
Tělovýchovná jednota Slavoj – svou 
činností, počtem členů a aktivitou je 
nejvýznamnější organizací ve městě. 
V současné době sdružuje oddíly kopané, 
tenisu, stolního tenisu, basketbalu, fl or-
balu, šachový oddíl, od letošního roku 
jsou pod tělovýchovnou jednotou ve-
deni i členové rybářského spolku. Před 
nedávnem ukončil svou činnost oddíl 
házené. Předsedou TJ je ing. Roman 
Halm, sekretářem TJ František Čermák. 
Po několika úspěšných letech prochází TJ 
složitým obdobím. Zatímco největší oddíl 
kopané, stejně jako oddíly basketbalu a 
stolního tenisu prochází těžkou krizí, oddíl 
tenisu vedený Daliborem Šefránkem, od-
díl šachu pod vedením Zdeňka Hicla a od-
díl fl orbalu prožívají úspěšné období a svou 
prací i aktivitou jsou příkladem. TJ Slavoj 
provozuje ubytovací zařízení na stadionu, 
podílí se na organizaci Velkopavlovic-
kých hodů, každoročně pořádá maškarní 
bál Šibřinky. Nejdůležitější je však to, že 
TJ Slavoj nabízí ve svém areálu sportovní 
vyžití pro všechny věkové generace včetně 
těch nejmladších. I z tohoto důvodu město 
tuto organizaci dlouhodobě podporuje. 

Český zahrádkářský svaz – v po-
sledních letech se činnost zahrádkářů 
soustředila především na přípravu 
vinařských akcí, kterými jsou např. výstavy 
vín či Svatomartinské svěcení vína, orga-
nizování odborných zájezdů a pořádání 
besed pro vinaře a ovocnáře. Po založení 
nových občanských sdružení Forum Mora-
vium a Víno z Velkých Pavlovic se zdá, 
že činnost zahrádkářů je v útlumu. Je to 
však způsobeno i tím, že část zahrádkářů 
je velmi aktivní právě v těchto dvou spol-
cích. Přesto je činnost organizace v oblasti 
vinařství a zahrádkářství pro město stále 
velmi důležitá a významná.  

Svaz chovatelů – v uplynulém roce 
naši chovatelé oslavili 50 let od založení 

organizace. Svojí celoroční bohatou čin-
ností se řadí mezi velmi aktivní organizace. 
V průběhu roku pořádají hned několik 
chovatelských výstav, burz a dalších akcí 
pro své členy i širokou veřejnost z okolí. 
Předsedou organizace je pan Antonín Ko-
mosný, tajemníkem pan Miroslav Gajdošík. 
Chovatelé vlastní svoji halu, která jim 
poskytuje vynikající zázemí pro činnost. 
Každoročně dosahují se svými chovy mno-
ha zajímavých ocenění a úspěchů.   

Sbor dobrovolných hasičů – již od roku 
1890 se píší dějiny tohoto spolku. Každým 
rokem hasiči vyjíždí k několika desítkám 
zásahů i do širokého okolí. Zasahují nejen 
při požárech, ale i živelných pohromách a 
nehodách. Z dobrovolného spolku se tak 
z hasičů stali poloprofesionálové ať už 
svým přístupem či kvalitním technickým 
vybavením. Začátkem letošního roku se 
jim splnil velký sen. Byla zakoupena mo-
derní cisternová automobilová stříkačka 
za více než 5,2 mil. Kč. Rekonstrukce se 
dočkala i budova požární zbrojnice. Hasiči 
jsou aktivní i ve veřejném životě. Pořádají 
hasičský bál, dětský maškarní ples a 
každoročně noční soutěž v požárním 
útoku. Starostou hasičů je pan Petr Hasil. 
Celý kolektiv je poměrně mladý, což by 
mohlo být i zárukou perspektivy této orga-
nizace.   

Myslivecká jednota – samozřejmě 
nejen lov je doménou této organizace. Do 
činnosti jednoty jsou zapojeny na čtyři de-
sítky členů. Myslivci mají k dispozici vlast-
ní objekt, jejich činnost je tradičně velmi 
rozsáhlá a pestrá. Mimo péči o zvěř a její 
ochranu se myslivci podílejí na výsadbě 
zeleně, každoročně pořádají myslivecký 
ples a již tradiční střelecké závody. 
Předsedou jednoty je ing. Jaroslav Benda.

Dámský klub – snad nejmladší or-
ganizace ve městě (vznikla v roce 

2002) sdružuje ženy bez rozdílu věku, 
ale s podobnými zájmy. Dámský klub 
zajišťuje pestrou nabídku aktivit nejen pro 
své členky. Pořádá besedy, přednášky, 
praktické ukázky ručních prací. Aktivně 
se podílí na spolupořadatelství mnoha 
významných kulturních akcí ve městě. 
V současnosti je do jeho činnosti zapo-
jeno na 50 členek, předsedkyní klubu je 
paní Ivana Vojtěšková. 

SPPCCH (Svaz pacientů postižených 
civilizačními chorobami) – rovněž po-
měrně mladá organizace, která vznikla ze 
Svazu postižených  před 5 lety. Sdružuje 
kolem 120 členů, předsedkyní spolku 
je paní Emilie Zajícová. Všichni členové 
výboru jsou aktivní, pravidelně se schází 
a připravují svým členům pestrou nabídku 
programu. Zdravotní problémy mohou 
postihnout každého občana bez rozdílu 
věku. Spolek nabízí bohatou kulturní i 
společenskou činnost, organizuje zájezdy 
do léčebných zařízení i za kulturou. 
Činnost tohoto spolku je nesmírně důležitá 
a záslužná, díky výboru této organizace 
mají mnozí občané možnost se zapojit do 
běžného společenského života. 

Rybářský spolek – rybníky a rybaření 
vždy k Velkým Pavlovicím patřily. V posled-
ních letech však organizace nepracovala a 
rybáři byli organizováni v blízkém okolí. Od 
letošního roku je  tomu již jinak. Rybáři se 
sdružují do nového spolku, který je vedený 
pod TJ Slavoj. K opětovnému založení dalo 
podnět odbahnění rybníku ve vlastnic-
tví města. Práce byly ukončeny koncem 
uplynulého roku. V současné době se 
připravuje nájemní smlouva mezi rybáři 
a městem o užívání tohoto vodního díla. 
Předsedou spolku byl zvolen Marek Halm.

Kynologové a střelecký klub –početně 
poměrně malé organizace se speci-
fi ckými zájmy. Kynologové mají vlastní 

SLOVO STAROSTY ...................SLOVO STAROSTY ...................
Velké Pavlovice jsou městem, které poskytuje občanům dostatek příležitostí pro využití 

volného času. Kdo má zájem rozvíjet své záliby a koníčky ve spolkové činnosti, naskýtá se 
mu hned několik příležitostí. Téma tohoto příspěvku není náhodné. Začátkem roku probíhají 
členské schůze jednotlivých zájmových organizací. Pro vedení města je to příležitost zúčastnit 
se těchto jednání, zmapovat činnost organizací, seznámit se s tím, co trápí členy těchto spolků, 
případně jak by město mohlo pomoci.

V průběhu několika málo měsíců jsem měl možnost navštívit několik členských schůzí 
místních zájmových sdružení. Musím vyslovit uznání a obdiv všem funkcionářům za to, že 
obětují stovky hodin ze svého volného času a nabízí tak našim občanům možnost zapojit se do 

zájmových sdružení. Faktem je, že činnost organizací bývá adekvátní aktivitě a úrovni vedení. Je třeba si uvědomit, že funkcionáři těchto 
spolků pracují zdarma, bez nároku na odměnu. I přesto jsou občas terčem výtek a kritiky. Vzpomeňme jen známé pořekadlo: „Kdo nic 
nedělá, nic nepokazí.“

Ve Velkých Pavlovicích v současné době pracuje hned několik zájmových organizací. Jaké aktivity svým členům nabízí, případně 
s jakými problémy se potýkají?

Spolková činnost – srdce i duše každého města či obce
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areál v bývalém topolovém lesíku u za-
stávky ČD, tento areál se v současné 
době ve spolupráci s městem upravuje. 
Střelecký oddíl má svou střelnici na Flo-
riánku, i zde je nutné dokončit některé 
stavební úpravy.

Velkopavlovická chasa a mužský 
pěvecký Presúzní sbor – nejedná se o 
typické organizace s přesně stanovenými 
organizačními strukturami, přesto obě 
nabízí občanům významné vyžití v oblasti 
kultury a folklóru. Bez jejich přispění si již 
občané města nedovedou pořádání kul-
turních akcí ani představit. Zejména cha-
sa má historii velmi bohatou. V současné 
době probíhá zaznamenávání historie vel-
kopavlovických hodů. Kompletují se foto-
grafi e dokládající průběh v jednotlivých 
letech, podle posledních informací jsou již 
téměř kompletní doklady o průběhu vel-
kopavlovických hodů od čtyřicátých let až 
do dnešních dnů. Velkopavlovická chasa 
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Rada města se za uplynulé období zabý-
vala následující problematikou:

� projednala správní poplatek za pro-
voz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
pro rok 2008 -  za jednu osobu ve výši 
380,- Kč  

��� schválila podepsání smlouvy mezi Jm 
krajem a Městem Velké Pavlovice o 
přidělení dotace ve výši 100 tis. Kč na 
dětské hřiště

��� fi nanční příspěvek Presúznímu sboru 
ve výši 10 tis. Kč na činnost v roce 
2007 a 10 tis. Kč na činnost v roce 
2008 

��� projednala a schválila žádost Vlasty 
Hlávkové,  Trávníky  999/10 o proná-
jem pozemku za účelem zemědělské-
ho využití 

��� projednala a schválila podepsání ná-
jemní smlouvy mezi spol. Moravská 
Agra a.s. Velké Pavlovice a Městem 
Velké Pavlovice na nájem sýpky na 
pozemku parc. č. 628 po dobu 20 let

��� projednala informace o činnosti měst-
ského úřadu a návrh na vyřazení 
opotřebeného a neopravitelného ma-
jetku příspěvkové organizace města 
základní školy, odsouhlasila výpůjčku 
majetku města DDM, Josefu Veverkovi, 
Brněnská 2, Velké Pavlovice a ZUŠ

��� schválila úpravu nájmu bytů  
��� projednala přípravu knihy o životě ve 

městě v době dávné i současné 

reprezentuje naše město i v širokém okolí. 
Pořádá několik tanečních zábav s decho-
vou hudbou (zahrávky hodů, krojový ples) 
a aktivně se podílí na spolupořádání 
mnoha významných kulturních akcí ve 
městě, jako je např. Velkopavlovické vino-
braní. Velkopavlovická chasa nemá svého 
předsedu, výkonnou nejvyšší strukturou je 
vždy první stárek, tím je v současné době 
Jan Buchta.

Výčet aktivit jednotlivých spolků by 
byl značně rozsáhlý a není smyslem to-
hoto článku. Spíše by toto téma mohlo být 
zamyšlením, zda je nabídka dostatečná, 
jak některé aktivity zkvalitnit a zpřístupnit 
dalším občanům. Členové městského 
zastupitelstva mají zájem jednoznačně 
podporovat spolkovou činnost ve městě 
a jsou připraveni pomáhat. Podmínkou je 
dobrá vzájemná spolupráce, komunikace 
a aktivita. 

V současné době se rozjíždí první 

práce na přípravě publikace o městě Velké 
Pavlovice, která by měla být svým obsa-
hem zaměřena právě na organizace a 
spolky působící ve městě, na jejich činnost 
v letech minulých i současných. Možná by 
i tento příspěvek mohl naše občany vést 
k zamyšlení nad samotnou činností těchto 
organizací, nad vzpomínkami či fotografi e-
mi. Chtěl bych Vás touto cestou současně 
i oslovit k zapojení se do příprav k vydání 
této publikace. Vámi poskytnuté příspěvky 
či jiné materiály, ať už z pohledu občana 
či aktivního člena spolku, tak mohou být 
písemně zachovány pro příští generaci.

Všem  funkcionářům i aktivním čle-
nům všech organizací děkuji za práci od-
vedenou v uplynulém období, za dobrou 
reprezentaci města a přeji hodně nových 
úspěchů a rozvíjejících se aktivit.

Ing. Pavel Procházka 
starosta města

Z RADNICE ...........................................Z RADNICE ...........................................

��� nařízení odvodu z fondu reprodukce 
majetku příspěvkových organizací mě-
sta: MŠ – 67.068,- Kč, ZŠ – 468.276,- 
Kč, gymnázium – 59.960,- Kč

��� schválila přidělení bytu 1+1 v bytovém 
domě v ul. B. Němcové paní Anně Ku-
kumbergové, Tovární 12

��� schválila příspěvky pro jednotlivé ple-
sy roku 2008 

��� projednala a schválila užití rezervního 
fondu Gymnázia Velké Pavlovice ve 
výši 82.700,- Kč na krytí případného 
schodkového hospodaření závěrky za 
3. čtvrtletí 2007

��� schválila žádost ZO SPCCH Velké 
Pavlovice o příspěvek na činnost pro 
rok 2008 ve výši 100,- Kč na člena, 
žádost Dámského klubu o příspěvek 
na činnost organizace pro rok 2008 
ve výši 5.000,- Kč

��� žádost Jana Krejčiříka o pronájem 
pozemku v trati Hrůdky za účelem 
zemědělského využití

��� žádost Luďka Laciny o povolení oplo-
cení pozemků v trati Sůdný, kde jsou 
vysázeny meruňky

��� odsouhlasila nákup nového auta na 
leasing jako náhradu za starší osobní 
vozidlo pro městskou policie a stave-
bní úřad 

��� schválila žádost Květoslava Blaško, 
Bezručova 25, žádost Anežky Teplé, 
Nám. 9. května 26, o pronájem po-
zemku za účelem zemědělského 
využití

��� neschválila konání diskoték v budově 

sokolovny z důvodů, že objekt pro tyto 
akce není přizpůsoben z hlediska 
odhlučení 

��� odsouhlasila Organizační řád MÚ 
Velké Pavlovice platný od 1.1.2008

��� projednala a schválila zakoupení věc-
ného daru do 2.000,- Kč pro fotba-
lový turnaj Svazku obcí Modré Hory,  
poskytnutí příspěvku velkopavlovické 
chase  ve výši ½ celkových nákladů na 
dopravu na Moravský ples do Prahy

��� odsouhlasila žádost Luďka Laciny, 
Herbenova 13 o pronájem pozemků 
za účelem výsadby trvalých porostů 

��� projednala zprávu Policie ČR, Okresní 
ředitelství Břeclav, Obvodní oddělení 
Velké Pavlovice

��� projednala a odsouhlasila plán konání 
diskoték v roce 2008 v termínech 
– 30.5., 13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 
8.8., 22.8. a 5.9.2008 v areálu TJ 
Slavoj, pořádání diskoték musí být 
zabezpečeno tak, aby nedocházelo 
k porušování nočního klidu 

��� zabývala se náhradou za trvalé po-
rosty na pozemcích města v lokalitě 
Padělky, na pozemcích určených pro 
bytové domy

��� schválila žádost Domu dětí a mláde-
že o poskytnutí příspěvku ve výši 
3.000,- Kč na akci Velkopavlovický 
den řemesel

��� příspěvek ve výši 1.000,- Kč přís-
pěvkové organizaci Sociální služby 
Uherské Hradiště – Domov pro osoby 
se zdravotním postižením Zborovice, 

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice
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kde je umístěn občan Velkých Pavlovic 
Josef Barvík

��� odsouhlasila žádost Lukáše Kostrhu-
na, Kpt. Jaroše 8, žádost Jana Dlapala, 
Dlouhá 11, žádost Karla Reichmana, 
Hilleho 1, Brno o pronájem pozemků 
za účelem zemědělského využití 

Zastupitelstvo města na svém VII. 
zasedání, které se konalo 20. prosince  
2007 mimo jiné projednalo:

��� zprávu o činnosti rady města
��� rozpočtové opatření č. 6/2007, cel-

kové příjmy snížení o 3.378 tis. Kč, 
celkové výdaje snížení o 2.031 tis. Kč 
a fi nancování zvýšení o 1.347 tis. Kč

��� rozpočet pro rok 2008, celkové příjmy 
65.303 tis. Kč, celkové výdaje 59.335 
tis. Kč a fi nancování 5.968 tis. Kč

��� rozpočet sociálního fondu pro rok 
2008 a rozpočtový výhled pro rok 
2009 – 2011

��� změnu č. 4 zřizovací listiny příspěv-
kové organizace Města Velké Pavlo-
vice Mateřské školy Velké Pavlovice, 
V sadech 48

��� změnu č. 5 zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Města Velké Pavlovice 
– Základní školy Velké Pavlovice 

��� smlouvu o vytvoření dobrovolného 
svazku obcí Modré Hory dle § 46 
odst.2, pís,.b) a § 49 až 53 zákona 
128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění, stanovy svazku, vstupní přís-
pěvek města ve výši 3.000,- Kč a 
členský příspěvek na rok 2008 ve výši 
2,- Kč na obyvatele

��� vstupní příspěvek Města Velké Pav-
lovice ve výši 3.000,- Kč, členský 
příspěvek na rok 2008 ve výši 2,- Kč na 
obyvatele a příspěvek na vypracování 
žádosti o dotaci ve výši 24.539,- Kč 
pro dobrovolný svazek obcí Čistý Ji-
hovýchod

��� příspěvek pro rok 2008 vlastním 
příspěvkovým organizacím: MŠ – 804 
tis. Kč, ZŠ – 2.400 tis. Kč, gymnázium 
– 1.385 tis. Kč

��� členský příspěvek Města Velké Pavlo-
vice na rok 2008 pro dobrovolný 
svazek obcí Mikroregion Hustopečsko 
ve výši 35 tis. Kč

��� poskytnutí fi nančních prostředků 
organizaci TJ Slavoj Velké Pavlovice 
na činnost v roce 2008 ve výši 200 
tis. Kč

��� poskytnutí fi nančních prostředků far-
nímu úřadu na opravu střechy kos-
tela, opravu zvonů a opravu varhan 
v kostele ve výši 150 tis. Kč

��� poskytnutí fi nančních prostředků ZO 
Českého svazu chovatelů na opravy 
chovatelské haly ve výši 85  tis. Kč

��� navýšení úvěrového rámce kontoko-
rentního úvěru u KB o jeden milion 
Kč

��� prodloužení termínu splatnosti poskyt-
nuté půjčky Společnosti pro umění 

z důvodu posunutí vyplacení  dotace 
od Fondu mikroprojektů, Region Bílé 
Karpaty do 31.3.2008

��� provedení jednoduché pozemkové 
úpravy v k.ú. Velké Pavlovice v části 
lokalita Hantály, týkající se   pozemků 
KN  p.č. 4597/8, 4597/9, 4598/3, 
4598/10, 4598/28, 4599/2, 
4603/67, PK p.č. 3915, 3925, 3934, 
3987

��� bezúplatný převod pozemků KN p.č. 
1555/1, 1555/8, 1555/9 a 1555/12 
k.ú. Velké Pavlovice pro bytovou vý-
stavbu v lokalitě Padělky dle schvá-
lené změny č. 1 regulačního plánu

��� odkoupení pozemků pro výstavbu  roz-
hledny v lokalitě Nad Zahrady parc.
č. KN 4514/1, 4514/2, 4514/3, 
4514/4 a část pozemků PK 259, 
262/1 k.ú. Velké Pavlovice za cenu ve 
výši úředního odhadu

��� změnu názvu části ulice Kpt. Jaroše 
na ulici Horňanského týkající se čísel 
popisných 1037, 1022 a 1042

��� seznam investičních a neinvestičních 
akcí pro rok 2008, včetně přípravy 
projektů pro jednotlivé akce

��� prodej majetku města dle vyhlášky o 
prodeji nemovitostí

� ��� prodej pozemku parc.č. KN 
2130/2 v k.ú. Velké Pavlovice o 
výměře 7m2 panu Peterovi Havel-
kovi, Ořechová 4, Velké Pavlovice 
z důvodu opravy a rozšíření kolny 
za domem 

� �� prodej části pozemku parc.č. KN 
4466 a 4467 panu Martinu Hyclo-
vi, Bořetice 496, z důvodu stavby 
garáže

Některé dotazy a připomínky členů za-
stupitelstva města a občanů města, 
které byly na zasedání uplatněny:

�� Ivana Vojtěšková upozornila na 
nebezpečné schody v kině

  Ing. Pavel Procházka -  město se bude 
opravou schodů zabývat

�� Ing. Marie Šmídová – otázka parkování 
před školou - na stužkovací večírek 
přijela spousta rodičů, kteří neměli 
kde zaparkovat, parkování v garážích 
pod hřištěm není označeno, městská 
policie vybírala pokuty. Ing. Šmídová 
navrhla, že po dobu akcí školy by mělo 
být parkování před školou povoleno

 Ing. Pavel Procházka – dopravní 
situace před školou byla řešena na 
základě připomínek členů zastupi-
telstva města a občanů vyznačením 
zákazu stání. Městské policie je povin-
na postupovat dle zákona a přestupky 
řešit. První dny po instalaci značek byli 
občané upozorňováni na zákazy stání 
a MěPo ukládala pokuty pouze v opa-
kovaných případech. Pokud bude nut-
né situaci v období konání školních 
akcí řešit, je to možné, ale je nutné 

to učinit předem. I v současné době 
je však možné parkovat na parkovišti 
před radnicí případně v ulicích, které 
jsou nedaleko od školy.

�� Ing. Ladislav Hádlík uplatnil připomínky 
občanů - proč nejsou auta města 
označena logem

 Ing. Pavel Procházka - označení aut lo-
gem není ze zákona stanoveno a není 
povinné

 Ing. Libor Benda se přihlásil do dis-
kuze, že označení aut by bylo možné 
využít jako propagaci města

  Ing. Pavel Procházka – město využívá 
k propagaci jiné způsoby reklamy, 
logo na autech není tím, na čem by se 
reklama města zakládala 

 Ivana Vojtěšková, ing. Bálka – nepo-
važují umístění loga na automobilech 
města za nezbytně nutné a nechávají 
rozhodnutí na vedení města

�� Ing. Ladislav Hádlík – požadavek 
uveřejnění na internetu a ve zpravo-
daji, kdo a jak na zasedání zastupitel-
stva města hlasoval

  Ing. Pavel Procházka – hlasování 
je uvedeno v zápise z jednání ZMě, 
které je veřejně přístupné, navíc má 
každý občan možnost se jednání ZMě 
zúčastnit a osobně se s hlasováním 
členů ZMě seznámit

�� Ing. Ladislav Hádlík - v rámci opravy 
kanalizace V Údolí vybudovat ostrůvek 
pro zpomalení provozu 

 Ing. Pavel Procházka - vybudováním 
ostrůvku se bude rada města při 
opravě kanalizace zabývat

�� p. Věra Hercogová – v ul. Dlouhá 
před domem p. Drahomíra Doležala 
č. p. 818 je již delší dobu, asi 2 roky, 
narušen chodník (přípojka kanalizace), 
kdo za to v případě úrazu odpovídá

 Ing. Pavel Procházka – za stavbu a 
uvedení chodníku do původního stavu 
odpovídá stavebník. Záležitost bude 
prověřena a bude zjednána náprava

�� p. Stanislav Kostrhun se dotázal, 
zda při plánování a projektování prů-
myslové zóny jsou inženýrské sítě 
plánovány pouze k této zóně nebo bu-
dou vybudovány i uvnitř této zóny

 Ing. Pavel Procházka -  inženýrské sítě 
budou vybudovány i uvnitř zóny až 
k hranici budoucích investorů. Vzhle-
dem k tomu, že nejsou známy jednot-
livé parcely budoucích investorů, bude 
vybudována páteřní osa sítí, ke které 
se investoři na vlastní náklady napojí

Jitka Krátká, tajemník MěÚ



Další titul šampiona pro Vinařství 
Baloun (14. 12. 2007)
 
 Vinařství Baloun sbírá jeden titul za 

druhým. V prosinci 2007 jsme obdrželi 
tiskovou zprávu o zisku titulu „Šampion“ 
v maďarské Šoproni, v pátém ročníku 
mezinárodní soutěže Víno Fem. Tato 
soutěž se od ostatních odlišuje tím, že 
vína v degustačních komisích hodnotí 
výhradně ženy. Ze čtrnácti vín od fi rmy 
Baloun jich třináct získalo medaili, titul 
Šampion patří Veltlínskému zelenému 
2007 pozdní sběr. 

Adventní čas si bylo možné zpří-
jemnit teplým svařeným vínem 
i svátečním punčem 
(15. 12. 2007)
 
 Pod zářícím vánočním stromem na 

autobusovém nádraží se bylo možné 
v době adventní a vánoční zastavit u 
dřevěného obchůdku a zakoupit si něco 
dobrého pro zahřátí. Nabídka byla více 
než bohatá – na výběr bylo svařené 
víno, sváteční punč, grog, čaj, káva a pro 
děti i sladká čokoláda. Možnosti využili 
především lidé, kteří se odpoledne 
vraceli autobusy ze zaměstnání. 

Výstava Letem světem myslivostí 
(16. 12. 2007)
 
 V neděli 16. prosince 2007 byla v rámci 

vánočního Jarmarku u radnice otevřena 
ve výstavním sále radnice expozice 
s názvem “Letem světem myslivo-
stí”. Na výstavě jste si měli příležitost 
prohlédnout mimo jiné fotografi e 
myslivců na honech, zajímavé úlovky, 
vzácné trofeje a také úlovky „beze 
zbraně“. Na snímcích se objevili za-
jíci, srnci, syslové, vzácné vhly nebo 
i dudci. 

Turistické informační centrum 
rozšiřuje nabídku pro sběratele
(20. 12. 2007)
 
 V prosinci 2007 se stalo velkopavlovické 

TIC prodejním místem dalších nových 
sběratelských předmětů. Kromě Turis-

tické známky No. 632 Město Velké Pav-
lovice (25,- Kč) a Turistického suvenýru 
Modré Hory (30,- Kč) si zde můžete 
nyní zakoupit i štítek na hůl s nápisem 
Velké Pavlovice a znakem města (25,- 
Kč), keramický zvoneček s nápisem 
Velké Pavlovice a znakem města (45,- 
Kč) a keramickou píšťalku na kožené 
šňůrce s nápisem Velké Pavlovice 
(25,- Kč). Zdarma nabízíme sběratelům 
kalendářík města Velké Pavlovice na 
rok 2008 ve velikosti vizitky. 

Nebezpečné radovánky 
(4. 1. 2008)
 
 I přes stále se opakující zákaz vstupu 

na zamrzlou hladinu rybníka jsme 
měli příležitost téměř každý den 
zahlédnout na místním rybníku několik 
neukázněných bruslařů, pro které 
byla touha po zimních radovánkách 
silnější než strach z prolomení ledu. 
Naštěstí se tak letos nestalo, avšak 
pro léta další apelujeme, že špatný zá-
žitek z neplánované koupele v ledové 
vodě převyšuje nad dobrým pocitem z 
bruslení v přírodě. 

O rybník budou pečovat sportovní 
rybáři (8. 1. 2008)
 
 Velkopavlovický rybník byl v loňském 

roce odbahněn a zrekonstruován. K 
hospodaření na revitalizovaném ryb-
níku a obnově rybí osádky, včetně další 
vodní fauny se přihlásili místní sportovní 
rybáři, kteří se hodlají o rybník a čistotu 
vody starat. Z toho titulu byla svolána 
první schůzka, byl zvolen prozatímní vý-
bor, který měl za úkol jednat s MěÚ a 
ofi ciálně požádat o jeho pronájem ryb-
níka. Pro tento účel byla svolána ustavu-
jící schůze, kde se jednalo o řádné a 
systematické péči. Sportovní rybářství 
bude fungovat jako sportovní klub TJ 
Slavoje Velké Pavlovice. Nutno ještě 
uvést, že chov ryb a hospodaření na 
rybníku bude pouze pro občany města 
Velké Pavlovice, kteří projeví zájem. 
Ti budou po splnění základní členské 
povinnosti, která spočívá v zaplacení 
příslušného ročního poplatku, zaregis-
trováni jako právoplatní členové.

Živý Betlém o Božím hodě přispěl 
nemocné Karolínce (9. 1. 2008)
 
 Doba adventní a vánoční bývá ob-

dobím, kdy se pořádá spousta chari-
tativních sbírek. Stejně tomu bylo i o 
Božím hodě na dvorku velkopavlovické 
fary, kde se uskutečnil Živý Betlém. Při 
této příležitosti měli všichni příchozí 
možnost přispět fi nančním darem ne-
mocné Karolínce Horské z nedalekých 
Valtic, která od narození trpí velmi 
závažnou chorobou – spinální svalovou 
atrofi í. Měsíční léčba malé holčičky se 
šplhá k neuvěřitelným 60 tisícům ko-
run. Na Živém Betlémě byla vybrána 
částka 12.000,- Kč, jež byla předána 
Karolínčiným rodičům. Sbírkou pro Ka-
rolínku však charitativní akce v našem 
městě neskončily. Na Jarmarku u rad-
nice bylo možné přispět opuštěným 
dětem, kde byla vybrána částka 10.175,- 
Kč. O Tříkrálové sbírce pak bylo vykole-
dováno rovných 60.000,- Kč. Celková 
částka, kterou věnovali občané Velkých 
Pavlovic v době okolo Vánoc pro dobrou 
věc tak činila úctyhodných 82.175,- Kč. 
Všem kdo přispěli patří dík! 

O SVATBĚ NA BITEVNÍM POLI pras-
kalo kino ve švech (11. 1. 2008)
 
 Po dlouhé době zaznamenalo kino ve 

Velkých Pavlovicích nebývale vysokou 
návštěvnost. V pátek dne 11. ledna 
2008, pouhý den po ofi ciální premiéře, 
se zde promítal fi lm natáčený v ne-
dalekých Starovicích SVATBA NA BI-
TEVNÍM POLI. Prodáno bylo rekordní 
množství vstupenek - celkem 127, což 
znamená, že po několika letech bylo 
velkopavlovické kino opět téměř plné. 

Modrohorští vinaři slaví úspěchy 
i na mezinárodním poli 
(22. 1. 2008)
 
 Modrohorští vinaři mají za sebou velmi 

úspěšný výstavní rok. Již tradičně byl 
nejúspěšnější Radomil Baloun, který na 
zahraničních soutěžích získal celkem 
11 stříbrných a 2 bronzové medaile, 
po dvou stříbrných medailích nasbírali i 
Rodinné vinařství Jedlička a Novák, Sta-
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pleton - Springer a Pavel Lacina a jednu 
stříbrnou si z Muviny Prešov přivezlo i 
vinařství Zborovský  & Zborovský v.o.s.

