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V tomto směru se naše město na 
čerpání prostředků z evropských fondů 
cílevědomě připravovalo. S určitým 
předstihem vypracovalo strategický 
plán rozvoje města. Uspořádalo ur-
banisticko architektonickou soutěž na 
nové centrum. Výrazně se angažuje 
při založení nových svazků obcí jako 
společných žadatelů o dotace a stano-
vilo si priority a okruhy činností, které 
chce podporovat. Již několik let město 
aktivně podporuje propagaci v oblasti 
turistiky a cestovního ruchu, zejména 
v oblasti vinařství. Výrazně spolupracu-
je s okolními obcemi v oblasti společné 
propagace regionu pod záštitou Mod-
rých Hor. Výborná spolupráce se sta-
rosty obcí Bořetice, Němčičky, Vrbice a 
paní starostkou z Kobylí je v současné 
době nadějí na úspěch při jednání o 
poskytování dotací. Všichni v těchto 
obcích pochopili, že jen vzájemná spo-
lupráce vede ke kýženému úspěchu a 
již ani zdaleka nejsme žádní rivalové či 
konkurenti, jak by si někteří rádi mylně 
představovali.

Město také zahájilo jednání ohled-
ně vybudování dálničního sjezdu z 
D-2 u Velkých Pavlovic. Připravuje
novou podnikatelskou zónu v lokalitě 
Hodonínská a dokončuje přípravu 
inženýrských sítí v lokalitě Padělky. 
Každá z těchto akcí by si zasloužila 
rozsáhlejší komentář, ale to není 
předmětem tohoto příspěvku.

Na jednom z posledních jednání 
ZMě byla vznesena připomínka, že jsou 
občané málo informováni o záměrech 
města. Na to můžu reagovat jedi-
nou odpovědí. Všichni občané jsou 
srdečně zváni na pravidelná jednání 
zastupitelstva, kde se mohou seznámit 

se záměry města a připravovanými 
aktivitami. Přesto na základě této 
připomínky vedení města připravuje 
na počátek května besedu s názvem 
„Velké Pavlovice – je to jen na nás“. Na 
této besedě budou představeny plány 
i záměry města pro budoucí období. 
Každý občan se může k rozvoji města 
vyjádřit.

První evropské peníze pro Velké 
Pavlovice z nového programovacího 
období půjdou do oblasti životního 
prostředí. V rámci akce Čistá Dyje, 
připravené a.s. VAK Břeclav (město je 
akcionářem této společnosti), bude 
v roce 2008 proinvestováno ve městě 
více než 45 mil. Kč. Z toho spoluúčast 
města činí 3,6 mil. Kč. V rámci této re-
konstrukce budou bezvýkopovou tech-
nologií opraveny kanalizace v ul. Hlavní 
a rekonstruovány kanalizace Pod Břehy 
a V Údolí. Částečně bude dovybavena 
také ČOV. Další fi nanční prostředky z EU 
půjdou do výstavby nového sběrného 
dvora. V lokalitě Špitálek, v areálu a.s. 
Hantály, bude vybudován sběrný dvůr 
odpadů, který nahradí stávající provi-
zorní  na městském úřadě. Rozpočet 
této investiční akce činí cca 15 mil. 
Kč. Z toho dotace z EU by měla pokrýt 
90 % nákladů a je možnost získat až 
13,5 mil. Kč. I v tomto případě není 
realizátorem této akce město, ale do-
brovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod, 
který byl založen právě účelově pro 
tento způsob čerpání prostředků z EU. 
Další menší dotace by město mělo 
získat na vybavení hasičského sboru, 
výměnu podlahy v malé tělocvičně ZŠ. 
Zažádáno je i o dotaci na inženýrské 
sítě pro bytovou výstavbu v lokalitě 
Padělky. V roce 2008 je tedy do našeho 

města předběžně připraveno více než 
50 mil.Kč z dotačních titulů.    

Pro občany jsou samozřejmě 
důležité i investice do drobných oprav 
a úprav ve městě. Mohu je jen ujistit, že 
v rámci rozpočtu města je pro rok 2008 
počítáno s dalšími opravami chodní-
ků. Pokračovat se bude v terénních 
úpravách a ve výsadbách zeleně v le-
soparku u zastávky ČD i odbahněného 
rybníka. V rozpočtu se také počítá s 
vybudováním kolumbária (urnového 
háje), vybudování dalších parkovacích 
ploch i retardérů pro zpomalení dopravy 
a také s dokončením dětského hřiště 
za kostelem. V oblasti zatraktivnění 
regionu a turistiky je v plánu výstavba 
rozhledny v lokalitě Nadzahrady. Ve 
spolupráci se zahrádkáři a vinaři pak 
vybudování kapličky Sv. Urbana, pat-
rona vinařů v trati Nadzahrady nad 
šlechtitelskou stanicí.

V první výzvě zřejmě neuspěje náš 
strategický projekt na rekonstrukci 
sýpky. Přitom je tento projekt svým 
způsobem unikátní. Je to přesně tip 
projektů, které má zájem EU podporo-
vat. Projekt je koncepční, regionálního 
významu. Řeší rekonstrukci kulturní 
památky a je to projekt, po jehož rea-
lizaci dochází k dalším investicím ze 
strany soukromých investorů. Je založen 
na tom, co je pro náš kraj nejtypičtější. 
To je propagace vinařství, meruněk a 
folklóru.  Přesto jsem přesvědčen, že 
tento projekt bude realizován s pomocí 
evropských fondů.

         

Ing. Pavel Procházka
starosta Velkých Pavlovic

SLOVO STAROSTY ................................SLOVO STAROSTY ................................
S velkou slávou, ale i s netrpělivým očekáváním, odstartovalo vyhlášení prvních výzev a 

zároveň i schvalování projektů na čerpání dotací z evropských fondů v programovacím ob-
dobí 2007-13. Velké Pavlovice mají možnost čerpat fi nanční prostředky v rámci programu 
ROP Jihovýchod, který je určen pro kraje Jihomoravský a Vysočina. Již první vyhlášené 
výzvy a hodnocení projektů však naznačily, že bude o tyto prostředky nesmírně náročný 
boj a ani zdaleka nebudou uspokojeny požadavky všech žadatelů. Vždyť již v prvním kole 
výzev některé požadavky převýšily celkově alokované prostředky pro šestileté období. To 
by znamenalo, že v případě uspokojení všech požadovaných prostředků, by první výzva 
vyčerpala vyčleněné prostředky a na další výzvy by nic nezůstalo. Jasné tedy je, že ani 
zdaleka alokované prostředky nevyřeší problémy a požadavky všech obcí a měst v plné 
výši. Spíše se mohou stát startovací vzpruhou pro rozvoj a oživení regionů. Z našeho hle-

diska doufejme, že budou podporovány projekty, které mají koncepci a návaznost na další projekty dle zpraco-
vaných strategií.
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Rada města se za období od vydání mi-
nulého zpravodaje sešla 4x, mimo jiné 
se zabývala problematikou:

� projednala a vzala na vědomí infor-
mace o činnosti městského úřadu, in-
formace o investičních akcích města, 
a činnosti služeb města 

��� projednala zápis ústřední inventari-
zační komise a věstník vlády pro orgány 
krajů a orgány obcí 

��� schválila uzavření smlouvy s projek-
tantem UAD studio s.r.o., Mošnova 
3, Brno na vypracování PD na rekon-
strukci sýpky a uzavření smlouvy s TOP 
ARCH Desinge na vypracování PD pro 
stavební povolení včetně autorského 
dozoru na stavbu rozhledny

��� schválila umístění bankomatu České 
spořitelny na budovu sokolovny a sta-
novila výši nájemného za pronájem 
části budovy k tomuto účelu 

��� schválila příjemce částky vybrané 
pod vánočním stromem (10.175,-Kč) 
– Viniculum – denní stacionář pro děti 
s kombinovanými vadami a autismem 
v Mikulově

��� odsouhlasila návrh na vyřazení ma-
jetku příspěvkové organizace města 
ZŠ Velké Pavlovice, odpisové plány 
příspěvkových organizací města MŠ, 
ZŠ a gymnázia 

��� schválila žádost Jana Procingera, 
Brněnská 4 a Jaroslava  Bernata, Úvoz 
22, o pronájem pozemku za účelem 
zemědělského využití

��� odsouhlasila udělení výjimky z re-
gulačního plánu města v lokalitě 
Padělky, výjimka se týká posunutí za-
stavovací čáry oproti regulativům

��� odsouhlasila změnu plánu účetních 
odpisů gymnázia na rok 2008

��� schválila uzavření smlouvy o zřízení 
práva odpovídajícímu věcnému bře-
menu mezi Městem Velké Pavlovice 
a E.ON Česká republika, s.r.o. – jedná 
se o přeložku elektrického kabelu 
u kostela a u školy

��� odsouhlasila věcný dar v hodnotě do 
výše 1500,- Kč pro vítěze výstavy foto-
grafi í „Modré Hory“

��� odsouhlasila vrácení rozdílu daně 
z prodeje bytů kupujícím vlastníkům 
jednotlivých bytových jednotek  

��� neschválila a nedoporučila ZMě od-
souhlasit prodej pozemků ve zjed-
nodušené evidenci za cihelnou –
pozemky se nachází v lokalitě, která 

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

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice

je v ÚPD města navržena pro výstavbu 
sklepů

��� schválila prodej starého hasičského 
auta Škoda 706 CAS 25 na náhradní 
díly za cenu 35 tis. Kč

Zastupitelstvo města na svém VIII. za-
sedání, které se konalo 25. února 2008 
projednalo:

��� schválilo záměr realizovat projekt 
zřízení Centra moravských tradic 
(CMT)

��� schválilo smlouvu o smlouvě budoucí 
na převedení vlastnických práv k ob-
jektu kontribučenské sýpky do vlast-
nictví města a odsouhlasilo CMT jako 
službu veřejného zájmu

��� schválilo zajištění potřebného pro-
vozního fi nancování CMT z prostředků 
městského rozpočtu po zahájení 
činnosti CMT, podání žádosti o dotaci 
na realizaci projektu zřízení CMT do 
oblasti podpory 2.1, ROP NUTS II Ji-
hovýchod a předložený návrh „Obchod-
ní smlouvy o poskytování poradenských 
služeb“ na zpracování žádosti o dotaci 
z ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa 
2, oblast podpory 2.1 mezi Městem 
Velké Pavlovice a společností Aspira 
Invest, s.r.o.

��� schválilo program rozvoje města  
��� schválilo podání žádosti na zařazení do 

zásad územního rozvoje Jm kraje - do 
návrhových ploch dálniční křižovatku 
na D2 (Velké Pavlovice)

��� schválilo podání žádosti o změnu ÚP 
VÚC Břeclavska – na zařazení dálniční 
křižovatky na D2 (Velké Pavlovice) 
z rezervy do návrhu

��� odsouhlasilo odkoupení pozemku parc.
č. KN 4524/1, k.ú. Velké Pavlovice pro 
podnikatelskou výstavbu od PF ČR za 
částku 1.104.900,- Kč a náklady spo-
jené s převodem pozemku 

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

Člen ZMě Jan Kadlec uplatnil připomínku 
týkající se směn a prodeje pozemků 
v katastru Velkých Pavlovic, kdy vlast-
níci chtějí pozemky prodat, chybí však 
zaměření pozemků.
Na otázku odpověděl starosta města 
– připravena je pozemková úprava, 
která  bude řešit všechny pozemky mimo 

zastavěnou část katastru města.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se dotázal, 
proč byly, mimo vítězný projekt pro CMT, 
vypracovávány další studie.
Starosta města – podmínka, že bude 
vítězný projekt vybrán pro realizaci, ne-
byla v soutěži stanovena. Soutěž byla 
řádně vyhodnocena, vzhledem k tomu, 
že nedošlo k dohodě s vlastníky všech 
objektů, byly první tři vítězní architekti 
vyzváni k úpravě svých návrhů a zapra-
cování připomínek a požadavků vlastní-
ků objektů. V současné době jsou je-
jich návrhy odevzdány a probíhá hodno-
cení.

Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík – ve špat-
ném stavu jsou chodníky v ul. Hlavní a 
Nová, na kdy je plánována jejich oprava.
Starosta města – MěPo průběžně kon-
troluje a vede seznam o stavu chodníků, 
které jsou po určitých úsecích každým 
rokem opravovány, v opravách se bude 
pokračovat dle naléhavosti a potřeb 
i v letošním roce.   

Paní Alena Cendelínová poděkovala 
členům RMě za zrušení diskoték v so-
kolovně, které jsou vždy provázeny vel-
kou hlučností a rušením nočního klidu. 
Doporučuje také přemístění kulturního 
sálu (sokolovny) do jiného místa.
Starosta města – členové rady se po-
řádáním diskoték v sokolovně zabývali 
několikrát, příčinou zákazu byly stížnosti 
na hluk, rušení nočního klidu a nepořádek. 
Město má snahu kulturní akce podpo-
rovat. Objekt sokolovny je však pro akce 
typu diskoték nevhodný, není odhlučněný 
a nemá pro tento druh zábavy dostatečné 
zázemí. Zda se sokolovna v budoucnu 
opraví nebo zcela odstraní, je otázkou po-
souzení výsledků architektonické soutěže.  
Nepředpokládá, že by se sokolovna v brz-
ké době rušila.

Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se dotázal, 
zda je znám investor, který koupí pozemky 
v podnikatelské zóně.
Starosta města – o odkoupení pozemků 
projevily zájem zahraniční fi rmy, z toho 
nejdále je jednání s dánskou společností, 
která se zabývá dodáváním a čištěním 
pracovních oděvů. Zaměstnávat by měla 
cca 35 – 50 lidí. Dalším vážným je bel-
gická developerská společnost zabývající 
se výstavbou a pronájmem výrobních hal. 
O odkoupení pozemků se však zajímají 
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i místní podnikatelské subjekty, je však 
nyní předčasné hovořit o konkrétních 
zájemcích. 

Zastupitelstvo města na IX. zasedání, 
které se konalo 28. března 2008, pro-
jednalo:

��� schválilo plnění rozpočtu za rok 2007 
– celkové příjmy 61 284 077 Kč, cel-
kové výdaje 52 209 091 Kč a celkové 
fi nancování 9 074 986 Kč a plnění 
sociálního a kulturního fondu za rok 
2007

��� schválilo rozpočtové opatření 1/2008 
– celkové příjmy zvýšení o 1 851 tis. 
Kč, celkové výdaje zvýšení o 5 851 
tis. Kč a celkové fi nancování zvýšení 
o 4 000 tis. Kč

��� odsouhlasilo investiční příspěvek Měs-
ta pro Dobrovolný svazek obcí Čistý 
Jihovýchod do výše 500 000 Kč na rok 
2008 v souvislosti se splátkou úvěru 
a úroků pro výstavbu sběrného dvora 
v celkové hodnotě 5 mil. Kč

��� schválilo zrušení dílčí změny č. 3.09 – 
průmyslová zóna – rozšíření navržených 
ploch výroby z návrhu změny č. 3 
územního plánu sídelního útvaru Velké 
Pavlovice  

��� schválilo uzavření rámcové smlouvy 
o zajištění plynofi kace části města 
v lokalitě Padělky II., dodávky zemního 
plynu a provozování plynárenského 
zařízení mezi Městem Velké Pavlovice 
a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 1, Brno

��� odsouhlasilo zajištění fi nančních pro-
středků na výstavbu technické infra-
struktury pro podnikatelskou zónu do 
výše 15 mil. Kč a uzavření smlouvy 
s fi rmou Berendsen za podmínek, 
že dojde ke kladnému stanovisku 
Ministerstva průmyslu a obchodu ve 
věci umístění provozovny Berendsen 
v podnikatelském parku Velké Pav-
lovice a současně dojde ke vzdání se 
přednostního práva odkupu pozemků 
PF ČR k pozemku koupeného Městem 
Velké Pavlovice od PF ČR

��� odsouhlasilo prodej majetku města dle 
vyhlášky o prodeji nemovitostí:

 �� prodej části pozemku KN parc.
č. 2210 v k.ú. Velké Pavlovice, 
rozděleného geometrickým plá-
nem č. 1366-2/2007, na dva 
nově vzniklé pozemky 2210/4 
o výměře 487 m2 a 2210/5 o vý-
měře 340 m2, za účelem výstavby 
rodinných domů, přihlášenému 
zájemci s nejvyšší cenovou nabíd-
kou, nejnižší přípustná nabídka 
bude 250,- Kč za 1 m2

 ��� prodej pozemku KN parc. č. 
4649/303 o výměře 849 m2 a 
pozemku KN parc. č. 4649/304 
o výměře 871 m2 v k.ú. Velké Pav-
lovice za účelem výstavby rodin-

ných domů, přihlášenému zájem-
ci s nejvyšší cenovou nabídkou, 
nejnižší přípustná nabídka bude 
250,- Kč za 1 m2

 ��� prodej pozemku KN parc. č. 
1892/2 v k.ú. Velké Pavlovice 
o výměře 24 m2 manželům Mi-
loslavu a Anděle Krejčiříkovým, 
Starohorská 28, Velké Pavlovice, 
z důvodu dořešení vlastnictví po-
zemku pod garáží 

 ��� prodej části pozemku KN parc. č. 
4466 a 4467 v k.ú. Velké Pavlo-
vice panu Květoslavu Fišrovi, Pod 
Břehy 4, Velké Pavlovice, z důvodu 
stavby garáže 

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

Členka ZMě Ivana Vojtěšková uplatnila 
připomínku žen k budovanému dětskému 
hřišti u kostela, je tam nepořádek, jsou 
obavy, že prolézačky nejsou pro děti vhod-
né, jsou nebezpečné.
Starosta města – dětské hřiště není 
dokončené, v jarních měsících se bu-
dou provádět další úpravy a hřiště se 
doplní dalšími prvky, např. hradem se 
skluzavkou. Toto zařízení bude dodávat 
fi rma dodávající tyto prvky s atestem 
bezpečnosti. Stávající prvky se nechají 
posoudit bezpečnostním technikem, úraz 
se však může stát jakýmkoliv způsobem, 
je nutné, aby maminky si na děti také 
patřičně dohlédly.
Ing. Marie Šmídová se dotázala proč byl 
odložen projekt studentů, na jehož rea-
lizaci měly přispět Naftové doly, které však 
nakonec od nabídky odstoupily. Projekt byl 
po stránce bezpečnosti vyhovující. Výho-
dou byla i možnost realizace za přispění 
rodičů.
Starosta města – tento projekt nemá 
město k dispozici, hřiště je před dokon-
čením a pokud se někdo chce  při výstavbě 
angažovat, bude vítán.

Členka ZMě Ing. Marie Šmídová uplatnila 
dotaz, zda bude v ul. Dlouhá v blízkosti 
dětského hřiště umístěn zpomalovací re-
tardér.
Starosta města – v letošním roce je v plánu 
umístit na místních komunikacích hned 
několik zpomalovacích retardérů, vhod-
nost těchto míst bude teprve posouzena.

Členka ZMě Ing. Marie Šmídová – realitní 
kancelář nabízela k prodeji RD Josefa 
Kaluse, Dlouhá 42, zda město odprodalo 
p. Kalusovi pozemky v zahradě, jak bylo 
na jednání ZMě odsouhlaseno. 
Starosta města – na jednání ZMě se 
jednalo pouze o snížení kupní ceny, s tím 
ZMě nesouhlasilo a pozemky jsou stále ve 
vlastnictví města. Nemůže je tedy realitní 
kancelář nabízet.

Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík – zda se 
počítá v rozpočtu s vybudováním retar-
déru V Údolí.
Starosta města – ano, předpokládáme, že 
retardér bude vybudován po dokončené 
opravě kanalizace.
 
Člen ZMě Jiří Hanzálek se dotázal na 
možnost vybudování přístřešku auto-
busové zastávky naproti školy před RD 
Reichmanových.
Starosta města – záležitost je předmětem 
jednání, uvažuje se o přemístění zastávky 
naproti školy včetně vybudování nového 
přístřešku.

Paní Věra Hercogová – vztahuje se na 
provedené práce zateplení a omítek ZŠ 
záruka, nad vchodem do školy o u oken je 
pruh fasády mokrý.
Starosta města – se stavební fi rmou Miku-
lica již byly některé závady řešeny, řešena 
bude i tato záležitost.

Paní Věra Hercogová dále uplatnila při-
pomínku týkající se opravy vstupu na 
schodiště v ul. Starohorská, do jejího 
bytu, kde je mokrá zeď. Záležitost byla již 
několikrát v minulosti řešena s bývalým 
vedením města, se stavebním úřadem 
i s pojišťovnou a stále není dořešena. 
Starosta města vyzval paní Hercogovou, 
aby se za účelem řešení této věci dostavi-
la za pracovníky na městský úřad.
Paní Věra Hercogová se dále, i za občany 
města, přimluvila, aby byl pomník padlých, 
který je ve velmi špatném stavu, opraven.
Starosta města – vysvětlil situaci ohled-
ně všech pomníků a soch na Náměstí 
9. května, město se bude snažit na opra-
vu pomníku vyčlenit fi nance z rozpočtu 
města.

Paní Ludmila Konečná se dotázala, jak je 
možné, že ve zpravodaji bylo zveřejněno 
p. č. pozemku, na kterém se bude stavět 
rozhledna, když toto p.č. je na jejím listu 
vlastnictví a nikdo s ní dosud nejednal. 
Starosta města – pozemky, na kterých 
se bude rozhledna stavět má město vy-
koupeny, pravděpodobně došlo k omylu 
a paní Konečná má čísla pozemků stej-
ná, zřejmě ale dle evidence PK, což jsou 
pozemky v jiné lokalitě. Přesto požádal, 
aby se paní Konečná dostavila na MěÚ za 
paní tajemnicí a vše si vyjasnili.

Paní Ludmila Konečná – kdy bude 
prováděna oprava silnice v ul. Brněnská.
Ing. Ladislav Hádlík, ředitel Správy a údržby 
silnic – v současné době se připravuje PD 
pro územní řízení, celý projekt se z důvodů 
přípravy a návrhů nového záměru v areálu 
Moravské Agry posunul, došlo ke zdržení, 
oprava by měla probíhat v roce 2009.

Jitka Krátká, tajemník MěÚ
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 Modrohorská rozhledna 
 nad Velkými Pavlovicemi 
 dostává reálnou podobu 
 (1. 3. 20008)
 Zanedlouho vyroste mezi Velkými Pav-

lovicemi a Bořeticemi, v trati Nad Zah-
radami a současně i trase cyklo-
stezky Modré Hory, nová dřevěná roz-
hledna. Její výstavba díky spolupráci 
se spřáteleným městem Ždírec nad 
Doubravou z kraje Vysočina dostává již 
konkrétní podobu. Jak bylo zmíněno, 
převažujícím stavebním materiálem 
bude dřevo (v kombinaci s kovem), 
které Velkým Pavlovicím dodá právě 
město Ždírec nad Doubravou.

  Nová rozhledna s vyhlídkovou ploši-
nou ve výši 15 metrů ukáže městečko 
Velké Pavlovice v plné kráse. Autorem 
návrhu rozhledny je Ing. Olšina, který 
několik podobných staveb již reali-
zoval ve Východočeském kraji. Vlastní 
rozhlednu doplní dva objekty ve stylu 
vinných sklípků, které budou sloužit 
pro prodejnu občerstvení a suvenýrů 
a sociální zařízení. Pokud se městu 
Velké Pavlovice podaří získat na pro-
jekt fi nanční prostředky, mohla by 
být rozhledna již v září letošního roku 
při příležitosti akce Klubu českých 
turistů otevřena. 

 Jednu zlatou za Sauvignon, dalších 
osm stříbrných přidělila mezinárod-
ní porota Veltlínskému zelenému, 
pozdněsběrovému Ryzlinku rýnské-
mu, Rulandskému šedému, Ryzlinku 
vlašskému, Tramínu červenému výběr 
z bobulí, Hibernalu výběr z hroznů, 
pozdněsběrovému Zweigeltrebe a Ca-
bernetu Moravia.  

 

 Hasičské auto MAN CAS 20 
vyjíždělo premiérově v noci 

 (21. 3. 2008)
 Nové zásahové vozidlo MAN CAS 20 

uskutečnilo svůj premiérový výjezd 
během noci z 20. na 21. března 2008, 
kdy ve 2.30 hod. vyrazilo ke svému 
prvnímu zásahu. 

 V katastru obce Zaječí hořel u polní 
komunikace osobní automobil. Na 
místě zasahovala také jednotka HZS 
JmK Hustopeče. Požár byl zlikvidován 
dvěma proudy tzv. vysokotlaké vody. 
Ve shořeném vozidle se naštěstí ne-
nacházela žádná osoba.  

 Jednotka SDH Velké Pavlovice za-
sahovala v měsíci březnu již potřetí. 
1. března 2008 – živelná pohroma, 
Šitbořice, odstraňování spadlých 
stromů z komunikace, 14. března 
2008 – dopravní nehoda, tzv. 
Maršíkova zatáčka – Velké Pavlovice, 
odstraňování následků a 21. března 
2008 – požár vozidla, Zaječí, likvi-
dace požáru. Od počátku roku 2008 
vyjíždějí hasiči z Velkých Pavlovic prů-
měrně jednou týdně.

 Malí velkopavlovičtí 
 fotbalisté pomohli 
 k vítězství MSK Břeclav
 (26. 3. 2008)
 Odchovanci velkopavlovické fotbalové 

základny Dominik Kunický a Tomáš 
Plšek hrající v současné době za MSK 
Břeclav se svým týmem v neděli 23. 
března zvítězili na mezinárodním tur-
naji v rakouském Böheimkirchenu. 

 V turnaji se utkali se zástupci čtyř 
států - Rakouska, Německa, Sloven-
ska a Maďarska. Hrálo se systémem 
každý s každým. V prvním zápase 
proti maďarskému Sümeg VSE zví-
tězili 1 : 0, v zápase s pořádajícím 
SV Würt Böheimkirchem přispěl gól 
Dominika Kunického k vítězství 3 : 0, 
s německým Böhmenkirchem vyhráli 
1 : 0 a v posledním zápase se sloven-
ským týmem MFK Rusovce jim remíza 
stačila na celkové prvenství v turnaji.

 Dominikovi i Tomášovi srdečně gratu-
lujeme a přejeme spousty dalších fot-
balových úspěchů!

 Žáci I. stupně ZŠ 
 navštívili knihovnu 
 (3. 4. 2008)
 V rámci vyučování literatury se žáci 

základních škol seznamují i s bib-
liografi ckou gramotností. Jinak tomu 
není ani I. stupni Základní školy ve 
Velkých Pavlovicích. Děti navštěvující 
letos II. A, III. A, III. B a IV. A třídu se 
z tohoto důvodu přišly za doprovodu 

svých paní učitelek 
podívat do velkopav-
lovické Městské 
knihovny. Návštěva 
byla pro všechny 
malé žáčky velkým 
zážitkem a mnohé z 
nich inspirovala k za-
registrování se, pravi-
delným návštěvám 
knihovny a především 
ke krásnému koníčku 
- čtení. 

Návrh rozhledny 
nad Velkými Pavlovicemi,

která bude vystavěna nad ŠSV 
v trati Nad Zahradami

Foto: Ing. Pavel Procházka

 Devět medailí pro Balouna 
 (12. 3. 2008)
 Radomil Baloun na prestižní mezi-

národní soutěži vín ve Francii šokoval 
svět. Jeho vína ročníku 2007 získala 
ve Francii na soutěži vín Vinalies Inter-
nationales celkem devět medailí. Nové hasičské auto MN CAS 20
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 Katastr města je bohatší 
 o 550 nových stromků 
 (3. 4. 2008) 
 Začátkem dubna 2008 se 

naše město opět o něco více 
zazelenalo. Díky pracovníkům 
Služeb města V. Pavlovice bylo 
vysazeno na rekultivovanou 
skládku u Němčiček přes 500 
vzrostlých sazenic vrb a topolů. 
Dalších téměř 50 nových 
ovocných stromků utvořilo 
alej podél cesty vedoucí přes 
ulici Zelnice směrem k obci 
Starovičky – přesně tudy vede 
i cyklostezka Krajem André. 

Žáci III. A a IV. A třídy, Foto: Karolína Bártová

 Ochrana včelstev před 
varroázou 

 (8. 4. 2008)
 Katastrofa za katastrofou se 

valí na chovatele včel. Po moru 
včelího plodu se nyní vinou 
teplé zimy nadmíru daří roztoči 
roznášejícímu nákazu varroázu, 
která včelstva rychle decimuje. 

 Veterináři nařídili urychlené 
přeléčení, jinak hrozí kritický 
nedostatek medu a také ovoce, 
protože brzy by květy neměl kdo 
opylovat. Varroáza pochází z In-
die, kde však včely získaly imu-
nitu. Evropské včely jsou proti in-
fekci zcela bezbranné. Proto už 
začátkem března vydala Státní 
veterinární správa (SVS) pokyny 
včelařům v celé republice.

 Jak zdůraznil její mluvčí Josef 
Duben, poprvé v historii tlumení 
varroázy postihly hromadné 
ztráty včelstev v roce 2007 a na 
počátku letošního roku i řadu 
oblastí České republiky. Ošetření 
je velmi náročné. Jeden den 
roztoče nenajdete, ale pak stačí 
kontakt včel s těmi divokými, 
které jsou nákazou promořeny, 
a můžete začít nanovo. Kraj-
ské veterinární správy už obes-
laly obce vyhláškou přikazující 
preventivní opatření. „Letos 
jsme ještě přísnější než v mi-
nulých letech. 
Nařízení se týká 
všech včelstev 
a zatímco v mi-
nulosti stačil 
laicky řečeno po-
střik, nyní musí 
každý včelař za-
víčkovaný plod 
potírat léčebnou 
emulzí,” vysvětlil 
ředitel Krajské
veterinární sprá-
vy v Ostravě Ja-
romír Polášek. 
Přísnější budou i 
kontroly.

Nová ovocná alej za Zelnicemi 
lemující cyklostezku Krajem André

Foto: Karolína Bártová

 Anketa pro veřejnost 
 – novinka webu města 

Velké Pavlovice 
 www.velke-pavlovice.cz 
 (8. 4. 2008)
 Kdo navštěvuje pravidelně ofi -

ciální internetové stránky měs-
ta Velké Pavlovice, určitě zde 
zaregistroval v úterý 8. dub-
na 2008 zajímavou novinku 
v podobě ankety, do které může 
každý prostřednictvím jediného 
kliknutí myší poslat svůj cenný 
hlas a tak se aktivně zúčastnit 
veřejného dění v našem městě.

 Prvním tématem byl vítězný 
projekt nové kaplička patrona 
vinařů Sv. Urbana, která bude 
v neděli 11. května 2008 slav-
nostně vysvěcena v trati Nad 
Zahradami (nedaleko ŠSV). Pta-
li jsme se, jestli se Vám návrh 
kapličky líbí. Během prvních 24 
hodin funkčnosti ankety hlaso-
valo na 40 návštěvníků stránek. 
Děkujeme Vám všem předem 
za cenné hlasy k nastolených 
tématům anket! 

 

 Dětské hřiště za 
kostelem se připravuje 

 na jarní invazi dětí 
 (8. 4. 2008)

Zaměstnanci Služeb města při instalaci 
ochranných sítí na hřišti za kostelem

Foto: Ing. Zdeněk Karber

 Od loňského roku probíhá 
budování nových objektů a 
úpravy na dětském hřišti u kos-
tela. Během dubna 2008 zde 
zaměstnanci Služeb města V. 
Pavlovice nainstalovali z důvodu 
zvýšení bezpečnosti dětí při 
míčových hrách ochranné sítě a 
zároveň dokončili fi nální úpravy 
na oplechování pergoly včetně 
ochranných nátěrů.  

Karolína Bártová

II. A třída, Foto: Martin Duhanský

III. B třída, Foto: Karolína Bártová
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Na kurzech jsme se spoustu věcí 
naučili a ke spoustě dalších dostali 
návod. Tak jako ve škole jsme plnili 
domácí úkoly, ty jsme samozřejmě 
konzultovali snad všude, v obchodě, 
na poště, v knihovně i na hřbitově a 
jejich vypracování si navzájem kontro-
lovali. 

Na vypracování nejtěžšího domá-
cího úkolu jsme naštěstí měli celý 
měsíc. A zadání? Vypracovat akrosti-
kum na české panovníky a umět je 
podle něho všechny napsat. Jistě 
uznáte sami, že už jenom vypracování 
pomůcky tak, aby se vám nepopletli 
všichni ti Boleslavové a Bořivojové ne-
ní nic snadného, a že těch panovníků 
od Sáma po Klause už v naší historii 
bylo! I když to bylo trochu náročnější, 
úkol jsme splnili a na slavnostním 
ukončení kurzu se i navzájem pobavili 
při čtení těch nejpodařenějších akros-
tik. Na závěr, po splnění testu, jsme 
obdrželi certifi káty o úspěšném absol-

Vážení občané, 
máte-li zájem přispět svým článkem do 
Velkopavlovického zpravodaje a nebo 

zde zveřejnit svůj inzerát, přinášíme Vám 
přehled redakčních uzávěrek Velkopavlo-

vického zpravodaje pro rok 2008.  

Termíny redakčních uzávěrek 
Velkopavlovického zpravodaje 

pro rok 2008:

Číslo III/2008 uzávěrka 9. června 2008 
Číslo IV/2008 uzávěrka 11. srpna 2008 
Číslo V/2008 uzávěrka 6. října 2008 
Číslo VI/2008 uzávěrka 1. prosince 2008 

K těmto termínům můžete 
odevzdávat jak příspěvky tak inzeráty 

(nejlépe prostřednictvím e-mailu) 
na adrese redakce: 

Turistické informační centrum 
Velké Pavlovice, Hlavní 9, 

kontaktní osoba – Karolína Bártová, 
tel.: 519 428 149, 777 736 413, 

e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz.  

Ceník inzerce 
ve Velkopavlovickém zpravodaji:

Formát A4 (jedna celá strana) 2.200,- Kč
Formát A5 (1/2 strany) 1.100,- Kč
Formát A6 (1/4 strany) 600,- Kč
Formát A7 (1/8 strany) 300,- Kč

Těšíme se na Váš zájem a spolupráci!

Za redakční radu 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.

        Petr Hasil, Městská policie V. Pavlovice

Ze slavnostního předávání certifi kátů úspěšným absolventům 
kurzu trénování paměti. Foto: Věra Procingerová

Trénování paměti u konce
V sobotu 12. dubna 2008 jsme společně, téměř v plné sestavě ukončili 

začátečnický kurz trénování paměti. Po celou dobu trvání kurzů, to zna-
mená 10 týdnů, nám přálo počasí, bylo přiměřeně zima, aby účastníci místo 
na kurz neutíkali na pole a do vinohradů. 

vování kurzu trénování paměti. 
Celý kurz byl velmi příjemný, pou-

čný i zábavný a dokonce se ozývaly 
hlasy, že už nám jenom chybí reportéři 
TV Prima, kteří natáčeli zahájení. O 
tom, že si na kurzech skutečně trénu-
jeme paměť se na závěrečné hodině 
přesvědčil i starosta Ing. Pavel Pro-
cházka, když si společně s námi zku-
sil vypracovat cvičení na zapamato-
vání tváří a jmen. 

Na závěr bych chtěla poděkovat 
knihovnici, paní Ludmile Plhalové za 
zprostředkování kurzů, instruktorům 
Bc. Dušanu Průdkovi a jeho kolegyni 
Jitce Horákové z hustopečského Cen-
tra celoživotního vzdělávání, vedení 
města za to, že nám poskytlo prostory 
a navíc výrazně fi nančně přispělo na 
pořádání kurzů a v neposlední řadě i 
samotným účastníkům kurzů, za je-
jich snahu, trpělivost a pravidelnou 
účast.

Věra Procingerová

Výzva redakční rady Výzva redakční rady 
Velkopavlovického Velkopavlovického 

zpravodajezpravodaje
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ECHENON – www.echenon.fr
Stát – Francie
Region – Bourgogne
Počet obyvatel – 688
Nadmořská výška – 181 m n. m.

Přátelství bez hranic …
Velké Pavlovice – Echenon

Řekněte, kdo z nás by nechtěl 
„ochutnat“ celý svět? Objevovat 
místní kulturu, poznávat zvyky, his-
torii i současnost dalekých, ale snad 
ne až tolik vzdálených národů? Jed-
na z takových možností se velkopav-
lovickým občanům nabízí v rámci 
mezinárodních družebních vztahů 
uzavřených ve Francii. Na zemědělském 
venkově v oblasti Burgundska, v kantonu 
St. Jean-de-Losne, leží malá obec Eche-
non, kde žije necelých 690 obyvatel.

U zrodu stál Mgr. Vladimír Moškvan, 
tehdejší učitel Základní školy v Brně, 
rodák z Velkých Pavlovic, za francouz-
skou stranu pak ředitel školy v Echenonu 
pan Jean Paul Pechoux. Rozvíjející se 
společné myšlence na vytvoření partner-
ských vztahů předcházelo společné set-
kání žáků obou škol. 

Partnerská smlouva o spolupráci byla 
slavnostně podepsána 23. srpna 1992 u 
příležitosti první ofi ciální návštěvy občanů 
Velkých Pavlovic v Echenonu. Starosta 

Echenonu pan Michel Ligiot a starosta 
Velkých Pavlovic pan Ing. Martin Bálka 
tehdy společně uzavřeli tento slavnostní 
slib:

„My, starostové obou obcí, zvo-
lení ve svobodných volbách našimi 
spoluobčany, jisti si tím, že odpovídáme 
hlubokým touhám a opravdovým přá-
ním obyvatelstva, se kterým máme 
každodenní styky a jehož zájmy spravu-
jeme, vědomi si toho, že západní civili-
zace měla kolébku v našich „komunách“ 
a že duch svobody se zrodil z práv, která 
si dokázaly dobýt, beroucí v úvahu, že 
vývoj dějin musí pokračovat v otevřeném 

světě, ale že tento svět se stane lidským 
jen tehdy, až budou žít svobodní lidé ve 
svobodných městech, skládáme dnes 
tento slavnostní slib:

Udržovat trvalá pouta mezi měst-
skými radami našich obcí a usnadňovat 
výměnu občanů ve všech oblastech, aby 
se mohl rozvíjet, díky lepšímu vzájem-
nému porozumění, živý pocit evrop-
ského bratrství.  

