu ŘÍZCI odehrál v pořadí již VI. ročník 
nohejbalového turnaje neregistrovaných hráčů ŘÍZCI CUP 2008. Turnaje se 
zúčastnilo 13 družstev s velmi kvalitním týmovým obsazením, čímž se výrazně 
zvýšila úroveň klání a určitě se bylo na co dívat. 

První zápas začal v 9.00 hod.. Hrálo se na dvě základní skupiny - 7 a 6 družstev 
systémem každý s každým. Z těchto skupin postoupily první čtyři družstva do čtvrtfi nále, 
kde se hrálo vyřazovacím způsobem na dva vítězné sety. Vítězové čtvrtfi nále postoupili do 
semifi nále, kde se rozhodlo, která družstva budou hrát o 1. místo. 

Ze čtvrtfi nále postoupila družstva BOCA JUNIORS - LEDNICE, TŘI BUŘTI - UNKOVICE, 
OLD BOYS - MODŘICE 1 a ŘÍZCI - VELKÉ PAVLOVICE. V semifi nále na sebe nastoupili 
BOCA JUNIORS - OLD BOYS a TŘI BUŘTI – ŘÍZCI. Semifi nále rozhodlo, že o třetí místo hráli 
BOCA JUNIORS a TŘI BUŘTI. Do napínavého fi nále se probojovali OLD BOYS - MODŘICE 
a ŘÍZCI – VELKÉ PAVLOVICE, kde ŘÍZCI VELKÉ PAVLOVICE porazili OLD BOYS MODŘICE 
10:8, 8:10, 10:8 a obsadili tak 1. místo. 

Konečné pořadí turnaje:

1. ŘÍZCI – Velké Pavlovice (složení týmu - Josef Hicl, Petr Lebeda, Radek Baťa) 
2. OLD BOYS – Modřice 
3. TŘI BUŘTI – Unkovice 
4. BOCA JUNIORS – Lednice

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhodnocen Pavel Pisk z OLD BOYS - MODŘICE.

Nohejbalový tým ŘÍZCI VELKÉ PAVLOVICE děkují všem sponzorům za podporu nohejbalu 
ve Velkých Pavlovicích.

Josef Hicl

Po velmi vyrovnaných zápasech vítězství si odnesl “Horní konec” a krás-
ný pohár z rukou Ladislava Blaty převzal Radek Baloun. Získal tak do sbírky 
mimo své vinařské trofeje i cenu za kolektivní sportovní výkon.

Ani tropické teploty neodradily fotbalisty od kvalitních výkonů. Na hřišti 
se sešlo na čtyři desítky fotbalistů všech věkových generací. V modrobílých 
dresech ODS nastoupil mimo jiné i Petr Slezák, starosta obce Němčičky, vinaři 
bří Reichmanové, 
čestný president TJ 
Slavoj Ivan Kalivoda, 
trojice Hiclů a Saša 
Tomeček.

V modročerných 
dresech “Horního 
konce” majitel 
vinařské fi rmy 
Radek Baloun, fot-
balové osobnosti 
let dřívějších Josef 
Pilarčík, Jenda For-
man a samozřejmě 
také ještě opory 
našich současných 
rezervních mužstev Pavel Pilarčík, Mirek Levčík, Honza Melichar a další.

V zelených dresech representovali své město převážně zaměstnanci 
Městského úřadu se starostou Pavlem Procházkou. Mladíky v zelených dre-
sech vhodně doplnili Pavel Hejl, Vladimír Řádek, Jirka Rotrekl a majitel fi rmy 
Stafi kr Antonín Krčmař. Ten svým výkonem přesvědčil, že dobrý fotbalista se 
uplatní v kterémkoliv věku a zaslouží za svůj výkon obdiv.

ŘÍZCI si odnesli z turnaje zasloužené zlato

Velkopavlovičtí Řízci se postavili 
na turnaji ŘÍZCI CUP 2008 

na nejvyšší stupínek „bedny“. 
Foto: Archiv nohejbalového 
týmu Řízci Velké Pavlovice

Uliční turnaj ve fotbale se vydařilUliční turnaj ve fotbale se vydařil
Nejen dobrý fotbal, ale i vynikající speciality na rožni, nabí-

dlo místní sdružení ODS ve Velkých Pavlovicích všem, kteří přišli 
na stadion TJ Slavoj povzbudit své přátele a kamarády v uličním 
turnaji v kopané. 

A jak turnaj skončil výsledkově?
HORNÍ KONEC – ODS 2 : 2   na penalty  4 : 3 
MěÚ - ODS     3 : 2    
HORNÍ KONEC - MěÚ  1 : 1   na penalty  5 : 4  

Ing. Pavel Procházka

Team HORNÍ KONEC Foto: Archiv MěÚ V. Pavlovice 

Team ODS Foto: Archiv MěÚ V. Pavlovice

Team MĚSTSKÝ ÚŘAD Foto: Archiv MěÚ V. Pavlovice