Nezaměstnaných v zimě přibylo 
(5. 2. 2008)
 
 Úřad práce v Břeclavi zveřejnil začátkem 

února statistiku nezaměstnanosti 
obcí okresu Břeclav za měsíc leden 
2008. Pomyslné první místo získaly 
Nikolčice, které mají pouze 4,09 % 
nezaměstnaných, za nimi se umístnily 
Šitbořice a Kašnice. Velké Pavlovice s 
8,40 % skončily na 32 místě. Celková 
míra nezaměstnanosti okresu Břeclav 
je 8,21 %. 

Trénování paměti námětem 
pro reportáž (5. 2. 2008)
 
 Kurzy trénování paměti pořádané 

Městskou knihovnou Velké Pavlovice 
zaujaly ve značném množství nejen 
místní občany, ale staly se také zajíma-
vým námětem pro reportáž regionál-
ního zpravodajství televize Prima, která 
se zúčastnila zahajovacího semináře. 
Reportáž bylo možné shlédnout v úterý 
5. února 2008 v odpoledních hodinách 
na TV Prima.

ČEJČA CUP 2008 - amatérský 
nohejbalový turnaj (10. 2. 2008)
 
 V sobotu dne 9. února 2008 proběhl 

ve sportovní hale ZŠ 3. ročník profe-
sionálního turnaje ryzích amatérů v 
nohejbale dvojic - ČEJČA CUP 2008. 
Nohejbalového klání se zúčastnilo 10 
družstev, z nichž zlato vybojoval team 
Hor Boj, stříbro Bystřice „A“ a bronz si 
odnesla dvojice New Holland Elite. Ob-
hájci loňského prvenství Buchta Team 
byli vyřazeni ve čtvrtfi nále.

 Pořadí turnaje: 

 1. místo - Hor Boj, 2. místo - Bystřice “A”, 
3. místo - New Holland Elite, 4. místo 
– Radegast / Semifi nále: Hor Boj - New 
Holland Elite 2 : 0, Radegast - Bystřice 
“A” 0 : 2 / O 3. místo: New Holland 
Elite - Radegast 1 : 0 / Finále: Hor Boj 
- Bystřice “A” 2 : 0

Titul „Psí šampion krásy“ zamířil 
do Velkých Pavlovic (11. 2. 2008)
 
 Na Mezinárodní výstavě psů, která se 

konala ve dnech 9. a 10. února 2008 
na brněnském výstavišti získala titul 
krásy i Jela z Řadovky majitele Františka 
Kalluse. Jela byla nejkrásnější z dva-
ceti vystavovaných Německých krát-
kosrstých ohařů a titul BOB ji nominoval 
do soutěže o vítěze třídy ohařů, kde zís-
kala čtvrté místo. Jele k titulu „psí miss“ 
blahopřejeme! 

Hasiči mají nový zásahový 
automobil (11. 2. 2008)
 
 Hasiči z Velkých Pavlovic mají nový 

zásahový automobil. Cisterna na pod-
vozku MAN byla předána velkopavlo-
vickým hasičům již koncem loňského 
roku. Protože zpracování cisterny plně 
neodpovídalo požadavkům velkopav-
lovických hasičů, byla odvezena zpět do 
závodu fi rmy Ziegler, kde se vyráběla. 
Do Mühlau v Německu. Firma Ziegler 
provedla úpravy umístění výzbroje v 
nástavbě vozidla dle přání hasičů a 
současně byl vyměněn osvětlovací 
stožár s malou intenzitou svícení za 
kvalitnější typ. Vozidlo MAN 14.280 CAS 
15 má v nástavbě zabudovanou nádrž 
na vodu o objemu 3.000 litrů, nádrž 
na pěnidlo o objemu 210 litrů a další 
příslušenství. Jakmile budou vyřízeny 
veškeré úřední dokumenty potřebné 
pro zařazení vozidla do Integrovaného 
záchranného systému ČR, bude vozidlo 
využíváno místo vozidla Škoda 706 CAS 
25, které bylo vyrobeno v roce 1978.

Turistické informační centrum 
Velké Pavlovice si nadále drží stan-
dard nejvyšší kvality (12. 2. 2008)
 
 V závěru loňského roku proběhla kon-

trola Turistického informačního centra 
Velké Pavlovice, kterou provedla agen-
tura CzechTourism. Naše TIC splnilo 
všechna náročná kritéria, která byla 
oproti loňskému roku navíc značně 
rozšířena, a tudíž má velkopavlovické In-
focentrum právo na základě výborného 
výsledku nadále používat logotyp v 
podobě “i” v bílé barvě na zeleném pod-
kladu, co by ochrannou známku. Toto 
označení garantuje především vysokou 
kvalitu služeb a zároveň i prestižní 
zařazení TIC do sítě ofi ciálních turistic-
kých informačních center.

Nechoďte zbytečně k lékaři 
pro recept (15. 2. 2008)
 
 Ceny volně dostupných léků najdete na 

webu Všeobecné zdravotní pojišťovny 
– www.vzp.cz. Užitečnou službu nejen 
svým klientům tímto přinesla VZP, jež 
vnesla do zmatků kde a co platit sama 
řád. Na webových stránkách zveřejnila 
seznam volně prodejných léčivých 
přípravků. Je tak možné získat údaje o 
tom, které léky lze koupit bez předpisu 
a jaká je jejich orientační cena. (Zdroj: 
Ekonom)

Jak pomohla Evropská unie 
a Evropský sociální fond 
Velkým Pavlovicím? (19. 2. 2008)

 V roce 2007 byla pracovní místa vy-

tvořena v rámci veřejně prospěšných 
prací (VPP) i za pomoci příspěvku z 
Evropského sociálního fondu v rámci 
projektu Podpora zaměstnávání v ob-
cích a v organizacích neziskové sféry 
a rekvalifi kace. Celkem bylo ve městě 
Velké Pavlovice v rámci projektu 
podpořeno 10 pracovních míst na VPP 
za 386.952,- Kč, z toho výše příspěvku 
z Evropského sociálního fondu činila 
75%, tj. 290.214,- Kč. Pracovní místa 
podpořená v rámci VPP byla zaměřena 
na veřejně prospěšné práce přímo ve 
městě a přilehlém okolí města, kdy se 
pracovníci zapojili do úklidu a údržby 
veřejného prostranství, údržby veřejné 
zeleně a komunikací ve městě. Uplatnění 
v rámci VPP ve městě našla kategorie z 
řad uchazečů obtížně umístitelných.

Petr Mikulica si ve vinohradě 
„vystříhal“ bronz (19. 2. 2008) 
 
 V pátém ročníku Soutěže v řezu révy vin-

né, která se uskutečnila během měsíce 
února ve Velkých Bílovicích, získal v 
kategorii JUNIOR 3. místo student SViŠ 
Valtice Petr Mikulica z Velkých Pavlovic. 
V předcházejícím školním kole Soutěže 
v řezu si Petr vystříhal 2. místo. Petrovi 
blahopřejeme k úspěchu a zároveň 
děkujeme za perfektní reklamu Velkým 
Pavlovicích co by městu s vinařskou 
tradicí!

“O víně při víně” si nenechalo 
ujít na stovku návštěvníků 
(23. 2. 2008)
 
 Opět po roce, v sobotu 23. února 2008, 

měli možnost všichni milovníci vína 
strávit příjemný večer při víně, zároveň i 
o víně a také s cimbálovou muzikou Vo-
jara. Tuto příležitost si nenechalo ujít na 
stovku zájemců o kvalitní ochutnávku s 
kvalifi kovaným výkladem z úst samot-
ných vinařů. Degustovaly se především 
mladé vzorky vín úrody ročníku 2007. 
Zajímavostí akce byla možnost úhrady 
vstupného právě láhvinkou mladého 
vínka. Výborných vzorků se sešlo tedy 
skutečně mnoho a hlavně, všem velmi 
chutnaly. 

Ocenění pro Velkopavlovický 
tmavý chléb (27. 2. 2008)
 
 Pekařství J & M Pláteníkovi získalo další 

ocenění za své pečivo. Jejich Velkopav-
lovický tmavý chléb zvítězil v soutěži 
Zlaté plody jižní Moravy vyhlášené Ji-
homoravským krajem. Ocenění bylo 
manželům Pláteníkovým slavnostně 
předáno 28. února 2008 na brněnském 
výstavišti.

Karolína Bártová
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Czech POINT (Český Podací Ověřovací 
Informační Národní Terminál) je novým 
projektem, který má usnadnit činnost 
ve vztahu občan – veřejná správa.
  
Pracovištěm Czech POINTU je nově od 1. ledna 
2008 i matrika na Městském úřadě ve Velkých 
Pavlovicích, kde Vám na požádání mohou být vys-
taveny ověřené výstupy z veřejných informačních 
systémů veřejné správy (ISVS), a to:

z katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví:
- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy

z obchodního rejstříku:
- úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni

z živnostenského rejstříku:
- výpis z registru živnostenského podnikání

z rejstříku trestů: 
- vydaný ověřený výpis z rejstříku trestů – správní 
poplatek 50,- Kč

Tyto ověřené výpisy mají právní sílu originálu zís-
kaného jinak pouze přímo na příslušném úřadu, 
tedy katastrálním úřadu, krajském soudu a 
živnostenském úřadu. Vydání ověřeného výstupu 
z informačního systému veřejné správy podléhá 
správnímu poplatku ve výši 100,- Kč za první 
stránku, 50,- Kč za každou další i započatou 
stránku.

UPOZORNĚNÍ 
na povinnou

 výměnu 
občanských průkazů

Podle Nařízení vlády 
č. 612/2004 Sb.,

 jsou občané České repub-
liky povinni provést výměnu 

občanských průkazů
 bez strojově čitelných 

údajů vydaných:

�� do 31. 12. 2003 
za občanské průkazy 

se strojově čitelnými údaji 
nejpozději 

do 31. 12. 2008.
Žádost o vydání 

občanského průkazu je 
občan povinen podat 

nejpozději 
do 30. listopadu 2008. 
Výměna je bezplatná.

O výměnu nemusí žádat 
občané narození před 

1. lednem 1936, pokud 
v jejich současném 

občanském průkaze není 
doba platnosti vyznačena 

a omezena konkrétním da-
tem a všechny údaje v OP 

jsou platné! 

Informace o termínech povinné výměny 
řidičských průkazů

Podle § 134 odst.2  písm. a) zákona č.61/2000 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je nařízena povinná 
výměna řidičských průkazů.
O výměnu řidičského průkazu můžete požádat u Městského úřadu v Hustopečích, odbor 
dopravy.

Platnost řidičských průkazů, které je třeba podle citovaného zákona 
vyměnit, je následující:

Řidičský průkaz vydán od - do       Konečný termín povinné výměny

1. 7. 1964 - 31. 12. 1986          31. 12. 2007  
1. 1. 1987 - 31. 12. 1991       31. 12. 2007
1. 1. 1992 - 31. 12. 1993     31. 12. 2007    Platnost dokladů již skončila!!!

1. 1. 1994 - 31. 12. 1996        31. 12. 2010
1. 1. 1997 - 31. 12. 2000       31. 12. 2010
1. 1. 2001 - 30. 04. 2004       31. 12. 2013

Zapisování dětí 
do cestovního 
dokladu rodiče

Novou právní úpravou se od 
1. března 2008 umožňuje zapisovat 
občany České republiky mladší 10 let 
do cestovního dokladu rodiče. 

Jedná se o nepovinný údaj: jmé-
no, příjmení, datum narození a pohlaví 
dítěte mladšího 10 let. Na základě zá-
pisu mohou tyto děti překračovat stát-
ní hranice bez vlastního cestovního 
dokladu s rodičem, v jehož cestovním 
dokladu jsou zapsány.

��� do CP rodiče lze zapsat dítě – 
občana ČR mladšího 10 let

��� žádost o zapsání dítěte lze podat 
osobně, popř. i zmocněná osoba 
s plnou mocí (podpis na plné moci 
nemusí být ověřen) s výjimkou 
převzetí cestovního dokladu, ten 
může převzít pouze držitel CP

��� zápis dítěte do CP rodiče lze 
provést do všech typů platných 
cestovních pasů

��� zápis dítěte se provádí ve lhůtě do 
30 dnů

��� žadatel musí prokázat státní 
občanství ČR zapisovaného 
dítěte dokladem o státním 
občanství (např. osvědčením o 
státní občanství, platným cest. 
pasem) nebo předloží podklady 
pro jeho zjištění (rodný list dítěte, 
oddací list rodičů, rodné listy 
rodičů)

Zapisování:

��� do pasů s čipem (CP vydávané po 
1.9.2006) - vlepuje se speciální 
štítek pro zápis max. 3 dětí - 
v tomto případě se pas předá 
žadateli nejdříve za 24 hodin

��� do ostatních typů pasů (vydaných 
do 31.8.2006) - lze zapsat max. 4 
děti (nelze-li z důvodu nedostatku 
místa zapsat všechny děti, určí 
občan, které z nich se zapíše)

1. Zapsání dítěte do CP rodiče při 
současném podání žádosti o vydání 
nového CP

Kde se žádost podává:

��� na obecním úřadě obce 
s rozšířenou působností dle místa 

- Informace z matriky - - Informace z matriky - 
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trvalého pobytu (u pasů s čipem), 
občané s trvalým pobytem ve 
Velkých Pavlovicích se tak obrátí 
na Městský úřad do Hustopečí, 
správní odbor – úsek cestovních 
dokladů

��� u pasu typu blesk na kterémko-
liv obecním úřadě s rozšířenou 
působností nebo matričním 
úřadě (pouze v případě staršího 
typu CP bez čipu)

��� v zahraničí na zastupitelském 
úřadě včetně pasů s čipem

Co musíte předložit:

��� občanský průkaz a vyplněnou 
žádost o provedení změn údajů 
nebo doplnění údajů v cestovním 
dokladu

��� doklad o státním občanství ČR 
dítěte nebo podklady pro jeho 
zjištění viz výše

��� zápis dítěte je bez poplatku (je 
v ceně vydání nového pasu, tzn. 
600,- Kč)

Během roku 2007 se k trvalému po-
bytu do Velkých Pavlovic přistěhovalo 
33 osob, do jiného bydliště se 
odstěhovalo 51 osob.

Tak jako v přírodě i v životě člověka 
přichází čas, kdy dozrávají plody. 
I v životech Vás mnohých tento čas 
nastal. Narodilo se Vám dítě, ten 
malinký, živý zázrak na křižovatce 
velkého lidského štěstí. A naše 
město tak rozmnožilo své řady o 26 
narozených dětí (15 chlapců a 11 
děvčat).

Narodily se děti:
Ester Křivková, Zelnice 9
Marie Nečasová, Zahradní 42
Tereza Švábová, Bří Mrštíků 6
Tobiáš Antonín Baloun, Ořechová 25
Jindřich Salajka, Horňanského 5
Simona Michnová, V Sadech 53
Viktorie Zárubová, Hlavní 86
Anna Měřičková, Nádražní 8
Samuel Rozsíval, Zahradní 22
Tomáš Kovalčík, Tovární 10
Marek Cvan, V Sadech 45
Barbora Pilková, Bezručova 17
Robin Samson, Bří Mrštíků 4

- Informace z matriky -- Informace z matriky -
2. Dodatečné zapsání dítěte do CP 
rodiče – zápis do jakéhokoliv plat-
ného a již používaného pasu ČR

Kde se žádost podává:

��� na obecním úřadě obce s roz-
šířenou působností dle místa 
trvalého pobytu (u pasů s čipem) 
– Městský úřad Hustopeče

��� u pasů typu blesk a všech typů 
cestovních pasů vydaných před 
1.9.2006 na kterémkoliv obecním 
úřadě s rozšířenou působností 
nebo matričním úřadě (pouze 
starší typ CP bez čipu)

��� v zahraničí na zastupitelském 
úřadě včetně pasů s čipem

Co musíte předložit:

��� občanský průkaz a vyplněnou 
žádost o provedení změn údajů 
nebo doplnění údajů v cestovním 
dokladu

��� platný cestovní pas, do kterého 

chcete dítě zapsat
��� doklad o státním občanství ČR 

dítěte nebo podklady pro jeho 
zjištění viz výše

��� správní poplatek činí 50,- Kč za 
každý zápis (za každé dítě)

Pokud byl zápis dítěte mladšího15 let 
v cestovním dokladu jeho rodiče pro-
veden přede dnem 1.9.2006, je tento 
zápis nadále platný a tento občan 
mladší 15 let smí překročit hranice 
bez vlastního cestovního dokladu 
s rodičem, v jehož v cestovním dokla-
du je zapsán.

I když je možné nechat zapsat dítě 
i do občanského průkazu rodiče, 
z praktických důvodů a kvůli možným 
komplikacím při cestování v jiných 
státech se to nedoporučuje.

Na děti mladší 15 let, které cestují 
bez doprovodu rodičů, se vztahuje po-
vinnost cestovat s platným cestovním 
pasem. 

Statistika pohybu obyvatelstva ve městě v roce 2007

Adam Paštika, Horňanského 2
David Drápal, Hlavní 116
Barbora Kocmánková, Brněnská 27
Matyáš Komosný, Hlavní 31
Patrik Paštika, Nová 7
Jan Střítecký, Dlouhá 13
Adina Pláteníková, Dlouhá 22
Vladimír a Nikola Martincovi, Dlouhá 29
Jan Ježek, Padělky 3
Anna Kašpárková, V Sadech 34
Daniel Píša, Tovární 12
Josef Jílek, V Sadech 40

Vítejte děti do tohoto světa, vítejte na 
dlouhé lidské pouti, do společenství 
nás všech!

Jedním z nejdůležitějších životních 
mezníků, který znamená začátek nové 
životní etapy, je i sňatek. Spojit svoje 
životy, sloučit svoje domovy a kráčet 
společně na další cestě životem se roz-
hodlo 20 párů.

Život je třeba prožívat s plným vědomím 
odpovědnosti člověka k člověku. Ne 
vždy se podaří prožít „život ve dvou“ 
a vytvořit tak klidný a šťastný domov. V 9 
případech bylo manželství rozvedeno.

Dne 1. ledna 2008 žilo ve Velkých Pavlovicích 3 046 obyvatel.

Tak to v životě chodí, tak odbíjí to čas. Jeden 
umírá, jeden se rodí …

Z našich řad v loňském roce navždy odešlo 31 
našich spoluobčanů (15 mužů v průměrném věku 
72 let a 16 žen v průměrném věku 73 let).

Zemřeli:
Josef Švásta, Herbenova 23, ve věku 87 let
Jarmila Sýsová, Herbenova 7, ve věku 78 let
Štěpánka Horáčková, Hlavní 85, ve věku 77 let
Jan Štefka, Dlouhá 10, ve věku 57 let
Bernardina Jilková, Tovární 6, ve věku 91 let
Marie Kalusová, Nová 5, ve věku 80 let
Květoslav Blanář, Bří Mrštíků 10, ve věku 59 let
Josef Krejčiřík, Dlouhá 13, ve věku 69 let
Josef Komosný, Zahradní 56, ve věku 79 let
Františka Veverková, Starohorská 17, ve věku 95 let
Květoslava Bartůňková, Tovární 10, ve věku 88 let
Jiřina Michnová, Úvoz 11, ve věku 64 let
Stanislav Hercog, V Sadech 1, ve věku 87 let
Linda Kynclová, Bezručova 25, ve věku 18 let
Vítězslav Pekáč, Starohorská 26, ve věku 85 let
Marie Spottová, Nádražní 30, ve věku 70 let
Maria Vajbarová, Tovární 10, ve věku 84 let
Jaroslav Suský, Dlouhá 5, ve věku 64 let
Josef Veverka, Padělky 4, ve věku 88 let
Radoslav Dvořáček, Nám. 9. května 40, ve věku 37 let
Jaroslav Valoušek, Nádražní 34, ve věku 79 let
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Anděla Pilková, Stará 27, ve věku 76 let
Bedřich Hanuš, Nádražní 50, ve věku 84 let
Jiřina Pláteníková, Padělky 9, ve věku 80 let
Karel Franc, Zahradní 6, ve věku 91 let
Rudolf Pohanka, V Sadech 8, ve věku 56 let
Apolonia Adámková, Bří Mrštíků 6, ve věku 62 let
Ludvíka Lacinová, Herbenova 13, ve věku 80 let
Růžena Varmužová, Herbenova 16, ve věku 53 let
Oldřich Pláteník, V Sadech 28, ve věku 63 let
Františka Michnová, Pod Břehy 49, ve věku 69 let

Dnes, kdy naši zesnulí již stojí na druhém břehu, 
vzpomeňme všechno dobré, co ve svém životě 
vykonali. Ať v našich vzpomínkách zůstávají 
navždy, jako celý náš kraj, který byl domovem i 
našim zesnulým. 

Nejstarší z žen žijících ve Velkých Pavlovicích je 
paní Ludmila Komosná, narozená v roce 1907, 
která v loňském roce oslavila 100. narozeniny. 
Potěšením je, že je stařenka stále čilá a slouží jí 
dobré zdraví.

Žezlo nejstaršího muže, bohužel však na velmi 
krátký čas, na přelomu roku převzal pan Antonín 
Fůkal, který svému rodišti zůstal věrný a prožil ve 
Velkých Pavlovicích celý svůj plný a bohatý život. 
Zemřel dne 6. února ve věku 88 let. Čest jeho 
světlé památce!

Čestného místa nejstaršího žijícího muže ve městě 
se ujal pan Jan Formann, narozený v roce 1921. 
V čele města již jednou stál, ve funkci předsedy 
Národního výboru, a to v letech 1968-1981. 

Veškeré příspěvky z matriky připravila 
Dagmar Švástová

Město Velké Pavlovice prostřednictvím 
Služeb města tradičně poskytuje nad-
standardní příspěvek k udržování 

pořádku a čistoty. Pravidelné páteční svážení 
rostlinného odpadu, jehož objem je zvláště v 
letních měsících značný, vyžaduje nasazení 
velkého počtu techniky a pracovníků služeb. 
Velmi oceňujeme aktivní spolupráci většiny 
občanů, kteří si již zvykli nachystat tento odpad 
do otevřených nádob, jejichž obsah je vysypán na 
valník a nádoby se vrací majiteli.

Bohužel se stále najdou lidé, 
kteří rostlinným odpadem plní plas-
tové pytle, kde se hmota velmi 
rychle zapaří, čím větší obsah, tím 
lépe, nebo neúměrně velké nádoby 
s objemem často 150 až 200 litrů a 
pak si stěžují, že je pracovníci služeb 
nenaložili a neodvezli. Nemluvě o 
tom, že si tuto službu někdo vyklá-
dá jako svoz odpadků a připraví do 
posečené trávy rozbité sklo, omítku, 
železo atd. Omluvitelné je to tehdy, 
když se tato situace po domluvě a 
vysvětlení již neopakuje. Ale pokud 
však takto někdo demonstruje svůj 
vztah k městu a veřejnosti pravidelně, 
pochopitelné ani omluvitelné to není.

Na tyto druhy odpadu jsou po 
městě rozmístěny kontejnery na sklo, 
nebo je možné je uložit pravidelně 
každou druhou sobotu dopoledne ve 
dvoře u radnice města. Je otázkou 
několika měsíců, kdy začne výstav-
ba standardního sběrného dvora 
na „Špitálku“ a ukládaní různých 
odpadů bude mnohem jednodušší a 
přehlednější.

Vedle drtivé většiny občanů, 
kteří o pořádek dbají, máme i ma-
jitele nemovitostí, polí, sadů a vinic, 
jejichž „rukopis“ je zdaleka čitelný. 
Nepořádek, odpadky, plevel a cha-
rakteristický černý bez kontrastují 
s udržovaným okolím. Znehodnocují 
snahu ostatních a obtěžují nejen své 
bezprostřední sousedy.

Pořádek, nepořádek, 
vandalismus ...

Velké Pavlovice jsou stále častěji cílem turistů 
a akce jako jsou otevřené vinné sklepy, výstavy vín, 

vinobraní a hody přilákají tisíce hostů. K hlavním 
dojmům, který si s sebou odváží každý návštěvník 
našeho města, patří uznání a obdiv z pečlivě 
pěstovaných předzahrádek a udržovaných 
domů, čistých ulic a obdělané krajiny.

da nebo v nich hledají úkryt malí 
zajíčci a je velmi drastické zapalovat 
tento odpad pozdě. Bohužel máme 
i hospodáře, kteří mají u svých vinic 
réví za několik let a hyzdí tak krajinu 
a ještě sousedy zásobují chorobami 
a škůdci.

Město Velké Pavlovice bude 
v součinnosti s městskou policií 
a příslušnými komisemi důsledně 
vyžadovat udržování pořádku ve 
městě i jeho celém katastru. Jedná 
se jak o černé skládky a  nepořádek 
obecně a zemědělskou půdu zarost-
lou plevely. Majitel je ze zákona povi-
nen udržovat svoje pozemky ve stavu, 
kdy semena a další rozmnožovací 
orgány nezamořují půdu sousedů 
a celé okolí. K odpovědnosti budou 
voláni i občané, kteří vjíždějí na 
nezpevněné polní cesty za nevhod-
ného počasí a rozbíjejí je tak, že jsou 
pak nesjízdné.

Dalším problémem našeho 
města je vandalismus. Pomalované 
zdi, rozbitá skla u vitrín a lampy 
veřejného osvětlení, polámané 
stromy, rozkopané odpadkové koše, 
zničené infotabule a směrovky turis-
tických tras. Je normální, aby třeba 
světla na chodníku k zastávce ČD 
musela být chráněna pletivem tak, 
aby ihned po opravě nebyla van-
daly znova zničena? Komu přineslo 
potěšení zlomit mladý platan 
v parčíku u sýpky? Bohužel se to 
stalo po slavnostním vinobraní, a 
také poslední noc loňských hodů 
přinesla řadu škod. Nejsou to tedy 
jen návštěvníci diskoték a podob-
ných podniků. Vandal si prostě nevy-
bírá. K odhalení a spravedlivému 
trestu vede mnohdy dlouhá cesta, 
ale potěšitelné je, že byli odhaleni 
například místní sprejeři a odsouze-
ni k veřejným pracím.

Obavy, že při hodně navštívených 
akcích jako jsou třeba Svatomartin-
ské otevřené sklepy, budou vznikat 
opilecké excesy, se  nenaplnily a 
potvrzuje se, že zájemci o vinařskou 
turistku patří vesměs ke slušným li-
dem.

Na závěr chci ještě jednou 
poděkovat jménem města všem 
spoluobčanům, kteří přispívají 
k obrazu Velkých Pavlovic jako 
malebného, upraveného a po-
hodového moravského vinařského 
městečka. 

Ing. Zdeněk Karber
místostarosta města

V současnosti je aktuální otázka 
ostříhaného réví. Pokud není roz-
drceno a je umístěno na souvratích 
vinohradů, mělo by být urychleně 
spáleno za dodržení bezpečnostních 
opatření. Je k tomu i fytosanitární 
důvod, poněvadž po velmi mírné zimě 
je ve dřevě spousta spor houbových 
chorob a velké množství přezimujících 
stadií živočišných škůdců. V hro-
madách réví si často staví ptáci hníz-
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Mají! Ale nechtějí! 
V roce 2005 jsem psal článek 

do Velkopavlovického zpravodaje 
s názvem „Víte co dělají vaše děti?“. 
Je samozřejmé, že nemám na mysli 
naši stoletou jubilantku z minulého 
roku. Její děti nám určitě nerozbíjejí 
výlohy, koše, nelámou stromky, ne-
hází kameny či kamínky do oken, 
nezvoní schválně na zvonky domů 
a potom mají srandu z toho, že jej 
nemůže pan domácí chytit. Paní 
Springerová ve svých krásných os-
masedmdesáti letech na takové věci 
asi nemá pomyšlení.

Problémy (a bohužel stále větší a 
větší) nám dělají dorostenci. Patnác-
tiletí, ale také mladší kluci a holky 
zaměstnávají policii státní i městskou 
stále častěji. 

Mládež má v našem městě vý-
běr sportovišť a míst, kde může 
bezstarostně provozovat své koníčky. 
Ať už je to stále veřejnosti přístupné 
hřiště za kostelem, park u zastávky 
ČD nebo spravované areály TJ Slavoj 
nebo ZŠ Velké Pavlovice. 

Nejoblíbenější se stávají místa 
osvětlená. Parkoviště před Městským 
úřadem nebo dokonce terasa u 
obchodního domu COOP. Protože 
jsou tyto místa veřejnosti přístupná 
i v nočních hodinách, není možné 
kluky a děvčata doprovodit na jiné 
místo. Buď uznají, že není vhodné si 
kopat s míčem u výlohy a nebo si bu-
dou v kopání a házení pokračovat. 

Dvakrát během týdne bylo řečeno 
klukům kopajících si u Městského 
úřadu, že by měli jít na hřiště než 
něco rozbijí. (Kromě toho také ruší 
jednání v zasedací místnosti.) Potřetí 
bylo vymalováno, okno v zasedací 
místnosti se vysypalo a sklenář měl 
kšeft.

Také se nám nejednou stalo, že 
si došli rodiče stěžovat na to, že je-
jich ratolest dostala co proto od pana 
„toho a toho”. Takové oznámení si 
samozřejmě prověříme, ale také se 
někdy v koutku duše pousmějeme, 
protože víme co „nejhodnější“ dítě 
dělá v nočních hodinách, když se 
jeho rodiče v klidu dívají na pořad 
„Na vlastní oči“, kde právě chytli ne-
zletilého sprejera. Jako bych to slyšel: 
„Šak kdyby to udělal ten náš, ten by 

viděl“. 
Bohužel, ro-

diče potřebují ně-
kdy otevřít oči, a 
vyčistit uši. Aby 
viděli a slyšeli.

Petr Hasil,
velitel 

Městské policie

Rok 2007 byl pro novou verzi ofi ciálních webových stránek města 
Velké Pavlovice prvním úplným rokem své existence. Tato podoba 
stránek byla poprvé spuštěna na přelomu měsíců srpna a září 2006 
a tudíž koncem roku 2006 statistika ledacos naznačovala, avšak 
nebyla úplná. První dny roku 2008 byly tou pravou chvílí pro ucho-
pení kalkulačky do ruky a bilancování. Zda byl rok 2007 pro naše 
stránky úspěšný můžete nyní posoudit sami. 

Web www.velke-pavlovice.cz 
z hlediska statistky aneb rok 2007 v číslech ...