Naše společné úsilí bude takto 
přispívat všemi možnými prostředky k 
úspěchu nezbytného díla míru a rozkvětu 
evropské jednoty…“

Tak se i stalo. Za ta léta byla, často i 
přes značnou jazykovou bariéru, navázá-
na četná přátelství, která v mnohých 
rodinách přetrvávají dodnes. Společná 
setkání bývají vždy velmi srdečná a 
přátelská. Ubytování v rodinách přátelské 
vztahy podstatně utužuje. Během vý-
měnných pobytů jsou podnikány výlety za 
poznáním kulturních památek, přírodních 
a turistických krás obou zemí, exkurze 
do vinařských oblastí. Milá a srdečná 
setkání, ač v různých koutech Země, 
společně strávené dny, chvíle a okamžiky 
tak zůstávají nesmazatelně vryty v mys-
lích našich i francouzských občanů. 

Dagmar Švástová

Francouzský ECHENON – již šestnáctým rokem 
partnerským městem Velkých Pavlovic

Historicky první partnerská smlouva o přeshraniční spolupráci, kterou kdy uzavřelo město Velké Pavlovice, 
byla ztvrzena podpisy představitelů francouzského městečka ECHENON a města Velké Pavlovice. Stalo se tak 
23. srpna 1992 při příležitosti první ofi ciální návštěvy občanů Velkých Pavlovic v Echenonu, malém městečku 
sídlícím cca 20 km od známějšího města Dijon v Bourgognské oblasti Francie.  

Letecký pohled na Echenon 
s dominantní budovou radnice.
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Sysel dorůstá délky okolo 20 
centimetrů a dosahuje váhy 200-
400 gramů. Tento okatý hlodavec 
z čeledi veverkovitých má hustý, 
hnědavý kožíšek. Toto zbarvení mu 
vydatně pomáhá při maskování se v 
místech, kde se pohybuje. Je o něco 
větší než jeho příbuzná - veverka. 
Na rozdíl od veverky má ale krátký 
ocas, malé ušní boltce a přiléhavou 
srst. 

Čtyřprsté přední končetiny jsou 
o hodně kratší, než zadní. Sysel se 
neliší od veverky pouze vzhledem, 
ale i způsobem života. V žádném 
případě ho totiž neuvidíte v korunách 
stromů. Naopak veverku asi neu-
vidíte na poli plném obilí, kukuřice, 
pícnin či jiných zemědělských plo-
din, které jsou syslovi potravou. V 
době, kdy tyto rostliny ještě nejsou 
plně vzrostlé si pochutnává sysel i 
na trávě či klíčících již zmíněných 
zemědělských plodinách. Není to
však stoprocentní vegetarián. Živo-
čišné bílkoviny získává z drobných 
bezobratlých živočichů, které občas 
konzumuje.

Je to denní zvíře. Žije v koloniích, 
vyhrabává si podzemní nory (nory 
na zimní spánek jsou mnohem 
hlubší než nory sloužící pouze za 
úkryt). V koloniích si jeden ze syslů 
vždy vezme hlídku a upozorňuje na 
nebezpečí pískavými zvuky. Všichni 
sysli velmi rychle zmizí v norách, 
takže je velmi těžké je pozorovat. Je 

to původně stepní živočich. 
Můžeme ho spatřit v polích, 
nebo na travnatých plo-
chách. Syslové dávají před-
nost lokalitám s nízkou trávou, kde 
mají dobrý výhled do okolí (z toho 
vyplývá jejich častý výskyt na golfo-
vých hřištích, nebo letištích).

Přes zimu sysel hibernuje (délka 
zimního spánku závisí na vnější 
teplotě, stáří i pohlaví jedince). Sy-
sel si na zimu udělá zásoby tuku, 
nikoliv obilí. Mnozí lidé jsou toho 
názoru, že si sysel shromažďuje (sys-
lí) zásoby na horší časy. Tyto horší 
časy - zimu však přečkává hibernací 
a spoléhá se při tom na tukové zá-
soby, které si vytvořil přes léto. K 
tomuto mylnému názoru lidé došli 
patrně díky tomu, že uviděli sysla 
jak si stébla obilí táhnou do nory. 
Tato stébla však v klidu a bezpečí 
své úkrytové nory hned zkonzu-
mují. Úkrytové nory jsou budovány 
mnohem blíže k povrchu než nory, 
ve kterých syslové přečkávají noc a 
zimu. Poskytnou jim však dostatek 
bezpečí před predátory.

Rodí 5-8 mláďat na začátku léta 
(červen). Mláďata jsou zprvu holá a 
slepá. Již po měsíci opouštějí noru a 
po dvou až třech měsících jsou plně 
samostatná. Do zimního spánku 
upadají o několik týdnů později než 
dospělí jedinci z důvodu doplnění 
tukových vrstev před zimou.

Místem jeho původního výskytu 

je jihovýchodní Evropa a Malá Asie, 
odkud se dostal až k nám. V mi-
nulosti u nás tento hlodavec nebyl 
žádnou vzácností, právě naopak. 
Díky malému množství predátorů 
schopných mrštného a velmi po-
zorného sysla ulovit se přemnožil a 
páchal velké škody na zemědělských 
plodinách. V šedesátých letech 
dvacátého století však začaly velmi 
rychle mizet jejich hlavní útočiště 
- polní remízky. Je však možné, že 
syslové od nás nemizí pouze díky 
zásahům do jejich přirozeného 
útočiště, ale i proto, že střední Evropa 
je na okraji území kde se vyskytují. 
V České republice byl zaznamenán 
vůbec nejzápadnější výskyt tohoto 
druhu. Mimo pole ho můžeme také 
spatřit na udržovaných travnatých 
plochách sportovních hřišť, parků 
a podobně. Další jeho přirozenou 
domovinou jsou krátkostébelné 
travnaté stepi. Právě těmto nízkým 
travnatým plochám dávají syslové 
přednost, protože zde mají svoji 
nejoblíbenější potravu a mají dob-
rý výhled na okolí (uvidí tak velmi 
snadno svého nepřítele a stihnou 
uniknout do podzemních nor).

Věra Procingerová

Sysel obecný
Foto: Stanislav Prát

Sysel obecný je téma, které již bylo v minulosti ve zpravodaji 
zveřejněno, ale proč o něm nenapsat znovu? Vždyť sysel je stále 
kvalifi kován jako kriticky ohrožený druh a podléhá ochraně z ce-
loevropského hlediska. V České republice žije asi 5.000 syslů. 
Jednotlivé lokality výskytu tvoří od sebe zcela oddělené ostrůvky. 
Jedna z největších syslích kolonií je v Praze na letišti v Letňanech. 
Zde žije téměř 1/5 české populace syslů. Další z významných lo-
kalit je na Břeclavsku v okolí našeho města. Pokud budete vel-
mi opatrní a trpěliví, můžete sysly spatřit ve vinicích v širokém 
okolí Velkých Pavlovic. Záchranný plán počítá s vybudováním 
dvou velkých syslích kolonií, přičemž každá z nich by měla mít 
asi 5.000 syslů. Jedna z těchto kolonií by se měla rozkládat od 
Velkých Pavlovic až po Kyjov. Postupně by se měl počet syslů v 
Čechách zvýšit až na 18.000 kusů. O dotace na tuto akci požádali 
čeští ochranáři z norských záchranných fondů.

SYSEL OBECNÝ 
– náš tichý soused

Něco málo o syslu obecném:
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Proces výchovy je tak komplikovaný a náročný, že se málokdy dá přesně určit, který rodičovský postoj je správný, který správnou 
výchovu podporuje, a který ji naopak podkopává. Výchova pak znamená vytvořit předpoklady k tomu, aby si dítě osvojilo určité chování 

a dozvědělo se, co je správné a co špatné, neobejde se bez úsilí a stresu a vyžaduje 
mnoho času. 

Pokud bych se měla vyjádřit k výchovným modelům, pak je česká společnost ve 
volbě poměrně značně rozmanitá (od modelu přísného-autoritativního, přes demokra-
tický až k přílišně volnému-liberálnímu). Přísné chování rodičů je pro děti dobře čitelné 
a předvídatelné, ale v řadě případů může být také značně omezující a negativně mohou 
působit i „výbuchy vzteku“ ze strany rodiče, kdy padají rány neodůvodněně. Takové děti 
jsou v budoucnu často „ušlápnuté“ anebo „agresivní“. Naproti tomu příliš volná výchova 
může způsobit, že se dítě naučí brát rodiče jako svoji prodlouženou ruku a manipuluje 
s nimi. Má právo mít všechno, co chce a o co si řekne, odpouštějí se mu drobné prohřešky 
- tzv. fenomén „malého tyrana“. Často také děti z takových rodin propadají závislostem, 
nebo se potýkají se zákonem, neboť byly zvyklé na určitý standard a chtějí mít všechno.

V poslední době je tedy za optimální považován model demokratický, kdy děti mají 
pevně dané hranice, které se důsledně dodržují, zároveň však na nich s rodiči spolu-
pracují a mohou se k nim vyjádřit. 

Co je důležité při výchovném působení 
vědět: 

●  děti hledají výrazné autority, s nimiž 
by se mohli poměřovat, přít a které jim 
pomáhají se vymezit.

●  bez čitelných a jasných hranic se 
děti cítí bezmocné, v chování pak 
„přestřelují“ a budí pohoršenou pozor-
nost a volání po pevné ruce.

●  dítě by mělo být vedeno k úctě, je 
důležité si dětské neuctivosti všímat, 
nepřehlížet ji, všímat si projevu dětí 
a zadusit neuctivé jednání v zárodku. 

●  velmi důležité je citové zázemí 
dítěte, zachování rodinných chvil 
a rituálů, př. společné večeře, 
společná odpoledne, společné akce 
(cokoli co je pojítkem dané rodiny)

●  pochvaly, nikoli hodnotící ale moti-
vující, př. tvé čtení se opravdu dobře 
poslouchá, namalovala jsi copánky, 
dokonce korunku, písmenka si nap-
sala všechny pěkně stejná. Dítě na 
základě informací samo zhodnotí svůj 
výkon a spokojenost s ním. Rozvine se 
tak jeho vnitřní motivace. Bezmezná 
chvála škodí, dítě se pak nenaučí 
snést překážky, přemáhat se nebo se 
vcítit do druhého. A překážky k životu 
patří. Dítě se musí naučit žít v lidské 
realitě, která není dokonalá. Celý život 
bude žít s nedokonalými lidmi v nedo-
konalém světě. 

●  vyžadovat účast na domácích pracích 
a to nejlépe bez odměny. Odměna na-
vykne dítě uvažovat způsobem „co za 
to“. Je zřejmé, že domácí práce děti 
nevykonávají rády, neboť z nich ne-
pramení bezprostřední výhody, naučí 

však dítě dodržovat řád a plnit povin-
nosti.

●  hněv je ze strany rodiče normální 
jev. V případe projevu hněvu je dobré 
držet se zásad - kontakt očí, soulad 
chování i slovního projevu, nenadá-
vat dítěti př. spratku, troubo (nadávka 
chování nezmění, ale dlouhodobě 
ublíží, protože dítě si negativní nálep-
ku přivlastní), mluvit za sebe - „já“, 
neočekávat hned omluvu, nenechat 
se záměrně „vytočit“ a pokud jsme 
„vyvedeni z míry“, pohovořit si o prob-
lému později.

●  fňukání znamená automaticky NE
●  zákazy a tresty uložit, ale pokusit 

se vcítit do myšlení dítěte - např. 
„vidím, že jsi naštvaný a hračku bys 
chtěl“, a teprve v dalším kroku vys-
lovit zákaz - např. „ale nemůžeš ….“, 
nebo se na trestu za nesplnění povin-
ností s dítětem předem či následně 
dohodnout.

 ● u tělesného trestu má dítě pocítit, 
že je myšlen pro jeho dobro, měl by 
odpovídat věku a fyzické konstituci 
dítěte (př. plácnutí, pohlavek).

●  nastanou momenty, kdy jsou děti 
s námi nespokojeny, u batolat se 
jedná třeba jen o minuty, a o týdny 
i měsíce u dospívajících. 

Závěrem k fenoménu „dětské“ kon-
zumní kultury. Téměř celý západní svět 
žije konzumním stylem života. Jedná se o 
spotřebitelskou mentalitu, ke které však 
velkou mírou přispívá televize a snaha o 
uznání vrstevníky. Jsme tím větší či menší 
mírou zasaženi všichni, jak však působí 
televize na nejmladší generaci? Pěstuje 

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

„Jak zaseješ, tak sklidíš“, aneb dítě a jeho výchova
„Dítě bez lásky ztrácí jistotu, dítě bez hranic orientaci“

v dětech kulturu neúcty, líčí rodiče jako 
neschopné a  často zmatené a děti jako 
chytřejší a moudřejší než odpovídá jejich 
věku. Propaguje okamžité uspokojení, 
vyvolává dojem, že štěstí spočívá ve vlast-
nictví. Předvádí sex jako by nebyl spjat se 
závazky a následky. Činí děti necitlivými 
vůči následkům násilí v lidském životě. 

Tato dětská kultura poznamenává 
vztah dětí a rodičů, dětí a prarodičů 
i naše školství.  Učitelé se stávají stále 
nervóznějšími, mají pocit, že se jim klade 
za vinu jednak zhoršování výsledků, jichž 
děti dosahují, jednak růst kázeňských 
problémů a nedostatek bezpečí na 
školách. Bojí se uplatňovat jasná omezení, 
protože se obávají reakce rodičů. Dnešní 
rodiče celkově snášejí příliš mnoho, a své 
děti omezují příliš málo, což dokazují mno-
hé výzkumy zaměřené tímto směrem.

Osobně je mi jasné, že ne na všechno 
existuje přesný postup a recept, ale snaha 
z naší strany by se projevit mohla, aby-
chom se na stáří nedivili, jak se k nám 
chovají naši potomci a jakými jsou sami 
rodiči. Je dobré si tedy pamatovat, že děti 
potřebují hranice a dovolí nám, abychom 
nad nimi vládli,  jen pokud cítí, že nám na 
nich opravdu záleží.

Přeji všem rodičům hodně trpělivosti, 
hodné děti a málo výchovných problémů.

Důležité body výchovy:
-  zachovat klid
-  trávit s dítětem co nejvíce času
-  logické důsledky chování
-  nechat si vysvětlit proč se to stalo
-  laskavost a důslednost

Mgr. Jana Pláteníková, psycholog
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Tak jako každý rok i letos na Zelený čtvrtek tzv. odlétly zvony do Říma. A proto se 
i děti z naší farnosti vydaly s hrkači, které nahradily zvony, do ulic Velkých Pavlovic. 
Účast dětí byla tak hojná, že na některé děti ani hrkač nevyšel. Přesto však byla na 
dětech vidět radost a úsměv. 

Tímto chceme všem, kteří se na této akci podíleli, poděkovat.

L. + M. Veverkovy

V sobotu 1. března 2008 se mládež z naší 
farnosti vydala na děkanátní setkání mládeže do 
Hustopečského kostela sv. Anežky a sv. Václava. 
Sešlo se tu mnoho mladých lidí z okolních farnos-
tí. Pro všechny byl připraven pestrý program. 

Po uvítání následovaly přednášky, ze kterých 
si každý mohl zvolit podle svého zájmu. Vybrat 
jsme si mohli ze tří témat: Jsi na něčem závislý?, 
Od zamilovanosti k lásce, Misie v Africe. V 11 ho-
din byla mše svatá, kterou sloužil P. Kamil Novák 
z komunity Chemin Neuf. Tuto mši doprovázela 
naše schola z Velkých Pavlovic. 

Na oběd nechyběl tradiční guláš. Po 
výborném obědě jsme se přesunuli do sálu kos-
tela, kde následoval koncert skupiny z Velkých 
Němčic a Křepic - „Pokaždé jinak“. Ve tři hodiny 
jsme se plni nových zážitků rozjeli každý do svých 
domovů. Na setkání se nám velice líbilo, a všichni 
se už těšíme na další. 

L. + M. Veverkovy

Z FARNOSTI .........................................Z FARNOSTI .........................................

Diecézní setkání 
s otcem biskupem

V sobotu 15. března 2008 v 7.30 
hod. jsme vyrazili autobusem do Brna 
na Petrov, kde se začaly kolem osmé 
hodiny scházet tisíce lidí, aby prožily 
celý den blíže Bohu a svému biskupu 
Vojtěchu Cikrlemu. 

Celý den nás provázel známý citát 
z Bible: „Dostanete sílu Ducha sva-
tého, který na Vás sestoupí a budete 
mi svědky.“ Dopoledne byly na výběr 
přednášky různého druhu. Na oběd 
jsme dostali párek a po něm na nás 
čekal program v katedrále. V 15 hodin 
začala mše svatá s otcem biskupem, 
kde jsme všichni společně oslavili 
svátek svatého Josefa. V kázání nás 
otec biskup povzbudil a my odjížděli plni 
radosti a lásky k druhým domů zpět do 
svých farností. Věřím, že se tam všem 
líbilo a že se za rok na Petrově sejdeme 
ještě v hojnějším počtu. 

Š. Hlávková

Hrkání o Velikonocích

Zvony odletěly do Říma - zvonění o Velikonocích nahradilo 
halasné hrkání dětí z naší farnosti.

Děkanátní setkání mládeže ...............................

Z děkanátního setkání mládeže 
v kostele sv. Anežky a sv. Václava v Hustopečích.
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V pátek 29. února 2008 na pravidelném set-
kání biřmovanců se objevil misionář z Afriky. P. Ka-
mil Novák z komunity Chemin Neuf je můj spolužák 
z Teologického konviktu. Pozval jsem ho také pro 
to, že jsem jeho biřmovací kmotr. 

Otec Kamil pochází ze Šumperka, je konvertita 
(v dospělosti prožil obrácení k Bohu). Vystudoval 
vysokou zemědělskou školu, pak začal studovat 
teologii. Odešel do komunity do Francie. V rámci 
formace odešel na misie do Afriky do Konga. De-
mokratická republika Kongo (dřívější Zair) leží ve 
střední Africe, má 60 milionů obyvatel (asi jako 
Francie nebo Velká Británie) a je to třetí největší 
stát v Africe. Jedná se o bývalou belgickou kolonii. 
Hlavní město Kinshasa leží na západu země a v 
současnosti je to relativně klidná oblast. Východ-
ní částí země stále zmítá krvavá občanská válka. 
Občasné mírové dohody vydrží jen několik málo 
týdnů. V roce 2006 proběhly v zemi po dlouhé 
době demokratické volby. Velkým problémem je 
korupce. 

Povídání Otce Kamila bylo zajímavé. V 
současnosti působí v Tuchoměřicích u Prahy, aby 
rád by se zase do Konga vrátil. Nechal tam své 
srdce.

P. Petr Papoušek 

Na Bílou sobotu při vigilii slavnosti Zmrtvýchvstání Páně zažila naše farnost 
historickou událost. P. Martin Vařeka, vojenský kaplan a bývalý kaplan 

hustopečský, pokřtil dospělého muže Tomáše Karáska. V našich tradičních 
oblastech je zvykem křtít spíše malé děti. V prvotní církvi bylo zvykem křtít 
dospělé dokonce až před smrtí. Křest dospělého je vždy velká událost. Zna-
mená, že Bůh je živý a stále si povolává nové učeníky. Celá farnost vyprošuje 
Tomášovi Boží požehnání do dalšího života. 

P. Petr Papoušek

Začátkem února se v našich farnostech 
uskutečnila Postní duchovní obnova, kterou 
vedl P. Adam Rucki, kněz Ostravsko-opavské 
diecéze a bývalý spirituál kněžského semináře. 
Narodil se 8. ledna 1951 v Bukovci u Jablunko-

va a kněžské svěcení přijal 22. června 
1974. Je významnou osobností du-
chovního života s velkými zkušenostmi 
v evangelizační a pastorační službě.

Kde jsme ho mohli vidět a slyšet? 
V Horních Bojanovicích ve čtvrtek při 
adoraci v kostele a ve společenství ro-
din na faře,  v Němčičkách v sobotu rá-
no při mši svaté pro Modlitby matek, ve 
Velkých Pavlovicích v pátek v pohřebním 
obřadu, při mši svaté pro děti a mládež, 
večer na faře s biřmovanci, v sobotu na 
mši svaté pro ženy a večer v přátelské 
atmosféře ve farním sklepě při degusta-
ci kvalitních vín místního vinaře. V neděli 
se Otec Adam rozloučil mší svatou v 
Němčičkách a Horních Bojanovicích. 

Po celou dobu duchovní obnovy 
měl každý příležitost ke svátosti smíření 
i osobnímu rozhovoru. Otec Adam 
Rucki dokáže zaujmout, oslovit každou 

věkovou skupinu. Je to milý, láskyplný člověk 
s radostnou tváří. Jeho hluboké myšlenky, 
moudrost, optimismus a pochopení pro kaž-
dého vyvěrají ze silného pramene víry. 

A tak jsme se dokonale občerstvení vodou 
z tohoto pramene vydali na čtyřicetidenní pouť 
k Velikonočnímu tajemství. 

Milena Melicharová

Římskokatolické Farnosti
Velké Pavlovice, Němčičky, Horní Bojanovice pořádají

POUŤ NA TŘI POUTNÍ MÍSTA
NETÍN, KŘIŽANOV A ZELENÁ HORA

Sobota 17. května 2008, nástup v 8.00 hod. před kostelem, 
Cena: dospělí 250,- Kč, děti 100,- Kč, ministranti zdarma!!!

Program:
10.00 hod. Poutní místo Netín u Velkého Meziříčí
12.00 hod. Poutní místo Křižanov (rodiště svaté Zdislavy)
15.00 hod. Slavkovice (poutní kostel Božího milosrdenství)
16.00 hod. Poutní místo Zelená hora (volný program)
21.00 hod. Předpokládaný příjezd domů

FOTBALOVÝ TURNAJ
Hustopeče, Velké Němčice, Velké Pavlovice

se koná v neděli 4. května 2008 v 15.00 hod. v Hustopečích.
Na hřišti ve škole na Komenské ulici – vjezd na hřiště z ulice 
Dvořákové.

Program: 
15.00 hod. 1. zápas VELKÉ PAVLOVICE – HUSTOPEČE
16.00 hod.  2. zápas HUSTOPEČE – VELKÉ NĚMČICE
17.00 hod. 3. zápas VELKÉ NĚMČICE – VELKÉ PAVLOVICE

Přijeďte nás povzbudit!

Misionář z Afriky 
navštívil biřmovance

Ja
ko

 p
ra

m
en

 ži
vé

 vo
dy

Křest na Bílou sobotu

Z tradičního křtu narozeného miminka …



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
2/2008

12

Velkopavlovická vernisáž se stala významnou společenskou a kulturní událostí, k jejíž 
příležitosti se ve výstavním sále velkopavlovické radnice sešli všichni starostové obcí 
Modrých Hor, pořadatelé 
a nechyběli ani osobně 
pozvaní vystavující foto-
grafové, z nichž bylo pět 
odměněno pěkným dárkem. 
Po poutavém vystoupení An-
glického pěveckého sboru, 
uvítání a krátkém zhodno-
cení starostou Velkých Pav-
lovic Ing. Pavlem Procház-
kou, byla vyhlášena první tři 
místa a dvě zvláštní ceny.

Hodnocení vystavených 
foto kolekcí proběhlo ve 
středu 12. března 2008, kdy 
se sešla porota, aby ohod-
notila všech 140 snímků 
třinácti autorů. A věřte, po-
suzování to nebylo vůbec 
jednoduché.  Na zřetel se brala jak technická stránka fotografi í tak i kompoziční řešení, 
nápad spolu s vtipem a rozmanitostí při volbě námětů fotografi í, atmosféra, celistvost 
kolekce i to, zda skutečně koresponduje se zadáním tématu.

KULTURA ..............................................KULTURA ..............................................
Fotografi e Modrých Hor úspěšně putují od obce k obci …

… nyní Vás zvou k prohlídce kobylští

Foto z vítězné kolekce 
- autor Roman Varmuža, Vrbice

V páteční podvečer 14. března 2008 jste měli jedinečnou příležitost 
zúčastnit se premiérové slavností vernisáže Putovní výstavy fotografi í MODRÉ 
HORY, červených vín krajina … Jedinečnost vernisáže spočívala nejen v za-
hájení samotné výstavy, ale stala se i pomyslným startem putování snímků 
od obce do obce dobrovolného svazku obcí Modré Hory, jehož jsou Velké Pav-
lovice spolu s Bořeticemi, Kobylím, Vrbicí a Němčičkami členy. V současné 
době je expozici možné shlédnout v nedalekém Kobylí. Úspěšnou minulostí 
se výstava stala již v Bořeticích, dvou vernisáží se jí postupně dostane ještě 
ve Vrbici a poté v Němčičkách. 

Ceny z rukou Petra Slezáka 
- starosty obce Němčičky 

a současně i předsedy 
DSO Modré Hory převzali:

1. místo za nejlepší kolekci fotografi í
ROMAN VARMUŽA * Vrbice

2. místo za nejlepší kolekci fotografi í
ROBERT STOHANZL * Bořetice

3. místo za nejlepší kolekci fotografi í
Ing. ZDENĚK KARBER * V. Pavlovice

Zvláštní cena za výjimečnou kolekci fotografi í
Ing. MARIE HOLÁSKOVÁ * V. Pavlovice

Zvláštní cena za samostatnou fotografi i
MILÁN PECKA * V. Pavlovice 

Hodnotící porota 
pracovala ve složení: 

Ing. Pavel Procházka, Karolína Bártová, 
Josef Veverka a Ing. Renata Hasilová z Valtic 

(vyhlášená fotografka).

Své fotografi e vystavují:

Mgr. Vlasta BEDŘICHOVÁ * Brumovice
Mgr. Radmila DOLEŽALOVÁ * Hustopeče
Ing. Marie HOLÁSKOVÁ * Velké Pavlovice

Jana VONDROVÁ * Velké Pavlovice
Přemysl JANOŠEK * Kobylí

Ing. Zdeněk KARBER * Velké Pavlovice
František KOBSA * Velké Pavlovice

Milán PECKA * Velké Pavlovice
Stanislav PRÁT * Velké Pavlovice

Pavel SEDLÁČEK * Vrbice
Robert STOHANZL * Bořetice

Roman VARMUŽA * Vrbice
Vladimír ZBOROVSKÝ * Velké Pavlovice

Z hodnocení fotografi í porotou
Foto: Ing. Renata Hasilová

Všem fotografům patří srdečný dík. 
Společně s nimi Vás srdečně zveme 
k prohlídce expozice. Navštívit ji můžete 
do 11. května v Kobylí, od 16. května do 
1. června ve Vrbici a od 4. do 20. července 
v Němčičkách. 

Karolína Bártová
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Tak zní název hravé, barevné a veselé výstavy, kterou si pro Vás 
připravily děti z naší Mateřské školy spolu se svými paními učitelkami a 
pracovnicemi Turistického informačního centra a Městské knihovny ve 
Velkých Pavlovicích. Přijměte nyní naše srdečné pozvání k prohlídce krásné 
a neobvyklé výstavy!

K vidění je pro Vás připravena pestrá mozaika obrázků a výrobků malých 
umělců z naší mateřinky a věřte - označení „umělci“ není vůbec myšleno 

s nadsázkou. Přijďte se o 
našem odvážném tvrzení 
přesvědčit sami! Děti nás 
překvapily svou šikovností, 

nápaditostí, pečlivým zpracováním obrázků a samozřejmě i nadšením a 
radostí z toho, že své obrázky mohou ukázat i ostatním, ne jenom rodičům 
a prarodičům na nástěnkách v Mateřské škole, kam se široká veřejnost 
málokdy dostane. 

Výstavu je možné navštívit v budově TIC a MěK již od 1. dubna až do 20. 
května 2008 (pondělí 7.30 – 16.00 hod., úterý až pátek 7.30 – 19.00 hod.). 
Děti si však přišly svá dílka prohlédnout už den před ofi ciálním zahájením 
a k našemu potěšení neskrývaly uspokojení nad svou prací, ale také nad 
prací svých spolužáků a kamarádů, kterou uměly upřímně ocenit a poch-
válit. Aby neodcházely s prázdnou, každý byl po zásluze odměněn malou 
sladkostí, něčím dobrým na zapití a obrázkem k vymalování.

Ději mají být na co pyšné – obrázky a výrobky jsou skutečně velmi po-
vedené!

Karolína Bártová

Opět se můžete v kině skvěle pobavit a přitom se poko-
chat záběry známé krajiny. BOBULE (www.bobule.cz) je 
nová letní komedie z moravských vinic. Natáčela se v ob-
dobí 20. srpna – 25. září 2007 ve Velkých Bílovicích, Val-
ticích, Velkých Pavlovicích, Mikulově, Znojmě, Bulharech, 
Brně, Mořince a Praze. Určitě jste již v televizi zahlédli 
upoutávku na novou komedii BOBULE s nádhernými 
záběry Mušovských jezer a Pálavy. Tyto a mnohé další 
můžete spolu s vtipy o víně a Pražácích vidět 16. května 
2008 ve 20.00 hod. v kině ve Velkých Pavlovicích. 

O čem jsou 
BOBULE?
Honza je sympa-
tický inteligentní 
podvodníček, který 
se rozhodl splnit 
životní sen svému 
nemocnému dědo-
vi - zařídí mu cestu 
do světa. A aniž to 
tuší, splní si tím 
i svůj sen - najde 
to, co hledal, po 
čem toužil, ale to 
na začátku netuší. 
Příběh je potvrze-
ním moudra, že 
když už se moc v 
životě plácáš, je 
nejlepší se vrátit ke 
kořenům.
Honza má kámoše Jirku, který moc rozumu nepobral, 
ale má jednu “dobrou” vlastnost. Umí geniálně oblbnout 
ženský. Toho využívá i při svých podvodech s byty, auty, 
kde se šance namane. Až se Honza náhodou dozví, že 
jeho moravský děda umírá a doktoři mu dávají rok života. 
Zpráva Honzu vytrhne ze zaběhlých kolejí. Dlouho dědu 
neviděl. A tak se rozhodne splnit dědovi jeho životní sen 
- zařídí mu dovolenou jeho snů. A protože se děda bojí 
odejít z vinařství, sám se nabídne, že mu ho pohlídá. 
Je přeci předpovězeno krásné počasí a na vinici se teď 
minimálně 10 dní stejně nic dít nebude.. Jaký omyl!
Hlídání dědova vinařství se zdá zprvu ideální dovolená. 
Plná spíž, víno, Honza se zakouká do Klárky ze soused-
ství. Navíc za ním přijede jeho kámoš Jirka a objedou 
vinařství v okolí. Spolu objevují nádherné scenérie 
vinařských oblastí, předně na Pálavě a začíná je uchva-
covat vnitřní svět vinařů. Spousta hlášek a komických 
situací. Začíná báječná dovolená, naprostá idyla.
Pak se najednou začne vše komplikovat…

Herecké obsazení:
Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Tereza Voříšková, 
Václav Postránecký, Tomáš Matonoha, Lucie Benešová, 
Lubomír Lipský, Marián Roden, Robert Jaškow, Miroslav 
Táborský a další.

Věra Procingerová

Tak to je NÁŠ SVĚT!

Malé umělce a budoucí čtenáře zaujaly i vystavené knížky …
Foto: Karolína Bártová

Děti si s neskrývaným nadšením prohlížely svá výtvarná dílka.
Foto: Věra Procingerová

Nenechte si ujít 

– fi lm se záběry i z Velkých Pavlovic

Herecké hvězdy fi lmu BOBULE 
– Tereza Voříšková 

a Kryštof Hádek
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Lustig Arnošt

Krásné zelené oči
Osud plaché zrzky Hanky, která unikla 

o vlásek smrti v koncentračním 
táboře.

Vondruška Vlastimil

Olomoucký bestiář
Detektivní román z prostředí panství 

olomouckého biskupa.

Gitlins David

Křižácké zlato
Podmořský archeolog se potápí 

v istambulském přístavu, aby přišel na 
stopu pokladům ztracených během 

křížových výprav.

Steinbeck John

Byla kdysi válka
Reportáže a fejetony které spisovatel 
napsal za druhé světové války jako 

válečný dopisovatel.

Brin Fabienne

Moje malá Sára
Autobiografi cký román, jak se po-

hádkové manželství promění v noční 
můru.

Košanová Marcela

Magická padesátka
Příběhy žen, pro které byla padesátka 
magická a nesmířily se s titulem starší 

dáma.

Mc Clure Ken

Neviditelný nepřítel
Román z lékařského prostředí, ve 

kterém nechybí napětí.

Chaloupka Vít

Jak (ne)nakrmit otesánka!
Praktický rádce pro boj s dětskou 

obezitou.

HISTORICKÉ POHLEDNICE 
BŘECLAVSKÉHO REGIONU

Reprezentační celobarevná publikace 
obsahuje výběr starých polednic.

Přejeme Vám příjemné chvíle 
strávené s knihou!

Ludmila Plhalová, 
knihovnice MěK Velké Pavlovice

Tak to je NÁŠ SVĚT!Tak to je NÁŠ SVĚT!
(1. 4. – 20. 5. 2008)

Děti z Mateřské školy Velké Pavlovice ve spolupráci s TIC a Městskou knihovnou 
Vás srdečně zvou na výstavu dětských výtvarných prací, kterou můžete navštívit 

od 1. dubna do 20. května 2008 v budově TIC a MěK V. Pavlovice 
(Po 7.30 – 16.00 hod., Út – Pá 7.30 – 19.00 hod.).

Přijďte se podívat na krásné obrázky a výtvarná dílka našich nejmenších. 
Přijďte se podívat, jak vidíme náš svět!

Srdečně zvou děti, paní učitelky spolu s pracovnicemi TIC a Městské knihovny.

Z NOVÝCH KNIH
v knihovně

POZVÁNKY .....................POZVÁNKY .....................

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT, 

NABÍDKA JE VÍCE NEŽ BOHATÁ!

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ VINNÉ SKLEPY
(3. 5. 2008)

 
Měsíc máj – lásky čas … 

K lásce patří neodmyslitelně výborná a jiskrná vína.
Ta můžete přijet ochutnat do velkopavlovických sklípků 

– nabídneme Vám jen to nejlepší z nich … 

Velkopavlovičtí vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic, Město Velké 
Pavlovice a Forum Moravium, o. s. Vás tímto srdečně zvou na MÁJOVÉ 
OTEVŘENÉ VINNÉ SKLEPY 2008 plné novinek, premiér a bohatého 
programu (3. května 2008).  

Dle zažité tradice začínáme v 11.00 hod., vstupné činní 300,- Kč - za tuto 
částku obdržíte slosovatelnou vstupenku, skleničku, vinný lístek s mapkou 
zúčastněných sklepů a označení platícího návštěvníka akce.

U radnice města bude letos PREMIÉROVĚ pro všechny přítomné připraveno 
lákavé občerstvení v podobě PRAVÉ MORAVSKÉ ZABÍJAČKY.  

Milovníkům dobrého jídla nabízíme novou gurmánskou specialitu 
VYHLÁŠENÝ VINAŘSKÝ ŠPÍZ, na němž si můžete pochutnat ve VINÁRNĚ 
U KADERKŮ. Objednávky – p. Kaderka, tel.: 519 428 297, 777 211 882. 

NOVINKA 2008 – NABÍDKA VINAŘSTVÍ U HALMŮ
Nepohrdnete-li ještě teplým UZENÝM MASEM a nebo klobásami PŘÍMO Z 
UDÍRNY zajedenými čerstvým pečivem, navštivte vinný sklep u Halmů na 
ul. Trávníky. 
A pokud budete mít chuť v neděli ráno něco dobrého pojíst, přijměte nabíd-
ku SLOVÁCKÉ SNÍDANĚ, která se bude servírovat ve stejném sklípku v 
neděli dopoledne od 8.00 do 11.00 hod..

Jaké by to byly otevřené vinné sklepy bez 
VEČERNÍ ZÁBAVY S CIMBÁLOVOU MUZIKOU! 
Začínáme opět ve 20.00 hod. v místní sokolovně, vstupné činí 150,- Kč.
Kromě příjemných chvil strávených zpěvem a tancem za doprovodu cim-
bálové muziky se můžete těšit na SLOSOVÁNÍ VSTUPENEK o pěkné ceny a 
také na PŘEKVAPENÍ, které si pro Vás připravili zpěváci velkopavlovického 
mužáckého souboru Presúzní sbor.
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Po loňském úspěšném otevření modrohorských stezek pro cyklisty i pěší, 
se i letos mohou všichni zúčastnit akce s názvem „Jarní putování po Modrých 
Horách“. 

Co všechno se bude v sobotu 10. května 2008 v pětici modrohorských obcí 
konat? Zahájení proběhne v 9.00 hod. v obci Vrbice na místě zvaném U Presu. 
Zde bude také stanoviště prodeje startovacího balíčku v hodnotě 150,- Kč, ve 

kterém všichni najdou razít-
kovací průkaz, propisovací 
tužku, poznámkový bloček, 
skleničku na víno, igelito-
vou tašku, orientační mapku 
trasy a pamětní list. V každé 
obci pak bude připraveno 
registrační a zároveň i razít-
kovací místo pro cykloturisty 
a turisty, kde se budou vydá-
vat a potvrzovat registrační 
průkazy. Putování lze zahájit i 
ukončit v jakékoli obci. Vzhle-
dem k tomu, že Obec Kobylí 
připravila Přehlídku Modro-
horských vín (od 13.00 hod.), 
doporučuji všem plánovat si 
trasu putování tak, aby svou 

cestu po Modrých Horách ukončili právě na zmiňované výstavě vín v Kobylí. 
Závěrem mi dovolte, abych Vás všechny jako předseda Svazku obcí Mod-

ré Hory srdečně pozval na I. ročník „Jarního putování po Modrých Horách“. 
Navštivte modrohorské obce, ochutnejte naše vína, prostě si to u nás užijte!  

Petr Slezák, 
předseda Svazku obcí MODRÉ HORY a starosta obce Němčičky

Slavnostní vysvěcení KAPLE SV. URBANA ............
(11. 5. 2008)

Svatý Urban byl vždy po-
važován za symbol vinařství 
a vinohradnictví. Proto se vel-
kopavlovičtí rozhodli vystavět 
patronovi své prapůvodní ob-
živy důstojný památník v po-
době kaple. 

K jejímu slavnostnímu 
vysvěcení knězem dojde o 
sváteční májové neděli dne 
11. května 2008. 

Kaplička bude umístěna 
symbolicky mezi vinohrady v
trati Nad Zahradami nad 
Šlechtitelskou stanicí vinař-
skou. 