Tabulka denních návštěv webu - rok 2007

Měsíc Počet návštěv webu Nejvyšší zaznamenaná 
  denní návštěvnost    
  v daném měsíci (datum)

LEDEN 4.605 212     (22. 1. 2007) 
ÚNOR 4.679 236     (23. 2. 2007) 
BŘEZEN 5.601 238     (21. 3. 2007) 
DUBEN 5.568 249     (10. 4. 2007) 
KVĚTEN 5.922 270     (21. 5. 2007) 
ČERVEN 6.820 370     (27. 6. 2007) 
ČERVENEC 7.688 360     (4. 7. 2007) 
SRPEN 9.092 (rekordní návštěvnost) 617     (31. 8. 2007 - rekordní  
  návštěvnost, období 
  Velkopavlovického vinobraní) 
ZÁŘÍ 8.378 447     (3. 9. 2007) 
ŘÍJEN 7.987 332     (1. 10. 2007) 
LISTOPAD 7.922 351     (19. 11. 2007) 
PROSINEC 6.354 303     (17. 12. 2007)
   

Celkové a průměrné hodnoty návštěvnosti webu - rok 2007

CELKOVÝ POČET NÁVŠTĚV webu za rok 2007 80.616 návštěv 
Průměrná MĚSÍČNÍ návštěvnost webu 6.718 návštěv 
Průměrná DENNÍ návštěvnost webu 220,86 návštěv

Návštěvnost stránek z hlediska geografi e v procentuelním 
vyjádření - TOP 10

Pořadí Název státu Návštěvnost v %

1. Česká republika 88,55
2. Evropská unie 2,78
3. USA 1,96
4. Slovensko 1,72
5. Polsko 1,21
6. Německo 1,12
7. Francie 0,47
8. Rakousko 0,42
9. Anglie 0,41
10. Kanada 0,16                          
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Webové stránky 

města Velké Pavlovice 
zaznamenaly v roce 2007 přes 80 tisíc návštěv
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Nejčastější používané vyhledavače v procentuelním 
vyjádření - TOP 5

Pořadí Název internetového vyhledavače Použití v %

1. SEZNAM 68,87 
2. GOOGLE 26,26
3. CENTRUM 2,66
4. ATLAS 1,66
5. MNS 0,28

Počet nových AKTUALIT vložených na web - rok 2007

CELKOVÝ POČET AKTUALIT vložených na web během roku 2007 334 aktualit 
Průměrný MĚSÍČNÍ počet nových aktualit   27,83 aktualit 
Průměrný DENNÍ počet nových aktualit    0,91 aktualit                                          

Počet nových FOTOGRAFIÍ vložených do fotogalerie webu 
(bez aktualit) - rok 2007 

CELKOVÝ POČET FOTOGRAFIÍ vložených 
do fotogalerie webu během roku 2007   439 fotografi í 
Interní poskytovatelé fotografi í    Ing. Zdeněk Karber
      Karolína Bártová
      Věra Procingerová 
Externí poskytovatelé fotografi í   Milán Pecka
      Rastíno Janovíček
      Jana Vondrová
      František Kobsa  

Počet nových sdělení na elektronické Úřední desce 
městského úřadu - rok 2007

CELKOVÝ POČET SDĚLENÍ vložených 
na elektronickou Úřední desku během roku 2007  176 sdělení 
Průměrný MĚSÍČNÍ počet nových sdělení  14,6 sdělení 
Průměrný DENNÍ počet nových sdělení   0,48 sdělení

Technické zajištění administrace webu s denní aktualizací 
- TIC Velké Pavlovice

Karolína BÁRTOVÁ  tel.:  +420 519 428 149
   mob:  +420 777 736 413
   e-mail:  bartova@velke-pavlovice.cz 

Věra PROCINGEROVÁ tel.:  +420 519 428 149 
   mob:  +420 774 364 009 
   e-mail:  procingerova@velke-pavlovice.cz  

Karolína Bártová

IV. ročník AGROTEC REALLYIV. ročník AGROTEC REALLY
Upozorňujeme občany, že 30. a 31. května 2008 proběhnou v katastru města Velké Pavlovice 

závody automobilů „IV. ROČNÍK AGROTEC REALLY“.
Vzhledem k tomu, že je závod naplánován na hlavních silnicích, ale i na polních komunikacích v okolí našeho města, bude přístup 

na tyto komunikace v době konání závodu zakázán. Uzavřena bude komunikace na ul. Pod břehy u cihelny směrem na Němčičky 
a přístup na pole a vinice v tratích severně od Velkých Pavlovic nebude umožněn ani po polních cestách.

Start prvního vozidla 30. května bude asi ve 20.00 hodin, přepokládané uzavření komunikací bude tedy asi v 18.00 hodin.
Start prvního vozidla 31. května bude asi v 9.30 hodin, přepokládané uzavření komunikací bude tedy asi v 7.00 hodin.

Na Městský úřad se obrátil pan 
MUDr. Ladislav Hosák CSc., z Jem-
nice, jehož děd Anselm Hosák byl 
řídícím učitelem ve Velkých Pavlo-

vicích. V současné době re-
diguje Vlastivědný sborník 
Moravskobudějovicka. 
Pro uvedení ve sborníku 
zpracovává materiál týkající 
se života a práce Prof. MUDr. 
Josefa Hádlíka CSc., který 
se narodil v roce 1906 ve 
Velkých Pavlovicích, kde 
rovněž v roce 1974 zemřel. 
Svou dlouholetou činností se 
stal uznávaným odborníkem 
v oblasti psychiatrie. 
Připravovaný materiál je však 
třeba doplnit o jeho foto-
grafi i, kterou bohužel autoři 
nemohou nikde získat. Ob-
racíme se proto se žádostí o 
zapůjčení této případně exis-
tující fotografi e na občany. 
Děkujeme! V
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Podnikatelským 

subjektům 
– jednotný informační 

systém směrovek
Město Velké Pavlovice připravuje 

na jarní měsíce instalaci 
jednotného informačního 

systému směrovek k sídlům 
a objektům podnikatelských 

subjektů. Orientační cena bude 
cca 2.000,- Kč, výsledná cena se 
může lišit v závislosti na počtu 
opakování tabulí daného sub-

jektu. Zájemci o zařazení 
do informačního systému 

se můžou hlásit 
na tel. 519 428 149,  

e-mailové adrese 
infocentrum@velke-pavlovice.cz, 

nebo osobně na TIC 
- v budově knihovny.
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Rádi bychom Vás touto cestou požádali o spolupráci při tvorbě obrazové a 
jmenné historie hodů ve Velkých Pavlovicích. Hledáme fotografi e z hodů, 
především skupinové. Nyní se soustřeďujeme na dobu II. světové války 

a období před a po ní – 50. a 60. léta minulého století. 
Zapůjčené fotografi e, které nám poskytnete si ofotíme a co nejdříve v pořádku 
vrátíme. Fotografi e můžete odevzdávat na Turistickém informačním centru 
Velké Pavlovice (budova knihovny), u pana Petra Jilky, Jana Blažka a u paní 
Jaroslavy Drbolové.
Máte-li zájem si prohlédnout naši dosavadní práci, poslouží Vám internet. We-
bová adresa, kde najdete již nyní velmi solidně zpracovanou obrazovou i jmen-
nou historii hodů, je  http://smajchl.unas.cz/. 

Za Velkopavlovickou chasu Petr Jilka

Stejně jako v několika předchozích letech jsme 
využili prostor oblíbeného stánku v podobě cihlové-
ho klenutého vinného sklepa. Ten tak přirozeně 
a příjemně navozoval atmosféru stěžejního turis-
tického artiklu našeho města a to nejen svým 
ztvárněním, ale především svou nabídkou v podobě 
ochutnávky nepřeberného množství vín míst-
ních vinařů a také Šlechtitelské stanice vinařské. 
Tamní sklepmistr Ing. Stanislav Málek podal všem 
zájemcům o degustaci vzorků vyčerpávající a od-
borné informace. Řeč se stočila i k odrůdě André, 
které dala život právě velkopavlovická ŠSV. Slavná 
červená odrůda se vznešeným jménem André 
se v poslední době stává skutečným pojmem a 
současně i synonymem Velkých Pavlovic.  

Na stánku byly k dispozici všem potencionál-
ním zájemcům o návštěvu Velkých Pavlovic nové 
propagační materiály, na jejichž přípravě jsme si 
nechali velmi záležet. Díky šťastné ruce ve výběru 
grafi ckých studií a tiskáren se nám podařilo vytvořit 
propagační materiál, který na první pohled zaujal 
svým nápaditým a zdařilým ztvárněním, vhodně 
zvolenou barevností pak polahodil i oku. Stránka 
obsahová se stala parketou nás, pracovnic vel-
kopavlovického TIC, kdy jsme se shodly na jednom 
– prioritou nových materiálů musí být především 

Krojovaní – současní a především minulí, nepřehlédněte!

PUBLICISTIKA ......................................PUBLICISTIKA ......................................
Víno, folklór, cykloturistika a Modré Hory …

… žhavé uhlíky v ohni REGIONTOURU 2008
Opět po roce, ve druhém lednovém týd-

nu, si v areálu brněnského výstaviště dali 
dostaveníčko vystavovatelé s návštěvníky 
na již 18. ročníku mezinárodního vele-
trhu průmyslu cestovního ruchu GO a 17. 
ročníku mezinárodního veletrhu turistic-
kých možností v regionech REGIONTOUR. 
A protože je naše město místem, které 
má svým návštěvníkům skutečně co 
nabídnout, nemohl stánek Velkých Pav-
lovic na REGIONTOURU chybět.

Vinař Lubomír Zborovský v živém hovoru o víně
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Starostové obcí Modrých Hor na veletržním stánku Velkých Pavlovic 
Foto: Ing. Zdeněk Karber
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Bohatá nabídka nových propagačních materiálů 
vzbudila u návštěvníků veletrhu nebývalý zájem

Foto: Ing. Zdeněk Karber

Městská knihovna Velké Pavlovice ve spolupráci s Českou společností pro trénování paměti a mozkový joging uspořádala pro 
občany kurzy trénování paměti. Před úvodním seminářem v nás byla malá dušička - přijdou na tuto akci občané, nebo o ni nebude 
zájem? Naše obavy se ukázaly být zbytečné. Na úvodní seminář do knihovny přišlo tolik zájemců, že už pro ně nezbyly žádné židle ani 

křesla a účastníci museli k sezení využít i konferenční stolky. Úvodní 
seminář vedl Bc. Dušan Průdek se svou kolegyní Jitkou Horákovou 
z hustopečského Centra celoživotního vzdělávání. Jejich vysvětlení, 
proč je důležité paměť trénovat a jak toho lze dosáhnout všechny 
zúčastněné nadchlo natolik, že místo plánovaného jednoho kurzu, 
který by probíhal dvakrát týdně, se budou současně konat dva kurzy 
– jeden v úterý dopoledne od 9.00 hod. a druhý v sobotu, také od 
9.00 hod.. 

Zájem o zlepšování paměti nemají jenom velkopavlovičtí občané, 
kurzy upoutaly i redaktory regionálního zpravodajství TV Prima, kteří 
si přijeli hned první kurz natočit a pokud sledujete odpolední zpravo-
dajství, mohli jste tam 5. února vidět i nás. Ačkoliv se to zdá téměř 
nemožné, na začátku první lekce jsme si z dvanácti vyjmenovaných 
věcí pamatovali pět až devět položek, na konci jich byl každý účastník 
schopen z padesáti položek vypsat minimálně čtyřicetosm, ale plný 
počet, tedy padesát převažoval. A aby toho nebylo málo, jsou mnozí 
schopni všechny položky vyjmenovat i po týdnu. 

Kladné emoce se daly vyčíst z tváří všech účastníků kurzů. A co 
nás ještě čeká? Budeme se učit jak si zapamatovat řadu čísel, jak si 
zapamatovat obličeje a jména a mimo jiné také jak se snáze naučit 
cizí jazyk.

                                    Věra Procingerová 

vinkou celého Jihomoravského kraje. Ten ji k naší radosti nabízel na svém stánku jako 
hit letoší sezóny. O čem je tedy řeč? O novém turistickém cíli Modré Hory a nepřeberném 
množství akcí, které se budou během roku 2008 pořádat na trase turistické stezky spoju-
jící obce uvedeného cíle. Modré Hory však nejsou pouze turistickým cílem, ale také novým 
dobrovolným svazkem obcí, mezi jejich členy patří Velké Pavlovice, Bořetice, Vrbice, Kobylí 
a Němčičky. Představitelé všech zmíněných pěti obcí se stali vzácnými a vítanými hosty 
našeho stánku, který se tak stal hlavním propagačním místem celého svazku. 

Díky bohaté turistické nabídce, skvělému vínu, dobré náladě a příjemné atmosféře 
bylo v prostorech veletržního velkopavlovického sklípku neustále plno. Střídala se zde 
jedna vzácná návštěva za druhou. Posedět a povyprávět si přišli poslanci Parlamentu ČR, 
hejtmani krajů, starostové okolních obcí, zástupci významných fi rem na poli cestovního 
ruchu se zajímavými obchodními nabídkami, zástupci médií, ale i obyčejní lidé. Všem byla 
věnována patřičná pozornost a pohoštění.

Jako každoročně byl veletrh čtyřdenní záležitostí, kdy první dva dny (čtvrtek a pátek) 
patří povětšinou odborné veřejnosti a zvaným hostům, druhé dva dny (sobota a neděle) 
pak veřejnosti široké, školám a studentům. O víkendu nám přijeli vypomoci a zároveň se i 

prezentovat zástupci občanského sdružení 
Víno z Velkých Pavlovic – Vinařství Pavel 
Halm, Jan Michna, Karel Reichman a Lu-
bomír Zborovský. Za pomoc, perfektní 
spolupráci a společnou kvalitní prezentaci 
všem ještě jednou děkujeme!

Co dodat nakonec? Věříme, že 
naše prezentace na veletrhu byla pro 
návštěvníky natolik zajímavá a inspiru-
jící, že si nás budou mezi všemi 1.455 
vystavovateli z dvaatřiceti zemí letošních 
veletrhů GO a REGIONTOUR pamatovat a 
v nadcházející letní sezóně nás v hojném 
počtu navštíví. 

Karolína Bártová

aktuálnost. Zaměřily jsme se především na inovaci 
části textové, na oživení tiskovin pěknými dosud 
nepoužitými fotografi emi, doplnění chybějících 
informací a korekturu stávajících. Na základě 
kladného hodnocení a spokojenosti návštěvníků 
našeho veletržního stánku si odvažujeme tvrdit, že 
se nám tento cíl a úmysl podařilo skutečně naplnit. 
Doufáme proto, že nejen turisté, ale i vy - obyvatelé 
Velkých Pavlovic, najdete v nových brožurách nové 
a zajímavé informace.

Nabídka stánku Velkých Pavlovic se jako 
tradičně opírala o čtyři stěžejní pilíře – víno, cyk-
loturistiku, bohatý folklór a množství zajímavých 
akcí – pevné body, na nichž je postavena strategie 
turistického ruchu v našem městě. Obrovský zájem 
z řad veřejnosti nás přesvědčil, že volba této cesty 
vstříc poptávce turistů vede správným směrem. 

Avšak permanentní obležení veletržního 
stánku ani úspěch nás nesmějí nechat usnout na 
vavřínech. Veřejnost je neúprosná a stále vyžaduje 
něco nového. A tudíž jsme vyrazili i my na veletrh 
s novinkou, jež se k našemu překvapení stala i no-

Zájem o kurzy trénování paměti předčil veškerá očekáváníZájem o kurzy trénování paměti předčil veškerá očekávání

Zájemci o kurzy trénovaní paměti na prvním společném 
setkání pozorně a se zájmem naslouchali
Foto: Věra Procingerová
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Podrobnosti o Tříkrálové 
sbírce je možné získat pro-
střednictvím webových stránek 
České biskupské konference 
pod adresou http://tisk.cirkev.
cz/, kde jsme čerpali i my 
následující zajímavé informace: 

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 

Letos již po osmé obdarovali Tři králové potřebné, 
i díky Vám …

V kalendáři u data 6. ledna najdeme od nepaměti připsáno “Tři králové” - svátek mudrců přicházejících od 
východu, aby se poklonili Ježíškovi se vzácnými dary. Není tedy zcela nahodilé, že právě v jejich šlépějích kráčí 
dál Charita ČR, která letos uspořádala již po osmé 
Tříkrálovou sbírku. Mudrcové tak plní své poslání i 
nadále - přinášejí dary potřebným.

Princip sbírky spočívá v putování koledníků 
převlečených za Tři krále od domu k domu a vybírání 
příspěvků do typických pokladniček.

Děti se do rolí Třech králů dokonale vžily, ani vítr a mráz 
je od krásného koledování neodradil

Foto: Jana Vondrová

K Tříkrálové sbírce nám přišel do redakce Vel-
kopavlovického zpravodaje také krátký příspěvek od 
paní Věry Ševčíkové, která stejně jako my připomíná 
vybranou částku 60.000,- Kč a její předání břeclavské 
Charitě. Zároveň připojuje i vřelé poděkování …

„Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
koledníkům a vedoucím skupin za jejich snahu 
a obětavost. Někteří koledníci chodili i celý den, 
přestože byla velká zima a foukal vítr. Poděkování 
patří i paní Marušce Veverkové, která ochotně 
autem rozvážela zmrzlé koledníky a horký čaj na 
zahřátí.

Všem, kteří do sbírky přispěli, patří ještě jednou 
velký dík!“

Věra Ševčíková   

jinak sociálně potřebným skupinám. Asi desetina výnosu sbírky 
je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Sbírka probíhá podle standardních pravidel. Na úvod 
požehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a 
kněží. Skupinu tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, 
převlečení za mudrce z východu, kteří se podle tradice přišli 
poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Vedoucím sku-
pinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. 
Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí 
lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drob-
nou pozorností. Současně koledníci prosí o fi nanční příspěvek 
do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním 
logem.

V roce 2007 do ulic obcí a měst vyšlo 13.438 kolednických 
skupinek a výnos sbírky činil 58,729 milionů korun. Letos se 
na koledu vydalo kolem 40 tisíc koledníků. Tradičním prvkem 
sbírky byl děkovací letáček, který měli občané najít ve schránce 
jako poděkování a informaci o využití předcházející či právě 
probíhající sbírky. A také jako upozornění na možnost přispět 
do sbírky formou dárcovské SMS. Její formát je DMS KOLEDA 
a odesílá se na číslo 87777. Cena jedné dárcovské SMS je 30 
Kč, příjemce obdrží 27 Kč. Přispět je možné též prostřednictvím 
bankomatu České spořitelny nebo na účet 33001122/0800 u 
České spořitelny.

A jak dopadla letošní Tříkrálová sbírka ve Velkých Pav-
lovicích? Koledníkům se podařilo vybrat od našich štědrých 
spoluobčanů rovných 60.000,- Kč, které byly předány 
Charitě v Břeclavi. 

Pokud i Vás začátkem roku trojice malých zpívajících 
králů navštívila a Vy jste neváhali přispět, patří Vám ještě 
jednou za všechny potřebné vřelé poděkování. 

Karolína Bártová
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Bobr evropský (Castor fi ber) v 
dospělosti dosahuje délky až 100 
centimetrů a jeho hmotnost se pohy-
buje okolo 30 kilogramů. Dožívá se až 
35 let. Tělo má bobr evropský pokryté 
velmi hustou černohnědou srstí. Oči 
jsou před vodou chráněny průhledným 
víčkem, zvaným - mžura. Bobr má také 
žlázu vyměšující látku, která impregnuje 
srst. Pod vodou je schopen setrvat až 
20 minut. Typickým znakem bobra je 
plochý šupinatý ocas. Zadní tlapka je 
vybavena plovací blanou, která bobrovi 
umožňuje pohyb pod vodou.

Obecně bobrům vyhovují místa s 
mírně tekoucí vodou a břehy porostlé 
měkkými dřevinami jako je vrba, olše, 
osika, bříza nebo topol. V našich pod-
mínkách si bobři hloubí v březích toků i 
stojatých vod hluboké nory, v nichž mají 
svá podzemní hnízda. Typické bobří 
stavby z klacků a jílu si staví převážně v 
bažinatých krajinách.

Bobr evropský se živí bylinami, ale 
také lýkem a větvičkami topolu a vrby. 
Občas se také živí kůrou stromu a jinými 
dřevinami. V létě dává přednost bylin-
nému patru. 

Po 107 denní březosti se samici 
rodí v květnu nebo v červnu 2 až 5 
mláďat, která pak 2 roky zůstávají v 
mateřské kolonii. Tato mateřská kolo-
nie je tvořena rodiči a letošními a také 
loňskými mláďaty. Po té zakládají novou 
kolonii. 

Bobr evropský neužívá stromů jen k 
potravě, ale také ke stavbě svého obyd-
lí. Bobr může strom pokácet a použít 
jej jako základ svého hradu, který tvoří 
hráz na potoce nebo řece, kde se ro-
zhodl bobr usídlit. Ze svého stavení 
bobři vyrážejí hned po setmění a vracejí 
se až pozdě k ránu. 

Věra Procingerová

Ostré a pevné zuby Bobra evropského dokáží napáchat neskutečné škody, 
u Trkmanky bobři tak pokáceli na 20 vzrostlých keřů a stromů

Foto: Karolína Bártová

U TRKMANKY 
SE ZABYDLEL BOBR

Bobr evropský je rozšířený na severní polokouli na říčních a lužních 
nivách, v Česku je v povodí Labe, Moravy, Odry a Dyje. 

Bobr evropský již nějaký čas není vzácností ani v katastru Velkých 
Pavlovic. Před několika lety se zabydlel na Trkmance zhruba na úrovni 
vlakového nádraží, po rekultivaci toku se odstěhoval a nyní se do Velkých 
Pavlovic vrátil. Ničivé dílo jeho zubů si můžete prohlédnout na vlastní 
oči, pokud se vydáte asi 1,5 km za Pavlovice proti proudu Trkmanky 
směrem k Bořeticím.

Něco málo o Bobru evropském …
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Slovenská 

V posledním vydání Velkopavlovic-
kého zpravodaje jste si měli možnost 
přečíst zajímavý článek o historii a 
kořenech uzavírání partnerských 
smluv se zahraničními i tuzemskými 
městy, tedy o tzv. družbách. Dověděli 
jste se zde, že má město Velké Pav-
lovice takové ofi ciální smlouvy dvě 
– první s francouzským městečkem 
Echenon a druhou pak se sloven-
ským okresním městem Senica. A 
právě s městem Senica bychom vás 
nyní rádi podrobněji seznámili …

SENICA 
– www.senica.sk 

Státní příslušnost, vymezení a zastoupení:
Slovenská republika
Trnavský kraj
Okres Senica
Centrum obcí Severného Záhoria 
Primátor města Senica – RNDr. Ľubomír 
Parízek
Zástupce primátora – Mgr. Peter Hutta

Geografi cká data:
Nadmořská výška města – 200 m. n m.
Rozloha – 5.031 ha
Počet obyvatel – 20.492
Průměrný věk – 36,93 roku

Doprava:
Vzdálenost od Velkých Pavlovic vzdušnou 
čarou – 50 km
Vzdálenost od Velkých Pavlovic nejrychlejší 
cestou – 68,2 km (čas cca 1 h a 10 min.)
Slovenská republika je členem Schengen-
ského prostotu – pro překročení státní 
hranice postačí předložení občanského 
průkazu
Měna – Slovenská koruna

O městě Senica …
Město Senica se stalo partnerským 

městem Velkých Pavlovic dne 21. května 
2005. Ofi ciální smlouva o spolupráci 
byla podepsána na půdě našeho města 
u příležitosti oslav 750. výročí od první 
písemné zmínky o Velkých Pavlovicích. 

Senica je administrativním, hospo-
dářským a kulturním centrem severního 
Záhoří a zároveň i okresním městem. 

SENICA
– již šestým rokem 

partnerským městem 
Velkých Pavlovic



Nachází se v severovýchodní části Záhor-
ské nížiny na jejím rozhraní s Myjavskou 
pahorkatinou v povodí potoka Teplica 
v nadmořské výšce přibližně 200 m. n m.. 

V roce 2006 si Senica slavnostně 
připomněla větším počtem zajímavých 
akcí 750. výroční první písemné zmínky. 
Městská privilegia získala Senica v roce 
1396. V 16. století přispěla k jejímu roz-
voji tzv. Česká cesta, vedoucí městem. 
Na začátku 20. století měla charakter 
řemeslnického a zemědělského městečka 
se třemi tisíci obyvateli. Velký rozmach 
nastal začátkem 60. let, kdy bylo téměř 
celé město nově postaveno. Dominuje 
v něm moderní zástavba a rozvinul se zde 
zejména průmysl chemický, potravinářský 
a stavební. V roce 1944 byla k Senici 
připojena obec Sobotina, v roce 1971 
Čáčov a v roce 1976 Kunov.

Ze stavebních památek se zde za-
chovala kaplička sv. Anny z 15. stol., 
římskokatolický (1631) a evangelický kos-
tel (1783) a pozdně barokní klášter (1760). 
V současné době v něm sídlí Záhorská 
galerie, která má regionální působnost, 
stejně jako Záhorské osvětové středisko. 
O kulturní vyžití občanů se starají Městské 
kulturní středisko, Záhorská knihovna, 
Záhorské osvětové středisko, Záhorská 
galerie a Centrum volného času dětí a 
mládeže Stonožka. Senica je dějištěm 
festivalů, soutěží a přehlídek regionálního 
i celostátního charakteru. Město je spoje-
no s řadou osobností, které se tu narodily 
nebo tu působily, např. akademický malíř 
Ján Mudroch, prozaik Ivan Horváth nebo 
básník Ladislav Novomenský. 

Ve městě je fotbalový a zimní stadion, 
sportovní hala, krytý bazén, sauna, fi t-
ness centrum, koupaliště, házenkářská 
a volejbalová hřiště, tenisové kurty. 
Rekreační zóna města Kunovská přehrada 
je moderním a vyhledávaným místem pro 
odpočinek a sport. Vede k ní i příjemná 

cyklotrasa. Přehrada je cca 5 km vzdálená 
od samotného města. Okolo vodní nádrže 
jsou travnaté plochy a písečná pláž. Vodní 
plocha je vhodná ke koupání, rybolovu 
i k plavbě na bezmotorových člunech. 
Rekreační oblast je vybavena parkovištěm, 
převlékárnami, sociálním zařízením, 
loděnicí, sportovním areálem s půjčovnou 
sportovních potřeb a hřišti. Pro děti jsou 
tu houpačky, prolézačky a pískoviště. Uby-
tování je možné v Chatě nad pláží, v turis-
tické ubytovně nebo v chatkách.

V blízkosti Senice najdete lázně 
Smrdáky, orientované na léčbu kožních 
nemocí a pohybového ústrojí, a také 
zřícenina hradu Branč. V nedaleké obci 
Sobotiště se nachází hvězdárna, „Habán-
sky dvor“ – muzeum věnované Samu-
elu Jurkovičovi, zakladateli družstevnictví. 
Obec Hluboké je z historie známá kodi-
fi kací spisovné slovenštiny. V Prietrži 
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je Pamětní síň Slovenského národního 
povstání, v Košariskách Muzeum M. R. 
Štefánka a mohyla na Bradle. 

Partnerské vztahy mezi městy – vřelé a 
přátelské …

Družební vztahy s městem Senica jsou 
více než přátelské a vřelé. Představitelé i 
obyvatelé měst se velmi často navštěvují 
a to jak na ofi ciální rovině, tak i na rovině 
osobní, více méně kamarádské. Výjim-
kou nejsou společné zábavy a oblíbená 
společná sportovní klání. Z posledních 
setkání vzpomeňme vítanou návštěvu 
pracovníků Městského úřadu Senica a 
Informační kanceláře Infosen na vele-
trhu cestovního ruchu Regiontour Brno 
2008, v zápětí obdobnou příjemnou 
návštěvu pracovníků našeho MěÚ a TIC 
na veletrhu cestovního ruchu Slovakiatour 
v Bratislavě, která byla pro nás skvělým 
zážitkem a především velmi pracovně in-
spirativní zkušeností. 

Co se týče volného času a sportu 
proběhl již v letošním roce první halový 
turnaj v kopané, kde byl jedním z našich 
„obávaných“ soupeřů právě fotbalový 
team ze Senice. Zlato z loňského ročníku 
sice seničtí ve fi nále nakonec neobhájili 
a putovní pohár Modrých Hor zůstal 
k nadšení místních ve Velkých Pavlo-
vicích, avšak navzdory i tomuto rádoby 
neúspěchu vládla celému dni výborná 
nálada, kterou slovenským fotbalistům 
nezkazil ani sestup na čtvrté bramborové 
místo. V rámci vzájemného setkávání 
nejsou výjimkou ani bowlingové turnaje 
a samozřejmě, v našem kraji jak jinak, 
příjemné chvíle strávené nad skleničkou 
vína. To je charakteristickým znakem a 
společných jmenovatelem obou měst 
– Velkých Pavlovic i Senice, co by centra 
vinařského Severného Záhoria.

Karolína Bártová 

Stánek města Senica a okolí na veletrhu Slovakiatour Bratislava 2008
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Ze Slovakiatouru … i zdánlivě obyčejné stupavské zelí se může prezentovat 
více než originálně!        Foto: Ing. Zdeněk Karber
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Životopis by měl být tedy struk-
turován následovně:

● Osobní údaje
 Jméno, příjmení, titul
 Kontaktní telefon, e-mail, adresa
● Údaje o vzdělání
 Měsíc/rok-měsíc/rok (setříděno od 

nejaktuálnějšího)
 Škola, obor, způsob ukončení
● Údaje o praxi
 Měsíc/rok-měsíc/rok (setříděno od 

nejaktuálnějšího)
 Zaměstnavatel (název, místo), pra-

covní místo, popis pracovní činnosti
● Ostatní údaje
 Jazyky, počítačová gramotnost, 

řidičský průkaz, osobní zájmy, refe-
rence apod.

● Datum a podpis

v inzerátu uvedena značka/číselný kód, 
nezapomeňte jej uvést.

Ve druhém odstavci můžete popsat, 
čím byste mohli být zaměstnavateli na 
základě svého dosaženého vzdělání a pro-
fesních zkušeností užiteční. Proč zrovna 
Vy jste tím nejvhodnějším kandidátem na 
obsazovanou pozici.

Třetí odstavec by měl obsahovat 
žádost o případnou schůzku nebo spo-
lupráci. Dopis bývá obvykle ukončen 
zdvořilou formou a poděkováním. K Vaše-
mu dopisu doporučuji připojit Vaše jméno, 
adresu a kontakt (pokud již není v úvodu).
 

Jestliže Váš životopis a motivační 
dopis uspějí a Vy jste pozváni na výběrové 
řízení, můžete se připravit na otázky tý-
kající se:
a)  vzdělání a praxe  -  př. Proč jste si vybra-

la právě tuto školu?, Jaké zkušenosti 
můžete využít z Vaší dosavadní praxe?, 
Za jakou práci jste byl(a) oceněn(a)/
kritizován(a)?, Co bylo pro Vás v práci 
nejsložitější/ nejjednodušší?, Jak jste 
řešil(a) vzniklé problémy?

b)  znalost zaměstnavatele a pracovního 
místa - př. Co víte o naší organizaci?, 
Jakou  máte představu o práci na ob-
sazovaném pracovním místě?, Jaké 
myslíte, že budou vaše hlavní úkoly/ 
povinnosti?

c) charakteristiky osobnosti - př. Jaké 
jsou vaše silné a slabé stránky?, Jak si 
představujete ideálního nadřízeného?, 
Jaký druh práce Vás nejvíce uspoko-
juje?, Jste spolehlivý(á)?

d) motivace - př. Proč jste se rozhodl(a) 
reagovat na náš inzerát?, Kde se vidíte 
za tři roky? Čeho chcete ve své kariéře 
dosáhnout?, Co je pro vás důležitější- 
peníze, nebo postavení?

e)  představa o pracovních podmínkách 
- př. Jaká je Vaše představa o mzdě/
platu?, Máte zájem na kariérním 
postupu?, Jaké funkce chcete do-
sáhnout?