Oslava 
DNE MATEK

(11. 5. 2008)

Město Velké Pavlovice ve spolupráci 
s Domem dětí a mládeže Velké Pav-

lovice Vás srdečně zvou na vystoupení dětí ke DNI 
MATEK, které se uskuteční v neděli 11. května 
2008 od 15.00 hod. v sokolovně ve Velkých Pav-
lovicích. 

Děti se těší na všechny maminky, babičky, tety 
a samozřejmě i na jejich mužské doprovody!

Jarní putování po
(10. 5. 2008)

Putování Modrohorskou krajinou 
nad Velkými Pavlovicemi v roce 2007.

Foto: Rastíno Janovíček

Všem maminkám s poděkováním za obětavou 
péči a lásku přejeme jen to nejlepší!

Kaple Sv. Urbana 
– patrona vinařství, 

která bude slavnostně 
vysvěcena 

v trati Nad Zahradami.
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IV. ročník střeleb 
na loveckém kole 

O POHÁR STAROSTY 
MĚSTA Velké Pavlovice

(14. – 15. 6. 2008)

ČMMJ Velké Pavlovice pořádá o víkendu 
14. a 15. června 2008 IV. ročník střeleb 
O pohár starosty města Velkých Pavlovic 
na loveckém kole, který se bude konat jako 
tradičně na myslivně ve Velkých Pavlovicích. 
V sobotu 14. 6. začínají tréninkové střelby 
ve 13.00 hod. a v neděli samotná soutěž 
již od 8.00 hod.. Pro střelce i diváky bude 
připraveno bohaté občerstvení.

Chovatelé zvou 
na tradiční burzy

ZO ČSCH Velké Pavlovice pořádá každou 
čtvrtou neděli v měsíci burzu drobného 
zvířectva. Burza se koná vždy od 7.00 do 
10.00 hod.. Zároveň zde probíhá výkup 
exotického ptactva a výkup kůží. 

BOBULE
Pátek 16. května, 20.00 hod.
Typ fi lmu: Komedie, Česko, 2008, 
90 min.

Motto: Letní melancholická komedie 
o dvou kamarádech, kteří pochopí, 
že nejen u moře se dá prožít fantas-
tická dovolená.

Letní komedie, která nás zavede na 
moravské vinice, je příběhem dvou 
kamarádů Honzy a Jirky. Honza je ty-
pický městský fl outek. Jeho kámoš Jir-
ka je podvodníček, který moc rozumu 
nepobral, ale má jednu skvělou vlast-
nost. Umí geniálně oblbnout ženský. 
Právě toho oba využívají při svých 
podvodech. Kšeftují s byty, auty a 
vůbec se vším, co se právě namane. 
Jednoho dne se Honza dozví, že je-
ho moravský děda, kterého dlouho 
neviděl, je vážně nemocný. Tato zprá-
va vytrhne Honzu ze zajetých kolejí a 
rozhodne se splnit dědovi jeho životní 
sen. Zajistí mu dovolenou snů a aniž 
to tuší, splní si tím i svůj sen. Najde 
to, co dlouho hledal a po čem toužil. 

10 000 př.n.l. 
Pátek 23. května, 20.00 hod.
Typ fi lmu: dobrodružný, drama, USA, 
Nový Zéland, 2008, 109 min., od 12 
let

Člen horského kmene, mladý lovec 
D’Leh objevil tu nejsilnější vášeň 
svého srdce – krásnou dívku Evo-
let. Do vesnice jednoho dne vtrh-
nou neznámí nájezdníci a Evolet 
unesou. D’Leh se společně s tlupou 
nejodvážnějších lovců vydává po je-
jich stopách, rozhodnut jít třeba až 
na sám konec světa. Skupina nedo-
brovolných hrdinů se při svém puto-
vání musí utkat s šavlozubými tygry, 
prehistorickými stvůrami i sami se 
sebou. Na konci cesty je navíc čeká 
setkání se Ztracenou civilizací. Bu-
doucnost prostých bojovníků spočívá 
v rukou představitele bohaté a silné 
kultury, jejíž pyramidy se dotýkají 
nebe. Hrdinové se musí semknout 
a utkat s bohem, který nemilosrdně 
zotročuje jejich lid… 

V. ročník přehlídky vín 
FORUM MORAVIUM 2008

(30. – 31. 5. 2008)

Forum Moravium o. s. a Město Velké Pavlovice Vás srdečně zvou na již 
V. ročník nominační přehlídky vín s garantovaným původem 
ve Velkopavlovické podoblasti FORUM MORAVIUM 2008.

V pátek 30. května 2008 bude výstava v sokolovně na Hlavní ulici zahájena 
v 16.00 hod., otevřeno bude až do 21.00 hod. V sobotu 31. května 2008 bude možné 

pochutnat vzorky od 14.00 do 21.00 hod..
Po oba dva dny bude k zpříjemnění nálady hrát a zpívat 

cimbálová muzika Slovácko ml. z Mikulčic. 

Přijměte naše srdečné pozvání!

PROGRAM KINA
VELKÉ PAVLOVICE

na květen 2008

Kulturní kalendář zpracovala 
Karolína Bártová

Koncert 
JUNIORSKÝCH 
DECHOVÝCH 

HUDEB
(8. 6. 2008)

V neděli 8. června 2008 v 15.00 
hodin se na sóle za sokolovnou  

uskuteční  Koncert mladých 
dechovek, který pro Vás připravuje 

ZUŠ ve spolupráci 
s Městem Velké Pavlovice.

Uslyšíte soubory z Velkých Pav-
lovic, Velkých Bílovic, Čejkovic 

a Břeclavi. 

Všichni milovníci dechové hudby 
jsou srdečně zváni!

MgA. Zbyněk Bílek
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Integrovaný záchranný systém vznikl 
jako potřeba každodenní spolupráce 
hasičů, zdravotníků, policie a dalších 
složek při řešení mimořádných událostí 
(požárů, havárií, dopravních nehod, atd.). 
Kromě profesionálních hasičů patří do to-
hoto systému i hasiči dobrovolní. 

Hasiči vyjíždějí k událostem 
na základě poplachového plánu, 
který vydává Jihomoravský kraj. 
Poplachovým plánem se tedy 
řídí operační středisko v Brně. 
(Operační středisko v Břeclavi by-
lo zrušeno v únoru tohoto roku).

Pokud tedy voláte hasiče 
přes telefonní číslo „150“ bu-
dete mít „na druhé straně drátu“ 
hasiče, který bydlí třeba v Blan-
sku. K čemu je toto dobré vědět? 
Pokud oznamuji hasičům (nebo 
jiným složkám), že mají přijet do 
Pavlovic do dědiny, může se stát, 
že dorazí hasiči v plné zbroji do 
Pavlovic u Vyškova, což je rozdíl 
asi 80 kilometrů. Proto je dobré 
nahlásit přesný název obce, ulici 
a číslo domu, popř. jiný bod podle 
kterého se lze dobře orientovat.

Asi před třemi lety nám bylo 
oznámeno, že hoří na „Hrůdku“. 
Operační sice nevěděl vůbec o 
co jde, ale místním hasičům to 
postačovalo a ti si navedli po-
mocí vysílaček na místo požáru 
hasiče z Hustopečí.

Veškeré informace, které 
jsem uvedl se dočtete v různých 
prospektech IZS. Nedočtete se 
ovšem, jak to běží ve Velkých 
Pavlovicích. 

Jakmile začne houkat siréna 
zároveň dochází na mobilní tele-
fony hasičů SMS zpráva. Teď se 
začíná běžet. Ne ovšem daleko, 
pouze k autu před domem. Hasiči jsou 
proškoleni na rychlou jízdu svým vozidlem 
přes město. Doufám, že to neberete váž-
ně ☺. K hasičské zbrojnici musí jet hasiči 
dle pravidel provozu na pozemních ko-
munikacích, takže ručička tachometru by 
neměla přesáhnut 50 km/h. První zása-
hové vozidlo MAN CAS 20 by mělo vyjíždět 
nejméně s osádkou čtyř lidí do 5 minut od 
vyhlášení poplachu. 

Dojíždějící hasiči jsou různě upravení. 

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

Někteří jsou už oblečeni z domu v pra-
covním hasičském oděvu, někteří jsou 
v civilním oblečení, a ti kteří spali dojedou 
třeba i v pyžamu.

Můj osvědčený recept na noční vý-
jezdy je jet ve spodním prádle, aspoň se 

doma nemusím oblékat a na hasičské 
zbrojnici vyslékat. Všichni hasiči musí 
vyjet k zásahu řádně oblečeni, popř. se 
doobléci v autě.

Jakmile sedí velitel na své sedačce, 
kontaktuje přes vysílačku operačního v 
Brně, že je na příjmu a očekává informace 
a pokyny k výjezdu. Událost je stručně po-
psána i v SMS zprávě, takže se přibližně ví 
do čeho se jede.

Vozidlo opouští zbrojnici se světelným i 

zvukovým výstražným znamením. Zvukové 
výstražné znamení se nepouští v nočních 
hodinách, abychom nerušili lidi ve spánku 
a také se nepouští z důvodu minimálního 
provozu na silnicích. Během jízdy k zásahu 
se zjišťuje hlavně přesná trasa jízdy. Najít 

oheň není problém, dým vidíte 
někdy na několik kilometrů, ale 
najít převrácené auto ve škarpě 
u polní cesty bývá horší. Nebo 
třeba vidíte dým, ale nevíte kudy 
se k němu dostat. Jednou v tom 
zabrání železniční násep podruhé 
potok. 

Jen tak mimochodem, zjišťuje 
se také počet cigaret v kapsách, 
protože kuřáci vědí, že tři hodiny 
bez cigarety je někdy dlouhá 
doba. 

V kabině jsou také slyšet pe-
prná slova, kterými jsou titulováni 
řidiči neuhybajících vozidel nebo 
těch, kteří dupnou na brzdy, aby 
mohlo hasičské vozidlo „v klídku“ 
jet dál. Ono zastavit 14tunové 
auto, je o něco horší než auto 
osobní.

Po příjezdu na místo zásahu 
se celá jednotka řídí pokyny ve-
litele zásahu, který už na místě je. 
Pokud na místě ještě žádná jed-
notka není (a třeba ani nebude) 
řídí si zdolávání kalamity sám 
velitel zasahující jednotky. Ve 
Velkých Pavlovicích máme čtyři 
proškolené velitele s vystaveným 
osvědčením.

Ukončení výjezdu je tehdy, až 
je vozidlo zpět v garáži. Předtím 
se dotankuje voda do nádrže vo-
zidla z hydrantu. Vodu z rybníka 
nepoužíváme, protože by mohla 
začít v nádrži auta kysat. 

Pokud se pracovalo s nějakými 
agregáty, doplní se pohonné hmoty, vyčistí 
se použitá výstroj, dají se nabít svítilny, na-
chystají se na naplnění a na kontrolu 
dýchací přístroje a uvaří se kafé. Při kávě 
se buď chválí nebo nadává. Podle toho, 
jak celý zásah probíhal. Některé věci se 
musí vyjasnit dokud jsou ještě čerstvé, 
aby se bylo možné příště případných chyb 
vyvarovat.

Petr Hasil, starosta SDH Velké Pavlovice

Pokud Vás zajímá za kolik vteřin uběhne hasič stovku, tak to se v tomto 
článku nedočtete. Dozvíte se, jak vlastně složky Integrovaného záchranného 
systému (IZS) pracují. Obzvlášť jak pracují hasiči neboli ještě lépe, dobro-
volní hasiči z Velkých Pavlovic.

Jak to běží Jak to běží 
u u HASIČŮHASIČŮ

Dobrovolní hasiči z Velkých Pavlovic v akci …
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Jednou z takových občanských ini-
ciativ je i občanské sdružení Šípek, které 
bylo založeno skupinou občanů, kterým 
není lhostejný stav životního prostředí a 
příroda v obci a okolí. Naše sdružení chce 
aktivně přispět k dění v obci a v oblasti 
své působnosti a to v míře a způsobem, 
který určují naše stanovy (plné znění 
stanov najdete na internetu – http://si-
pek.buzznet.com a nebo je k nahlédnutí 
u členů sdružení). Jedním z pilířů naší 
činnosti by mělo být dobrovolné zapojení 
se do programů a činností. Domníváme 
se, že se v dnešní době nabízí mnoho 
volnočasových občanských aktivit, které 
mohou jít nad rámec „pouhé“ ochrany 
životního prostředí. Proto jsme otevřeni 
spolupráci nejenom s občany, ale také 
s orgány státní správy a samosprávy.

Národní vinařské centrum ve Valticích pořádá pro všechny vinaře a milovníky vína inten-
zivní jednodenní kurz pro pracovníky v gastronomii a obchodníky s vínem a nejen pro ně. 
Kurz je určen pro profesionály v gastronomii a obchodu vínem – číšníky, prodavače ve 
vinotékách a specializovaných prodejnách atd. Předpokládá se minimálně základní ori-
entace v oblasti znalostí o víně a degustátorství. Kurz mohou samozřejmě absolvovat i 
zájemci z řad odborné veřejnosti. Je vhodné před tímto kurzem absolvovat další kurzy o 
víně, které pořádá Národní vinařské centrum (www.vinarskecentrum.cz).

Pro občany budeme v rámci našich 
možností a zdrojů vyvíjet informační, 
osvětovou, poradenskou a publicistickou 
činnost týkající se zejména životního 
prostředí a ochrany přírody. Našimi 
aktivitami chceme přispět k rozvíjení 

volnočasových aktivit, k zlepšení životního 
prostředí obce a okolí, k utváření eko-
logické odpovědnosti občanů, ale také 
k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.

Naše sdružení má také ze zákona 
právo podílet se na rozhodování veřejné 
správy v projednávání staveb, záměrů a 
koncepcí, kterou mohou ovlivnit životní 
prostředí. Plnoprávnými účastníky ta-
kových řízení se mohou stát občanská 
sdružení nebo jeho organizační jednotky, 
jehož hlavním posláním podle stanov 
je ochrana přírody a krajiny, podle § 70 
zákona č. 114/1992 Sb. Vzhledem k zís-
kané právní subjektivitě máme právo 
žádat u příslušných orgánů státní správy, 
abychom byli předem informováni o všech 
zamýšlených zásazích a zahajovaných 
správních řízeních, při nichž mohou být 
dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny 
chráněné podle zákona. 

Věříme, že navážeme s občany, 
orgány veřejné i státní správy, ale i dalšími 
občanskými sdruženími spolupráci ve 
věcech, které by neměly být nikomu 
lhostejné, protože se týkají nás všech.

Za o. s. Šípek 
Karel Novotný, Richard Stávek 

a Vendula Stávková

V Modrohorských Němčičkách vznikl ŠÍPEK 
– občanské sdružení, kterému není lhostejné naše životní prostředí

V České republice po listopadu 1989 došlo k mnoha politickým a spo-
lečenským změnám, které začaly ovlivňovat novou vyvíjející se společnost. 
Tímto bylo ovlivněno řešení mnoha problémů týkajících se životního 
prostředí, jak v pozitivním, tak i bohužel v negativním slova smyslu. Nové 
politické klima umožnilo vznik řady nevládních organizací a občanských ini-
ciativ, věnujících se právě ochraně životního prostředí. 

Co jsme již podnikli a co plánujeme?
15. března 2008 proběhl předjarní úklid v okolí Němčiček, 20. dubna 2008 

oslava Dne Země, 30. dubna 2008 Pálení čarodějnic, na květen připravujeme 
Mezinárodní den biologické rozmanitosti – poznávací ekologický výlet k soutoku 
řek Dyje a Moravy a mnohé další. 

Podrobnosti k jednotlivým akcím budeme uveřejňovat na webové adrese: 
http://sipek.buzznet.com a nebo se na ně můžete zeptat e-mailem na adrese: 
os.sipek@gmail.com. 

Těšíme se na Váš zájem! ŠÍPEK

Máte zájem stát se sommelierem?
Praktická škola sommeliera - Termíny školení pro rok 2008

Termíny jednodenních školení:

• 22. 5. 2008, 9.00 – 15.00 hod.
• 19. 6. 2008, 9.00 – 15.00 hod.
• 11. 9. 2008, 9.00 – 15.00 hod.

Semináře se konají v přednáškovém sále 
Národního vinařského centra na zámku 
ve Valticích. V případě zájmu si stáhněte 
na webové adrese www.vinarskecen-
trum.cz přihlášku, vyplňte ji a zašlete na 
níže uvedený kontakt. O bližší informace 

můžete požádat odborného garanta pro-
jektu, hlavního sommeliera Salonu vín ČR 

Ing. Marka Babisze, e-mail: 
marek.babisz@vinarskecentrum.cz,

tel: 519 352 072.

Kontaktní e-mail: 
narodni@vinarskecentrum.cz 

Adresa pro zaslání přihlášky poštou:
NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, o. p. s.

Zámek 1, 691 42 Valtice

Karolína Bártová 
(Zdroj: www.wineofczechrepublic.cz) 
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ .................OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ .................

Vysvětlení některých symbolů:

Vinný keř je běžným znamením v ji-
homoravském prostředí ve vsích a 
městečkách, v nichž vinařství sehrávalo 
významnější úlohu. Bývá doprovázeno i 
další symbolikou (zemědělské nářadí, jiné 
ovocné plody apod.). Zde je však vinný 
keř jako jediný symbol, což naznačuje 
absolutní význam vinařství v ekonomice 
vsi. To je ostatně doloženo v písemných 
pramenech již v první písemné zmínce o 
Pavlovicích z r. 1252, kdy Boček z Obřan 
při založení cisterciáckého kláštera ve 
Žďáře klášteru daroval desátek a třetinu 
výnosů z pavlovických vinic.

Koruna zřejmě měla naznačovat vlast-
nictví vsi manželem císařovny Marie Te-
rezie Štěpánem Lotrinským. Ten panství 
hodonínské a s ním i Velké Pavlovice získal 
za 1.005.000 zlatých po Josefu hr. Czobo-
rovi v r . 1762 jako majetek rodu habsbur-
sko-lotrinského (nepatřil tedy Koruně). 
Nedodržuje sice tvar koruny císařské, ale 
jen zcela symbolicky naznačuje držbu vsi.

Text v opisu SANTMARIA (= svatá Maria) 
byl na pečetidlo umístěn zřejmě z toho 
důvodu, že místní kostel je zasvěcen Nane-
bevzetí Panny Marie a ta byla považována 
za patronku obce. Kostel byl postaven 

V úterý dne 15. dubna 2008 jsme vzpomněli již 63. výročí 
osvobození Velkých Pavlovic. V tento den, 15. dubna 
1945, skončily pro naše město hrůzy II. světové války. 
Velké Pavlovice byly osvobozeny v dopoledních hodinách 
ze směru od Velkých Bílovic. V bojích padlo 20 sovětských 
vojáků a při náletu byli usmrceni 4 pavlovičtí muži.

Všem padlým patří tichá a důstojná vzpomínka s po-
děkováním ... 

kolem roku 1592 jako českobratrská 
modlitebna s patrociniem sv. Kateřiny. 
Pravděpodobně někdy v pobělohorském 
období při některé z jeho úprav bylo pa-
trocinium změněno a svatostánek byl 
zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie.

Vročení 1770 se ocitlo na pečetidle zřejmě 
v souvislosti s nedávnou změnou ma-
jitele panství (1762) a při této příležitosti 
zřejmě požádali představitelé obce o 

úpravu pečeti, případně nechali zhoto-
vit nové pečetidlo, které by vyjadřovalo 
i tuto změnu. Původní pečeť vsi nesla 
v pečetním poli ratolest s jedním hroznem 
vlevo a dvěma hrozny vpravo. Lišil se i opis. 
Původní zněl PECZET.D.WELKYCH PAW-
LOWITZ a na menší pečeti (byly používány 
obě dvě verze) byl opis ve věnci S.M.D.W.P 
(=sigil menší dědiny Velkých Pavlovic).

PhDr. Emil Kordiovský

Kresba otisku pečeti Velkých Pavlovic je zhotovena podle pečetidla s vročením 1770.
   Jedná se o ovál - v pečetním poli je v dolní části v menším oválu lemovaném dvojlinkou položen 

vinný keř rostoucí z pahrbku se dvěma hrozny na každé straně, zakončený listem se třemi laloky. 
Okolí vnitřního oválu s keřem je vyplněno stylizovanými úponky s květy, letopočtem 1770 a korunkou 
s perlovcem a pěti liliemi. Pečetní pole je lemováno uvnitř dvojlinkou, vně perlovcem, mezi nimiž je 
opis WELKI o PAWLOWICE o SANTMARIA. 

Pečeť Velkých PavlovicPečeť Velkých Pavlovic

Pečeť Velkých Pavlovic

VZPOMÍNKA …
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Ocenění zásluh A. V. Horňanského 
ve Velkých Pavlovicích:

mínkový večer věnovaný památce vinař-
ského buditele A. Horňanského. Po 
hlavním projevu pana Ing. Pazderky o 
činnosti a přínosu Horňanského pro 
moravské vinařství a ovocnářství násle-
dovalo položení věnce k pamětní desce. 
Vzpomínkového večera se zúčastnila i 
vnučka Horňanského paní Dr. Milena 
Horňanská z Brna.

2.  Radnice - pamětní deska tvůrcům 
Velkopavlovické meruňky
Na Velkopavlovickou radnici nebyla 

deska umístěna 28. října 1998, ale až v 
roce 2000, z důvodu rekonstrukce budovy 
radnice. Její zhotovení zajistil předseda 
Moravínu a redaktor obnoveného časopisu 
Vinařský obzor pan Ing. Vojtěch Pazder-
ka. Grafi cké zhotovení a odlití desky je 
pravděpodobně od stejných autorů jako 
deska na Šlechtitelské stanici vinařské. 

Tvůrci Velkopavlovické meruňky:

A. V. Horňanský - propagátor Velkopav-
lovické meruňky

Usiloval o uvedení a uznání odrůdy 
v pomologii Moravské ovoce od autora 
Františka Suchého, ovocnářského ins-
pektora. Ten však s uznáním a uvedením 
popisu váhal a vyčkával. Trval názor, že je 
totožná s odrůdou Brédská, od které se 
liší vzrůstem, listem i chutí ovoce.

Josef Matoušek - zahradník a množitel 
Velkopavlovické meruňky 

Pocházel ze Bzence. Byl zahradníkem 

zemské ovocné školky v Podivíně, která 
byla založena v roce 1904. Žáci tamní 
zemědělské školy z Pavlovic a Němčiček 
mu přinášeli rouby od pěstitelů meruněk 
ze stromů starých až 80 let (ze zahrady 
Dominika Melichara č. 477 a Josefa 
Bendy č. 113). Na odrůdu Velkopavická 
upozornil odbornou veřejnost Matoušek, 
který odrůdu rozmnožoval.  

František Suchý - poprvé odrůdu popsal, 
uznal a pojmenoval 

Suchý byl ovocnářský inspektor. Au-
tor pomologie Moravské ovoce. Vydání 
z roku 1905 odrůdu neuvádí. První 
zveřejnění odrůdy a její popis pod náz-
vem Velkopavlovická je od Františka Su-
chého ml. v roce 1931 v novém vydání 
pomologie Moravské ovoce. Podle jiných 
zdrojů byla odrůda poprvé popsána a 
připravena k uvedení v pomologii v roce 
1927. Protože rok úmrtí Františka Su-
chého je v roce 1910, naskýtá se otázka, 
zda nedošlo k záměně a správně měl být 
uveden František Suchý ml. 

3.  Ulice Horňanského
Jedna z ulic v nové bytové zástavbě 

v lokalitě Padělky ve Velkých Pavlovicích 
byla na základě rozhodnutí zastupitelstva 
města dne 30. září 2004 pojmenována po 
vinařském buditeli, redaktoru Vinařského 
obzoru, tvůrci Velkopavlovické meruňky 
a řídícím učiteli A. V. Horňaském názvem 
Horňanského.  

Ing. František Kostrhun

Město Velké Pavlovice, Šlechtitelská stanice vinařská,
Český zahrádkářský svaz a o.s.Víno z Velkých Pavlovic

pořádají 

v sobotu 28. června ve 20.00 hod. ve Šlechtitelské stanici vinařské

vzpomínkový večer věnovaný památce Aloise Václava Horňanského,
spojený s položením věnce k pamětní desce.

Plody odrůdy Velkopavlovická meruňka
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Vzpomínkový večer věnovaný památce 
ALOISE VÁCLAVA HORŇANSKÉHO

Na pocty si Horňanský nepotrpěl
V dějinách moravského vinařství a ovocnářství je Aloisi Horňanskému 

vyhrazena kapitola významná a zasloužená. Ani současná generace vinařů 
a ovocnářů nemůže neocenit rozsáhlou práci a přínos v rozvoji vinařství 
a ovocnářství na Moravě. 

Město Velké Pavlovice si váží jeho přínosu v rozvoji velkopavlovického 
školství, pěstování vinné révy a uznání Velkopavlovické meruňky. Snaží se 
ocenit snahy Horňanského v rozvoji nejen Velkých Pavlovic, ale celé vinorodé 
Moravy. Za svého života si na pocty nepotrpěl. Svou práci konal proto, že měl 
lidi a práci rád.

1.  Šlechtitelská stanice vinařská – 
pamětní deska
Při příležitosti III. mezinárodní pře-

hlídky vín Mikulov 88 a 50. výročí úmrtí 
Horňanského byla na budově Osevy, 
šlechtitelské stanice vinařské ve Velkých 
Pavlovicích dne 6. července 1988 odhale-
na pamětní deska. Zásluhy na odhalení 
desky má sdružení moravských vinařů 
– Moravín, především jeho předseda pan 
Ing. Vojtěch Pazderka. Z jeho iniciativy by-
la navržena R. Pavoučkem a V. Kovaničem 
grafi cká podoba desky. Zhotovení desky 
bylo svěřeno slévačské dílně pana 
Ondráčka z Ořechova u Brna. Rychlost 
celé akce a nutnost zhotovení desky k 
50. výročí úmrtí Horňanského způsobily 
chybu v uvedení působení Horňanského  
jako redaktora časopisu Vinařský obzor. 
Správně mělo být uvedeno 1910-1930. 

Slavnostní odhalení pamětní desky se 
konalo v podvečer za účasti zahraničních 
hostů z degustačních komisí, vinařů, 
pracovníků Šlechtitelské stanice vinařské 
a občanů Velkých Pavlovic. Slavnostní 
okamžiky umocnilo i vystoupení místního 
pěveckého sboru. Hlavní projevy přednesl 
předseda Moravínu pan Ing. Vojtěch 
Pazderka a prof. Miloslav Vávra, bývalý 
redaktor časopisu Vinařství a Vinohrad. 
Vlastní odhalení pamětní desky provedl 
prof. Vávra.

Při 10. výročí odhalení pamětní des-
ky se konal dne 26. června 1998 vzpo-
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Jeden z posledních plesů, který se v letošní sezóně v našem 
městě konal, byl Country bál, který pořádal YMCA klub Rakvice.

První březnovou sobotu se děti z tanečního kroužku „Baby 
country“ z mateřské školy již nemohly dočkat večerních hodin. 
Tančit na plese jako „dospěláci“ je totiž velké dobrodružství. 
Chuť do tance byla velká a osmi párům tanečníků vydržela po 
celé vystoupení. Nezkazila jim ji ani malá chyba v ozvučení sálu. 

Kovbojové a jejich partnerky z rytmu nevyšli a odměnou jim 
byl velký potlesk diváků  a pohoštění od pořadatelů. Někteří 
obzvlášť vytrvalí tanečníci ještě chvíli s rodiči vydrželi při hudební 
produkci skupiny Mrak. Zážitky byly velké a všechny děti se těší 
na další vystoupení.                

Za kroužek Baby country Božena Procházková

„Copak nás tu asi čeká …?“ 
Zábava, hraní i poučení, 

slibují paní učitelky.
Foto: Karolína Bártová

Odpoledne  15. dubna 2008 se 
konal zápis dětí do mateřské školy 
pro školní rok 2008 – 2009.

Se svými rodiči přišlo 36 dětí. Tento 
den mohla veřejnost navštívit mateřskou 
školu a prohlédnout si ji. Rodiče s dětmi 
měli možnost zapojit se do her a činností 
dětí ve všech třídách. Paní učitelky 
připravily spoustu zajímavých činností 
a každé z dětí si odnášelo domů nějaký 
výrobek.

Jiřina Zigová, ředitelka MŠ

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

Děti z Baby country kroužku zahájily letošní Country bál

Tanec ve svižném Country rytmu dětem očividně sedne!
Foto: Milán Pecka

Zápis do mateřské školy

PoděkováníPoděkování
Mateřská škola Velké Pavlovice 

děkuje touto cestou organizátorům 
Memoriálu Vladislava Trsťana 

za fi nanční příspěvek 3.000,- Kč 
na hračky pro děti. 
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Bludiště je zábavný soutěžní  pořad ostravské televize. 
Zkusit své štěstí v něm jeli i žáci devátých ročníků vel-
kopavlovické Základní školy. A jak to všechno 
vlastně semlelo?

Nápad přihlásit žáky měla paní učitelka Bukovská. Po 
Vánocích proběhlo základní školní kolo, ze kterého 
vzešlo základní šestičlenné družstvo.
Pro lepší sladění týmu se uskutečnilo víkendové 
soustředění v Břeclavi, jehož součástí byl i výcvik na 
lezecké stěně LOKO-Břeclav. Zde se projevily skryté 
talenty v lezení a ve zručnosti některých žáků. Na 
tomto pobytu vznikl i pokřik družstva:

„My jsme družstvo z Moravy, 
vzali jsme si do hlavy,
že to tady rozjedem,

ceny z Bludiště si odvezem!“ 

A také název družstva, který zní vzhledem k sou-
časnému dění na fi lmových plátnech velmi příhodně  
„BOBULE“ – název stejný jako nový český fi lm, v němž 
můžete vidět záběry i z Velkých Pavlovic.
Termín natáčení v české televizi byl stanoven na úterý 
8. dubna 2008. Z 6 členů základního družstva byli vy-
bráni losem čtyři, kteří budou soutěžit: ROMAN HALM 
(kapitán), DAVID BYSTŘICKÝ, JIŘÍ SCHÄFFER a TER-
EZA PLÁTENÍKOVÁ.

Úterý 8. dubna 2008, Televizní studio Ostrava – 
Radvanice
V odpoledním klání nás čekalo družstvo červených 
z ZŠ Opava – Kylešovice. Nám byla přidělena barva 
modrá, což se náramně hodilo k našemu názvu BO-
BULE. Tuto školu jsme dokázali porazit a postoupit tak 
do dalšího kola, které se natáčelo ihned následující 
den ráno.

Středa 9. dubna 2008, dopolední hodiny 
Stejný scénář jako den předcházející. Šatna, maskér-
na, studio. Jen soupeř jiný – ZŠ Broumov – Býlina. 
I tentokrát naše družstvo nezaváhalo a s velkou 
převahou zvítězilo. Postoupilo tak k nadšeních 
všech povzbuzujících spolužáků i dospěláckého 
doprovodu do dalšího kola, které se natáčelo hned 
odpoledne. Tentokrát bylo naším soupeřem družstvo 
ze Šternberka. I to jsme dokázali porazit, i když se už 
projevovala únava z přecházejících soubojů. Ta však 
v závěru opadla a v balancovníku si  žáci vybalanco-
vali zlatého Bludišťáka.

A kdy nás uvidíte? Naše soutěžní klání bude Česká 

David, Tereza, Roman a Jirka plni soustředění u řešení křížovky …

televize Ostrava vysílat vždy v pátek a to 13. června, 20. června a 27. června 2008 v 16.40 hod. na ČT1. Určitě se na nás nezapomeňte 
podívat!

Poděkování patří paním učitelkám L.Tesařové, J. Procházkové a L. Bukovské za pomoc v organizaci, a především panu Krůzovi  a panu 
Kučerovi za sponzorování celé této akce a za krásné polštářky, které budou pro všechny zúčastněné pěknou památkou.

Ing. Lenka Bukovská

Vítězné soutěžní družstvo Bobule i s pedagogickým doprovodem.
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Ve středu 2. dubna 2008 přišel do školy pan doktor Diblík. Místo poslední ho-
diny se naše třída vypravila do VIII. B. Po zazvonění začala hodina na téma: 

KOUŘENÍ. Pan doktor začal vyprávěním zážitků ze svých mladých let. Dozvěděli jsme 
se, že kouření způsobuje mnoho 
závažných onemocnění, jako je 
např. rakovina. Řekl nám, odkud 
se dovážely první tabákové výrob-

Již řadu let se naše základní škola zapojuje do soutěže s historickou tématikou, 
kterou pořádá MŠMT. Původní název „Soutěž mladých historiků“ byl nahrazen soutěžní 
formou „Dějepisná olympiáda.“ 

Všechna témata v této olympiádě jsou spjata s naší historií a to ať dávnou, nebo 
současnou. Zadané úkoly řeší soutěžící písemně formou testů, doplňováním náčrtů, práci 
s mapou, dále pak formou obrázků, portrétů, doplňovaček apod.

Aby se zapojilo co nejvíce žáků, dostává tato soutěž i formu domácí přípravy, kde žáci 
mají možnost vyhledávat úkoly v odborné literatuře, na internetu. Jde o moderní formu 
získávání potřebných informací a žáci se učí nejenom informace získávat, ale také s nimi 
pracovat, třídit a zařazovat je do souvislostí.

Každoročně organizované školní kolo v dějepisné olympiádě probíhalo letos na naší 
škole za účasti 25 žáků nejvyšších ročníků základní školy.

Jaké bylo pořadí?
Nejvíce bodů – celkem  95 - získala Hana Kroupová  z IX. B a obsadila 1. místo
 94 - získala Zuzana Drienková z IX. B a obsadila 2. místo
                                      93 - získala Tereza Pláteníková z IX. B a obsadila 3. místo

Všem zúčastněným je třeba poděkovat za přípravu k soutěži, která není vůbec jedno-
duchá a přát si, aby znalosti z historie našeho národa v budoucnu využili.

Mgr. Jaroslava Procházková - Poulíková, 
vyučující dějepisu

PAT A MAT
(Charakteristika pohádkové postavy)

Rozhodla jsem se psát o pohád-
kových postavách, které se jmenují Pat 
a Mat. Svých jmen se kutilové dočkali 
v roce 1989, poprvé se však objevili ve 
fi lmu v r. 1976. 

Kouřit či nekouřit ???

Žáky osmých tříd ZŠ beseda o škodlivosti tabáku a cigaret mimořádně zaujala, 
možná i svedla na lepší cestu … bez závislostí.

Povídal i o zajímavostech: že jedna krabička cigaret zkrátí život o 2 hodiny a 20 minut 
a plíce dlouhodobého kuřáka jsou děravé.

Naše třída se chovala vzorně (zázrak ☺!).Všichni tiše poslouchali a někdo si dokonce 
dělal i poznámky. Toto povídání bylo jistě pro většinu z nás poučné. Naši besedu zdoku-
mentoval pan Šaněk.

Žákyně VIII. A  Daniela Pazderková a Lucie Jurasová

ky. Ti, kteří kouří, velmi škodí svému zdraví, protože kouření je návykové. Lidé nejčastěji 
kouří, když mají stres.

Historie se stala parketou 
především děvčat

Ze slohových 
prací žáků 

II. stupně ZŠ

Pat a Mat

Jsou postavičky střední velikosti. Na 
celém obličeji si nejdříve povšimneme 
velkých zakulacených uší. Jejich tmavě 
modré rádiovky jim perfektně padnou 
na oválnou hlavu. Zpod čepečku se na 
nás dívají pronikavé černé oči. Dále 
pak následuje velký kulatý nos, pod 
ním malá nepatrná černá ústa. Pat se 
obléká do žlutého trička a Mat naopak 
do červeného trička. Oba nosí modré 
kalhoty se dvěma předními kapsami a 
černé boty. Tito chlapíci se od sebe moc 
neliší, snad jen svými tričky. 

Jejich hlavní vlastností je neši-
kovnost. Důležitá však není jen legrace, 
ale i optimistický postoj Pata a Mata 
k životu. I když je vše ztracené, nikdy 
neskládají ruce do klína a nakonec jsou 
vždy se svým řešením spokojeni. Ne-
mluví, ale své pocity dávají jasně naje-
vo.

Oceňuji nadšení, se kterým do všeho 
jdou a myslím, že bychom si z nich měli 
vzít příklad a být optimističtější.

Daniela Pazderková VIII. A



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
2/2008

25

Hurvínek
(Charakteristika pohádkové postavy)

Pro tuhle postavičku z pohádky 
jsem se rozhodla celkem snadno. Jeho 
vzhled i jeho chování mě vždy dokázalo 
rozesmát a přiznám se, že ani dnes jím 
nepohrdnu. 

Krajské kolo v halové kopané proběhlo letos 2. dubna 2008 v Ivančicích 
a družstvo starších žáků naší ZŠ se v něm umístilo na perfektním 3. místě. 

Co tomu ale předcházelo?

Ve středu 19. března 2008 – před  Velikonocemi – proběhlo na naší škole okrskové 
kolo, kterého se zúčastnila družstva z Kobylí, Nikolčič, Gymnázia V. Pavlovice, V. Bílovic 
a Hustopečí Komenského.

ZŠ Velké Pavlovice - hrálo se ve 2 skupinách a postup do okresu si vybojovali žáci naší 
školy a Velkých Bílovic. Okresní kolo se konalo za týden v hale LOKO Břeclav za účasti 
6 družstev a to sice z Břeclavi Kupkova a Slovácká, Mikulov Hraničářů, Velkých Bílovic, 
Velkých Pavlovic a Lednice. Postoupit do kraje však mohlo jen jedno družstvo. Do fi nále 
se probojovala družstva z Velkých Bílovic a Velkých Pavlovic. V normálním hracím čase 
byl stav nerozhodný a tak se prodlužovalo. Nepomohlo ani pětiminutové prodloužení a na 
řadu došly penalty. V těch jsme byli lepší a postup do kraje byl volný pro nás.

Starší žáci ZŠ V. Pavlovice se probojovali až na „bednu“ 
– obsadili bronzovou příčku Krajského kola v halové kopané

Ze slohových 
prací žáků 

II. stupně ZŠ

Tento malý uličník nosí bílé tričko s 
šedými kraťasy a aby mu náhodou ne-
spadly, zajišťují je červené kšandy. Na 
nohách má obuty  neobvyklé dřeváky, 
které mi spíše připomínají kopýtka. Asi 
právě proto se při chůzi tak zvláštně 
houpe.