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO ......PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO ......

Většina z nás se v průběhu života dostane do pozice, kdy je nutné 
hledat pracovní místo. Právě proto si dovolím napsat pár rad a tipů, jak 
psát životopis a motivační dopis způsobem, který si pracovní trh žádá a 
jak se připravit i na často následující výběrový pohovor.

Pokud tedy píšeme životopis, měly bychom se držet jakési předepsané 
struktury. Už jen forma životopisu totiž leckdy prozradí mnoho informací 
o uchazeči, a je to další stupínek k tomu, dostat se až k výběrovému 
řízení.

Jak psát životopis, motivační dopis 
a co Vás může potkat u výběrového řízení

Motivační dopis, je dokument, jehož 
důležitost spočívá v tom, že v něm mů-
žeme personalistu na něco přednostně 
upozornit a zaujmout, a to před tím, 
nežli se vůbec začte do strukturovaného 
životopisu. Vlastními slovy zde můžeme 
popsat vlastní zkušenosti a důvody, proč 
chceme nastoupit právě na danou pozici. 
Zde je také místo na upřesnění informací 
zmíněných v životopise. Obsahová strán-
ka by měla být formální, věcná a konkrét-
ní s tím, že údaje nepřesáhnou rozsah 
strany A4. Hlavní úlohou motivačního do-
pisu je tedy odpovědět na otázky - kdo 
jste, v čem jste jiný/standardní, v čem bu-
dete přínosem pro danou společnost, kam 
směřujete ve svém pracovní životě.

Motivační dopis bývá obvykle členěn 
do třech odstavců:

V prvním odstavci vysvětlete, proč jste 
se osobu/společnost rozhodli oslovit, zda 
reagujete na inzerát, doporučení. Pokud 
odpovídáte na konkrétní inzerovanou 
pozici, doporučuji uvést název periodika, 
ve kterém byl inzerát otištěn. Pokud byla 

Je opravdu mnoho záludných otá-
zek, se kterými se můžete setkat na 
výběrovém pohovoru. Důležité si je zacho-
vat  klid a úsměv.  Každým dalším poho-
vorem se člověk učí a nabývá na jistotě. 
Někdo uspěje napoprvé, jiný projde řadou 
výběrových konkurzů. 

Dále chci upozornit na to, že per-
sonalisté nemají právo se tázat na to, 
zda jste ženatý/vdaná, či zda máte nebo 
nemáte děti. Často se o to snaží oklikou 
- otázkami: př. Byl by pro vás problém se 
přestěhovat? Byl by pro vás problém jezdit 
na dlouhé pracovní cesty? atd. I na to je 
třeba se připravit a umět reagovat.

Z mé nedávné praxe personální asis-
tentky bych všem budoucím absolventům 
doporučila, aby se nebáli občas reagovat 
i na nabídky, kde je požadována praxe. 
Často totiž nikdo nesplňuje požadavky, a 
nakonec se personalista přikloní ke kan-
didátovi, který nejlépe splňuje kvalifi kační 
požadavky.

Mnoho zdaru při hledání vhodného 
zaměstnání!

Mgr. Jana Pláteníková, psycholog

Připojuji  Vzor žádosti o zaměstnání ve 
strukturované podobě:
Kontaktní adresa, telefon, e-mail ucha-
zeče
Adresa příjemce (potencionálního zaměst-
navatele)
Místo a datum napsání žádosti
Předmět žádosti
Žádost o zaměstnání/ Žádost o zařazení 
do výběrového řízení
Oslovení - Vážený pane/paní…
Odkaz na zveřejněnou nabídku - Žádám 
o zaměstnání na základě inzerátu uve-
řejněného v … dne … . Žádám o zařazení 
do výběrového řízení na pracovní místo …, 
jehož nabídka byla uveřejněna v … dne ... 
Vyjádření zájmu o zaměstnání
- proč se ucházíme o zaměstnání, - jaké 
znalosti, dovednosti, schopnosti můžeme 
nabídnout, - čím můžeme doložit studijní/ 
pracovní výsledky, - Kdy můžeme nas-
toupit
Vyjádření zájmu o osobní setkání
Domnívám se, že mé znalosti a zkušenosti 
jsou v souladu s požadavky výše uve-
deného pracovního místa, a proto, 
v případě Vašeho zájmu, se velmi ráda 
dostavím k výběrovému pohovoru.
Závěrečný pozdrav
Podpis
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V ohrožení života volejte tísňové číslo 112, telefonní spojení na Integrovaný záchranný systém fungující v rámci 
celé EU.

Důležitá telefonní čísla:  Zdravotnická záchranná služba  155 
    Hasičský záchranný sbor   150 
    Policie ČR    158 
 
UPOZORNĚNÍ!   Od 1. ledna 2008 je služba LSPP zpoplatněna regulačním poplatkem 90,- Kč.
 

Kam na pohotovost?Kam na pohotovost?
Od 1. ledna 2008 nastaly zásadní změny ve zdravotnictví, které se dotkly i poskytování lékařské služby 
první pomoci - lidově řečené pohotovosti. Nevíte-li nyní na jaké telefonní číslo v případě potřeby zavolat, 
kam se obrátit a jaké jsou ordinační doby pohotovostí, nabízíme vám k dispozici aktuální kontaktní sez-
nam. Veškeré údaje byly ověřeny přímo u zdroje dne 2. ledna 2008. Informace poskytl zdravotní personál 
příslušných nemocnic a poliklinik. 

-  NON Stop Lékárna, Kobližná 7, Brno
 tel.:   + 420 542 212 110 
 provoz:                        nepřetržitě 24 hodin denně 

3.  Občané bez možnosti vlastní přepravy s náhlou 
závažnou změnou zdravotního stavu mimo 
stavy pod bodem 1.

-  kontaktují lékaře LSPP Hustopeče, 
 tel.:  + 420 519 407 310, který zajistí převoz pa-

cienta k ošetření v případě např. zlomenin no-
hou do spádového zdravotnického zařízení nebo 
navštíví pacienta přímo (předpokládáme minimum 
takových případů, zajisté se nebude vyjíždět např. 
k teplotám, zvracení a podobným případům)

4.  V případě úmrtí
-  občané kontaktují lékaře LSPP Břeclav
 tel.:   + 420 519 303 202 
 všední dny:   17.00 - 22.00 hod. 
 so, ne + svátky:  08.00 - 20.00 hod.              

-  mimo ordinační dobu pohotovosti budou pozůstalí 
přepojeni automaticky na Nemocnici Břeclav, 
která zajistí ohledání zemřelého (přímá tel. linka 
na dispečink nemocnice + 420 519 315 750)

POZOR !!!

1.  Při kontaktu LSPP je nezbytné vědět: 
-  jméno a příjmení
-  rodné číslo
-  zdravotní pojišťovnu
 (Bez těchto náležitostí nemůže být služba poskyt-

nuta!)

2. Sanitní přeprava
-  po 22. hodině ve všední den a po 20. hodině o ví-

kendech bude zajištěna pouze pro ohledání lékařem 
v případě úmrtí

Karolína Bártová

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, TÍSŇOVÁ INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, TÍSŇOVÁ 
A DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLAA DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

1.  Stavy bezprostředně ohrožující život
 (bezvědomí, koma, otravy, těžké krvácení, autone-

hody, astmatický stav, epileptický záchvat, pích-
nutí alergika včelou, zástava dechu, těžký úraz, 
překotný porod ...)

 volat Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) 
tel.:       155

 
2.  Občané schopni dopravit se k lékaři
-  LSPP Hustopeče v areálu městské nemocnice 

(pouze pro dospělé)
 tel.:    + 420 519 407 310 
 všední dny:   17.00 - 22.00 hod. 
 so, ne + svátky:    08.00 - 20.00 hod.              

-  Dětské oddělení Nemocnice Břeclav, p. o. 
 (pouze pro děti)
 tel.:    + 420 519 315 263   

   + 420 519 315 266 
 všední dny:   17.00 - 22.00 hod. 
 so, ne + svátky:           08.00 - 20.00 hod. 

-  Dětská nemocnie Brno - Černá Pole, 
 Černopolní 212/9 (pouze pro děti)
 tel.:    + 420 532 234 935 
 všední dny:   17.00 - 07.00 hod. 
 so, ne + svátky:       nepřetržitě 24 hodin denně              

-  Zubní pohotovost Poliklinika Břeclav, 
 Bří Mrštíků 38, Břeclav
 tel.:   + 420 519 303 213 
 všední dny:   NE 
 so, ne + svátky:           08.00 - 12.00 hod.

-  Zubní pohotovost Stomatologické centrum 
 K 11, Karáskovo nám. 11, Brno - Židenice
 tel.:    + 420 548 424 242 
 všední dny:   17.00 - 07.00 hod. 
 so, ne + svátky:           nepřetržitě 24 hodin denně   

-  NON Stop Lékárna, Koliště 47, Brno
 tel.:   + 420 545 424 815 
 provoz:                        nepřetržitě 24 hodin denně 

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCILÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
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Tato choroba napadá především me-
ruňky a višně, včetně okrasných višní 
(silně náchylná je např. višeň plstnatá). 
V menším rozsahu napadá i třešně. Listy 
na napadených větvičkách postupně 
vadnou a usychají. Přitom zůstávají na 

ČÍM SE VYZNAČUJE NEŠETRNÉ A NEDO-
BRÉ HOSPODAŘENÍ ČLOVĚKA? 

Patří sem zejména rozsáhlé přetvoření 
terénu ve formě teras a podobných necit-
livých velkoplošných pozemkových úprav, 
likvidace mezí, remízků a dalších prvků, 
které rozčleňují terén, tvořící přirozenou 
překážku pro vodu, umožňují snížení ry-

chlosti odtoku a její zachycení v krajině. 
Dalším faktorem, který se významně 

podílí na schopnosti zadržet vodu je 
plodinová skladba a pěstební způsob. 
Každý si domyslí, co může způsobit 
na svažitém pozemku např. pěstování 
kukuřice s využitím herbicidů nebo vino-
hradu s černým úhorem a častou kultivací 

rotačním kypřičem (rotavátorem). Z hledis-
ka půdoochranného je nejlepší pěstování 
plodin, které vytváří rovnoměrný vegetační 
pokryv povrchu půdy, resp. kombinace 
plodin a vhodných meziplodin (např. 
zatravněný vinohrad).

V naší oblasti  se pěstuje poměrně 
hodně vinic a sadů na tzv. černém úho-
ru. Půda v meziřadí je pravidelně mělce 
kypřená s cílem udržet půdu bez vege-
tace (plevelů), přerušit kapilární vzlína-
vost a výpar vody z půdy, příp. eliminovat 
odběr živin dalšími rostlinami z kořenové 
zóny vinice nebo stromů. Mechanické 
kypření půdy je často kombinováno ap-
likací půdních herbicidů. Takový způsob 
obdělávání půdy zvláště na svažitých po-
zemcích přímo podporuje povrchový od-
tok vody se všemi neblahými důsledky. 
Řešením je využití zatravněného mezi-
řadí. 

VÝHODY ZATRAVNĚNÍ:
1. MINIMALIZACE VODNÍ A VĚTRNÉ 

EROZE PŮDY
Přívalové deště, které dopadají na 

vyprahlý a vysušený povrch, způsobují 
destrukci agregátů na povrchu půdy (roz-
plavení) a vzniklá suspenze způsobí ry-
chlé ucpání půdních pórů. Na povrchu 
se vytvoří krusta (po vyschnutí - půdní 
škraloup), která téměř zcela eliminuje za-
sakování vody do půdy. Následkem toho 
vzniká povrchový odtok. Ten zpočátku 
unáší nejcennější jemné půdní částice, 
se sílícím proudem i větší agregáty, 
hroudy, kameny …. V horních částech 

Moniliový úžeh (spála) peckovin
větvičkách, které vypadají jako spálené 
(proto též úžeh nebo spála). Příznaky 
napadení květů, které neopadávají 
a zůstávají na stromech, připomínají 
poškození mrazem. Na napadených leto-
rostech se velmi často objevuje klejotok, 

který postupně přechází i na starší dřevo a 
může být příčinou rozsáhlejšího poškození 
stromů. U všech druhů peckovin jsou 
podstatné rozdíly v napadení jednotlivých 
odrůd. Shodný původce je i příčinou mo-
niliové hniloby plodů peckovin.

Choroba přezimuje v napadených plo-
dech a větévkách, které zůstávají v koruně 
stromů. Na jaře se z těchto míst šíří. 

Optimální pro šíření této choroby jsou 
teploty 20 - 22 °C. K napadení květů 
dochází při teplotách pod 12 °C.

Ošetření se provádí v období na 
začátku květu a při podmínkách vhod-
ných pro chorobu i v době opadu květních 
plátků. Doporučuje se především v pří-
padech, kdy v tuto dobu teplota vzduchu 
klesne pod 12 °C a současně je vysoká 
vzdušná vlhkost nebo ovlhčení listů je 
delší než 15 hodin.

Zdroj: Agromanuál
Ing. Zdeněk Karber

Přípravek Účinná látka Výrobce

Baycor 25 WP bitertanol Bayer
Horizon 250 EW tebuconazole Bayer
Lynx tebuconazole Bayer
Ornament 250 EW tebuconazole Bayer
Rovral Flo iprodione BASF
Sporgon 50 WP prochloraz - Mn BASF
Teldor 500 SC fenhexamid Bayer

– možnost vyššího zadržení vody v krajině

Blížící se bouřka nebo předpověď větších srážek vyvolává u občanů stále 
častěji obavy z toho, jaké budou následky takového přírodního „řádění“. 
Téměř nikdo si však  nedokáže připustit podíl lidské činnosti na výsledku 

onoho řádění (dalo by se říci, že podle fi lozofi e jistého nám všem velmi dobře zná-
mého pana profesora se v podstatě nic neděje a vše je v pohodě).  Kde se tedy 
bere najednou to obrovské množství vody, bahna, kamení a dalšího materiálu? 
Vysvětlení je celkem prosté. Člověk hospodařící v krajině často uvažuje příliš 
pragmaticky a často až egoisticky (co je pro mě v dané chvíli nejvýhodnější, to 
se použije bez ohledu na okolí, širší souvislosti  a budoucnost). Výsledkem je po-
tom často takové hospodaření a způsob obdělávání polí, které ve fi nále působí 
rychlý odtok srážkové vody spolu s odnosem částic půdy (vodní eroze).  Častým  
„řešením“ nastalé situace je výstavba  betonových koryt a kanálů s účelem ještě 
více zrychlit odtok vody. Dochází tak nepřímo k podpoře vysušování krajiny.

ZATRAVNĚNÉ MEZIŘADÍZATRAVNĚNÉ MEZIŘADÍ
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svahů dochází k tzv. plošné erozi, která 
není tak dobře patrná (nevytváří se rýhy), 
lze ji poznat podle vystupujících kamenů, 
obnažených kořenů apod. Ve středních 
částech svahů vymílá erozní rýhy. Pod sva-
hem dochází k akumulaci smyvů, které 
mohou překrýt pěstované plodiny, zaplnit 
příkopy, pokrýt komunikace nebo způsobit 
jiné škody. Většina smyvů pak končí ve 
vodních tocích a nádržích, kde poškozuje 
vodní ekosystémy a snižuje jejich retenční 
(záchytnou) schopnost. 

Větrná eroze se vyskytuje v sušších 
oblastech. Nejjemnější částečky půdy 
jsou zvedány větrem a přenášeny na 
velké vzdálenosti. Při velmi silné větrné 
erozi může být odneseno z jednoho hek-
taru až 200 m3 půdy za rok, což přibližně 
představuje vrstvu půdy 20 mm. Jen pro 
představu – v našich podmínkách se 
10 mm půdy tvoří přibližně 100 let. Ta-
ková vrstva může být odnesena jedním 
přívalovým deštěm, nebo jednou větrnou, 
prachovou bouří.

Erodovaná půda s mělkým humusovým 
horizontem má silně sníženou retenční 
schopnost pro vodu a živiny. Porosty na 
takové půdě trpí mnohem dříve stresem 
z nedostatku vody. Většina klimatických 
předpovědních modelů předpokládá v 
blízké budoucnosti mnohem častější 
výskyt přívalových dešťů a pravidelná delší 
období sucha v letních měsících. Eroze 
půdy proto představuje pro budoucí ob-
dobí ještě větší riziko než doposud! 

2. NIŽŠÍ POVRCHOVÝ ODTOK VODY Z 
PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ
Tento jev úzce souvisí s jevem před-

chozím. Vodní eroze nemůže vznikat bez 
povrchového odtoku. Ve vrchní vrstvičce 
povrchově kypřené půdy dochází k ome-
zení biologické aktivity vlivem působení 
slunečního záření a jejímu silnému pro-
sýchání. Během přívalového deště odtéká 
ze svažitých pozemků často více než po-
lovina vody z povrchu, aniž by se dostala 
do půdy. To vede k tomu, že krátce po 
dešti mohou trvalé porosty trpět suchem. 
Na travnatých porostech může vzniknout 
povrchový odtok, zejména na zhutnělých 
místech ve stopách traktorů, přesto je ale 
velmi výrazně menší než na půdě nekryté 
vegetací viz tab. 1. 

3. ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI PŮDY PO 
DEŠTÍCH
Bezprostředně po dešti je často nutno 

porosty ošetřit proti houbovým chorobám. 
Je-li meziřadí povrchově kypřeno, je často 
nutné několik dní počkat, až povrch půdy 
vyschne a bude možno projet traktorem. 
Rovněž  v podzimním období sklizně, kdy 
je omezen výpar a vysýchání půdy trvá 
déle, je zatravněné meziřadí velkou výho-
dou.

4.  AKUMULACE HUMUSU V PŮDĚ
Travní porosty akumulují organickou 

hmotu v půdě v mnohem větším množství 
než polní plodiny. Humusové láky (zej-
ména humínové kyseliny) stmelují půdní 
agregáty, a tak zlepšují fyzikální vlastnosti 
půdy (infi ltrační schopnost, pórovitost 
atd.) a zvyšují výrazně retenční schopnost 
půd pro vodu a minerální živiny (ionty). 
Humus dokáže poutat asi sedmkrát více 
vody než jílové minerály. Rovněž kation-
tová sorpční kapacita je u humusu tři až 
desetkrát vyšší než u minerálních půd. 
Vzhledem ke zvyšující se koncentraci CO v 
atmosféře může sehrát zatravňování výz-
namnou roli při omezování nárůstu ob-
sahu tohoto hlavního skleníkového plynu. 
Pod 1 hektarem travního porostu může 
být vázáno ve vrstvě půdy 0-200 mm až 
110 tun uhlíku, zatímco na stejné ploše 
orné půdy je to pouze 12–30 tun.

5.  ESTETICKÝ,  KRAJINOTVORNÝ 
REKREAČNÍ VÝZNAM
Zatravněné plochy meziřadí působí 

harmonicky na psychiku člověka a vytváří 
příjemný estetický dojem. Ve vyšších polo-
hách jsou travní porosty spolu s lesy nedíl-
nou součástí naší krajiny.

 
NEVÝHODY ZATRAVNĚNÍ:
Každá mince má dvě strany - líc a 
rub. Proto i zatravnění má své určité 
nevýhody.

1. VYŠŠÍ NÁKLADY NA ZALOŽENÍ A 
ÚDRŽBU TRAVNÍHO POROSTU
Náklady na založení a 1 hektaru 

zatravněného meziřadí (příprava půdy, 
osivo,setí) představují částku cca 5-7 tis. 
Kč. Sežínání nebo mulčování vyžaduje 
speciální mechanizaci.

2.  VYŠŠÍ VÝPAR A SPOTŘEBA VODY
Travní porosty vypařují z půdy více 

vody než pravidelně kypřený černý úhor. 
Proto zejména v naší teplé a suché oblasti 
panuje obava z nadměrné konkurence 
travního drnu o vodu, která pak chybí 
trvalému porostu. Takové obavy jsou 
oprávněné, protože vláhová potřeba 
travního porostu může být značná. Na 
stanovištích s vysokou hladinou spodní 
vody nebo při závlaze tento problém neh-
rozí. Existují však opatření, jimiž lze riziko 
nadměrné konkurence o vodu do značné 
míry eliminovat:

- ponechání příkmenných pásů bez 
zatravnění – pás udržovaný bez ve-
getace přibližně 0,5 m pod keři vinice 
nebo 1 m kolem kmenů stromů 

- výběr pomalu rostoucích a nízkých 
druhů trav vytvářejících mělké kořeny

- udržování nízkého porostu – výška 
travního porostu koreluje s hloubkou 
zakořenění – čím vyšší porost 
ponecháme, tím více konkurují kořeny 
trav v zóně kořenů trvalého porostu

3.  ZVÝŠENÁ POTŘEBA HNOJENÍ
Po založení travního porostu spo-

třebovává vznikající drn značné množství 
živin pro svůj růst a část živin je akumu-
lována v organické půdní hmotě. Zvýšené 
odčerpávání živin z půdy se projevuje 
hlavně v prvních dvou letech po založení 
porostu, kdy také dochází k největší aku-
mulaci humusu v půdě. V pozdějších 
letech, zejména jsou-li zastoupeny v 
porostu jeteloviny a travní hmota není 
odvážena, dochází k rovnováze mezi tvor-
bou a rozkladem organické hmoty a není 
nutno dodávat zvýšené dávky živin. 

4. VYŠŠÍ RIZIKO VÝSKYTU HRABOŠŮ A 
HRYZCŮ
Tito hlodavci nachází v travním po-

rostu zdroje potravy i úkryt před predátory. 
Pro minimalizaci škod je potřebné porosty 
pravidelně a nízko kosit nebo mulčovat a 
na zimu pokud možno odstranit mulč z 
příkmenných pásů.

Rozumnou formou provedené  a udr-
žované zatravněné meziřadí ve vinicích 
a sadech představuje dílčí krok každého 
pěstitele k vytváření lepší retenční schop-
nosti půdy pro vodu a zlepšení tvorby 
a udržování humusu v půdě. Ve svém 
důsledku se navíc projeví v mnohem 
menších škodách, které vznikají násled-
kem  přívalových dešťů. 

Tab. 1. – Srovnání povrchového odtoku: travní porost a kultury 
zemědělských plodin na orné půdě, Výzkumná pícninářská stanice 
Vatín, Českomoravská vrchovina (Hejduk a Gaisler, 2005)

Plodina Odtok (m³/ha) Smyv zeminy (t suché hmoty/ha)

Travní porost  3,4  0
Kukuřice  132,0  3,24
Brambory  102,0  4,05
Ozimá pšenice  23,5  0,30

(po přívalovém dešti ze dne 12. 5. 2004, celkový úhrn 22,5 mm, doba 35 minut)

Ing.  Vladimír Veverka, 
předseda Komise pro životní prostředí 

a zemědělství
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Z FARNOSTI .........................................Z FARNOSTI .........................................

Na památku Panny Marie Lurdské jsme 
se při mši svaté rozloučili s našim žalmistou 
panem Antonínem Fukalem. Chtěl bych tou-
to cestou vzpomenout, co všechno pan Fukal 
pro naši farnost vykonal. 

Po II. vatikánském koncilu, kdy se začaly 
mše svaté sloužit v českém jazyku, ujal se 
funkce žalmisty a tyto žalmy zpíval více než 
30 let, dokud mu to hlas při začínající nemoci 
dovoloval. Byl členem chrámového sboru. V 
postní době vedl pobožnost křížové cesty. 
Zúčastňoval se všech úklidů kostela. Před 
Vánocemi měl na starosti výzdobu kostela 
vánočními stromky, opravoval a vyměňoval 
polámané zámky u kostelních dveří, mno-
ho času a námahy strávil při opravách 
věžních zvonů. Zkrátka a dobře, stal se vždy 
potřebným údržbářem našeho svatostánku.

Byl pro nás příkladem v nasazení pro 
farnost. Tímto mu děkuji za jeho službu ve 
farnosti.

Letos máme Velikonoce brzy, už v březnu. 
Velikonocům vždy předchází doba postní. 
Trvá 40 dní, jako byl Pán Ježíš 40 dní na 
poušti. Začíná vždy Popeleční středou. 
Věříme, že každý člověk je stvořen k 
Božímu obrazu. Má tedy nejen tělo, ale 
i duši. Tělo je smrtelné. To si vždy na 
začátku postní doby připomínáme slovy, 
kdy se žehnáme popelem: „Pamatuj, že 
jsi prach a v prach se navrátíš.“ Máme si 
znovu uvědomit svoji pomíjivost. Člověk 
ví, že jednou zemře. Ale pokud je ještě 
mladý, myslí si, že se ho to příliš netýká, 
že je smrt daleko. Ale my máme být na 
smrt připraveni, protože nikdo z nás neví 

1. 3. 2008 Děkanátní setkání mládeže v Hustopečích
15. 3. 2008  Diecézní setkání mládeže v Brně
11. – 13. 4. 2008 Fórum mládeže v Brně
11. 5. 2008  Slavnost Seslání Ducha svatého
 - slavnostní mši svatou celebruje Th Lic. Václav Slouk
18. 5. 2008  Slavnost Nejsvětější Trojice
 - při mši svaté v 10.30 hod. přistoupí 6 dětí k 1. svatému přijímání
25. 5. 2008  Slavnost Těla a krve Páně
 - po mši svaté v 10.00 hod. oslavíme Boží Tělo průvodem po městě
8. 6. 2008  Svátost biřmování
 - slavnostní mši svatou v 10.00 celebruje Mons. Vojtěch Cikrle
18. – 20. 7. 2008  Celostátní setkání mládeže na Velehradě

Na Boží hod vánoční jsme 
mohli v premiéře shlédnout scén-
ku Živý Betlém podle vánoční-
ho příběhu. Tímto děkuji všem 
hercům, sponzorům a režisé-
rům Petrovi Mikulicovi a Tomáši 
Hřebačkovi. 

Tělesně postižené Karolínce 
bylo předáno 12.000,- Kč. Těším 
se na hojnou účast i tento rok. 

DVD s názvem „Živý Betlém 
2007“ si můžete objednat na fa-
ře.

Veškeré příspěvky z naší farnosti 
připravil P. Petr Papoušek

Rozloučili jsme se …

Postní doba
kdy přijde. Duše je nesmrtelná. Věříme 
v život věčný. Už zde na zemi se máme 
připravit na život s Bohem. Proto nás 
svatý Pavel vybízí: „Smiřte se s Bohem!“ 
V postní době si ukládáme nějaký půst: 
dobrovolně si něco odřekneme, snažíme 
se udělat si více času na Boha a také 
více času na druhé. Každý z nás si jistě 
už sám něco najde, jak chce smysluplně 
prožít letošní postní dobu. Proč se máme 
postit? Abychom rozmnožili lásku v nás. 
Abychom nežili jen pro sebe, ale více pro 
druhé.
Na Popeleční středu kněz uděluje na 
čelo popel ve znamení kříže. Obojí je 
důležité: popel i kříž. Obojí nám ukazuje 
celou skutečnost našeho života. Popel je 
znamení pomíjivosti, znamení smrti. Kříž 
je znamení věčnosti, znamení života. 

Po 11 letech přijede na návštěvu do farnosti náš pan biskup Mons. Vojtěch Ci-
krle. V neděli 8. června při slavností mši svaté v 10.00 udělí 30 lidem z naší 
farnosti svátost křesťanské dospělosti, svátost biřmování. 

Biřmování

Pozvánka na akce farnosti

ŽIVÝ BETLÉM

I Třem mudrcům 
umí být 

pořádná zima
Foto: 

Ing. Zdeněk Karber

Živý Betlém 
byl i s živým 

Ježíškem v podání 
Aničky Kašpárkové

Foto: 
Ing. Zdeněk Karber

���

ŽIVÝ BETLÉM
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Zdá se to už docela dávno, kdy 
branami Vánočního jarmarku u 
radnice prošlo o třetí neděli ad-
ventní dne 16. prosince 2007 
několik stovek návštěvníků, pro 
které se stala tato nová tradice 
již zažitou příležitostí zkrátit a 
zpestřit si nekonečný čas čekání 
na Štědrý den. Lidé se přišli na 
předvánoční jarmark příjemně 
naladit, ale také si třeba i něco 
pěkného koupit a nebo se jen 
tak projít, zazpívat si, uvolnit 
se, zpomalit … 

Řemeslný jarmark se stal 
stěžejní součástí celodenního 
programu. Stánky byly plné pře-
devším rukodělných výrobků, me-
dových perníčků, vánočního cuk-
roví, ale také výborných uzenin 
přímo z udírny, z náměstím se 
linula příjemná vůně teplého 
svařeného vína. Kdo by odolal …

Sváteční náladu o mrazivém 
dnu umocňoval bohatý vánoční 
kulturní program, na němž vys-
toupili žáci místní ZŠ, hudební 
skupina „V hnízdě rej“, studenti 
gymnázia, Dětský chrámový sbor, 

KULTURA ..............................................KULTURA ..............................................

OHLÉDNUTÍ ZA DOBOU ADVENTNÍ …
… na jarmarku před radnicí zazářil vánoční strom i dětská očka štěstím ...

Anglický pěvecký sbor, 
Chlapecká dechovka 
a Dívčí pěvecký sbor 
při ZUŠ Velké Pavlo-
vice, mužácký Presúzní 
sbor i country skupi-
na Colorado. Kdo má 
rád přírodu, myslivost 
a vše s ní spojené, si 
zajisté nenechal ujít 
možnost zastavit se ve 
výstavním sále radnice 
a prohlédnout si ex-
pozici s názvem „Mysli-
vost včera a dnes“.

Těsně po setmění 
promluvil k návštěv-
níkům jarmarku sta-
rosta Velkých Pav-
lovic Ing. Pavel Pro-
cházka, který všem 
zúčastněným i jejich 
rodinám popřál krás-
né Vánoce, do nové-
ho roku 2008 zdraví, 
spokojenost a také, 
aby se lidem vyhýbaly 
smutné události a ne-
moci. Zároveň při této 
příležitosti poděkoval 
všem, kteří se podíleli 

jakýmkoliv způsobem na rozvoji 
města v roce 2007.

Celá adventní akce měla i chari-
tativní význam. Pod vánočním 
stromem byla umístěna kasička, 
do níž měl každý během vánočního 
období příležitost přispět fi nančním 
darem dětem bez vlastních ro-
din žijících v dětských domovech. 
Jen za první den bylo do kasičky 
vloženo více než 4.500,- Kč, celková 
vybraná částka pak činila 10.175,- 
Kč. Veškeré fi nanční prostředky 
byly po ukončení sbírky předány 
vybranému dětskému zařízení. 