Jeho hlava mi přijde více než zají-
mavá. Má velké odstáté uši, na hlavě 
chuchvalec kudrnatých, rozčepýřených 
blond vlasů, které se dají snadno 
zaměnit s vrabčím hnízdem. Jeho oči 
jsou velké a nepřirozeně vykulené. Nos 
připomíná jakousi malou kuličku, vy-
padá opravdu komicky, ale přesto roz-
tomile.

Hurvínek je jako loutka vyroben ze 
dřeva, tomu tak trochu odpovídá i jeho 
povaha. Někdy dokáže být pořádně 
tvrdohlavý. V jeho hlavě se rodí samé 
bláznivé, často i nebezpečné nápady, 
do kterých zaplétá i svojí dobrou ka-
marádku Máničku. Ale ze svých chyb 
se dokáže poučit. Nedá se říci, že by 
byl přehnaně skromný nebo pracovitý, 
ale přesto je hodný a ke všem lidem se 
chová přátelsky a naprosto otevřeně. 

Svým chraptivým hlasem mě doká-
zal pokaždé pobavit a jeho smích se 
nedá zapomenout. Hurvínka jsem sle-
dovala, ale i poslouchala, už jako malá. 
Příběhy s ním znám nazpaměť a jeho 
nebojácnost i vtipnost jsem vždy obdi-
vovala.

Lucie Jurasová,VIII. A

Hurvínek s taťuldou panem Spejblem

HALOVÁ KOPANÁHALOVÁ KOPANÁ  
Starší žáci v kraji zabodovaliStarší žáci v kraji zabodovali

Krajské kolo se konalo opět za účasti 6 družstev, která byla rozlosována do skupin:
skupina – Ivančice, Lipůvka a Velké Pavlovice, skupina – Tasovice, Měnín a Milovice.

Po odehrání základních zápasů ve skupinách se hrálo o umístění. Nás čekal soupeř 
z Tasovic o 3. místo. Zápas se vyvíjel nerozhodně a vítězný, rozhodující gól vstřelil Robin 
Kojan. Bylo rozhodnuto. Jsme třetí v kraji. Konečné pořadí vypadalo potom následovně: 
1. místo - Ivančice, 2. místo - Měnín, 3. místo - Velké Pavlovice, 4. místo - Tasovice, 
5. místo - Lipůvka, 6. místo – Milovice.

A co dodat na závěr? Hoši, děkujeme! 
Za základní školu nastoupili Patrik Levčík, Robin Kojan, David Havlík, Vojtěch Bystřický, 

Martin Procházka, Tomáš Nesvadba, Pavel Latýn, Libor Honz, Roman Halm, David Pohl, 
Mirek Gajdošík.

Ing. Lenka Bukovská, 
učitelka tělesné výchovy
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Dne 13. března 2008 proběhlo na naší základní škole fi nále fotbalové 
soutěže „O pohár starosty města“. Toto fi nále bylo vyvrcholením dlouhodobé 
soutěže mezi jednotlivými třídami. 

V úterý 4. března 2008 proběhl v naší školní družině 
maškarní karneval. Zúčastnily se ho všechny děti ze 
všech  družinových oddělení. Děti si své masky pečlivě 
přichystaly, řada z nich si je připravovala doma i s pomocí 
rodičů. Ve třídě, kde karneval probíhal, se sešlo množství 
krásných a nápaditých masek, mezi nimi například rytíři, 
čerti, Indiáni, Spidermani, doktoři, princezny, různá 
zvířátka a mnoho a mnoho dalších. Každá maska byla 
všem představena a vyfocena.  

V průběhu celého karnevalu si děti zahrály několik 
her, taktéž soutěžily a nechyběla taneční zábava, při které 
se děti velmi vydováděly a rozhýbaly se v rytmu disko 
tance. Ke konci karnevalového dění každé dítě obdrželo 
sladkou odměnu a na závěr byly vyhlášeny dvě nejlepší 
masky, které si samy děti mezi sebou zvolily. Z jejich 
rozzářených obličejů bylo vidět, že se na karnevalu pěkně 
bavily, a proto se již teď všichni těšíme na další veselý 
karnevalový rej.

Copak naše družina připravuje na duben? Činností je 
více, ale hlavní je v pondělí 28. dubna. Ten den budeme 
dodržovat čarodějnickou tradici, se kterou s námi 
bude spolupracovat školní klub, tedy starší žáci. Naši 

„čarodějnickou tradici“ plánujeme trochu netradičně, protože známé „pálení“ se nám pro menší děti nezdá moc bezpečné. Co to tedy 
bude? Vyrazíme na plánovanou trasu, kterou po konzultaci s vychovatelkami pro nás připraví školní klub. Nebude to cesta ledajaká, 
budou se na ní muset plnit úkoly. Má to být vlastně taková zkouška čarodějů a čarodějnic, na kterou budeme i patřičně oblečeni. Akce 
se bude konat za každého počasí – když nebude pěkně, poslouží pro čarodějné trasy a kouzlení školní prostory. Více už nebudeme pro-
zrazovat, snad jen to, že se moc těšíme!

Vychovatelky Školní družiny

Vítězný team oceněný Pohárem starosty města 
– fotbalisté V. B třídy 

Foto: Věra Procingerová

Děti soutěžily „O pohár starosty města“

Slavnostní nástup 
hlavních opor fotbalových teamů 

mladších žáků ZŠ

Sportovní soutěže se zúčastnilo 50 
žáků z 2. – 5. ročníku naší školy. Děvčata 
a chlapci hráli ve dvou kategoriích – I. ka-
tegorie 2. a 3. ročníky,  II. kategorie 4. a 5. 
ročníky. V mladší kategorii získalo putovní 
pohár družstvo III. B  a ve starší katego-

rii převzalo pohár z rukou pana starosty 
Ing. Pavla Procházky družstvo V. B třídy.

Nejlepšími hráči turnaje byli vyhod-
noceni Patrik Martinek a Tomáš Plšek. 
Oběma fotbalistům předal pan starosta 
věcnou cenu.

Vítězové obou kategorií nás budou 
reprezentovat v okrskovém kole fotbalové 
soutěže McDonald´s Cup, které se koná v 
Hustopečích. Našim sportovcům přejeme 
hodně sportovních úspěchů.

Poděkování za přípravu chlapců a 
děvčat na tento školní turnaj patří všem 
vyučujícím 2. až 5. ročníků naší školy.

Mgr. Eva Drienková, 
vyučující ZŠ

Školní družina aneb od karnevalu k čarodějnicím

Roztodivné postavičky se hemžily po naší družince … 
Jak by ne, byl tu karneval!
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Debrujáři jsou děti, 
které neustále něco 
kutí a vymýšlejí. Při 
svých pokusech pou-
žívají dostupné pomů-
cky, které najdou kolem 
sebe. Jejich pokusy 
mají hravý a soutěživý 
charakter. I když mají 
většinou fyzikální ob-
sah, nikdo se netrápí přesnými defi nicemi 
nebo výpočty. Proto si mnohé pokusy mo-
hou vyzkoušet i doma. Náměty pro činnost 
najdou na webových stránkách debrujářů 
(www.debrujar.cz). Pokusy jsou zajímavé i 
pro velmi malé děti.

Náš klub v současnosti sdružuje 45 
dětí. Celkem 32 z nich se zapojilo do celo-
státní soutěže Šifra Komenského, kterou
organizuje Gymnázium v Uherském Brodě.

Malí debrujáři z velkopavlovického gymnázia při svých pokusech.

Debrujáři při Gymnáziu Velké Pavlovice

Florbal je u studentů velmi oblíbený a proto byl v čase velikonočním uspořádán 1. ročník turnaje ve fl orbale dívek a chlapců všech 
tříd gymnázia. Studenti byli rozděleni do tří kategorií. V I. kategorii se utkaly týmy z primy a sekundy, ve II. kategorii tercie a kvarty, 
v poslední III. kategorii se utkaly o putovní pohár všechny třídy vyššího stupně gymnázia. Tento den poskytl divákům z řad studentů velmi 
napínavou podívanou.

Celkovým vítězem se ve III. kategorii stala třída 1. A , která v prodloužení porazila studenty oktávy v poměru 4 : 3. Díky nasazení 
a nadšení studentů budeme tuto akci organizovat každoročně a snažit se z ní udělat na naší škole tradici.

Od tohoto školního roku pracuje při gymnáziu klub debrujářů. Tyto kluby 
jsou součástí Asociace malých debrujářů České republiky, jehož hlavním cí-
lem je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, přispět k tvořivým aktivi-
tám v oblasti vědy, 
techniky a ekolo-
gie, navazovat a 
udržovat kontakty 
s partnerskými or-
ganizacemi domácí-
mi i zahraničními.

Čtyřčlenné hlídky od března do červ-
na budou formou korespondenčních úko-
lů postupně plnit úkoly přírodovědného 
charakteru a poznávat některá fakta ze 
života Komenského. Soutěž chce upozor-
nit děti i na méně známý fakt, že Jan Amos 
Komenský nebyl jen „učitel národů“ a au-
tor fi losofi ckých děl, ale také přírodovědec 
a astronom.

V prvním kole soutěže hlídky plnily 

úkoly z astronomie a optiky. Zhotovi-
ly si dírkovou komoru, periskop, lupu 
z vody, vyhledávaly odpovědi z internetu 
k souhvězdím na obloze, odlévaly stopy 
ze sádry a luštily i první doplňovačky a su-
doku, aby získaly první písmena do šifry, 
která jim prozradí zajímavé údaje o Ko-
menském.

Ing. Marie Šmídová

Velikonoční turnaj ve fl orbale �������������������

Výsledky:

I. kategorie
 
1. místo Prima B
2. místo Sekunda
3. místo Prima A

II. kategorie
 
1. místo Kvarta A
2. místo Kvarta B
3. místo Tercie

III. kategorie
 
1. místo 1. A
2. místo Oktáva
3. místo Septima

Okrskové kolo 
v sálové kopané 8. a 9. ročníků

Ve středu 19. března 2008 se ve sportovní hale ZŠ Velké Pavlovice 
uskutečnilo okrskové kolo v sálové kopané 8. a 9. ročníků. 

Mezi školami, které přijely bojovat o postup do okresního kola, byla ZŠ Velké Pavlovice, 
Gymnázium Velké Pavlovice, ZŠ Kobylí, ZŠ Hustopeče, ZŠ Velké Bílovice a ZŠ Nikolčice. Do 
fi nálového utkání se probojovaly týmy ZŠ Velké Pavlovice a ZŠ Velké Bílovice.

Přestože oba týmy postupovaly, celkovým vítězem se po vzájemném zápase stalo 
družstvo z Velkých Bílovic. Žáci  ZŠ Velké Pavlovice ale potvrdili svou výbornou formu tím, 
že v okresním kole zvítězili a postoupili tak do kola krajského.

Petr Horáček
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Je středa a my směřujeme 
jako obyčejně ke škole, nevstupu-
jeme ovšem do školní budovy, ale 
usedáme do sedadel autobusu 
a vydáváme se na 
studijní poznávací 
exkurzi do Vídně. 
Na starost si nás 
vzaly odvážné paní 
učitelky Jana Loren-
zová, Anna Riláková 
a Iva Prokešová. Po 
cestě jsme si vyslech-
li zajímavé referáty o 
památkách Vídně. 

Naše nadšení z
příjezdu na místo
nezkazilo ani špatné 
počasí. Nejprve jsme
se šli podívat na  
jednu z nejnavště-
vovanějších památek 
a to na “Dům Hun-
dertwasser”, který 
se všem na první 
pohled zalíbil. Zaujal 
nás převážně svou 
barevností, hravostí 
a nápaditostí. Ovšem 
i ceny za suvenýry nám vyrážely 
dech.

Potom jsem přijeli k Maria-Ter-
ezia-Platz odkud začínala naše 
trasa po památkách centra Vídně. 
Šli jsme kolem parlamentu, Neues 

Rathaus, kde nás dokonce zas-
tihly kroupy, nakoukli jsme i do 
Burgtheatru a v Minoritkirche 
jsme všichni obdivovali mozaiku 

vytvořenou podle obrazu Poslední 
večeře. Prošli jsme se také po luxu-
sní ulici Graben, prohlédli si gotický 
chrám Stephansdom, ale také ho-
tel Sacher, Staatsoper, Kapuzie-
nergruft a Hofburg. Při cestě jsme 

potkali několik pouličních umělců, 
například legračního klauna.

Naše procházka končila opět 
na Maria-Terezia-Platz, z kterého 

jsme všichni vstou-
pili do Naturwissen-
schaftliches Muzea, 
které jsme prochá-
zeli již samostatně. 
Hned v hale nás 
zaujal vycpaný lev, 
vypadající skoro 
jako živý. Nejprve 
jsme vstoupili do 
úseku věnovanému 
kamenům a všemu 
s nimi související-
mu. Bylo to opravdu 
velkolepé, nevěděli 
jsme, kam se dřív 
podívat, už jen ty 
podivuhodné tvary a 
ještě k tomu okouzlu-
jící barvy.

Další úsek byl 
věnován převážně 
pravěku a nalezli 
jsme zde nejrůznější 
kostry starodávných 

zvířat a lidí, exempláře byly do-
plňovány obrazovkami, na kterých 
se pouštěly krátké dokumenty 
oživující objekty.

Nejvíce se nám ale zalíbily sály 
se zvířaty, která vypadala jako živá. 
Exponáty byly uspořádány od těch 
nejprimitivnějších až po největší ve-
likány živočišné říše.

I když jsme v muzeu měli téměř 
3 hodiny na prohlídku, ani zdaleka 
nám to nestačilo, potřebovali by-
chom aspoň celý den na všechny 
sály. Takovéto získávání vědomostí 
je mnohem zajímavější než strohé 
„bifl ování“ z učebnic.

Po prohlídce muzea jsme nasedli 
do autobusu a zamířili si to k domo-
vu. Velký dík patří panu řidiči, 
který tam na nás trpělivě celou 
dobu čekal a zavezl nás v pořádku 
domů. Největší poděkování ovšem 
patří paním učitelkám, které si nás 
vzaly na starost a uspořádaly pro 
nás tak nádherný den, ale také ve-
dení školy, které nám tuto krásnou 
cestu umožnilo.

Hana Mráziková, 3. A

Gymnázium Velké Pavlovice pořádalo dne 2. dubna 2008 fyzikální olympiádu, 
které se úspěšně účastnili i studenti našeho gymnázia. Mnozí z nich se umístili i 
na velmi pěkných předních pozicích výsledkového žebříčku.  

Kategorie F – 8. ročníky
3. místo – KAROLÍNA OSIČKOVÁ 25 bodů
9. místo – BARBORA MRÁZKOVÁ 14,5 bodů
13. místo – BARBORA ŘÁDKOVÁ 9 bodů
14. místo – JITKA CHORVÁTOVÁ 8 bodů

Kategorie E – 9. ročník
2. místo – VOJTĚCH BUCHTA   31 bodů
5. místo – JIŘÍ HERZÁN  26 bodů
9. místo – JAKUB VOMÁČKA  15 bodů
11. místo – KAREL OSIČKA  10,5 bodů

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Kulturní Vídeň aneb exkurze nad všechny učebnice

3. A velkopavlovického gymnázia na exkurzi ve Vídni

Fyzikální olympiáda
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Dne 25. března 2008 se naše 
třída, 2. A, účastnila přehlídky ama-
térského divadla Šrámkův Písek 
2008. Měli jsme vidět dvě divadelní 
představení a poté o nich diskutovat. 
Tento projekt mne zaujal, líbilo se mi 
také datum jeho konání – byl jsem 
rád, že se „uleji“ ze školy a prodloužím 
si tím velikonoční prázdniny.

Ukázka příspěvku studenta velkopavlovického gymnázia 
do deníku Mladá Fronta Dnes

Je lepší motivací při výchově dětí 
pochvala, nebo trest?

To je různé od případu k případu, a od situace k situaci. Pochvala nebo 
trest, smutek či radost? 

Pochvala, neboli pozitivní motivace, je projev uznání nad nějakým činem 
či projevem spokojenosti nad někým. Uložený trest, tj. negativní motiva-
ce, je záměrně způsobená újma za určité provinění, přirozeně za vědomé  
provinění. Není možné trestat za něco o čem se neví, že je to trestné. To by 
bylo nespravedlivé, a proto by se mělo jen upozornit na chybu. Ale zase je 
možné v rámci výchovy pochválit někoho za nevědomý správný čin, aby měl 
do budoucna zdůvodnění k podobnému skutku a mohl si vytvořit stupnici 
morálních hodnot.

Hlavní rozdíl je v tom, že pochvala se dává za něco záslužného i v 
případě, že jsme nevěděli, že je to záslužné, a trest za vědomé porušení 
příkazů a zásad slušnosti. Tak to alespoň vidím. 

Co je lepší? Pochvala má do značné míry tu výhodu, že pokud ji rodiče 
převážně  prosazují při výchově svého dítěte v útlém věku, nezanechá to 
na něm tolik škod, jako kdyby bylo většinou jen trestáno. Nemělo by se 
to samozřejmě přehánět, měly by být vytvořeny základní předpoklady pro 
sebehodnocení dítěte vzhledem na jeho činy, přinejmenším by mělo být 
upozorňováno na následky svého činu pokud provede něco špatného, když 
už rodiče prosazuji jen politiku ,,cukru‘‘ . Naopak, pokud by se prosazovala 
jen politika ,,biče“, měli by rodiče brát ohled na věk dítěte, netrestat v hněvu 
a na veřejnosti, protože to v dítěti vyvolává pocit ponížení. Rodiče by měli 
co nejvíce předem upozorňovat na chyby a nevědomé špatné činy a až po 
vědomém opakování tohoto činu už poučeným dítětem ho trestat a měli by 
mu také poukázat na správnou alternativu jeho chování.

Nejideálnější by asi bylo, kdyby se oba druhy motivací kombinovaly. Je 
dost obtížné a problematické, jak jste sami četli výše, aby byl jeden druh 
motivace užíván převážně - jednostranně. Jak už bylo jednou řečeno – zlo 
nemůže existovat bez dobra a naopak – a to stejné platí pro trest a pochvalu. 
Jedno nemůže existovat bez druhého, protože by nebylo s čím srovnávat.

Na závěr bych si jenom přál, aby v budoucnosti neexistovalo domácí 
násilí na dětech, anebo rozmazlení hulváti, kteří neumí ani pozdravit.  

Tomáš Jenkovský 3. A, Gymnázium Velké Pavlovice

jsem si šel do šatny odložit své věci. Poté 
jsem se usadil v divadelním sálu. 

Když se začala roztahovat opona, já a 
další diváci jsme viděli čtyři osoby, které 
se zpomaleně vrhaly na nějaký klobouk 
položený na zemi. Nakonec ho ale sebrala 
pátá osoba - muž, který se na rozdíl od os-
tatních pohyboval normálně. Z takového 
začátku jsem byl zmatený. Až když muž 
začal mluvit, pochopil jsem, o co šlo. Byl to 
úvod. Začal nás vítat, pověděl nám něco o 
projektu. Poté s kloboukem v ruce odběhl 
do vedlejší místnosti. Ostatní mu ho chtěli 
asi vzít, protože utíkali za ním a hrozně du-
pali. Tím mě naprosto probudili.

Začalo první představení skupiny 
divadelníků ze Svitav. Byla to komedie 
o tom, jak matka a otec pozvali své tři 
syny, kterých se „zbavili“, když byly ještě 

malí, k sobě na návštěvu. Měli jim na ní 
říct, jak to skutečně s jejich rodiči je. Zají-
mavé bylo obsazení rolí – jednoho ze synů 
hrála žena, maminku hrál naopak muž. 
Mně osobně se toto pojetí líbilo, bylo to 
zajímavé zpestření. Po konci představení 
následovala přestávka, ve které jsme měli 
na veliký kus papíru napsat klady a zápory 
toho, co jsme viděli. Šel jsem tedy napsat 
mé dojmy a přečíst si, jak to zapůsobilo 
na ostatní. Až teď jsem se dozvěděl, že to, 
co jsem viděl, byl Akt od Cimrmanů. Nikdy 
jsem ho neviděl, proto jsem ho nepoznal. 
Naštěstí nás takových bylo víc.

Druhá hra, Jednohubky, byla o 
uklízečce a o divadle, ve kterém praco-
vala. Vykládala nám o svém idolu, herci 
Zdeňkovi, a o tom, že má být dnes nějaká 
premiéra a po ní raut, na který se děj 
vzápětí přenesl. Na něm hodovali tři herci, 
opakovaně jedli, kouřili a opíjeli se. Po rau-
tu přešel děj na divadelní premiéru, kde 
herci ovládali hmyz v podobě loutek. Ta-
ková časová posloupnost mě zmátla, ale 
na představení se mi velice líbily loutky, 
kde například toaletní papír symbolizoval 
hovnivála. Také nemohu zapomenout na 
komické výstupy uklízečky převlečené za 
berušku, kterým se smál snad každý. Opět 
jsme šli napsat své dojmy na papír.

A začala diskuse. Jak se dalo čekat, 
zavládlo hrobové ticho. Prorazil ho někdo 
ze studentů z JAMU, kteří tam byli také, 
tím, že nám zopakoval, o co v první hře 
šlo. Poté bylo opět ticho. Bylo mi trapné 
něco říkat, protože jsem Akt do tohoto dne 
neznal, a bál jsem se, co si o mě ostatní 
pomyslí. Nakonec se diskuse nějak roz-
poutala, ale začali se tam řešit pro mne 
naprosté nesmysly,  jako například autor-
ská práva a další drobnosti, kterých jsem 
si ani nevšiml. Měl jsem sto chutí jim říct, 
že z hlediska morálního a globálního aspe-
ktu je zcela nerentabilní, abychom o téhle 
věci dále polemizovali. Rád bych viděl, 
jak by se po této větě tvářili. Poté dostala 
slovo odborná porota a zkritizovala téměř 
vše, co se mi líbilo. To samé se dělo u 
diskuse týkající se Jednohubek. Byl jsem 
zaskočen téměř opačným názorem poroty, 
než byl ten můj. Po jejím ukončení jsme se 
odebrali do autobusu a jeli domů.

Obě představení se mi líbila, ale z 
besedy jsem nadšený nebyl. Při zpáteční 
cestě jsem byl tedy plný smíšených 
pocitů.

Já a můj spolužák jsme si všimli, že 
mluvili jen ti, kteří měli dlouhé vlasy. Že 
by vlasy měly nějaký vliv na vyjadřovací 
schopnosti člověka? Doufám že ne, 
protože jsem byl nedávno u holiče nechat 
se ostříhat…

Tomáš Krištof, 2. A 

Akt, Jednohubky a mluvící dlouhé vlasy
… já se nechal včera ostříhat

Ranní vstávání toho dne nebylo vůbec 
příjemné. Vždyť to znáte. Oči se mi zavíraly 
ještě v autobuse, kterým jsme jeli do Brna, 
do centra volného času Lužánky, kde se di-
vadlo odehrávalo. Když autobus konečně 
zastavil, šli jsme do již zmíněné budovy. 
První, co mě na ní zaujalo, byly pestře vy-
malované zdi – kdybych byl mladší, rozzářil 
bych se jako sluníčko. S touto myšlenkou 
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V letošním školním roce se několik 
žáků naší školy zúčastnilo Národní soutěže 
ZUŠ ČR. V okresním kole ve hře na klavír 
dne 13. února 2008 v Mikulově získala 
žákyně ze třídy Mileny Karberové Eliška 
Vomáčková 1. místo za 6. kategorii a žáci 

V pátek 28. března 2008 proběhla po celé České republice v mnoha kni-
hovnách, domech dětí a jiných volnočasových centrech akce s názvem Noc 
s Andersenem, která je zaměřena na podporu dětského čtenářství. Také 
Dům dětí a mládeže Velké Pavlovice ve spolupráci s Městskou knihovnou 
se této akce účastnil.

V pátek navečer se na Domečku sešlo 20 dětí a všichni jsme se nejprve 
vydali prozkoumat naši knihovnu. Zvláště pro ty, kdo ji navštívili poprvé, to byl 
neobyčejný zážitek. V knihovně jsme se seznámili s panem Hansem Christi-
anem Andersenem a jeho pohádkami, zahráli si spousty her a snažili jsme se 
zjistit, co všechno v knihovně můžeme najít a také to, kdo do knihovny chodí 
a jaké knihy si půjčuje.

Po více jak hodině jsme se vrátili na Domeček, kde už na nás čekala večeře 
a po ní jsme se zase pustili do her. Čekalo nás klání v pohádkovém Kufru, zá-
polení v hledání písniček a nakonec jsme soutěžili v povedené hře s bonbony. 
Také jsme si pomalovali strom Pohádkovník, do kterého každý sám namaloval 

pohádkovou 
postavičku 
nebo sym-
bol pohádky, 
kterou má 
n e j r a d ě j i . 
Před  spa-
ním jsme si 
ještě zpívali 
a trošku se báli s komedií Ať žijí duchové. V noci nás navštívil pan An-
dersen. I když ho většina přece jen zaspala, tak nám nechal odměnu 
za naše úsilí a píli při soutěžích a hrách.

Ráno jsme si před snídání trápili hlavy při luštění šifry a hledání 
názvu pohádky, ze které nám byla čtena ukázka. Nakonec nás 
čekala snídaně, při které byly rozdány medaile a pamětní listy. Pak 
už se všichni rozcházeli do svých domovů s mnoha novými zážitky a 
načerpanými informacemi.

Děkujeme paní Plhalové, knihovnici Městské knihovny ve Velkých 
Pavlovicích, za milé přijetí a ochotu při spolupráci.

Eva Káčerová, externí pracovnice DDM

Pan učitel Robert Zeman se svými 
nadanými a šikovnými žáky.

Žáci naší ZUŠ slaví jeden úspěch za druhýmŽáci naší ZUŠ slaví jeden úspěch za druhým
Liselotty Stehlíkové Jan Míchal 1. místo 
za 3. kategorii a Jan Fišer 2.místo za 2. 
kategorii. Jan Míchal se zúčastnil i kraj-
ského kola soutěže v Brně, kde obdržel 
čestné uznání. 

Okresní kolo soutěže ve hře na akor-
deony se konalo v naší škole a tak jsme 
mohli u nás přivítat soutěžící ze ZUŠ 
Hustopeče a ZUŠ Břeclav. Z našich žáků 
soutěžila dvě děvčata ze třídy Roberta 
Zemana - Veronika Poláchová za 0. kate-
gorii a Natálie Stávková za 1. kategorii. 
Obě malé akordeonistky získaly 1. místo s 
postupem do krajského kola v Kuřimi, kde 
byly oceněny rovněž čestným uznáním.

Největším úspěchem naší ZUŠ bylo 
přijetí trombonisty Jakuba Kostrhuna, 
žáka  pana učitele MgA. Zbyňka Bílka, na 
státní Konzervatoř P. J. Vejvanovského v 
Kroměříži. 

Celá ZUŠ Kubovi srdečně gratuluje a 
přeje mnoho radosti z hudby!

V dubnu a květnu budou jako vždy 
probíhat v ZUŠ i v sále na MěÚ be-
sídky a koncerty žáků naší školy, na 
které jsou všichni srdečně zváni. Veške-
ré informace o akcích ZUŠ získáte na 
www.zus-velkepavlovice.cz v rubrice Ak-
tuality. 

Nejvýznamnější akcí, kterou letos ZUŠ 
připravuje ve spolupráci s Městem Velké 
Pavlovice, bude vlastenecky zaměřený 
koncert k 90. výročí založení Českoslo-
venské republiky, na kterém uslyšíte ukáz-
ky z tvorby českých skladatelů - B. Smeta-
ny, A. Dvořáka, L. Janáčka a B. Martinů 
a kde nebudou chybět české, moravské 
a slovenské národní písně v podání pě-
veckých i instrumentálních souborů i nej-
lepších sólistů naší školy, kteří již pilně 
nacvičují repertoár koncertu.

Milena Karberová, ředitelka ZUŠ

Děti si při večerní dobrodružné návštěvě knihovny vyplnily 
i náročný pohádkový vědomostní kvíz 

– nikdo nezklamal!

Andersenův Pohádkovík na DDM byl díky šikovným 
dětem za chvíli plný ovoce v podobě 

nejoblíbenějších pohádkových postaviček.

Děti prožily tajuplnou Děti prožily tajuplnou “Noc s Andersenem”“Noc s Andersenem”
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Jakého poučení se Vám prostřednictvím informačních tabulí 
dostane?

Tabule 1 Vinařská obec Pavlov (včetně celkové mapy)
Tabule 2  Vinaři v Pavlově (včetně mapy obce)
Tabule 3  Viniční tratě I. – odrůdy bílých vín
Tabule 4  Historie pěstování révy a výroby vína v Pavlově
Tabule 5  Pavlov – historická vinařská obec
Tabule 6  Pálava – jedinečná lokalita přírodní a vinařská
Tabule 7  Viniční tratě II. – odrůdy červených vín

Co bychom měli vědět o Pavlově?
Z historie vinařství …
Kdy se v Pavlově začala pěstovat vinná réva, není známo, ale 
dá se předpokládat, že Pavlov patří k nejstarším vinařským ob-
cím. Již v roce 1444 byl podle údajů z urbáře největší vinařskou 
obcí mikulovského panství. Počátkem 17. století bylo celých 
53 % poddanské půdy osázeno vinicemi. Vinařství pak zažilo otřes 
v podobě hrůz třicetileté války, ale dokladem jeho nového vzestu-
pu jsou velmi výstavné barokní štíty gruntů a vinných sklepů 
v dnešní České ulici. Další ranou byla invaze mšičky révokaza 
v 19. století, po níž musely být stejně jako jinde všechny vinice 
vytrhány a osazeny révou štěpovanou na odolných podnožích. 

Vinařství dnes …
V současnosti je v Pavlově 172,4 ha registrovaných vinic. Výměra 
viničních tratí, tedy celková možná výměra vinic v katastru Pav-
lova je ale podstatně vyšší - 316 ha. Výrobě vína se dnes v obci 
věnuje patnáct vinařů registrovaných u Vinařského fondu. 

Pavlov – živoucí vesnička pod Pálavou …
Pavlov je jednou z nejmalebnějších vinařských obcí na Moravě 
s bohatou vinařskou historií a unikátními viničními polohami na 
úpatí Pálavy, které se řadí k nejlepším vinicím u nás. V Pavlově je 
velmi živé také vinařské dění – kromě tradiční výstavy vín probíhají 
také již několik let vinařské akce „Léto otevřených sklepů“ a „Den 
otevřených sklepů“ na konci listopadu. Více informací o obci naj-
dete na webové adrese: www.obec-pavlov.cz.

TURISTIKA ............................................TURISTIKA ............................................

Bonus v podobě další stezky závěrem …
V Pavlově můžete při svém putování narazit na panel č. 4 další  
zajímavé naučné stezky - ARCHEOSTEZKY, která Vás na chvíli 
ponoří do nejstarší historie naší země. Panel v Pavlově pojednává 
o obci co by sídlišti s nálezy dokladů o nejstarší výrobě textilu na 
světě. Archeostezka začínající v nedalekých Dolních Věstonicích 
čítá celkem 8 zastavení,  z nichž některá představují světoznámé 
lokality z doby lovců mamutů, kteří žili v okolí Dolních Věstonic a 
Pavlova před více než 20.000 lety. Právě odsud pocházejí nejstarší 
doklady o znalosti technologie pálení hlíny a výroby textilu na 
světě. Další panely se věnují památkám z doby římské a raného 
středověku. Texty jsou doplněny mnoha fotografi emi unikátních 
nálezů a plány s mapami z archeologických výzkumů. 

Tak tedy nezapomeňte – až se budete nudit, oprašte kolo a 
vyjeďte si do Pavlova – vesničky v objetí zelených a sladkých vinic, 
unikátní přírody, dávné historie, korunované sněhobílým cimbuřím 
zříceniny Dívčích hradů. 

Přejeme Vám šťastnou cestu plnou pěkných zážitků!  

Karolína Bártová

Barokní brána pavlovského hřbitova ležícího 
ve stínu pálavských Děviček.

Máte chuť se pořádně protáhnout, dát si i trošku do těla a zapomenout tak na nekonečnou ponurou zimu a pomalu 
se rozkoukávající jaro s bláznivým aprílovým počasím? Vyražte si s námi na kolo! 

Přinášíme Vám tip na příjemný a ne příliš únavný výlet do nedalekého Pavlova, který má kromě velmi podobného jmé-
na s naším městem ještě mnohé další společné. Dominantním zájmem a středobodem dění obou obcí je od pradávna 
vinařství. A na něj stejně jako velkopavlovičtí vsázejí i pavlovští. 

Za účelem propagace své vesnice, ležící v atraktivní lokalitě na východním úpatí Pálavy, vybudovala obec Pavlov 
novou naučnou stezku - její název zní PAVLOVSKÉ VINICE A VINNÉ SKLEPY. Slavnostního otevření a symbolického křtu 
se stezce dostalo 22. března 2008, kdy zároveň v Pavlově probíhala oblíbená tradiční výstava vín.  K vinařské stezce byla 
vydána i naučná brožura, která bude k dispozici turistům v místní obecní vinotéce a v turistických informačních centrech 
v okolí. 

Celkem 7 informačních tabulí, lemující trasu o délce 3 kilometrů, Vás podrobně seznámí se samotnou obcí Pavlov, 
historií, současností, památkami, jedinečnou Pálavou, pozoruhodnými místy a především s vinařstvím. Jednotlivé tabule 
jsou umístěny jak v obci, tak ve vinicích v bezprostředním okolí Pavlova. První tabuli najdete ve středu obce, nedaleko 
kulturního domu a prodejny potravin.

Z Velkých Pavlovic do Pavlova …
… z vinařského města do vinařské vesnice
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„A“ MUŽSTVO vstoupilo do jarních 
odvet s několika změnami v kádru. V 
úvodním zápase v Bučovicích vybojovalo 
velmi cenný bod, který potvrdilo domácím 
vítězstvím s dalším aspirantem na sestup 
Lanžhotem 2 : 0. Ve třetím zápase mužstvo 
nešťastně podlehlo v Dubňanech 0 : 1, 
když mělo většinu zápasu převahu, ale 
hráči zahodili několik vyložených šancí.
Kádr A mužstva: Piták Jaromír, Otáhal 
Jaroslav – Vondra Jakub, Prošek Ladislav, 
Tesařík Ondřej, Vašek Petr, Poláček Da-
vid, Kubík Jiří – Latýn Pavel, Králík Lukáš, 
Herzán Jaroslav, Barbořík Jiří, Procházka 
Pavel – Šabata Jakub, Jambor Jakub, Hejl 
Vladan.
Trenér: Martinek Aleš
Asistent: Melichar Libor
Vedoucí družstva: Pilarčík Pavel

„B“ MUŽSTVO je stále ve velmi složité 
situaci a pro jarní část soutěže má těžký 
úkol – soutěž alespoň dohrát do konce 
bez kontumačních výsledků. Zatím se to 
novému vedení u mužstva daří, ovšem 
problémy nastanou jistě s přibývajícími 

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

zraněními hráčů v A i B mužstvu.
První kolo podlehlo mužstvo v Char-

vatské Nové Vsi 0 : 4, v dalším zápase 
se podařilo vyhrát vůbec poprvé v této 
sezóně, předposlední Popice odjely s 
porážkou 3 : 0. V dalším domácím zápase 
podlehlo mužstvu z Bořetic 0 : 4.
Kádr B mužstva:  Baťa Radek, Baťa 
Tomáš, Lanžhotský Pavel – Suský Josef, 
Levčík Miroslav, Martinek Aleš, Procházka 
Jaroslav, Polomini Libor, Rozbořil Přemysl 
– Barvík František, Melichar Jan, Otáhal 
Jaromír, Hicl Lukáš, Miklík Pavel, Ulica 
Tomáš, Hejl Bronislav – Michna Kamil, 
Levčík Ondřej, Krůza Tomáš.
Trenér:  Otřel Jiří
Asistent: Levčík Miroslav

„C“ MUŽSTVO obě dvě svá jarní ut-
kání vyhrálo, doma proti silným Milovicím 
3 : 2 a v Bulharech proti omlazenému 
domácímu týmu zvítězili 3 : 0 po hattricku 
Pavla Urbánka.

 
DOROST po kvalitní zimní přípravě 

navázal na dobré výkony na hřištích 

soupeřů, když se mu podařilo přivézt cen-
né body jak z Bučovic – 3 : 0, tak i z horké 
půdy z Dubňan – 3 : 2. V domácím zápase 
se silným Lanžhotem se zrodila remíza 0 : 
0. Velkým přínosem pro ofenzívu týmu je 
uzdravený útočník Martin Michna.

STARŠÍ ŽÁCI zahájili soutěže prvním 
zápasem doma proti týmu Veselí B. 
Starší uhráli remízu 2 : 2, když inkaso-
vali nešťastnou vyrovnávací branku těsně 
před koncem.

MLADŠÍ ŽÁCI na vedoucí mužstvo 
soutěže nestačili a podlehli 0 : 5. U obou 
žákovských družstev přetrvávají velké 
problémy s počtem hráčů. Během měsíce 
května by se na schůzce fotbalových oddílů 
mělo řešit případné spojení žákovských 
družstev se Sokolem Rakvice.

ŽENY zahájily jarní odvety Moravs-
koslezské ligy žen zápasem v Božicích, 
kde podlehly 4 : 0.

František Čermák 

TJ Slavoj Velké Pavlovice – oddíl kopané

Téměř dvě stovky žáků si zahrálo v naší škole vybíjenou
Okrskové kolo ZŠ ve vybíjené

Ve čtvrtek 17. dubna praskala tělocvična při Základní škole ve Velkých Pavlovicích ve švech. Konalo se zde okrskové kolo ZŠ ve 
vybíjené. Turnaje se zúčastnilo 196 hráčů z 5 základních škol s 8 soutěžními týmy - 5 týmů chlapci a 3 týmy dívky. V kategorii chlapci 
zvítězila ZŠ Hustopeče – Komenského, ZŠ Velké Pavlovice se umístnila na druhém místě, v kategorii dívky byla nejlepší ZŠ Hustopeče 
– Nádražní, ZŠ Kobylí se umístnila na druhém místě a třetí skončila ZŠ Hustopeče Komenského.

Věra Procingerová

Ani kobylští soupeři nenechali nic náhodě. 
Jako všechny je hnala do poctivého boje 

touha po vítězství …

… toho se nakonec dostalo spolu s postupem do okresního kola hráčům 
ze ZŠ Hustopeče – Komenského

Foto: Věra Procingerová