Pokud jste byli mezi těmi, kteří 
neváhali a dětem přispěli, Vám 
ještě jednou srdečně děkujeme a 
zároveň již nyní všechny zveme na 
letošní Jarmark u radnice, který 
se uskuteční v neděli 21. prosince 
2008.

Karolína Bártová

Vánočně vyzdobené náměstí o Jarmarku před radnicí patřilo zpěvu, 
hudbě a krásnému koledování

Foto: Ing. Zdeněk Karber

Starosta města Ing. Pavel Procházka se 
svým přáním krásných Vánoc a štěstí do 

nového roku 2008
Foto: Ing. Zdeněk Karber
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Půlnoční mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Štědrý den, pro mnohé nejkrásnější den celého roku, vr-
cholí tradičně Půlnoční mší svatou. Stejně tomu tak bylo i ve 
Velkých Pavlovicích - o “Půlnoční” se bezezbytku zaplnil kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, kde mši celebroval místní páter Mgr. 
Petr Papoušek. Kouzelnou a sváteční atmosféru štědrovečerní 
noci umocňovalo vystoupení žesťového kvintetu učitele ZUŠ 
MgA. Zbyňka Bílka, které si mohli příchozí vychutnat již před 
kostelem. Na samotné Půlnoční mši svaté dojímavě zazpíval 
Chrámový sbor Kutnohorskou mši vánoční z 18. století.

První únorová neděle patřila ve Velkých Pavlovicích Dnu 
řemesel - akci pořádané místním Domem dětí a mládeže. Ob-
rovská návštěvnost a zájem veřejnosti předčil i ta nejoptimističtější 
a nejodvážnější očekávání - během odpoledne bylo jak v zasedací 

Jaké byly Vánoce v našem kostele?Jaké byly Vánoce v našem kostele? 
Zavzpomínejte s námi …

Tichá modlitba o Půlnoční …
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Na Sv. Štěpána se v kostelem linuly tóny zpěvu a hudby
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Tóny varhan, zpěvy žalmů - taková byla Svatoštěpánská 

Na Štěpána, o druhém svátku vánočním, byla ve velkopav-
lovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena mše svatá, 
jež byla při této příležitosti obětovaná za všechny místní chlapce, 
kteří přišli do vánočního kostela v krojích. Mši svatou koledami 
tradičně doprovodila chlapecká dechovka Základní umělecké 
školy pod vedením MgA. Zbyňka Bílka a dívčí pěvecký sbor paní 
učitelky Květoslavy Jarošové. Na varhany hrála po všechny tři 
slavnostní vánoční dny ředitelka ZUŠ Milena Karberová. Žalm “Do 
tvých rukou Pane svěřuji ducha svého” zazpívali společně paní 
Stanislava Bílková a pan Václav Veverka. Pan farář poděkoval 
dětem za zkrášlení mše svaté a předal jim před zraky dojatých 
farníků sladkou odměnu. 

Karolína Bártová

Den řemesel přilákal děti i dříve narozené

Šikovné ruce, trocha soustředění a svíčka pro maminku 
je na světě!

Foto: Karolína Bártová

místnosti Městského úřadu tak i v podkrovním výstavním sále 
neustále plno. V neděli děvčata vybírající dobrovolné vstupné 
napočítala okolo tří stovek příchozích a během následujícího týdne 
si v hojném počtu přišly expozici prohlédnout také děti z mateřské 
a základní školy.

Všichni přítomní se mohli podívat na spousty rukodělných 
výrobků a současně si i některá z řemesel sami vyzkoušet. Této 
příležitosti využily především děti, pod jejichž rukama vznikaly 
pravé voskové svíčky, ozdobil se nejeden medový perníček a nebo 
se voskovou technikou malovaly velikonoční kraslice. 

Pro návštěvníky bylo kromě rozmanité mozaiky vystavovaných 
výrobků připraveno i občerstvení, které přichystaly pracovnice 
DDM společně s dětmi – podával se čaj, káva a očka s množstvím 
výtečných pomazánek. 

Den řemesel se stal velmi příjemným zpestřením zimního 
studeného období a jak se k nám doneslo ze spokojených ohlasů 
nadšené veřejnosti - velmi se líbil. 

Poděkování všech pracovníků 
a příznivců DDM Velké Pavlovice

Celé odpoledne proběhlo velmi příjemně díky spoustě lidí, 
kteří nezahálí, tvoří a jsou ochotni se o své dovednosti podělit 
s jinými. A také díky dobré a promyšlené organizaci, stejně tak 
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V neděli 27. ledna 2008 tato slova, která známe z úst Petra 
Svobody z pořadu České televize HODINA PRAVDY, slyšeli Lenka, 
Martin, Inka i Šárka. Ve vyhřátém ostravském studiu měli Mar-
tin s Lenkou zúročit týdenní zápolení se svým úkolem. Během 
sedmi dní se přesvědčili nejen o tom, že jsou šikovní, ale i že 
mají minimálně plný autobus kamarádů, kteří je do Ostravy jeli 
podpořit.

Obházet ze dvou metrů 14 noži siluetu své ženy Lenky – to 
byl úkol pro Martina. Během tréninku zlikvidoval dvě smrkové 
desky a třemi zásahy označil šatní skříň. Generální zkouškou byl 
Myslivecký ples, na kterém Martin nezaváhal ani jednou. A to ne-
házel na siluetu, ale na Lenku! Celý týden vrhal noži po všem, co 
se jen šustlo. Dokonce i ve vinohradě, kde se odehrává jedna část 
jejich domácího videa. Našla se hromada ochotných kamarádů, 
kteří  neváhali převléknout se za „tetku v sukňách“ nebo do vinice 
přijet v bílých lékařských pláštích na „holdrovi“.

Ve studiu to nakonec nevyšlo. Ale během týdne Martin proh-
lásil: „I kdyby se to nepodařilo, byla to skvělá zábava!“ Co Koutné 
může těšit nejvíc je fakt, že se  při promítání domácího videa 
ve studiu bavili úplně všichni  včetně kameramanů a režiséra 

díky pěkným prostorám radnice našeho města, které propůjčily 
celé výstavě nezaměnitelnou atmosféru. 

Poděkování DDM patří Městu Velké Pavlovice, sponzorům a 
všem, kteří se s námi na přípravě a realizaci výstavy podíleli.

Děkujeme sponzorům, kteří nás podpořili při této akci:

Darované perníkové srdíčko se sladkým cukrovým 
zdobením skutečně potěší …

Foto: Karolína Bártová

� Porcovna čerstvého masa, pan Kotlár Stanislav, Velké Pav-
lovice

��� Extrudia, s r.o., pan Horáček, Velké Pavlovice
��� Zlatnictví Opluštilovi, Velké Bílovice
��� Vinařské potřeby Bureš Jaroslav, Velké Pavlovice - doprava
��� Papírnictví Dardová, Velké Bílovice
��� Cukrářská výroba, paní Babičová Olga, Velké Bílovice

Karolína Bártová

O tom že jsme z jihu Moravy nebylo pochyb ani na vteřinku

Hodina pravdy doopravdy aneb Martinovy nože

Motyčky, zvaného Motyka. A podle slov dramaturgyně pořadu za 
šest let trvání pořadu lepší domácí video neviděli.

Koutné i jejich fan club jste měli možnost vidět na ČT 1 
v sobotu 15. března ve 20 hodin.

Pavla Míchalová

„A celé rodině Koutných teď nastává hodina pravdy!“

Obavy krojovaných fandů byly liché, paní Koutná 
náročný úkol ve zdraví přežila Pohoda v ostravském studiu České televize
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Hlavním tématem besedy byl Nepál 
a třicetidenní putování, neboli trek, pod 
střechou světa Mt. Everestem s výhledy 

vesničkami, buddhistickými kláštery, 
všudypřítomné jsou pestrobarevné si-
lonové vlaječky s modlitbami, které 

Ukázka z besedy – krajina pod Pangboche
Foto: Vladislav Hošek

Nepál, Mt. Everest a pět osmitisícovek v nohou …
… téma besedy s člověkem, jež strávil třicet dní pod střechou světa

zde rozvěšují a trpělivě obnovují mniši. 
Náboženství je zde velmi hluboce za-
kořeněno, možná proto, že tu mají lidé 
opravdu k Bohu blíže…

I samotné již zmíněné nepálské ves-
nice a osady jsou jeden velký extrém – na 
jedné straně bída, na druhé straně naj-
dete i ve výšce 3.000 metrů nad mořem 
nečekaně internetovou kavárnu. Dalším 
extrémem je samotná příroda a její 
neskutečné výkyvy – v noci -20°C, ve dne 
+20°C, natrhat si můžete svěží rudě roz-
kvetlé rododendrony a zakrslé kosatce a 
současně pozvednout zraky a pohlédnout 
ku osmitisícovým ledovcům. Nevyzpytatel-
né jsou v těchto místech i klimatické pod-
mínky. Ačkoliv se zde výpravy pohybují v 
tisících metrech nad mořem, bojují turisté 
často přes den s vážnými popáleninami 
kůže, v noci pak s omrzlinami. Zkrátka 

na pět „osmitisícovek“ - Cho Oyu, Mt. Eve-
rest, Lhotse, Lhotse Shar a Makalu. Cesta 
všechny přítomné provedla kontroverzní 
zemí, zemí plnou extrémů a to jak v pozi-
tivním tak i negativním slova smyslu. 

Na jedné straně je Nepál stát 
hospodařící na hranici bídy. Pojem hygi-
ena zde snad ani neexistuje, spousta lidí 
je negramotných a celoživotní jídelníček 
obyvatel žijících ve vysokých horách se 
skládá z minimálního počtu položek, 
kterým vévodí rýže a čočka. Díky řídkému 
vzduchu, vysokému UV záření ve třech až 
pěti tisících metrech nad mořem a špatné 
výživě se zde lidé dožívají v průměru 
pouhých 50 až 55 let. 

Na straně druhé je Nepál zemí kou-
zelnou, pohádkovou – koutem světa, 
který nenechá nikoho chladného a lehce 
a přirozeně si podmaní i ty nejzatvrzelejší 
materialisty. Pohledy vzhůru k ohrom-
ným horám s věčně zamrzlými vysokými 
zasněženými štíty v člověku až tají dech 
a staví jej tak na dosah ruky samotnému 
nebi. Celá krajina je poseta malými 

V páteční podvečer dne 15. února 2008 byla v aule velkopavlovického gymnázia uspořádána pro nejširší 
veřejnost zajímavá beseda s promítáním diapozitivů známého šumavského fotografa, rodáka z Vimpeka, pana 
Vladislava Hoška. Ten se zde představil nejen jako výtečný fotograf, ale i jako výborný vypravěč a člověk, který 
umí přirozeně upoutat pozornost svých posluchačů a předat jim zábavnou formou spousty nových poznatků, 
vědomostí a postřehů, jež čerpá ze svých autentických zážitků protkaných notnou dávkou adrenalinu, ale i ro-
mantiky a nostalgie.

a dobře, kvalitní vybavení se nesmí v 
žádném případě podcenit, což několikrát 
sám Hošek při svém vyprávění zdůraznil. 

Samozřejmostí pro vy-
sokohorskou turistiku 
je také výborná fyzická, 
ale psychická kondice, 
schopnost reálného 
uvažování, zbytečné 
nepřeceňování sil a 
disciplinované řízení 
se pokyny místních 
šerpů.

Zvláštní kapito-
lou celé besedy by-
ly samozřejmě promí-
tané diapozitivy, které 
byly jedním slovem 
úžasné. Svým vysokým 
uměleckým dojmem 
potvrdily talent a ob-
rovský kus práce au-

tora Vladislava Hoška. Ten dokázal, že 
je nevyčerpatelnou studnicí nápaditých 
témat snímků a citlivého kompozičního 
řešení. Výborná byla především technická 
úroveň fotografi í. Ty byly díky náročným 
vysokohorským podmínkám pořizovány 
většinou ze stativu a za pomoci speciál-
ních teleobjektivů.

Pokud Vás vyprávění o besedě 
po krajině pod Mt. Everestem zaujalo 
a možná i trošku litujete, že jste se jí 
nezúčastnili, nezoufejte. Pan Hošek nám 
nabídl nespočet dalších velmi zajímavých 
témat besed jako je například Kolčava – 
oblast obydleného skanzenu a současně i 
místo, kam vsadil Ivan Olbracht děj svého 
nejznámějšího díla Nikola Šuhaj loupežník 
a nebo Island – zemi ohně a ledu a mno-
hé další. O termínu připravované besedy 
Vás budeme včas prostřednictvím všech 
dostupných mediálních prostředků infor-
movat.

Závěrem bychom rádi poděkovali 
fi rmě ZAF velosport, která díky svému 
dlouholetému přátelství s panem Hoškem 
tuto besedu zprostředkovala a také ve-
dení gymnázia, jež nám velmi ochotně 
propůjčilo vyhovující prostory auly i tech-
nické zázemí pro promítání diapozitivů.

Více informací o fotografu Vladislavu 
Hoškovi najdete na http://fotohosek.
wochenendhaus.cz/

Karolína Bártová

Fotograf a cestovatel Vladislav Hošek 
– průvodce poutavou besedou

Foto: Karolína Bártová

Vlaječky s modlitbami psanými 
buddhistickými mnichy
Foto: Karolína Bártová
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V loňském roce navštívilo knihovnu 5.320 
návštěvníků, kteří si vypůjčili 21.601 knih a 
časopisů, z toho je 4.200 výpůjček periodik. 
Knihovní fond je 12.729 svazků, za loňský 
rok přibylo 428 knih a vyřazeno z důvodu 
opotřebování bylo 366 svazků. Z výměnného 
fondu Městské knihovny Břeclav jsme si ve 
dvou souborech vypůjčili 222 knih.

Knihovna uspořádala 28 vzdělávacích akcí 
pro MŠ, ZŠ a  Gymnázium, internetové služby 
využilo přes 1.000 návštěvníků. MěK zaslala 
31 požadavků meziknihovní výpůjční služby do 
jiných knihoven, všechny byly kladně vyřízeny.

Posláním knihovny je veškerou svou 
činností, systematickým budováním knihovního 
fondu a jeho aktivním využíváním a další 
knihovnickou, bibliografi ckou  a informační  
činností přispívat k rozvoji kultury, vzdělávání 
a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně 
občanů.

Chyťte doktora
Pátek 28. března, 20.00 hod., 

vstupné 70,- Kč

Typ fi lmu: drama, komedie, 
Česká republika, 2007, 92 min.

Motto: Komedie o lásce a jejích 
následcích …

Michal Goldberg je nadějným gyne-
kologem, žije se svou ženou a má 
malé dítě. Jednoho dne se ovšem 
probudí, vyrazí do práce a jako první 
narazí na svou milenku, která je 
těhotná. Zatímco jí chce poslat rov-
nou na sál, ona zavolá jeho ženě a 
Michalův závod s časem může začít. 
Do toho všeho totiž ještě musí sti-
hnout zápas v rugby a televizní pořad 
o výhodách a nevýhodách monogam-
ních vztahů. Ve fi lmu sledujeme 
celkem tři varianty tohoto dne, kdy v 
té první se Michal vrací k ženě, v té 
druhé zůstává u milenky a v té třetí 
neudělá ani jedno ani druhé…

Na DUBEN připravujeme:

AMERICKÝ GANGSTER
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Město Velké Pavlovice ve spolupráci s TIC a místními fotografy 
Vás srdečně zvou na

Nejžádanější knihy beletrie pro dospělé:

     1.   Roberts Nora:        Veřejná tajemství
     2.   Cole Martina :       Královna zločinu
     3.   Wood Barbara:      Plamen duše

Nejvíce půjčovaná naučná literatura:

 1. Čtenářský deník pro maturitu
 2. Velká kniha o psech
 3. Středověk

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle Vašeho volna při 
četbě knih.

Ludmila Plhalová

POZVÁNKY ...........................................POZVÁNKY ...........................................
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PROGRAM KINA
na březen 2008

Změna programu vyhrazena!

Ve dnech 14. - 30. března 2008 proběhne ve výstavním sále radnice
ve Velkých Pavlovicích výstava fotografií

místních fotografů – profesionálů i amatérů.

Těšit se můžete na snímky mapující modrohorskou krajinu, tedy krajinu 
okolo Velkých Pavlovic, Bořetic, Vrbice, Kobylí a Němčiček.

Čekají na Vás okouzlující přírodní scenérie, zajímavé makrofotografie 
a mnohé další.

Slavnostní vernisáž se uskutečnila v pátek 14. března 2008 v 19.00 hod.

Dále bude výstava pro veřejnost otevřena:
Pátek 14. 3. 2008 Slavnostní vernisáž od 19.00 hod.
Sobota a neděle 15. a 16. 3. 2008 14.00 - 17.00 hod.

Pondělí až pátek 17. - 21. 3. 2008 dle pracovní doby Městského úřadu
Sobota a neděle 22. a 23. 3. 2008 14.00 - 17.00 hod.

Pondělí  24. 3. 2008 Zavřeno (Velikonoce)
Úterý až pátek 25. - 28. 3. 2008 dle pracovní doby Městského úřadu

Sobota a neděle 29. a 30. 3. 2008 14.00 - 17.00 hod.

Harmonogram termínů PUTOVNÍ VÝSTAVY
MODRÉ HORY, červených vín krajina ...

Velké Pavlovice pátek 14. března 2008 neděle 30. března 2008
Bořetice pátek 4. dubna 2008 neděle 20. dubna 2008
Kobylí pátek 25. dubna 2008 neděle 11. května 2008
Vrbice pátek 16. května 2008 neděle 1. června 2008

Němčičky pátek 4. července 2008 neděle 20. července 2008

PUTOVNÍ VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
MODRÉ HORY, červených vín krajina …
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Hasiči ve Velkých Pav-
lovicích dělí svou činnost na 
tři odvětví. Jednotka požární 
ochrany sboru dobrovolných 
hasičů, požární sport a kul-
turní akce. 

Jednotka požární ochrany 
je stěžejní spolek lidí u hasičů. 
Zajišťují akceschopnost jed-
notky pro výjezdy k požárům 
a jiným kalamitám. V roce 
2007 vyjížděla tato jednotka 
ke 42 zásahům. Z těchto 
zásahů bylo 15 na území 
Velkých Pavlovic.

Osmnáctkrát se vyjíždělo 
k požárům, třikrát se čerpala 
voda, desetkrát jsme byli 
hasiči na technické pomoci, 
čtyřikrát se jednalo o dopravní 
nehodu, čtyřikrát o cvičení a 
třikrát o planý poplach.

Protože vozidla, výstroj a 
výzbroj potřebují svou údržbu 
hasiči mají co dělat celý rok. 

Pro představu uvádím 
práce na Tatře 148 CAS 32. Ta 
byla dovezena z fi rmy Hateco 
v březnu 2007 bez laku. 
Některým členům se nezdála 
nástavba dokonale vyrobená 
a proto na nástavbě pracují 
do dnešních dnů. Byl vyhoto-

ven úložný prostor pro elektrocentrálu 
na kterou bude napojen osvětlovací 
stožár, dále byla vyhotovena skříň na 
vysokotlak,včetně zabudování navijáku, 
byla provedena rekonstrukce elektro-
instalace v kabině vozidla, byly nově 
potaženy sedačky v kabině vozidla a 
také byla nainstalována světelná ram-
pa s krycí mřížkou na kabině vozidla.

Neopomenutelnou činností vel-
kopavlovických hasičů bylo i vypra-
covávání zadávacích dokumentací 
pro výrobu nového hasičského vozidla 
MAN CAS 15. Bylo nutné zakreslo-
vat do plánů nástavby vozidla uložení 
výstroje a vymyslet co možná nejlepší 
uchycení. Dodávající fi rma Ziegler sice 
má svůj systém, ale bylo nutné jej sla-
dit s našimi požadavky. Vozidlo Vám 
kompletně představíme v příštím zpra-
vodaji.

 
Požární sport je doplňkovou 

činností sboru. Členové jednotek se 
alespoň jednou týdně pořádně pro-
táhnou, což bezesporu svědčí jejich 

SPOLKY A KONÍČKY ............................SPOLKY A KONÍČKY ............................

Velkopavlovičtí chovatelé       
Foto: Věra Procingerová

Chovatelé oslavili 50. výročí založení 
své ZO ve Velkých Pavlovicích

První pokus o založení chovatelské organizace byl v roce 1948, kdy se sešlo asi 14 
chovatelů a zvolili si svého předsedu – Miroslava Dostála. Tato organizace nebyla ofi ciální 
a i přes počáteční snahu se během roku nijak neprojevovala a časem se rozpadla. Až 
v roce 1957 se opět sešlo asi 16 chovatelů a na ustavující členské schůzi založili Základ-
ní organizaci Českého svazu chovatelů (ZO ČSCH). Tehdejší výbor fungoval ve složení 
František Melichar ml., Josef Komosný, František Vlach, František Buchta, Jaroslav Prát, 
František Petrásek a František Komosný. Tito členové již byli aktivnější a navštěvovali 
okolní výstavy a trhy, kde doplňovali zvířata pro své chovy. 

V roce 1962 již měla organizace 26 členů, kteří se rozhodli uspořádat výstavu. Po 
dohodě s vedením školy uspořádali výstavu v místní tělocvičně. Téhož roku byl při ZŠ 
založen kroužek mladých chovatelů. Pod vedením Josefa Komosného a učitele Kalivody 
v kroužku pracovalo 26 žáků. Kroužek měl k dispozici školní věžičku ve které si vlastními 
silami zařídili holubník s nádhernými Německými výstavními holuby v barvě žluté, černé 
a červené, se kterými získali nejedno ocenění. Po odchodu těchto žáků na další studia se 
kroužek bohužel rozpadl. 

V roce 1963 se chovatelé opět rozhodli uspořádat výstavu a pozvat na ni i chovatele 
z okolních obcí. Tato výstava se konala v zahradě za sokolovnou. Jen na úpravě zahrady 
před výstavou odpracovali chovatelé 260 hodin. Tato výstava se setkala se zájmem jak ze 
strany vystavujících, tak i návštěvníků. Vystaveno bylo 438 zvířat a prohlédnout si je přišlo 
1300 návštěvníků. Po této akci se zvýšil počet členů ZO na 67. Další výstavy se konaly 
v zámecké zahradě. První Okresní výstava se konala v roce 1974 na hřišti za kostelem. 
Vystaveno bylo 850 zvířat a prohlédnout si je přišlo 1.520 návštěvníků.

Pro ZO chovatelů byl rozhodující rok 1977, kdy se rozhodli postavit chovatelskou halu. 
Od pana Nádeníka z Boleradic zakoupili konstrukci haly a po projednání s Městem jim 
byl uvolněn pozemek, kde hala dodnes stojí. Se stavbou haly se začalo v roce 1978 a 
v roce 1981 byla dokončena a zkolaudována. Velkou zásluhu na stavbě haly měl tehdejší 
předseda Josef Komosný a jednatel Pavel Nesvadba, stejně jako všichni ostatní členové 
ZO a jejich rodinní příslušníci, kteří se účastnili brigád. Při příležitosti otevření haly byla 
uspořádána meziokresní soutěž za účasti okresů Brno, Znojmo, Hodonín a Břeclav. Na 
této výstavě bylo vystaveno 476 králíků, 456 holubů, 86 voliér drůbeže a vidělo ji 1.130 
návštěvníků. Od této doby se zde pravidelně konají Okresní, Místní i Speciální výstavy. 
Všichni vystavovatelé se do Velkých Pavlovic rádi vrací, jsme rádi, že se jim u nás líbí a 
snažíme se, aby tomu tak bylo i nadále. 

Závěrem chci všem chovatelům popřát mnoho úspěchů v jejich krásném a 
náročném koníčku.
    Antonín Komosný
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Dne 27. ledna 2008 byl zvolen výbor místních rybářů, byly schváleny veškeré stanovy a projednány podrobnosti týkající se 
hospodaření. Novopečeným hospodářem se stal pan VÁCLAV HALM, který byl velmi ochotný s námi posedět a o rybářích a rybaření si 
povyprávět. Pěkné a poutavé vyprávění si poslechnout sice nemůžete, začtěte se však určitě do následujících řádků, zajisté se dovíte 
spousty nových a velmi zajímavých věcí … 

1. Pane Halme, jaký máte osobní vztah 
k rybaření? Je tento koníček ve Vaší 
rodině tradiční „kratochvílí“ nebo 
jste průkopníkem?
Tradicí určitě není, ale možná se jí 

stane! V naší rodině jsem průkopníkem 
skutečně já, dříve pro takové věci nebyl 
díky velkému množství práce čas. Mě 
osobně k rybaření přivedl pan Přibyl a pan 
Lutonský, ale nebylo od dětství, tenkrát 
mi bylo něco málo přes třicítku. Později 

jsem se stal členem rybářského svazu 
v nedalekých Velkých Bílovicích a jsem 
jím dodneška. Moc mě těší, že v mém 
koníčku už od dětství velmi úspěšně 
pokračují jak mí synové, tak už i vnuci. 
A začíná se zajímat i vnučka. Starší syn 
Vašek je rozhodčím I. výkonnostní třídy a 
mladší Marek je držitelem juniorského Ev-
ropského poháru 2005 v rybolovné tech-
nice, v Malmu se stal spolu s družstvem 
mistrem světa, bronz si pak „vyházel“ i 

KLÍČOVOU DÍRKOU ..............................KLÍČOVOU DÍRKOU ..............................
… tentokrát s Václavem Halmem 

do vod i na břehy velkopavlovického rybníka ...
Jak jste se již mohli dočíst v rubrice Telegrafi cky, v lednu tohoto roku vznikl v našem městě Klub sportovního 

rybářství při TJ Slavoj Velké Pavlovice. Novopečení rybáři se zavázali především ke svědomitému a pečlivému 
hospodaření na rybníce a v jeho okolí. To obnáší mimo jiné obnovu rybí osádky, včetně další vodní fauny, udržování 
pořádku a čistoty, ostrahu okolí rybníka před vandalstvím a pytláctvím a mnohé další. 

v jednotlivcích. Tak je nasnadě, že se u 
nás vždy nějaká ta udice najde!

2. Určitě se rád pochlubíte s Vaším 
„nej“ úlovkem!
Samozřejmě ano, to se pochlubí každý 

rád. Byl jím sumec, ale bylo to v době 
hájení, takže jsem jej musel pustit zpět do 
vody. Ale to já stejně dělám nejraději. Měl 
174 cm, 40 kg a byl ulovený 12. května 
2004 ve Velkých Bílovicích.

pohybu. Někteří z nás nejsou s „fyzičkou“ na úrovni fotbalisty okresního přeboru, přesto dokážeme s 15 kilogramovým 
dýchacím přístrojem na zádech (vzduch mu neproudí samovolně do úst, ale musí si jej vdechovat tzv. vycucnout z láhve) 
ve 35°C přehazovat doutnající uhlí ve sklepě domu. 

V roce 2007 jsme se zúčastnili těchto soutěží:  

 Místo               umístění        čas družstva V.P.               čas prvního družstva

 Horní Bojanovice  06.  23,46  18,72  Poštorná
 Tvrdonice   08.  27,06  20,03  Prušánky
 Lanžhot   10.  23,10  19,40  Poštorná
 Kobylí   13.  23,38  19,37  Čeložnice
 Bořetice   08.  23,04  18,93  Tvrdonice

Dále jsme se ještě zúčastnili noční soutěže v Prušankách v Brumovicích a Voderadech (SK). 
 
Kulturními akcemi se hasiči zabývali již v dobách, kdy vznikaly první sbory. Zábavami si vydělávali na první vybavení. 

Toto zůstalo stejné doposud. Jenom se možná peníze neutrácí pouze za vybavení ke zdolávání požárů, ale také za vy-
bavení k požárnímu sportu a za vybavení kluboven. Přestože naše pokladna nekrvácí, necháváme stále ukapávat, protože 
peníze na účtu nám moc nepomůžou a na poště nám teplý čaj za uložení peněz neuvaří. 

Přesto jsme se rozhodli v roce 2007 šetřit. Chtěli bychom letos zakoupit pořádné soutěžní čerpadlo, kdy je předběžná 
cena čerpadla stanovena asi na 80.000,- Kč. 

V roce 2007 jsme se samostatně podíleli na pořádání hasičského plesu a na pořádání dětské maškarní diskotéky. 
Spolupracovali jsme s fi rmou Agrotec, a.s. při pořádání Agrotec really, s Městem Velké Pavlovice jsme spolupracovali 

při Velkopavlovickém vinobraní a také při koncertu u vánočního stromu.    
Za kulturní akci považujeme také Velkopavlovickou noční soutěž v požárním útoku, kterou každoročně pořádáme na 

tréninkovém hřišti TJ Slavoj Velké Pavlovice.
Toliko historie. A budoucnost ? V roce 2008 dokončíme rekonstrukci Tatry 148 CAS 32, zařadíme do výjezdu nové 

vozidlo MAN CAS 15, zakoupíme nové sportovní čerpadlo, a nové kalové čerpadlo se spalovacím motorem. Plánujeme 
také vymalování zbrojnice a drobné opravy.

Petr Hasil, starosta SDH Velké Pavlovice Co
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3. Nedávno jsme mohli slyšet 
v městském rozhlase a nebo číst 
na webových stránkách města, že 
se o nově zrevitalizovaný velkopav-
lovický rybník budou starat místní 
rybáři, kteří založili Klub sportovního 
rybářství při TJ Slavoj V. Pavlovice. 
Co bylo hlavním impulzem myšlenky 
vzít si rybník a všechny radosti i sta-
rosti s tím spojené na svá bedra?
Možnost této spolupráce nám nabíd-

lo samo Město Velké Pavlovice. Nás to 
samozřejmě potěšilo, myšlenka je to 
určitě dobrá a tak jsme popřemýšleli, 
co můžeme jako noví sportovní rybáři 
nabídnout na oplátku my. Prvním krokem 
se stalo založení ofi ciálního klubu při TJ 
Slavoj, druhým bonusem pro velkopav-
lovické je možnost rybolovu na rybníku a 
to jak občanům s trvalým pobytem, tak i 
přechodným.

4. Říkáte „založili jsme“, což je celkem 
fi ktivní pojem. Kdo stojí za slovem 
„my“ a kolik těchto lidí je?
Poprvé jsme se sešli v listopadu 

loňského roku, to nás bylo šestadvacet. 
Byla to taková přátelská schůzka. První 
skutečná ofi ciální schůze byla svolána 
na 27. ledna 2008, zde byl zvolen i vý-
bor našeho klubu. Předsedou se stal můj 
syn Marek Halm, místopředsedou Ing. 
Vladislav Blata, hospodářem jsem já (Vá-
clav Halm, pozn. redakce), pokladníkem 
Jiří Šula a členem výboru Antonín Hlávka. 
Na této schůzce, kde byly zároveň schvále-
ny i stanovy a jednalo se o organizačních 
záležitostech, bylo kolem 50 lidí. Do 
dnešního dne máme 40 právoplatných 
členů, kteří už zaplatili členský poplatek. 

5. Jak se mohou případní zájemci stát 
členy Klubu sportovních rybářů? 
Jaké musí splnit podmínky pro regis-
traci?
Hlavní je, aby tito lidé měli rádi 

přírodu, klid, pořádek a hlavně zvířata. 
Potom už stačí, aby byli trvalí a nebo i 
přechodní občané Velkých Pavlovic, oslo-
vili nás, souhlasili se stanovami klubu, výší 
registračního poplatku a pak jej zaplatili. 

6. A poté si tedy mohou zajít zarybařit. 
Nyní se nabízí otázka - jaká platí 
pravidla a podmínky pro samotný ry-
bolov?
Všeobecná – zachování klidu, po-

řádku, míry ryb … Co se týče speciálních 
podmínek musím zdůraznit, že se letos 
nebude moci lovit, protože rok 2008 
bude obdobím hájení. S ofi ciální možností 
rybaření počítáme až do roku 2009, kdy 
se začne lovit kapr a kdo si rád počíhá 
na štiku nebo jiné dravce, bude si muset 
počat až do roku 2010, tyto ryby musí ve 
vodách nejprve zdomácnět. 

7. S jakou počítáte násadou? 
Jako prvního nasadíme kapra a to už na 

přelomu března a dubna 2008, počítáme 
zhruba se 4 až 5 metráky. Příští rok by se 
mohla nasadit štika nebo candát. U štiky 
počítáme se 100 až 150 kusy, u candáta 
se 150 kusy. Tyto ryby jsou ve vodách více 
než důležité, protože jsou tzv. čističkami. 
Pak bychom mohli nasadit i větší kusy 
štik okolo 30 až 40 cm, což by mohlo být 
cca 10 – 15 kg. Letos bychom chtěli na-
sadit i 50 kg lína, v roce 2010 sumce a 
to asi 10 kusů. Velmi důležitá je ve vodě i 
přítomnost tzv. bílých ryb jako plotice, per-
lín, okoun a rouzek. Těch míníme nasadit 
150 kg. Tyto ryby napomáhají doplňovat 
přirozený potravinový řetězec.

8. Nabídka se zdá skutečně bohatá. 
Kdy si budou moci tedy nedočkaví 
rybáři poprvé nahodit? 
Jak už jsem říkal, letos to díky době 

hájení nebude. Takže nádobíčko si mohou 
rybáři připravit až na rok 2009, zhruba na 
březen. Rybařit se bude moci ve středu, 
sobotu a neděli a to vždy po jednom kuse 
ušlechtilé ryby jako úlovku v jednom týd-
nu.

9. Jakým způsobem se míníte o rybník 
a jeho okolí starat? Chystáte se zde 
něco nového vybudovat?
Co se týče průběžné údržby počítáme 

s úklidem břehů, čištění od odpadků, 
kosení trávy a s údržbou dřevin. To stejné 
se bude ve své podstatě týkat i samotné 
vodní hladiny – čištění a odstraňování 
odpadků. A jestli se chystáme něco nové-
ho vybudovat? Spíše opravit a to stávající 
rybářskou chatku. Máme v plánu zde 
vytvořit příjemné zázemí pro rybáře, ta-
kovou klubovnu, kde se budeme scházet. 
Město nám k tomuto účelu přislíbilo ma-
teriální zabezpečení. 

10. Zmínil jste údržbu samotné hladiny 
rybníka. Napadá mě ještě - jakým 
způsobem zajistíte dostatečný pří-

sun kyslíku do vody, pokud nastanou 
v letních měsících tropická horka 
s vysokými teplotami?
To nemáme zatím dořešeno. Pokud 

je hladina vody vysoká, tento problém ne-
nastává. Teď vysoká díky odbahnění je. 
Jestliže však nastane velký pokles hladiny 
vody, hrozí nebezpečí přehřátí a tím i úbyt-
ku kyslíku natolik, že se může začít ryba 
dusit. Budeme jednat s vedením Města 
a chtěli bychom, aby se Město domluvilo 
s VaK Břeclav o přečerpávání vyčištěné 
vody do rybníka. Předběžnou domluvu 
máme i s její laboratoří, že nám bude jed-
nou měsíčně zjišťovat, kolik je kyslíku ve 
vodě, který je pro život ryb velmi důležitý. 

11. Mezi malým a velkým rybníkem se 
nachází hráz. Je tvořena z kamenů 
a ty začaly některé neukázněné děti 
házet do vody a tím hráz rozebírat. 
Přemýšlíte nad tím, že by se tato 
hráz mohla do budoucna nějak zpe-
vnit?
S tím nepočítáme. Hráz je kamenitá 

a není vlastně ani hrází v pravém slova 
smyslu. Je to náhrada tzv. přirozeného 
„vlnolamu“. Prostě si budeme muset tyto 
darebáky pohlídat. I tuto věc máme již 
zabezpečenou. Rybník bude permanentně 
hlídaný, rybáři si mezi sebou rozdělí služby 
a každý z nich bude mít vždy jeden týden 
pohotovost. Hlídat a kontrolovat bude 
vše kolem rybníka – nezbedné děti, 
nepořádníky a taky pytláky. Ještě se vrátím 
k hrázi – nyní je dost na oku. V rybníku 
přibude ještě 20 cm vody a tak bude na-
konec vidět jen zhruba 30 cm vlnolamu, 
tak nebude tak do očí bijící.

Za rozhovor, zajímavé vyprávění, 
postřehy i čas poděkovala panu Halmovi 

Karolína Bártová 

Velkopavlovický rybník se pomalu stává příjemnou oázou klidu
Foto: Ing. Zdeněk Karber
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V této době se v evropských vinicích 
začala šířit katastrofa v podobě révokazu, 
který postupně zachvátil téměř všechny 
vinařské oblasti včetně moravských. 
Spolu s révokazem se začaly objevovat 
i houbové choroby. Skončilo období, kdy 
při pěstování pravokořenných vinic stačily 
vědomosti a zkušenosti děděné z otce na 
syna.

Proto svoje úsilí zaměřil na pozved-
nutí vědomostí nejen svých žáků, ale i 
dospělých občanů. Sám si studiem od-
borné literatury rozšiřuje vědomosti a 
postupně se zařazuje mezi uznávané 
odborníky. Byl důsledný, houževnatý, měl 
chuť do práce, dovedl jednat s lidmi a li-
dem věřil. Pro tyto vlastnosti byl u svých 
žáků, spolupracovníků i veřejnosti oblíben. 
Mezi hospodáři a vinaři se těžko pro-
sazovaly nové myšlenky, návody a názory, 
i když byly užitečné a prospěšné.

Horňanský měl přehled o akutním 
nebezpečí révokazu a houbových chorob. 
Razil cestu boje s révokazem náhradou 
pravokořených vinic štěpováním kvalit-
ních odrůd na americké podnožové 
révě. Negativně se stavěl proti šíření 
přímoplodných hybridů. Propagoval výsad-
bu podnožových matečních vinic. Zavedl 
selekci ve vysazovaných vinicích. Již 
v roce 1906 doporučil kvalitnější přípravu 
půdy rigolačním pluhem a zavedl výsadby 
nových vinic ve sponech nejméně 1,25 m, 
aby se daly obdělávat koňmi.

Horňanský zastával řadu funkcí. Krátce 
po příchodu do Velkých Pavlovic se stává 
jednatelem Okresního hospodářského 
spolku pro české obce soudního okresu 
Hustopeče ve Velkých Pavlovicích. V roce 
1900 zakoupil pozemek o výměře 0,60 
ha v trati Staré Hory pro Zemskou révovou 
školku, která byla v roce 1901 zřízena ve 
Velkých Pavlovicích. Horňanský se stal je-
jím prvním správcem.

Těžce nesl úpadek moravského 
vinařství vinou révokazové kalamity. Patřil 
k těm, kteří si vytkli za cíl vzkřísit naše 

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ .................OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ .................

vinařství. Byl přítomen na vinařské schůzi 
v červnu roku 1900, kde byly položeny 
základy Zemského vinařského spolku pro 
markrabství moravské, jehož stanovy byly 
schváleny až v roce 1902 v Bzenci. V roce 
1905 byl Horňanský zvolen jednatelem. 
Tuto funkci vykonával nepřetržitě až do 
roku 1927.

První číslo časopisu Vinařského obzoru 
vyšlo 24. ledna 1907, vydavatelem byl 
Zemský vinařský spolek. Administraci řídil 
Horňanský. Tisk se prováděl v Hodoníně 
v tiskárně R. Fencla.

V roce 1910 převzal redakci na 
dlouhou dobu A. Horňanský. Celých 
20 let bylo pod názvem Vinařský obzor 
uvedeno: Redakci, administraci, expe-
dici vede A.V. Horňanský Velké Pavlo-
vice. V práci s vydáváním časopisu mu 
často vypomáhali i členové rodiny. Kvalita 
Vinařského obzoru se postupně zvyšovala. 
Zvyšoval se i počet jeho odběratelů a 
příspěvků od vinařů a odborníků. Jako 
jednatel Zemského vinařského spolku 
zorganizoval v srpnu roku 1920 v Břeclavi 
konání I. sjezdu československých vinařů. 
Časopis Vinařský obzor se stal orgánem 
Ústředního svazu československých 
vinařů a všech vinařských spolků v ČSR. 
Na základě rozhodnutí Ústředního svazu 
československých vinařů byla redakce 
přemístěna v roce 1930 do Brna.

A. Horňanský  se věnoval i propagaci 
pěstování meruněk. Jeho zásluhou mi-
nisterstvo zemědělství zřídilo v roce 1923 
ve Velkých Pavlovicích Státní ovocnou 
školku. V ní se soustředily v roce 1925 
nejlepší typy Velkopavlovické meruňky. 
Část materiálu převzala v 60. letech VŠZ, 
zahradnická katedra, ústav ovocnářství 
v Lednici, který se věnoval klonové selekci 
odrůdy Velkopavlovická.

A. Horňanský byl mimořádnou osob-
ností nejen školství, ale i hospodářského, 
kulturního a společenského života v obci. 
Obecní zastupitelstvo v roce 1927 roz-
hodlo na návrh Horňanského, aby dosa-

vadní obecná škola byla přeměněna na 
měšťanskou a byla vybudována nová 
obecní škola. Ta byla slavnostně otevřena 
dne 24. srpna 1930.

V roce 1913 byl jedním ze za-
kládajících členů tělovýchovné organizace 
Sokol a zvolen starostou Sokola.

Ani po předání redakce Vinařského 
obzoru v roce 1930 nesložil ruce do klína. 
Věnoval se školské výuce, ošetřoval svou 
vinici, angažoval se v místní vinařské be-
sídce při výstavách vín jako místopředseda 
výstavního výboru. V roce 1937 se stal za-
kládajícím členem Vinařsko-ovocnického 
družstva, které si pronajalo sklep v pros-
torách velkostatku.

Když se dožil 60 let, zhodnotil jeho 
práci Jaroslav Míša, vedoucí Státní révové 
školky ve Velkých Pavlovicích v článku 
otištěném ve Vinařském obzoru. Z něho 
cituji některé části: „Do Velkých Pav-
lovic přišel asi před 35 lety po ukončení 
studia. Zalíbilo se mu zde tak, že by zde 
chtěl žít i po odchodu na odpočinek. Pan 
Horňanský se zasloužil o zdejší kraj tím, 
že nejenom ve škole, ale i mimo školu, při 
každé příležitosti stále a stále zdejší rolníky 
nabádal ke zvelebení vinic a k vysazování 
meruňkových stromů. Pomáhal tím založit 
pavlovským občanům dobrou existenci a 
sobě vystavěl trvalý a nehynoucí pomník. 
Občané pavlovští jsou mu za dobré rady 
vděční a jsou rádi, že chce mezi nimi žít 
i jako výměnkář a přejí mu, aby těch klid-
ných let na odpočinku užil tolik, kolik si 
sám přeje.“

Horňanský učil ve škole do roku 1934 
do svých 63 let. Celých 42 let se věnoval 
výchově mladé generace. Zemřel po 
čtyřech letech odpočinku dne 3. července 
1938. Rakev byla vystavena v sokolovně 
v záplavě věnců a květin. Čestnou stráž 
stáli v krojích sokolové. Pavlovičtí občané 
mu vypravili pohřeb, jakého ještě ve 
Velkých Pavlovicích nebylo.        
                                                                      

               Ing. František Kostrhun 

Památce Aloise Václava Horňanského
V letošním roce vzpomínáme 20. výročí odhalení pamětní desky a 70. výročí 

úmrtí Aloise Václava Horňanského, řídícího učitele obecné školy ve Velkých Pav-
lovicích, jednatele zemského vinařského spolku, zakladatele a správce zemské 
vinařské školky, redaktora časopisu Vinařský obzor a propagátora pěstování vinné 
révy a meruněk na jižní Moravě. Narodil se 23. března 1871 v Železné u Tišnova. 
Do Velkých Pavlovic přišel na sklonku 19. století v roce 1893 jako dvaadvacetiletý 
absolvent učitelského ústavu v Brně. Nastoupil na učitelské místo v obecní škole.
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Už se vám 
někdy přiho-

dilo, že jste za bílého dne pot-
kali několik princezen, princů, 
kouzelníka, šaška, rytíře a jiné 
pohádkové bytosti? Druhého 
únorového týdne, prožitého v 
duchu Masopustu, jste tyto 
veselé postavičky mohli pot-
kat v naší MŠ.

Vše začalo již začátkem týdne, 
kdy paní učitelky seznámily děti 
s tradicí Masopustu, jak ho lidé 
slavili dříve a jak se v některých 
městech a vesnicích  tradice 
udržuje doposud. Prohlíželi 
jsme si také fotografi e a ilus-
trace v časopisech a knihách. 
Další den následovala výroba 
kostýmů a masek, které si 
děti dekorativně vyzdobily 
barevným papírem a látkou. 
Kluci stavěli meče a trůny ze stavebnic, 
holčičky vyráběly korunky, navlékaly ko-
rálky a usilovně všichni přemýšleli, co ještě 
vylepšit. Nezapomnělo se ani na výzdobu 
třídy, kde to za chvíli hýřilo barvami. 

Ve středu přicházely děti do MŠ vesele 
naladěny, některé již v maskách, které si 
přinesly z domova, jiné se převlékly do kar-
nevalového ve třídě. Vítaly je paní učitelky v 
legračních kostýmech s úsměvem na tváři. 
Když už byly děti dostatečně natěšené a 

ŠKOLNÍ OKÉNKO .................................ŠKOLNÍ OKÉNKO .................................

„Bude Krojovaný ples. 
Dojdú nám děcka za-
tancovat?“ Přišel se 
do MŠ zeptat první 
stárek Honza Buchta. 
„Půjdem, odpověděli 
jsme.“ „Starší děti 
nám odešly do školy. 
Zvládnou to ti malí?“ 
Ptaly jsme se samy 
sebe. Malá drobotina 
nadšeně přikývla – ne-
bylo tedy co řešit, za-
čalo se nacvičovat! 
Byla to pro ty malé, 
tří a půlleté, opravdu 
dřina, ale děti vydržely! 
Když v sobotu večer 
nastoupily do plného 
sálu sokolovny, měli z nich všichni do-
kola ohromnou radost. V dětských očích 

byla znát odvaha, elán i zdravé odhod-
lání. S velkou radostí svým zpěvem děti 

Sadováček zahajoval Krojovaný ples

Děti ze Sadováčku na Krojovaném plese všem svým 
nádherným předtančením dokázaly, že má 

Velkopavlovická chasa kvalitní „dorost“

doprovodila Beátka Bláhová, která naši 
školku opustila loni a nyní je již velmi 
šikovnou prvňačkou, a hrou na harmoniku 
paní učitelka Boženka Dobrovolná. Děti 
si rozuměly i s kapelou. Zkrátka akce se 
zdařila.

Zdeňka Pláteníková, vedoucí souboru

Sadováček děkuje
Chceme touto cestou poděkovat 

manželům Pešákovým za sponzorský 
dar pro náš soubor.

Peníze použijeme na opravu krojů 
a odměny pro děti.

Poděkování sponzorům
Mateřská škola Velké Pavlovice děkuje 

manželům Zitě a Josefu Hiclovým 
za zakoupení dětských elastických 

prostěradel do mateřské školy 
– třídy Sluníček.

paní kuchařkami řádně nasycené, mohl 
začít masopustní rej. 

Děti ze všech tříd se sešly ve vyzdo-
bené hale, kde už zněla hudba a kde 
se připravovala přehlídka masek. A bylo 
se na co dívat! Tak například budík si 
vykračoval se Spidermanem, křehká víla 
tančila s velkým šaškem a dvě přerostlé 
berušky si poletovaly kolem mušketýra. 
Červená Karkulka měla místo vlka vedle 
sebe Egypťana a všichni neúnavně tančili 

v rytmu disko. Došlo 
také na soutěžení. Bylo 
legrační vidět žabičku 
s tygrem jak peláší k 
cíli s plyšákem na te-
nisové raketě. Mohli 
jste vidět, jak princezna 
s princem závodí na 
skákacích míčích, jako 
by to byli královští koní-
ci. Dopoledne plné her, 
tanečků a soutěží se 
neslo v duchu radosti, 
veselí a dobré nálady. 
Ale tak jako každá po-
hádka má svůj konec, 
tak skončila i naše 
slavnost. Děti nerady 
opouštěly krásné pro-
středí a láskyplnou at-
mosféru. 

Další dny jsme si s dětmi 
povídaly o prožitém veselí, kreslily zážitky 
a opakovaly písně a básničky s masopust-
ní tématikou. Slíbily jsme si, že se brzy 
sejdeme na další skvělé slavnosti. Vždyť 
tou nejkrásnější odměnou jsou pro nás 
rozzářené dětské oči a radost ze společně 
prožitých zážitků.                

Radomíra Klašková, učitelka MŠ

Masopustní veselice veselá je převeliceMasopustní veselice veselá je převelice

Školku ovládl rej roztodivných postaviček – jak by ne, byl Masopust!
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Je za námi pololetí školního roku 
2007/2008. Období, kdy žáci obdrželi 
vysvědčení, rekapitulují výsledky své 
práce, zamýšlí se nad tím, co je třeba 
zlepšit, kde mají přidat. Zkušenosti za 
půlrok ve škole jsou takové, že se v mno-
ha směrech podařilo plnit takové úkoly, 
které byly předtím problémem. Patří sem 
především včasný příchod žáků do školy, 
ve velké většině se zlepšilo chování 
a vystupování žáků, daří se udržovat 
prostředí okolí školy. 

Dále pak jsme rádi, že se žáci do-
vedou  zapojit do akcí třídy, školy. Za 
mnohé bych chtěl jmenovat přípravu 
vánoční diskotéky žáky 9. ročníků jak pro 
spolužáky 6. - 8. ročníku, tak i pro žáky 
1. stupně. Patří sem i podíl na činnosti 
školního klubu, sběrových akcích, záj-
mové činnosti školní družiny, přípravu na 
soutěže a olympiády, účast ve školních 

Zápis dětí do 1. třídy proběhl v naší škole dne 7. února 2008. Budoucí školáčci přišli do školy celí nedočkaví a zvědaví, jak to v ní 
vypadá a co je tam očekává. Nakreslili obrázek, zarecitovali básničku, někteří se pochlubili i znalostí písmenek nebo čísel. Výkony 
svých žáků pozorně sledovaly i paní učitelky s paní ředitelkou MŠ, které děti na zápis do 1. třídy dobře připravily. Spokojené děti 
i rodiče odcházeli ze školy s pamětním listem a dárečkem vyrobeným žáky 5. tříd. Na všechny prvňáčky se těší kolektiv učitelek 
1. stupně ZŠ.

Mgr. Miroslava Fišerová 

kolech jak v naukových, tak výtvarných a 
sportovních soutěžích (výsledky budou 
zveřejněny). Je však třeba upozornit na 
dodržování zásad školního řádu a to ve 
vztahu k  vyučujícím slušným jednáním a 
respektováním jejich pokynů, odpovědněji 
přistoupit v domácí přípravě na vyučování, 
zvláště ve vyšších ročnících.

Jaká je celková situace ve škole na 
úseku prospěchu a chování? Největší 
radost z prvního vysvědčení měli samo-
zřejmě žáci 1. ročníků. V 1. - 5. ročníku 
všichni prospěli, s vyznamenáním pak 
138 žáků ze 152 žáků. Na 2. stupni ze 
153 žáků 151 žáků prospělo, z toho s vyz-
namenáním 45 žáků. Věřím, že ve druhém 
pololetí ještě více přidají ti, kterým se 1. 
pololetí příliš nezdařilo a výsledky budou 
co nejlepší.

Mám radost, že na 1. stupni obdrželo 
pochvalu třídního učitele 61 žáků, na 2. 

stupni 33 žáků a to za aktivitu, jednání a 
vystupování, plnění školních povinností. 
Dále byly uděleny 3 pochvaly ředitele 
školy těmto žákům:

Romanu Halmovi, Tereze Pláteníkové 
a Zuzaně Drienkové za reprezentaci 
školy.

Chtěl bych dále zdůraznit, že ti, 
kteří obdrželi výchovná opatření, musí 
rozhodně situaci přehodnotit a dokázat 
zlepšení.

Do 2. pololetí přeji všem žákům 
hodně úspěchů. Jsem přesvědčen, 
že si žáci 9. ročníků vhodně zvolí svou 
další životní dráhu studiem na středních 
školách a učilištích, že ještě významněji 
přispějete k prosazování záměrů naší 
školy. Poděkování za práci patří všem 
našim vyučujícím, vychovatelkám a os-
tatním pracovníkům školy.

PaedDr.Kavan Antonín, ředitel ZŠ

Zápis dětí do 1. třídy Základní školyZápis dětí do 1. třídy Základní školy

Zápis dětí do Mateřské školy

Hodnocení prvního pololetí šk. r. 2007/08 na základní škole

Zápis dětí do Mateřské školy Velké Pavlovice pro školní rok 2008/2009 se uskuteční v úterý 15. dubna 2008 v době od 
14.30 do 16.00 hodin v budově MŠ.
Při rozhodování o přijetí dětí na 4 hodinovou docházku (§ 63 Zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění 
pozdějších změn) bude brán zřetel na věk dítěte a na naplnění do kapacity tříd. 
Rodiče přinesou rodný list dítěte.

                                                                  Jiřina Zigová, ředitelka MŠ

Zápis se stal pro předškoláky krásně stráveným odpolednem, 
které provázely nejen povinnosti, ale i hra

Hmmm, jak to tedy má být?
Zkušení školáci rádi u zápisu poradili.



Z recitační soutěže – děti bojovaly verši, grimasami i gesty, 
tak jak to má při opravdové recitaci být …
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Dne 11. února 2008, tak jako každý rok, proběhlo školní kolo v recitační soutěži. Zúčastnilo se 15 žáků z 1. – 5. ročníku ZŠ.
Děti byly na soutěž dobře připraveny. V příjemné atmosféře nejmladší recitátoři pozorně sledovali své starší kamarády, aby získali své 

první zkušenosti. Všichni podali velmi pěkný výkon.
Na závěr porota vyhodnotila nej-

lepší žáky v každé kategorii. Vítězové 
dostali za umístění diplom a všichni 
účastníci soutěže pamětní list a 
věcnou odměnu.

Umístění žáků – 1. kategorie:
1.      Robin Podrázský III. B
2.      Michaela Melicharová   III. A
3.      Barbora Kallusová     III. B

Umístění žáků – 2. kategorie:
1.      Jan Míchal                 V. B
2.      Jaroslav Hicl          IV. A
3.      Veronika Listová   IV. A

Výsledky Biologické 
olympiády 

Dne 11. února 2008 proběhlo na naší Základní škole školní kolo 
biologické olympiády. Zúčastnilo se ho 12 žáků ve dvou kategoriích. 
Kategorie D - 6. a 7. ročník, kategorie C - 8. a 9. ročník.

Jako každoročně byly zadané úkoly velmi obtížné. Vlastní soutěž se 
skládá z části testové a z části poznávací. Po vyhodnocení jsou výsledky 
školního kola následující:

Kategorie D 1. Halmová Veronika VII. A 21 bodů
  2. Hanzálek Pavel  VII. B 19 bodů
  3. Polívka Lukáš  VII. A 18 bodů

Kategorie C 1. Halm Roman  IX. A 24,5 bodu
  1. Zájeda Lukáš  VIII. A   24,5 bodu
  2. Češek Michal  IX. A 23 bodů
  2. Latýn Pavel  IX. B 23 bodů
  3. Kožíšek Ondřej  VIII. B 22,5 bod

Mgr. Zdenka Pavelková

Výsledky Olympiády 
v českém jazyce

Školní kolo olympiády v českém jazyce proběhlo dne 
8. ledna 2008. Zúčastnilo se jej 12 žáků z osmých 
a devátých ročníků. Nejvyšší dosažený počet bodů svědčí 
o vyšší obtížnosti zadaných úkolů.

Recitační soutěž

Vítězové obou kategorií postupují do 
oblastního kola. Přejeme jim hodně 
úspěchů.

Mgr. Jitka Martincová

Pro důkladně připravené žáky nebyla žádná otázka záludná

Pořadí:

I. místo Tereza Pláteníková 9. B  19 bodů

II. místo Roman Halm 9. A  18 bodů
 Zuzana Drienková 9. B  18 bodů

III. místo Ondřej Kožíšek 8. B  17 bodů

Mgr. Jitka Šaňková
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Jednou za čtvrt roku vydává 
Základní škola Velké Pavlo-
vice školní časopis RADAR, 

ze kterého vybíráme zajímavé 
a vtipné příspěvky 

i pro čtenáře Velkopavlo-
vického zpravodaje …

   

ZE ŽÁKOVSKÝCH 
KNÍŽEK

Plival na lidi skrze zavřené okno.

Žádá od učitele lepší známku se 
železnou tyčí v ruce.

Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit 
a žádá výkupné.

Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu 
hudební výchovy.

Váš syn nic neprovedl 
a to je podezřelé.

Lezl na třímetrový strom do výšky 
deseti metrů.

Směje se mi do očí za mými zády.

Když jsem odstartoval přespolní 
běh, utekl domů.

Neustále nemá učebnice na 
angličtinu a vymlouvá se, 
že mu je přejel kamion.

Ohrožoval spolužáky nožem, který 
potřeboval až na třetí hodinu.

Bije spolužačku deštníkem, 
ač není jeho.

O přestávce nečekaně uhodil dívku 
dlaní ruky po zadní části těla.

Šeptá při volné zábavě.

Houpal se na židli 
a bez dovolení spadl.

Pravidelně chodí do školy 
nepravidelně.

25. 5. Jiří Novotný - nemá gumu
25. 5. Jiří Novotný - ve vyučování 

hází gumou

Ahoj holky a kluci, 
opět je tu váš školní klub a s ním přichází několik informací o tom, co se v něm 

za poslední dobu událo a jaké zajímavé akce a činnosti pro vás na druhou polovinu 
školního roku chystáme.

V předvánočním období proběhlo několik pěkných odpoledních aktivit. Vzpomeňme 
třeba velké palačinkové odpoledne - „Palačinka open“, ve kterém se kluci a holky 
pustili proti sobě do utkání za nejlépe usmaženou a nejchutnější palačinku.

Těsně před začátkem adventu jsme se opět sešli ve školní kuchyňce, a to při 
výrobě adventních věnců. Ty se vydařilo zhotovit moc pěkně, jen občas jsme trošku 
bojovali s lepicí pistolí, kdy hrozilo, že si místo sušené dekorace přilepíme na věnec 
prsty .

Velkou práci měli taky kluci a holky s 9. A a 9. B. Od začátku října započali plánovat 
a připravovat vánoční diskotéku. Proběhlo mnoho zkoušek a i přes určitou nervozitu a 
strach z toho, jak to asi celé dopadne, se podařilo program sestavit a z ohlasů, které 
jsme zaznamenali si myslíme, že se vám diskotéka líbila a podařila se .

Nyní je před vámi pololetí a s ním přichází druhá polovina školního roku. Na tuto 
dobu si pro vás školní klub chystá také několik činností, kterými snad zaujme a pobaví 
řadu z vás. Budeme pořádat turnaje ve fl orbalu, fotbalu, přehazované nebo vybíjené. 
Těm z vás, kteří rádi hrajete počítačové hry, nabídneme soutěž v počítačových hrách.

V únoru bude svátek Sv. Valentýna, a tak si do školního klubu budete moct přijít 
vyrobit nějaké pěkné přáníčko pro toho, koho máte rádi .

A další činnosti, které v klubu proběhnou, budou třeba pletení náramků přátelství, 
výroba malovaných kamínků nebo drátkování.

Proto neváhejte a přijďte se pobavit!





ZE ŠKOLNÍHO KLUBU 

Přiměřeně, přiměřeně … naše palačinky budou nejlepší, snad !

Palačinky nebo lívance, jako krásnější polovičky máme vaření 
v malíčku! Pomoc spolužáků kluků však nikdy neodmítneme!

Za školní klub se na vás těší 
vychovatelka Lenka 
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BLUDIŠTĚ je zábavný soutěžní pořad pro děti ostravské televize. A právě zkusit své 
štěstí v tomto soutěžním klání pojedou žáci 9. ročníků Základní školy ve Velkých Pavlo-
vicích. Nápad přihlásit je se zrodil v hlavě paní učitelky Bukovské.

V těchto dnech probíhá základní školní kolo, ze kterého vzejde čtyřčlenné družstvo a 
dva náhradníci. Samotné natáčení pořadu proběhne 7. dubna 2008 v televizním studiu 
Ostrava – Radvanice, kde se kromě družstva soutěžících představí jako publikum i ostatní 
žáci 9. ročníků. Ti budou ve studiu svým spolužákům v průběhu natáčení fandit. 

Roli sponzora nad celou akcí převzal pan Oldřich Krůza - Mikro Trading a. s. a pan 
Kučera z Rakvic.

A co dodat na závěr? Hodně štěstí a pevnou ruku při výběru otázek!

Ing. Lenka Bukovská, učitelka

Studenti gymnázia obdrželi v po-
slední lednový den pololetní výpis 
vysvědčení za školní rok 2007/2008, 
čímž se období výuky přehouplo do své 
druhé poloviny. Jak dopadlo toto polo-
letí po stránce klasifi kace prospěchu 
a chování, se pokusím velmi stručně 
zhodnotit.

Z celkového počtu 304 studentů 
prospělo s vyznamenáním 97 žáků 
školy, což je 31 %. Dalších 203 
studentů tj. 67 % prospělo. Z celkové-
ho počtu žáků školy čtyři studenti na 
vyšším stupni gymnázia neprospěli. 
Jednu a více dostatečných (čtyřku) má 
61 studentů. Průměrná známka v ja-
zyce českém je 2,15 a z matematiky 
2,38. Celkově je průměrná známka 
studenta na našem gymnáziu 1,74. 

Po stránce chování obdrželo 19 
studentů písemnou pochvalu třídního 
učitele. Dvěma  studentům školy bylo 
uděleno napomenutí třídního učitele. 
Jen v jednom případě přistoupil ředitel 
školy k udělení důtky za nevhodné 
chování  studenta ve výuce. Z pohledu 
absence je nutné věnovat zvýšenou 
pozornost docházce žáků do školy. 
Za první pololetí průměrně na žáka 
připadalo 67 omluvených hodin. 
Skončené první pololetí z hlediska 
prospěchu a chování hodnotím 
pozitivně s vědomím toho, že každý 
student má rezervy a zatím i čas své 
studijní výsledky vylepšit. 

Na tomto místě chci poděkovat 
za úspěšnou reprezentaci školy 
v olympiádě z anglického jazyka 
Jakubovi Fridrichovi – sekunda, který 
skončil na prvním místě, Martinu 
Fridrichovi – septima za 4. místo a 
Marii Bálkové – kvarta za páté místo. 
V okresním kole chemické olympiády 
získala Edita Fůkalová čtvrté a Eliška 
Veverková (obě kvarta) desáté místo. 
V okresním kole soutěže Bible a my 
byli úspěšní sourozenci Jakub a Mar-
tin Fridrichovi a Eliška Vomáčková. 
Všichni tři postoupili do regionálního 
kola, které se konalo v Olomouci. 
V literární soutěži o cenu prof. An-
tonína Voráčka získal jednu z cen 
Matěj Pospiš z 2. A. Z okresního kola 
dějepisné olympiády přivezla Markéta 
Hortvíková dvanácté místo. Další nau-
kové soutěže se uskuteční v jarních 
měsících a lze si jen přát, aby i další 
studenti byli úspěšní. 

PaedDr. Kropáč Vlastimil 
ředitel školy

- školní rok v polovině
GYMNÁZIUMDeváťáci jedou dodou do

Příkladný trénink na žebřinách

Nácvik „bloudění“ v lanových soutěžích

Výskokem vpřed!
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Začátek letošního školního roku z provozního hlediska nezačal na gymnáziu nijak radostně. První školní den nás přivítala „potopa“ 
v podobě prasklé vodovodní přívodní hadice na kombinovaném WC. Voda z třetího nadzemního podlaží protekla až do přízemí a napácha-

la značné škody na malbách a interiéru tříd. 
K opravě nejvíce dotčeného prvního 

nadzemního podlaží jsme mohli přistoupit 
až v okamžiku kdy vše řádně vyschne. 
Příznivé klimatické podmínky letošní zimy 

V druhé polovině měsíce ledna jsme 
se obrátili na rodiče našich studentů s 
dotazníkovým šetřením v rámci projektu 
„Mapa školy“, který pro vedení školy 
zpracovává společnost Scio. Cílem pro-
jektu je zjistit názory rodičovské veřejnosti 
na vzájemné vztahy, názory na výuku 
a vzdělávání, na materiální podmínky 
pro výuku. Otázky byly směřovány i na 
prostředí školy a zmapování školního kli-
matu. Většina otázek v dotaznících je 
takzvaně uzavřená, respondenti tedy vy-
bírali jednu či více odpovědí z nabídnu-
tého seznamu. Dotazníky jsou vyplňovány 
anonymně. Nikdo nevyplňoval své jméno 
ani jiné identifi kační údaje. Nikdo se tedy 
nemusí bát, že bude prozrazeno, jak v do-
tazníku odpovídal. 

Proto, aby vzniklý obraz školy byl 
úplný, prošli studenti a jejich vyučující 
také dotazníkovým šetřením, které mělo 
formu elektronickou. Z celkového počtu vy-
daných dotazníků pro rodiče se vrátilo 76 
% a elektronických dotazníků od studentů 
bylo vyplněno 93 %. Tyto počty nám dávají 

záruku, že z výsledků bude možné vycházet 
pro další směřování a zaměření školy. Na 
základě výsledků budeme moci předložit 
a zpracovat vlastní hodnocení školy po-
dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se 
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 
výročních zpráv a vlastního hodnocení 
školy. Všem respondentům děkuji touto 
cestou za čas a snahu, kterou našemu pro-
jektu věnovali. Úplné vyhodnocení projek-
tu bude k dispozici během dvou měsíců. 
Prostřednictvím webových stránek školy  
www.gymnazium.velke-pavlovice.cz 
a místního zpravodaje seznámíme nejširší 
veřejnost s jeho výsledky.

S účinností od 1. února 2008 vstoupi-
la v platnost nová „Pravidla pro hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků“, která jsou 
součástí školního řádu a jejich smyslem je 
vymezit základní pravidla pro hodnocení 
žáků, způsoby získávání podkladů pro 
klasifi kaci a stanovují minimální kritéria 
nutná pro klasifi kaci žáka v jednotlivých 
předmětech za klasifi kační období. S tím-
to dokumentem budou studenti seznáme-

ni na třídních hodinách. V tištěné podobě 
je dokument ve třídách a v elektronické 
podobě na webových stránkách školy. 
Dokument je závazný pro vyučující a jejich 
žáky.

V lednu se uskutečnil lyžařský kurz 
pro studenty prvních ročníků v Rokytnici 
nad Jizerou a v únoru podobný kurz pro 
studenty sekundy v Karlově. I přes špatné 
sněhové podmínky se oba kurzy vydařily. 
V dalším období školního roku čeká stu-
denty školy řada aktivit jako je účast na 
naukových a sportovních soutěžích a 
vzdělávacích programech, včetně zájezdu 
s výukou anglického jazyka do Anglie. 
Studenti čtvrtých ročníků se připravují 
na závěrečné maturitní zkoušky. Sku-
pina malých „Debrujárů“, kteří poznávají 
přírodu, navštíví v závěru školního roku 
Belgii. Lze si jen přát, aby všechny akti-
vity školy přispěly k rozšíření vědomostí a 
dovedností  studentů. 

PaedDr. Kropáč Vlastimil
ředitel školy

Proč „Mapa školy“ na gymnáziu?

Jarní prázdniny na gymnáziu ve znamení oprav

uspíšily prosychání a tak jsme jarní prázdniny v týdnu od 18. února 2008 využili na malování a úklid. Zatímco studenti užívali prázdniny 
k odpočinku, provozní pracovnice školy paní Buchtová, Havlíková, Cedivodová musely vše uklidit a připravit na pokračování výuky. 

Nejen jim, ale i řemeslníkům a zaměstnancům města patří poděkování za to, že jsem během tak krátké doby vše zvládli. Věříme, že 
i žákům školy se bude v „nových“ třídách dobře učit. 

PaedDr. Kropáč Vlastimil – ředitel školy

Září 2007 
– začátek školního roku všem značně znepříjemnila „mokrá 

sprška“ zapříčiněná technickou závadou

Únor 2008 
– vše vyschlo, nastal čas malování 

a náročného úklidu
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Gymnázium 
V. Pavlovice hostilo 

Okresní kolo 
matematické olympiády

V letošním školním roce 2007/2008 
pořádalo  Gymnázium ve Velkých Pav-
lovicích již 57. ročník okresního kola 
matematické olympiády. V  kategorii  9. 
ročníků soutěžili nejen žáci základních 
škol, ale i gymnázií. Okresního kola se 
zúčastnilo 11 základních škol a 3 gym-
názia. Úspěšných řešitelů bylo celkem 
dvanáct. Za úspěšného řešitele se po-
važuje každý soutěžící, který dosáhne 
alespoň 12 bodů z 24 možných. Okresní 
kolo 6.,7. a 8. ročníků se koná opět na 
našem gymnáziu a to v dubnu 2008.

Matematikou více či méně nadaní žáci 
si tak mohli vyzkoušet, jak vlastně na tom 
s touto královnou věd opravdu jsou. K zá-
polení s matematikou se sešlo celkem 24 
žáků.

Pro ty, kteří by si chtěli své matema-
tické znalosti porovnat s žáky, uvádíme 
jednu úlohu:

Severských závodů psích spřežení se 
zúčastnilo dohromady celkem 315 dvoj-
spřeží a trojspřeží. Do cíle dorazilo ve 
stanoveném limitu 60% všech dvojspřeží 
a 1/3 všech trojspřeží, takže do cíle dora-
zila včas přesně polovina všech psů. Kolik 
dvojspřeží a kolik trojspřeží závodilo? 

Mgr. Michal Rilák
garant MO za okres Břeclav

Divadlo je dnes pro většinu mladých lidí pojem, pod kterým si 
představí asi dvě hodiny na tvrdé, nepohodlné židli a pár šašků trapně 
poskakujících na jevišti.

My jsme však měli to štěstí tak trochu nakouknout do zákulisí di-
vadelního herectví, když jsme zavítali se třídou do Centra volného času 
v Lužánkách, kde se nás chopili studenti speciální pedagogiky a volného 
času. Pomohli nám zjistit, co takový pobyt na jevišti obnáší. Myslím, že 
nemluvím jen za sebe, ale i za všechny mé spolužáky, když řeknu, že 
odteď se na divadelní herectví díváme úplně jinýma očima. Dozvěděli 
jsme se, že pohybovat se na jevišti není taková legrace, jak to na první 
pohled vypadá. Práce s prostorem, rozdělení scény, samotný pohyb 
herců, to vše má svá určitá pravidla, která si běžný divák sedící v hledišti 
ani neuvědomuje. 

Samotný program probíhal tak, že jsme v malých skupinkách hráli 
improvizované scénky, což samo o sobě bylo velice zajímavé. Nikdo z nás 
před tím nikdy divadlo nehrál, a tak to pro všechny byla nová zkušenost. 
Náplní dopoledne nebylo pouze připravování a hraní divadelních scének, 
ale také zajímavé hry, ve kterých jsme se učili práci s prostorem. 

Tento dopolední program naprosto splnil svůj účel, myslím, že teď 
máme všichni k divadlu mnohem blíž. Navíc jsme při hraní a připravování 
scének poznali o něco lépe jeden druhého, což zase trochu více upevnilo 
náš kolektiv, a to je podle mého názoru taky velice důležité. 

Richard Bielko, 3. A Gymnázium Velké Pavlovice

(Správný výsledek: 225 dvojspřeží a 90 trojspřeží) 

Cesta k divadlu na vlastní kůžiCesta k divadlu na vlastní kůži

Literární okénko 
s básníkem Oldřichem Damborským

Na začátku prosince jsme se dozvěděli, že nás 
v pondělí 17. 12. 2007 čeká beseda s básníkem 
Oldřichem Damborským z Bořetic. 

Od středy jsme se s paní profesorkou Bláhovou na 
besedu připravovali. Paní profesorka přinesla sbírky básní 
pana Damborského, se kterými jsme pracovali, a také 
jsme se dozvěděli něco o jeho životě. Básně nás velice 
zaujaly a začali jsme se těšit na besedu.

V pondělí jsme už od rána netrpělivě čekali na setkání 
s básníkem. Když zazvonilo na 6. hodinu, odebrali jsme 
se do auly, kde už na nás čekal pan Damborský se svým 
hostem. 

V první části nám pan Damborský přečetl, co to vlastně 
podle něj poezie je. Dále nám představoval některé z jeho 
básní. Recitace pana Damborského byla proložena autor-
skými písněmi jeho hosta doprovázenými na kytaru. 

V druhé části jsme mohli klást otázky. Dozvěděli jsme 
se, jak si pan Damborský vybírá nakladatelství, jaká cesta 
vede od napsání veršů po vydání knihy, jakou tematiku má 
nejradši a také jak je to s ilustracemi jeho knih. Na konec 
besedy si tři studenti naší třídy připravili překvapení, když 
přednesli jeho básně. Potom jsme si mohli prohlédnout 
všechny jeho sbírky. 

Beseda se nám velice líbila. Pomohla nám proniknout 
do tajů poezie.

Za třídu KVINTU Markéta Bidlová

Oldřich Damborský při přednesu vlastních básní
Foto: Věra Procingerová

Studety Kvinty beseda s básníkem Damborským zaujala, tiše naslouchali
Foto: Věra Procingerová
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Dne 24. října 2007 se konala exkurze 
do Anthroposu a hvězdárny v Brně. 
Nejdříve naše třída, 
prima Gymnázia ve 
Velkých Pavlovicích, za-
mířila k Hvězdárně 
Mikuláše Koperníka 
na Kraví hoře v Brně. 
Cestou k němu jsme 
už z dálky viděli ně-
kolik obrovských ko-
pulí. V jedné z nich 
jsme se usadili. Pra-
covník hvězdárny nám 
vysvětlil, že podivuhod-
ný přístroj uprostřed 
kopule - planetárium 
simuluje hvězdnou ob-
lohu, ukazuje planety 
a hvězdy naší sluneční 
soustavy a otáčení 
Země. V následujícím 
čase nám předvedl 
několik vesmírných 
úkazů. Nechyběla ani 
soutěž. Neseděli jsme 
v sále sami, bylo zde i 
několik dalších tříd, jed-
na ze ZŠ ve Velkých Pavlovicích, tedy naši 
bývalí spolužáci. Naši třídu sice do soutěže 
nevybrali, ale téměř celá prima věděla 

Nastal všemi očekávaný den 20. 12. 
2007, naše diskotéka. Dohodli jsme 

se, že jako ústřední téma zvolíme televizi. 
Už od brzkého rána jsme chystali výzdobu, 
zkoušeli kostýmy a připravovali rekvizity. 
Čas neúprosně ubíhal a snad všichni byli 
nervózní. Po dvou hodinách úsilí přišly 

první třídy, jejichž studenty jsme hned u 
vstupu přikrášlili laky na vlasy a rtěnkami. 
Čekalo se jen na tercii a poté konečně 
mohli nastoupit naši moderátoři Jirka a 
Silvie, aby uvítali naše hosty. Diskotéka 
začala. 

Na první scénku nastoupili Jakub a 
Jakub v červených trenýrkách, kteří na 
žíněnkách předvedli sokolské cvičení. 
Následoval Raníček pohádek s oblíbeným 
Krtkem, kterého hrál Vojta s kamarády 
Karlem, Jakubem a Lubošem. Pohádku 
ukončil sponzor pořadu Bobík, kde se 
vyřádili na známou znělku Míša, Eliška, 
Monika. Vystřídaly je děvčata Vlaďka a 
Maruška, pihaté prvňačky s pruhovanými 
podkolenkami a s růžovou aktovkou, které 

recitovaly básničku o nás, kvartě. Na po-
myslné jeviště vběhlo prasátko v podobě 
Silvy a nahánělo tatínka s holčičkou, kteří 
řezali vánoční stromek, čímž se jim poved-
lo věrně napodobit populární reklamu z 
televize. Vzhledem k tomu, že v každé 
televizi jsou zprávy, nemohly chybět ani 

tady. S vážnou tváří je uvedla Eliška. Je-
jich podstatou byla změna klimatu na 
naší Zemi, zvláště v Rusku a na Madagas-
karu. Následoval teleshopping s Míšou a 
Aničkou, které mixovaly beton a podařilo 
se jim parodovat reklamu na mixér. A pak 
už Šimon spustil písničky. 

Tancovali jsme na techno, hip hop, 
ploužáky a sem tam i nějakou dechov-
ku. Každý se vyřádil a někteří to docela 
rozšoupli. Přišli se na nás podívat i starší 
studenti, ale ti mohli být jen na tribuně. 
Snad se bavili i oni, když zavzpomínali na 
svoji diskotékou. Mezi tancováním byly 
zařazeny soutěže: namotávání bonbónu 
na jazyk, tancování s pomerančem atd. Po 
soutěžích jsme opět tancovali, nervozita 

z nás opadla a my jsme si všechno doko-
nale užívali. Náš DJ neočekávaně vyhlásil 
neobvyklou soutěž se šampusem. Kdo 
chytí špunt, vyhrává! Za chvíli se z davu 
vynořil vítěz, který se pak s šampusem 
(samozřejmě dětským) rozdělil s ka-
marády. 

Také se na nás přišel podívat pan 
ředitel - vyhlásil výsledky sběru papíru 
a pan zástupce rozdal zmrzlinové dorty. 
Všichni rychle hledali lžičky, aby se jim 
zmrzlina nerozpustila. Diskotéka se poma-
lu chýlila ke konci a byl čas na tombolu, ve 
které bylo připraveno mnoho cen. Jakmile 
byla rozdána poslední cena, vyhlásili jsme 
poslední dvě písničky, vrhli se na parket a 
spojili se ve vláček. Na úplný konec jsme 
se seřadili a začali zpívat námi upravenou 
verzi písničky Zadarmo od Chinaski. 

Potom Eliška jménem celé třídy 
poděkovala profesorům, kteří nám poskyt-
li volno na přípravu a Lenka předala dárek 
naší paní učitelce třídní Mgr. Bláhové. Na-
konec jsme všechny doprovodili k východu 
a rozloučili se. Začali jsme uklízet a dávat 
tělocvičnu do původního stavu. Snad nás 
popadla i smuteční nálada. Dojedli jsme 
cukroví, převlékli se a pomalu odchá-
zeli domů. Myslím, že se nám diskotéka 
povedla.

Anna Kopřivová, Kvarta

Techno, Hip Hop i dechovka!

Tak to byla naše Vánoční diskotéka

První společná školní akce primy přímo pod hvězdami

Studenti Primy při návštěvě brněnského Planetária

odpovědi na soutěžní otázky. To svědčí o 
tom, že jsme byli dobře připraveni. Všichni 

soutěžící si odnesli pěkné ceny – knihu o 
vesmíru a pozvánku na akce planetária.

Po programu v planetária jsme přijeli 

do muzea Anthropos. Tam nás vedla naše 
paní profesorka dějepisu. Před vchodem 

do sálu jsme viděli 
pravé kostry medvědů 
jeskynních staré asi 
25 tisíc let. Prohlídka 
byla velice zajímavá, 
nejvíce nás zaujala 
lebka nosorožce, kos-
tra lva a mamuta. 
Zajímavé byly modely 
pravěkých lidí a mamu-
ta s mládětem. Viděli 
jsme i všechny formy 
našeho prapředka od 
homo habilis až po 
homo sapiens sapiens, 
vycpaného medvěda, 
jeskynní malby ze 
všech koutů Evropy a 
kopie venuší.

Obě exkurze byly za-
jímavé a všem se nám 
velmi líbily. Určitě se 
zase rádi někdy vrátíme 
jak do Anthroposu, tak i 
do hvězdárny.

Inka Koutná, Jakub Šíbl a Pavel Gála, 
studenti Primy
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Dne 8. února 2008 se konal již IV. studentský ples, který pořádala třída Septimy 
a 3. A našeho gymnázia.

Plesu předcházely velké přípravy: musela se vytvořit květinová výzdoba, kterou pro 
nás připravili studenti nižších ročníků ve výtvarné výchově, muselo se nacvičit vystoupení  
polonézy a také oslovit sponzory, rodiče a přátele školy, aby přispěli svými dary do tom-
boly. V pátek večer jsme se sešli ve vyzdobené sokolovně, která jak  už  tomu   na  stu-
dentském plese našeho gymnázia bývá, byla zaplněna do posledního místečka.

Ve 20.00 hod. byl ples zahájen slavnostní polonézou, kterou na tóny Adiemus zatančilo 
16 párů studentů. Večerem všechny přítomné provázela dechová hudba Lácaranka z 

Kobylí, ale o 
zábavu nepřišli 
ani vyznavači jiné 
muziky. Ples se 
totiž nesl v duchu 
hudby 60. let, jak 
už v úvodu zmínili 
moderátoři večera 
Petra Kožíšková a 
Zbyněk Vojtěšek. 
Melodie Elvise 
Preslyho, Beatles 
nebo Nazarethu 
nenechaly nikoho 
v klidu, a dokonce 
někteří studenti 
byli na danou at-
mosféru připrave-
ni v podobě sty-
lového oblečení. 
Během večera se 
návštěvníci doč-
kali dvou vystou-
pení: Tomáš Skou-
pil, student sex-
ty, s partnerkou 
předvedl taneč-
ní vystoupení na 
hudbu fi lmu Rebe-
lové, a pak studen-
ti Septimy a 3. A 
společně ukázali, 
jak to zase umí oni 
roztočit ve stylu 
fi lmu Pomáda. 

A kdo hledal 
štěstí víc ve hře 
než na parketu, 
také si jistě přišel 
na své. Tombola, 
která  se losovala 
o půlnoci, byla bo-
hatá. Děkujeme 

všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly, děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě 
plesu. 

V neposlední řadě  je třeba poděkovat také panu Koubkovi a jeho zaměstnancům, 
kteří se starali o občerstvení během celého plesu.

Studenti Septimy a 3. A Gymnázia Velké Pavlovice

Plni očekávání jsme ve 
čtvrt na devět odjeli od školy 
směr Brno, kde nás čekal 
v klubu Lávka projekt Rádio. 
Ten spočíval v tom, abychom si 
vyzkoušeli provoz v opravdovém 
rádiu. Jako celý projekt i uvítání 
bylo neobvyklé. Přivítal nás 
obrovský pes. Naštěstí se bál 
víc on nás, tak jsme se všichni 
mohli sejít ve vysílací místnosti. 
Tam nás seznámili s projektem  
a  následujícím programem. 

Nejprve jsme byli rozděleni 
podle funkcí na režiséra, 
zvukaře, hudebního režiséra, 
dva moderátory, dva techniky 
a skupinky, které měly na sta-
rost pořady. Režisér všechno 
řídil a především na něm bylo, 
aby všechno „klaplo“. Zvukař 
zapínal nebo vypínal mikrofony 
a řídil hlasitost celého vysílání. 
Hudební režisér se staral o 
veškerou hudbu. Moderátoři 
uváděli každý pořad či písničku, 
která se měla hrát. Technici 
řídili nás všechny, abychom 
byli tam, kde jsme měli být. 
Skupinka s názvem Hudební zr-
cadlo - české, nás seznámila se 
skupinou Olympic. Skupinka, 
která se jmenovala Hudební zr-
cadlo - zahraniční, nám podala 
základní informace o skupině 
Queen. Další skupinka chystala 
zprávy. Poslední skupinka měla 
na starost pořad Křeslo pro 
hosta. Vybraným hostem byla 
milá a hodná, naše paní profe-
sorka třídní, Renata Bláhová.

Hlavním úkolem bylo odvy-
sílat dvacet až třicet minut z rá-
dia. Celou hodinu jsme chystali 
a zkoušeli.

Je deset hodin, čtyřicet 
minut a nám začíná vysí-
lání: úvodní znělka, reklamy, 
hudební zrcadlo…všechno jde. 
Technici běhají sem a tam, 
redaktoři netrpělivě očekávají, 
kdy přijdou na řadu.

 Je jedenáct hodin, jedna 
minuta a nám končí vysílání. 
Zvládli jsme to! Všichni od-
dychujeme, že už je to za námi, 
ale přes to z toho máme úžasný 
pocit.

Myslím, že tímto projektem 
jsme si ověřili, jestli dokážeme 
spolupracovat a rychle se dom-
luvit. Hlavně jsme si tím pot-
vrdili, že my, celá Kvarta, jsme 
fajn kolektiv, který drží vždy při 
sobě. 

Eliška Veverková, Kvarta
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Ze slavnostního zahájení IV. studentského plesu

IV. Studentský plesIV. Studentský ples

Studenti Velkopavlovického gymnázia 
oživili začátek plesu polonézu
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Ve dnech od 26. ledna do 1. února 
2008 se konal lyžařský výcvikový kurz 
pro žáky 1.A a kvinty Gymnázia Velké 
Pavlovice. Místem konání se stala 
horská chata Světlanka v Rokytnici 
nad Jizerou v Krkonoších. Sraz byl v 
den odjezdu v 7.15 hod. a po nutných 
organizačních záležitostech jsme vy-
razili na cestu pár minut po půl osmé. 
Cesta ubíhala příjemně, každý se ba-
vil po svém - někdo poslouchal MP3, 
někdo spal a někdo sledoval fi lm, 
který běžel na DVD.

Po příjezdu na místo nám byly 
věci vyvezeny autem až k chatě. Jak-
mile jsme přišli na chatu a ubytovali 
se, měli jsme po zbytek dne osobní 
volno. První den nezačal moc dobře, 
napadl mokrý sníh a během celého 
dne nepřestávalo sněžit. Dopoledne 
se konalo rozdělení do skupin a 
odpoledne šla skupina č. 1 jezdit na 
sjezdovky nacházející se na Lysé hoře. 
Ale kvůli velmi špatným podmínkám to 
za moc nestálo, takže jsme se vrátili 
na chatu. V noci na další den mrzlo, 
na sjezdovce se udělal parádní led 
a my si tak mohli užít trochu adrena-
linu. Během dalších dní se podmínky 
téměř neměnily, takže se lyžovalo 
velmi dobře.

Mimo lyžování jsme měli možnost 
zažít i jiné aktivity. První večer jsme 
dostali nezbytné organizační pokyny a 
došlo k zahájení celopobytových her.  
Druhý večer se promítalo instruktážní 
video, které mělo lyžařům poradit 
s jízdou. To samé se opakoval příští 
večer, ale pro snowboardisty. Třetí 
večer přichystala program kvinta, pak 
bylo osobní volno.

Další den se měla konat diskoté-
ka, na kterou bohužel nedošlo, což 
nám nijak nevadilo, protože jsme si 
vše vynahradili další večer, kdy se dis-
kotéka již konala. Poslední den jsme 
už jenom sbalili věci, pokoje dali do 
pořádku a plni dojmů vyrazili k do-
movu. Kurz byl velice vydařený a 
všichni si ho určitě plně užili. 

Petr Kučera, student 1.A

Sobota 26. 1. 2008
Od 7.15 hodin jsme se všichni lyžaři a 
snowboarďáci sjížděli ke gymnáziu se 
svou zimní výbavou. Když bylo všechno 
úspěšně naloženo v autobuse, mohli 
jsme vyrazit. Cesta byla dlouhá a každý 
si ji krátil jinak, ale většina lidí se dívala 
na fi lm na videu. Kolem půl druhé jsme 
byli v Rokytnici nad Jizerou a čekalo nás 
ještě náročné stoupání směrem k chatě, 
která je ve výšce 900 m. n m. Po asi 2 km 
cesty jsme konečně spatřili velký nápis 
Světlanka, tak se jmenovala naše chata. 
Pan profesor nám rozdal klíče a my, plni 
očekávání, jsme se rozutekli do pěkných 
a útulných pokojů. Vybalili jsme si věci a 
šli prozkoumat, kam se kdo ubytoval. Po 
dobré večeři jsme si zahráli společenskou 
hru Twister, která nás provázela celým 
pobytem  a večer usínali unaveni po 
vyčerpávající cestě. 

Neděle 27. 1. 2008
V neděli jsme si poprvé mohli vyzkoušet 
lyžování a snowboarding na sjezdovce ve-
dle chaty. Během dopoledne nás profesoři 
rozdělili do tří skupin. 1. družstvo vedl pan 
profesor Horáček, 2. družstvo pan profe-
sor Sovadina a snowboardové družstvo 
paní profesorka Michnová. Odpolední 
počasí se nám moc nevydařilo, proto jsme 
se vrátili brzy na chatu. Večer jsme si 
shlédli fi lm o carvingovém lyžování. Video 
nám přineslo inspiraci pro další dny.

Pondělí 28. 1. 2008
Hned ráno při pohledu z okna jsme věděli, 
že dnes bude krásně. S nadšením jsme 
si nazuli lyžáky a vrhli se na sjezdovky. 
Dozvěděli jsme se, že dnes navštívíme 
poprvé Lysou horu. Všichni jsme se těšili. 
Na horu Lysá jsme jeli sedačkovou lanov-
kou. Z lanovky byl krásný výhled do krajiny. 
Odpoledne jsme měli příležitost navštívit 
saunu. V sauně bylo 90°C a byl to pro nás 
příjemný relax po náročném dni. Celý den 
jsme si naplno užili. 

Úterý 29. 1. 2008
V úterý ráno jsme zjistili, že pár lidí je 
nemocných a zbytek je nachlazený. 
Proto jsme lyžovali jenom dopoledne a 
odpoledne jsme odpočívali a léčili se. 

Večer jsme si zahráli opět Twistera a 
nějaké jiné společenské hry.

Středa 30. 1. 2008
Středa, která se nazývá kritickým dnem, 
proběhla skvěle. Dopolední lyžování se 
nám vydařilo. Počasí nám dnes přálo, 
takže jsme si sjíždění Lysé hory náramně 
užili. Odpoledne jsme měli volné. Na večer 
si naše připravila zábavné hry. Pro jednu 
z her nám byl inspirací známý český fi lm 
(vzpomínáte na již kultovní fi lm Sněženky a 
machři?). Hra nás velmi zaujala. Každému 
se rozdali lístečky s dvojicemi ze známých 
pohádek a podle citátů se měla dvojice 
hledat a potom spolu tancovat. Všichni 
jsme se skvěle bavili.

Čtvrtek 31. 1. 2008
Poslední den lyžování jsme se snažili užit 
co nejvíce. Od rána až do páté hodiny 
odpolední jsme lyžovali „o sto šest“.  Ale 
nejvíce jsme se těšili na večer. Čekala nás 
totiž diskotéka.  
Po večeři jsme se všichni sešli ve 
společenské místnosti a diskotéka mohla 
začít. Hudba nás všechny rozproudila, 
včetně profesorů. Náladu nám mohlo 
zhoršit snad jen slovo „večerka“.

Pátek 1. 2. 2008
V pátek jsme vstávali brzy, abychom sti-
hli všechno zabalit, čekal nás totiž odjezd 
domů.  Po snídani jsme si vzali všechny své 
tašky a zanesli je do terénního automobilu, 
který je svážel dolů  k autobusu. My jsme 
museli šlapat pěšky. Po náročné cestě 
plné pádů jsme nasedli do vyhřátého au-
tobusu a mohli vyrazit směrem k domovu. 
Celou cestu jsme ještě probírali zážitky z 
hor. Kolem páté hodiny zastavil autobus 
u školy, kde netrpělivě čekaly zástupy 
rodičů. Nastalo velké objímání, zvědavé 
vyptávání a loučení s ostatními.

Lyžařský kurz se nám skvěle vydařil. Počasí 
nám přálo, nálada byla výborná, ubytování 
podle našich představ a sjezdovky krásné. 
Jediné, co bychom si snad přáli, by bylo 
ještě pár dní navíc.

Za Kvintu studentka Markéta Hiclová

V umění lyžařském 
jsme se vzdělali 

na Lysé hoře

„Světlanky a machři“ „Světlanky a machři“ 
aneb Kvinta velkopavlovického aneb Kvinta velkopavlovického 

gymnázia na horáchgymnázia na horách
Na letošní rok byl pro naši třídu kvintu a 1. A připraven lyžařský výcvikový 
kurz v Rokytnici nad Jizerou. Tento kurz proběhl ve dnech 26. 1. - 1. 2. 
2008. Hlavním vedoucím byl pan profesor Sovadina, pedagogický dopro-
vod tvořila paní profesorka Michnová a pan profesor Horáček. Zdravotnicí 
byla Eva Kotková.
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Nabídka táborů DDM 
Velké Pavlovice

Dům dětí a mládeže Velké Pavlo-
vice přichystal na letní prázdniny 

2008 pestrou nabídku letních 
dětských táborů – jeden z nich 
mohou děti prožít v nedalekém 

Moravské krasu na Blanensku, další 
dva jsou příměstské, plné her a 

dobrodružství.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR VYHLÍDKA
Termín: 2. 8. – 10. 8. 2008 

Příspěvek: 2.990,- Kč 
(v ceně je doprava tam i zpět, 
ubytování a strava 5x denně, 

pitný režim a náklady 
na zabezpečení tábora)

Místo: Moravský kras u Blanska 
(zděná budova, 2-6 lůžkové pokoje 

s vlastním sociálním zařízením)
Pro děti od 6 do 14 let.

Zájemci se musí závazně přihlásit a 
odevzdat zálohu 1.000,- nejpozději 

29. 3. 2008.

LETNÍ DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR ŽRALOK

Termín: 7. 7. – 11. 7. 2008
Příspěvek: 600,- Kč 

(oběd, odpolední svačinka, zajištění 
programu pro děti a jednodenní výlet)

Místo: Velké Pavlovice a okolí
Čas: 9.00 – 16.00 hod.

Datum odevzdání přihlášky a úhrady: 
do 29. 3. 2008 

Podrobnosti o pobytu budou 
upřesněny před akcí.

LETNÍ DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR RYTÍŘI A RYTÍŘKY 

Z VELKÝCH PAVLOVIC
Termín: 21. 7. – 25. 7. 2008 

Příspěvek: 600,- Kč 
(oběd, odpolední svačinka, zajištění 

programu pro děti a jednodenní výlet)
Místo: Velké Pavlovice a okolí

Čas: 9.00 – 16.00 hod.
Datum odevzdání přihlášky a úhrady: 

do 29. 3. 2008 
Podrobnosti o pobytu budou 

upřesněny před akcí.

Více informací:

DDM Velké Pavlovice
Bezručova 23, 

691 06  Velké Pavlovice
Tel.: 519 428 822

e-mail: ddmvpavlovice@seznam.cz

Kde Solnou jeskyni Kobylí najdete?
č. p. 807, 691 10  Kobylí
tel.: +420 777 802 076
e-mail: jeskynekobyli@seznam.cz
web: www.solnajeskyne-kobyli.cz 

Kdy otevíráme?
Začátkem měsíce března 2008 a protože 
je naše jeskyně zbrusu novou záležitostí, 
nabízíme Vám zajímavou akci pro měsíc 
březen – při zakoupení permanentky dá-
rek zdarma.

Jaká je naše provozní doba?
Pondělí až pátek  9.00 – 20.00 hod.
Sobota a neděle 12.00 – 18.00 hod.

Možná se nyní ptáte, proč je pobyt 
v solné jeskyni tak zdravou záležitostí. 
Nabízíme Vám následující vysvětlení …
Prostředí v solné jeskyni je záporně ioni-
zované a nasycené minerály spolu se 
stopovými prvky. V dnešní době se pohy-
bujeme v prostředí plném kladných iontů 
– vyzařuje je televize, počítače, mobilní 
telefony ... Proto nutně potřebujeme pro-
tipól – záporné ionty. Pokud nemůžeme žít 
u moře nebo se denně procházet v lese, 
naše tělo strádá. A stres je startovací 
mechanismus ke zdravotním problémům. 
V případě, že pravidelně navštěvujete 
solnou jeskyni, dostane tělo správnou 
dávku záporných iontů. Současně dochází 
k celkovému uvolnění a relaxaci. Klima 
v solné jeskyni je bakteriologicky čisté a 
obohacené částicemi minerálů, které se 
nachází v soli. 

Jak to vypadá v solné jeskyni?
Mikroklimatická solná jeskyně je místnost, 
jejíž stěny jsou vystavěny z kusů přírodní 
soli pomocí nové originální a zdravotně 
nezávadné technologie. Členitý strop s 
umělými krápníky navozuje zdání oprav-

dové jeskyně, na zemi je pak vysypána 
silná vrstva směsi solí, z nichž převažující 
sůl z Mrtvého moře určuje unikátní ioni-
zované ovzduší. Teplem vycházejícím 
nejen z podlahy, ale i ze stěn se vzduch 
prosycuje prvky, které jsou v soli obsaženy 
(jód, draslík, sodík, vápník, hořčík, brom, 
selen). 
Osvětlovací režim a ozvučení jeskyně 
jsou přizpůsobeny účelu odpočinku a k 
němu slouží i polohovací lehátka, která 
umožňují každému nastavení polohy, 
která mu nejlépe vyhovuje. Klimatizační 
a ventilační jednotka zajišťuje bakterio-
logicky čistý vzduch. Stálá teplota pohybu-
jící se v rozmezí od 20 do 22 °C udržuje 
optimální složení ionizovaného vzduchu. 
Obuv i čistotu soli chrání jednorázové náv-
leky, které si každý návštěvník před vstu-
pem do solné jeskyně nasadí. 

Detail z interiéru

… do Solné jeskyně 
za ozdravou těla i duchaza ozdravou těla i ducha

Zima pomalu končí, šedivou mrazivou oblohu začínají pomalu prosvěcovat první 
paprsky jarního slunce, příroda se začíná probouzet k novému životu … Přirozeně 
se tak začínají probouzet i lidé, avšak co si budeme nalhávat, po zimním ponurém 
období je lidský organismus značně vyčerpán a potřeboval by pořádnou vzpruhu a 
regeneraci. 

Proto Vám v dnešním netradičním tipu na výlet přinášíme pozvánku k pobytu 
v solné jeskyni, kde najdete kromě možnosti příjemného odpočinku, relaxace a po-
bytu v příznivém mikroklimatu, také vzácné soli pocházející z Mrtvého moře v Izraeli 
a solných dolů v Pakistánu. Vy však nemusíte překonat tisíce kilometrů a obětovat 
několik dnů dovolené – za léčivou silou moře se stačí vydat do nedaleké obce Kobylí 
a i s časem na dopravu Vám postačí zhruba hodinka a půl. 
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DESET NEJČASTĚJŠÍCH OTÁZEK

1.  Musím se do solné jeskyně předem 
objednat?

 Do solné jeskyně je nutné se objed-
nat. Doporučujeme rezervovat místo 
nejméně 2 dny dopředu.

2.  Jaké je trvání a průběh procedury v 
solné jeskyni? 

 Pobyt v solné jeskyni začíná vždy v ce-
lou hodinu a trvá 45 minut. Na terapii 
se dostavte 10 - 15 minut předem, aby 
se organizmus náležitě uklidnil. Po 
zahájení terapie nebude do jeskyně 
nikdo vpuštěn. V solné jeskyni budete 

návštěv. Ideální je rozložení těchto 
návštěv do 2 až 3 týdnů. Nejdůležitější 
je první týden - tzv. startovací, kdy 
by měl klient absolvovat 3 až 4 
návštěvy. Během 2. a 3. týdne pak 
doporučujeme vždy 2 až 3 návštěvy. 

5.  Nabízíte slevové permanentky?
 Ano, k dispozici je permanentka dle 

ceníku služeb. Permanentku si můžete 
zakoupit na recepci Solné jeskyně. V 
nabídce máme také dárkové poukazy.

6.  Jaké jsou zdravotní účinky halotera-
pie?

 Pobyt v solné jeskyni povzbuzuje 

8. Jaké zákazy a omezení platí v solné 
jeskyni?

 V solné jeskyni je zakázáno: 
-  konzumovat jakékoliv potraviny nebo 

nápoje 
-  dotýkat se solných prvků a vynášet sůl 

z jeskyně
-  fotografovat a natáčet fi lmové zázna-

my
-  používat parfémy a intenzivní tělové 

deodoranty před vstupem do jeskyně 
-  vstupovat do jeskyně s mobilním 

telefonem (mobilní telefon je nutné 
vypnout a odložit v recepci) 

 Vstup do solné jeskyně je zakázán: 
-  osobám s infekčním onemocněním 

nebo akutním TBC 
-  osobám se všemi akutními one-

mocněními spojenými se zvýšenou 
teplotou nebo s příznaky virového 
onemocnění (rýma, kašel, apod.) 

-  osobám podnapilým nebo osobám 
pod vlivem jiných omamných látek

 
 Z důvodu ochrany zdraví ostatních 

návštěvníků takto nemocní lidé nebu-
dou do solné jeskyně vpuštěni nebo 
jim bude procedura předčasně bez 
náhrady ukončena. Taktéž v případě 
náhlé nevolnosti je nutné solnou 
jeskyni ihned opustit. 

9. Kdy je vhodné konzultovat pobyt v 
jeskyni s lékařem?

 Návštěvu solné jeskyně doporučujeme 
konzultovat s ošetřujícím lékařem v 
případě osob trpících klaustrofobií, 
nízkým tlakem, nadměrnou činností 
štítné žlázy nebo onkologickým 
onemocněním. 

10. Hradí pobyt v solné jeskyni zdravotní 
pojišťovny?

 Ano. Některé zdravotní pojišťovny 
hradí pobyt v solné jeskyni.

Neváhejte tedy a určitě solnou jeskyni 
navštivte!
 
Váš organismus Vám bude za tuto službu 
určitě vděčný a slovní spojení „jarní 
únava“ bude pro Vás letos neznámým 
pojmem.

Karolína Bártová

ležet na pohodlných lehátkách při zvu-
ku hudby, která napomáhá relaxaci a 
uvolnění. Po dobu relaxace je nutné 
se chovat tiše a nerušit ostatní klienty. 
Ukončení terapie signalizují spodní 
světla v jeskyni.

3. Jak mám přijít do solné jeskyně 
oblečen? 

 Doporučujeme volné, pohodlné 
oblečení s dlouhým rukávem. Teplo-
ta v solné jeskyni je přibližně 22°C. 
Před vstupem do jeskyně každý klient 
obdrží jednorázové návleky, které jsou 
v ceně vstupenky. 

4. Jak často mám solnou jeskyni 
navštěvovat?

 V případě zdravotních problémů 
doporučujeme absolvovat 10 až 15 

imunitní systém a podporuje léčbu 
mnohých onemocnění a zdravotních 
problémů. Příznivě působí zejména 
na onemocnění horních a dolních cest 
dýchacích, nefunkčnosti štítné žlázy, 
srdečně-cévních onemocnění, chorob 
zažívacího ústrojí, dermatologických 
chorob, neurózy, stresu a stavů únavy 
nebo revmatizmu. Pobyt v solné jesky-
ni je rovněž vynikající prevencí proti 
chřipce.

7.  Je pobyt v solné jeskyni omezen 
věkem? Je vhodný pro děti?

 Pobyt v solné jeskyni můžete absolvo-
vat v každém věku. Je velmi vhodný 
rovněž pro děti (dětem do 1,5 roku 
návštěvu solné jeskyně konzultujte s 
lékařem). Vstup dětí do 12 let je povo-
len jen v doprovodu dospělé osoby. 

Relaxační lehátka v Solné jeskyni
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Turistická ubytovna TJ Slavoj 
láká do nového!

Kdo by nepotřeboval občas ubytovat některé známé a 
kamarády ve Velkých Pavlovicích? Určitě to znáte, známí za-
volají: „Ty, hele, chtěli bysme k Vám přijet na víno, domluv 
nám tam někde ubytování“ a Vy se starejte! 

Levné ubytování ve městě Vám nabízí nově zrekon-
struovaná ubytovna v areálu TJ Slavoj, která prošla v letech 
2004-2006 kompletní důkladnou opravou. K dispozici je 
zde nyní 19 pokojů s celkovou kapacitou 60 míst. Každá 
dvojice sousedících pokojů je vybavena samostatným so-
ciálním zařízením. Pokoje jsou dvoulůžkové a čtyřlůžkové. 

V roce 2007 a začátkem roku 2008 byla ubytovna dovy-
bavena novými matracemi a dřevěnými postelemi, které 
tak konečně nahradily „legendární“ staré  železné vojenské 
postele, které se stávaly v posledních letech skutečnou rari-
tou. Nové dřevěné postele jsou velmi pěkné a pohodlné a 
určitě i zvyšují nabízený komfort a standart ubytovny.

Pro informaci uvádíme, že cena noclehu na ubytovně TJ 
Slavoj se pohybuje v rozmezí 180 – 220,- Kč za noc.

Kontakty na ubytování:
mobil       604 604 991 – Čermák František
e – mail:   slavoj.vp@atlas.cz
web:        http://ubytovna.neprehledni.cz 

František Čermák

Halový turnaj starších žáků – ŠTAMBACHER  CUP  2008
Poslední lednovou sobotu proběhl ve sportovní hale velkopavlovické školy druhý ročník turnaje  žáků v sálové kopané  ŠTAMBACHER  

CUP  2008. Zúčastnilo se ho 8 mužstev starších žáků z našeho okresu.
Vítězem turnaje se stalo družstvo z Velkých Bílovic, které v dramatickém fi nále porazilo hráče  MSK Břeclav A výsledkem 4 : 1. V zá-

pase o 3. místo podlehli po vyrovnaném boji 0 : 0 až v penaltovém rozstřelu velkopavlovičtí žáci mužstvu SK Hodonín. Páté místo obsadili 
hráči Velkých Němčic, šesté MSK Břeclav B, sedmé místo obsadili domácí Velké Pavlovice B a poslední osmé místo Rakvice.

INZERCE ..............................................INZERCE ..............................................

Velké Pavlovice, Zelnice 53
tel.: 519 428 330, 777 595 592

ČISTÍRNA ODĚVŮ & SBĚRNA ČISTÍRNA ODĚVŮ & SBĚRNA 
PRÁDLA PRO CHARITUPRÁDLA PRO CHARITU

Otevírací doba:

Pondělí  12.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek   12.00 – 17.00 hod.

Budova kina – vchod od pošty v průchodu

Tel.: 774 598 855 (Zdenka Hasilová)

Čistírna oděvů ve Velkých Pavlovicích zajišťuje 
sběr oděvů pro břeclavskou charitu. 

Co můžete přinést? Oblečení pro miminka a potřebné pro 
nejmenší, oblečení pro dospívající a dospělé, spodní prádlo, kabá-
ty, bundy, čepice, kravaty, opasky, šály, šle, deky, peřiny, povlečení, 

záclony, závěsy, ubrusy, nezničené a zachovalé 
hračky, obuv. Po domluvě i ostatní oděvy a předměty.

Prádlo musí být čisté (vyprané, není třeba chemické z čistírny), 
pro snadnou manipulaci uložené v krabicích od banánů (jsou 

k dostání v obchodech s ovocem, v potravinách).

Oblastní charita Břeclav děkuje všem, kteří věci dosud odevzda-
li a pomohli tak sociálně slabým občanům v nouzi.

Zdenka Hasilová

SPORT ..................................................SPORT ..................................................

Firma STIFT CONTAINER, spol. s r. o., 
U Zastávky 1, 691 06  Velké Pavlovice 

hledá pracovníka 
pro obsazení pozice svářeč. 

Požadujeme praxi, nabízíme výhodné platové 
podmínky, práci v kvalitním pracovním týmu 

a možnost ubytování. 
Dále nabízíme k odprodeji administrativní budovu 
(3 patra), kterou je možné přestavět a zrekonstruovat, 

případně i na bytové jednotky. 

Bližší informace na tel.: 519 428 157 (pan Adámek).

Ing. Vladimír FISCH

� vedení účetnictví
��� daňová evidence
��� mzdy
��� daňová přiznání
��� VŠE I PRO CIZINCE

Ekonomické a účetní poradenství

HALOVÉ TURNAJE - Slavoj Velké Pavlovice - Oddíl kopané
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Ve skupině „A“, ihned po losování 
označené za „skupinu smrti“, tentokrát 
zklamal tým „Trsťani“, kteří bez několika 
opor na své soupeře nestačili. Další tři 
týmy byly vyrovnané, o vypadnutí „Kepáku“ 
rozhodlo vyrovnání Sadové ve vzájemném 
zápase několik vteřin před koncem.

V „B“ skupině se překvapivě suverénně 
vypořádala se svými soupeři „BOCA“, kde 
se velmi dobře střelecky prezentoval Lukáš 
Králík – 5 branek. Problémy s postupem 
měl obhájce „B – 52“, ale nakonec se mu 
podařilo odsunout na nepostupové příčky 
oba dva týmy ze Suchého řádku. 

V „C“ skupině pouze skóre rozhodlo 
o prvním místě Kolíků, druhý postupu-
jící byly Padělky. Sympatickými výkony 
se prezentoval Dorost, zklamáním bylo 
tentokrát vystoupení několikanásobného 
fi nalisty a vítěze turnaje Němčiček, které 
obsadily poslední místo.

Velmi zajímavá a vyrovnaná byla „D“ 
skupina, ještě před závěrečným zápasem 
skupiny mohly postoupit všechny týmy. 
Nakonec ale kvalitu prokázaly silné týmy 
Aligators Brumovice a Young Boys, i přes 
vyřazení podávali velmi dobré výkony 
zkušený  Radegast/SVOKR a mladíci v 
dresu mužstva  F4ever Team.

Nejdramatičtější čtvrtfi nále sehráli 
Lázeňští šviháci a Kolíci. Švihákům se 
výtečně vydařil vstup do zápasu, brzy vedli 
3:0 a později i 4:1. Ovšem Kolíci zbraně 
nesložili, zvyšovali svůj tlak a nakonec se 
jim podařilo zápas zremizovat výsledkem 
5:5. V penaltovém rozstřelu se už projevila 

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen JAROSLAV TETUR z Velkých Bílovic, cenu pro nejlepšího brankáře si po zásluze převzal domácí 
gólman DAVID VÁCLAVEK a nejlepším střelcem turnaje se stal s celkovým počtem 9 branek MICHAL POLÁŠEK z MSK Břeclav.

Halový turnaj starých pánů – O  POHÁR  MODRÝCH  HOR
Další, už první únorová sobota, patřila velkopavlovická hala naopak těm nejzkušenějším. Konal se zde tradiční turnaj starých pánů, 

který je zároveň i vzpomínkou na zesnulé bývalé fotbalisty velkopavlovického Slavoje (např. Klement Minařík, Pavel Latýn nejst. …). Ten-
tokrát proběhl turnaj pod názvem O pohár Modrých Hor.

Většina zúčastněných hráčů prokazovala, že ze svých fotbalových kvalit ztratili minimum a jednotlivá mužstva předváděla výborné 
výkony. Šest účastníků turnaje se utkalo systémem každý s každým a jediným mužstvem, které prošlo turnajem bez porážky, byl domácí 
Slavoj V. Pavlovice A  a po zásluze převzal pohár pro vítěze.

Na druhém místě skončilo družstvo z Vysočiny - Tatran Ždírec nad Doubravou, kteří sice uhráli remízu s vítězem turnaje, ale ztratili 
body v utkání proti Kobylí. Hráči Sokola Kobylí skončili nakonec na třetím místě a loňský vítěz, hráči ze slovenského družebního města 
Senica, tentokrát skončil až na 4. místě. Páté místo získal Slavoj V.Pavlovice B a šestý skončil další slovenský zástupce, mužstvo Modry.

Celý turnaj byl přehlídkou vynikajících osobností, nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen domácí VLADIMÍR ŘÁDEK a nejlepším 
brankářem byl vyhlášen ZDENĚK WASSERBAUER z mužstva Ždírce.

O cenu pro nejlepšího střelce se podělili dva hráči, kteří vstřelil shodně 11 branek. Byli to DUŠAN DVOŘÁK ze Ždírce a PETER 
BAUMGARTNER ze Senice.

František Čermák

zkušenost Kolíků a vystříleli si postup do 
semifi nále.

V dalším čtvrtfi nále se zrodilo 
překvapení, když ambiciózní Aligátoři 
vyřadili loňského vítěze turnaje  B – 52 po 
výsledku  3:1. V takticky vedeném zápase 
si vybojovala očekávaný postup Sadová po 
vítězství  2:0 nad mužstvem FC Padělky. 
Poslední čtvrtfi nále bylo jasnou záležitostí 
Young Boys, kteří porazili tým BOCA  5:1.

První semifi nále bylo velkým před-
stavením jediného mladíka v dresu Kolíků 
Pavla Šultése, který svým hattrickem po-
slal do boje o třetí místo tým Aligátorů po 
výsledku 4:2. Ve druhém semifi nále již 
unavení hráči Sadové nedokázali vzdo-
rovat mladíkům z YOUNG BOYS a pod-
lehli  0:6. Souboj „zklamaných“ o 3.místo 
v turnaji zvládla lépe Sadová a zvítězila 
nad Aligátory  2:1.

Finálový souboj přinesl rychlý nás-
tup Kolíků, kteří si neustále udržovali 
minimálně třígolové vedení a nakonec 
zaslouženě vyhráli 6:2. Velkou skvrnou na 
výborném sportovním vystoupení Kolíků 
bylo chování některých jejich hráčů, hlavně 
bývalého hráče V. Pavlovic a nyní Bořetic 
Petra Kirschbauma, na konci fi nálového 
souboje. Rozhodnutý zápas zbytečně 
vyhrotili několika potyčkami a Petr Kirsch-
baum v závěru naprosto nepochopitelně 
a zkratkovitě hrubě a vulgárně napadl 
rozhodčí turnaje. Velká škoda této skvrny 
na dalším vítězství Kolíků v turnaji, celkově 
už šestém v historii turnaje. 

Největší oporou Kolíků byl tentokrát 
mladík PAVEL ŠULTÉS, který si také po 
zásluze odnesl cenu pro nejlepšího hráče 
turnaje. Pavel Šultés pochází z Břeclavi, 
nedávno působil v ligové Olomouci a nyní 
nastupuje v dresu leadra druhé ligy 1.FC 
Synot U. Hradiště. Ani letos nedosáhli na 
vysněné vítězství ligoví dorostenci Synotu 
v dresu týmu Young  Boys. Tentokrát si 
odnesli alespoň dvě individuální ocenění. 
Nejlepším střelcem turnaje se stal MAR-
TIN KONVALINKA, který vstřelil v šesti zá-
pasech celkem 9 branek.

Nejlepším brankářem turnaje byl 
vyhlášen JAN  STRÝČEK, který je hráčem 
Velkých Bílovic, momentálně působí v 
Mutěnicích a jedná o svém případném 
angažmá v Jihlavě nebo MSK Břeclav. 
Třetí Sadová potvrdila svou dlouholetou 
kvalitu a již potřetí za sebou dokázala zís-
kat medailovou příčku. 

Jistě příjemným překvapením je čtvrté 
místo mužstva Aligators Brumovice. Kapi-
tán a zakladatel týmu Jakub Gremmel se 
dokázal obklopit velmi kvalitními hráči z 
okolí Brumovic, kteří se tentokrát vyva-
rovali nováčkovských chyb a problémů 
s disciplínou a zaslouženě prošli až do 
semifi nále. 

Také z tohoto ročníku potěšili pořa-
datelé svými fi nančními příspěvky spor-
tující mládež ve městě. Tentokrát přispěli 
fotbalovým a tenisovým žákům, školním 
zařízením ve městě (ZŠ, MŠ a Gymnázi-
um) a také DDM.

Pro zájemce a příznivce statistik 
jsme na webu města Velké Pavlovice 
uveřejnili výsledky všech doposud odeh-
raných ročníků turnaje, historické tabulky 
mužstev, statistiky nejlepších hráčů a 
střelců turnaje a mnoho zajímavostí z his-
torie turnaje. Všechny tyto údaje najdete 
po otevření webové adresy  www.velke-
pavlovice.cz  v sekci Sport pod odkazem  
Memoriál Vl. Trsťana.

Za organizační výbor turnaje 
František Čermák

Memoriál Vladislava Trsťana
XV. ročník štěpánského turnaje v malé kopané

O druhém svátku vánočním, na svátek sv. Štěpána, proběhl ve 
velkopavlovické sportovní hale již 15. ročník turnaje v malé kopané 
„Memoriál Vladislava Trsťana“. Opět soupeřilo 16 družstev o cenný pu-
tovní pohár a průběh turnaje ukázal, že se jednalo o jeden z nejkvalitněji 
obsazených ročníků. 
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Vážení příznivci badmintonu!
Přinášíme Vám čerstvé zprávy o II. ročníku mezinárodního 

badmintonového turnaje Reichman OPEN 2008.
V letošním roce došlo k velkému kvalitativnímu posunu jak 

z hlediska zúčastněných hráčů tak hlavně z důvodu zařazení tur-
naje do CZ-SK BADMINTON TOUR.

V rámci tohoto Tour jsou tyto turnaje :
1. PAVLOVICE OPEN  (únor - Pavlovice, CZ)
 (dvojhry, čtyřhry, mix) - Reichman
2. BRNENSKÉ JARO  (duben - Brno, CZ) 
 (dvojhry, čtyřhry, mix) - Komarovský, Černoch
3. SUMMER OPEN  (červen - Košice, SK)
 (dvojhry, čtyřhry, mix) - Purdeš
4. PREŠOV OPEN  (srpen - Prešov, SK)  
 (dvojhry, čtyřhry, mix) - Eliaš, Kurimai
5. BRNO B30+  (říjen - Brno, CZ)  
 (dvojhry, čtyřhry, mix) - Komarovský, Černoch
6. FINAL AMATER TOUR 2008  (listopad - Prešov, SK) 
 (dvojhry, čtyřhry, mix) - Kobulský, Eliaš, Kurimai

V roce 2007 se konal 29. ročník soutěže družstev v tenise 
neregistrovaných hráčů regionu Podluží. Systém soutěže se hraje 
jednokolově, každé družstvo s každým. Každé utkání se hraje jako 
jednodenní, v utkání se hrají celkem tři zápasy (v pořadí nejdříve 
dvě dvouhry a poté jedna čtyřhra). Tenisový klub Velké Pavlovice 
se účastnil 3. ligy od roku 2002. Po dvou letech si vybojoval místo 
ve 2. lize. 

V roce 2007 se 2. ligy účastnilo 10 družstev z celého regionu, 
kde TK Velké Pavlovice 7x zvítězil a umístil se na 2. místě. Zís-
kal možnost odehrát baráž o postup do 1. ligy. Rozhodující zápas 
se konal 2. října 2007 na kurtech STK Břeclav mezi družstvem 
Straka Corps Břeclav a TK Velké Pavlovice. V sestavě Cendelín 
Přemysl (Velké Pavlovice) a  Floder Pavel (Židlochovice) zvítězili v 
utkání 2 : 1.

Tenisovému klubu Velké Pavlovice se podařilo v týmovém 
složení Přemysl Cendelín, Dalibor Šefránek a Pavel Floder post-
oupit do elitní 1. ligy regionu Podluží.

Přemysl Cendelín

Základní pravidla tohoto 
Tour máte možnost najít 
prostřednictvím webové ad-
resy www.badec.cz. Přihlášky 
doručilo celkem 47 hráčů 
a to ze Slovenska, Polska 
a Česka. Pro různá zranění 
či onemocnění nepřijelo 6 
hráčů. Takže do letošního 
ročníku Reichman Open se 
prezentovalo celkem 36 mu-
žů a 5 žen.

Hrály se tyto kategorie: 
Dvouhra mužů - 36 hráčů
Dvouhra žen - 5 hráček
Čtyřhra muži - 16 dvojic
Smíšená čtyřhra - 5 dvojic

Herní systém:
Hrálo se na 1 set do 21 bodů 
bez prodloužení, při dosažení 
11 bodů se otáčely strany. 
Do čtvrtfi nále plastové míče 
po dohodě péřové. Od semi-
fi nále míče péřové. Finále se 
hrálo na dva hrané sety do 
15 bodů bez prodloužení. V 
případě rovnosti bodů roz-
hodovalo následné podání 
(podávající určen losem).

Dvouhra muži 
Hrálo se o dvě postupová 
místa v každé z 8 základ-
ních skupin. Po vyhodnocení 
následovaly vyřazovací boje 
– 16 postupujících hráčů 
v pavouku.

Dvouhra ženy  
Hrálo se ve skupině každý 
s každým. 

Čtyřhra muži
Dvojice (16) byly rozlosovány 
do pavouka – vítěz postu-
poval dále.

Smíšená čtyřhra
Hrálo se ve skupině každý s 
každým.

VÝSLEDKY 
JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

Dvouhra muži:
1. místo    Kamil Sedláček   
 SK Vranovice
2. místo     Zdeněk Doležel   
 BC Premiéra
3. místo     Tomáš Šplíchal    
 VS VUT Brno

S plným nasazením vstříc neposednému péřovému košíčku …
Foto: Karel Reichman

Velkopavlovičtí tenisté postoupili 
do I. ligy regionu Podluží

Badmintonový turnaj REICHMAN OPEN 2008

Dvouhra žen  
1. místo  Jana Belanová  
 Líšeň 
2. místo  Natalia 
 Czompoliová   
 Slovensko
3. místo   Lenka Gregová   
 Slovensko

Čtyřhra muži
1. místo    Barták – Poříz
2. místo   Belan – Hrdlička
3. místo  Matula
 – Seknička

Smíšená čtyřhra
1. místo    Belanová 
 – Matula
2. místo  Purdeš
 – Czompoliová
3. místo    Šaroch
 – Gregová

Výše uvedení hráči obdrželi 
za umístění věcné ceny, po-
háry a diplomy.

V letošním roce šlo o tur-
naj obsazený velmi kvalitně 
a velmi vyrovnaně. S tro-
chou drzosti se dá říci, že 
se jednalo o jeden s nejlépe 
obsazených amatérských 
turnajů. Mnoho soubojů bylo 
hráno až do rozdílu jednoho 
míčku. 

Celý den byl otevřený 
bufet, kde se mohli hráči, je-
jich doprovod, návštěvníci a 
diváci napít, najíst, nebo jen 
se tak občerstvit. V bufetu 
byly připraveny výrobky ze 
zabíjačky, lehčí těstovinové 
saláty, guláš, pivo, vínko i 
nějaké ty cukrovinky. O bufet 
se postarali: paní Mirka 
Dufková, slečny Barbora a 
Kateřina Reichmanovi, pan 
Ladislav Schäffer a jeho 
synové Jirka a Honza.

O plynulý provoz a zásob-
ování se celý den staral Petr 
Reichman ml. a Víťa Ilechko. 
O ozvučení se celý den sta-
ral pan Toník Schäffer. Kurty 
zapůjčila Hala Sprint Brno 
a Sokol Jehnice. Výsledky 
zapisoval a ve sporných 
případech rozhodoval pan 
Reichman.

Karel Reichman


