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

V posledních dnech se proslýchá, že 
město získalo dotaci na rozsáhlou rekon-
strukci historické budovy zámku (objektu 
Moravské AGRY a.s.) a přilehlé zahrady. 
Můžete nám aspoň ve stručnosti prozra-
dit, co se skrývá za tímto projektem?
Projekt má název „Ekocentrum Trkmanka“. 
Zjednodušeně lze tento projekt charakte-
rizovat následovně: „Jedná se o odkoupe-
ní objektu „zámečku“ od Moravské Agry, 
a.s. a přebudování této stavby na centrum 
environmentálního vzdělávání. Součástí 
projektu je vybudování naučné zahrady v 
sousedství mezi zámečkem a komunikací 
na Bořetice. Po rekonstrukci bude objekt i 
zahrada sloužit široké veřejnosti.“

Možná někdo bude přemýšlet, co je to 
environmentální vzdělávání? 
Je to v podstatě výuka vztahu člověka k 
přírodě a k životu. Velmi rozsáhlé a široké 
téma týkající se přírody, ekologie, země-
dělství a mnoha dalších oblastí života. V 
objektu bude vybudováno ubytování pro 
30 dětí pro týdenní naučné pobyty, budou 
zde čtyři apartmány pro rodiče s dětmi, 
prostory pro konání seminářů a vzdělá-
vacích kurzů. Oznámení o získání dotace 
pro nás bylo úžasnou zprávou. Na přípravu 
projektu jsme měli necelé dva měsíce, od 
myšlenky přes zajištění a koordinaci růz-
ných projektových týmů. Když jsme zahájili 
jednání o přípravě tohoto projektu, nikdo 
nevěřil, že za tak krátkou dobu se dá 
projekt zvládnout. Odevzdávali jsme ho 
5. ledna, nemusím tedy prozrazovat, jak 
pracovní byly svátky Vánoc a Silvestru. 
Stálo to za to úsilí a nervy. Pokud se ten-
to projekt podaří, město získá nádherný, 
navíc zrekonstruovaný objekt do svého 
vlastnictví. Nyní probíhají práce na pří-
pravě realizačního projektu a připravuje 

se výběrové řízení. Pokud půjde vše dle 
našich představ, přestavba bude zaháje-
na v zimních měsících. Celkové náklady 
projektu činí 39,7 milionu korun, odsou-
hlasená dotace je ve výši 35,7 milionu 
korun, tedy ve výši 92,5 %.

Nešlo objekt využít pro jiné účely, napří-
klad pro byty?
Je to historický zděný objekt, jehož využití 
může být různé. Bytový dům, hotel či pen-
zion, muzeum, prostě cokoliv. Jediným 
a největším problémem je však získání 
fi nančních prostředků na jeho odkoupení 
a rekonstrukci. Navíc centrum pro vzdě-
lávání a výchovu člověka v naší oblasti 

územního plánu, byla zapracována zástav-
ba lokality „U Trkmanky“ a zástavba ulice 
„Zahradní“, která slouží v současné době 
jako meruňkový sad. Pro tyto lokality se 
zpracovává jednoduchá studie pro řeše-
ní komunikací a inženýrských sítí. Jsou to 
dlouhodobější záležitosti. Naším cílem je 
nabídnout zájemcům a budoucím inves-
torům ve městě výstavbu ať již rodinných 
či bytových domů. Jen tak se město může 
rozrůstat a posílit tak mírně klesající křiv-
ku počtu obyvatel nahoru.     

Před rokem byla veřejnosti představena 
studie penzionu pro seniory. Bude tento 
záměr realizován?
Penzion pro seniory je ve městě velmi 
potřebný. Já sám jsem se byl podívat snad 
již v deseti různých penzionech. Máme 
jasnou představu, jak by mohl vypadat. 
Jedním z dobrých příkladů je i penzion ve 
Ždírci nad Doubravou. Tam se byli podívat i 
členové SPPCCH a myslím, že se jim velmi 
líbil. V současné době máme vypracova-
nou studii penzionu od architekta Polacha 
z Prahy, který úspěšně soutěžil i v architek-
tonické soutěži na výstavbu nového cent-
ra našeho města. Pro penzion je vytipová-
no místo vedle mateřské školy, uprostřed 
zeleně. Umístění uprostřed města, ve spo-
jení s dětmi, doporučují i psychologové. 
Dle jejich názoru život starší generace a té 
nejmladší má dobrý vliv na psychiku star-
ších lidí. Zahájili jsme jednání s vlastníky 
pozemků o jejich odprodeji. Zatím jsou 
tato jednání velmi vstřícná a věřím, že se 
nám podaří všechny potřebné pozemky 
vykoupit. Nechceme, aby nám starší lidé 
odcházeli z města do penzionů do jiných 
měst. Chceme, aby zde strávili zbytek živo-
ta s lidmi, se kterými žijí, mají zde své přá-
tele i rodiny. Penzion bereme jako jeden ze 
stěžejních úkolů pro další období. Pokud 
se nám podaří zajistit fi nanční prostředky 
ze státních dotací, stavba by mohla být 
realizována v letech 2012-13. 

Měsíc květen byl v mnoha rodinách proží-
ván ve znamení maturit. Studenti oktávy 
zdejšího gymnázia slavili velký úspěch již 
předem, a to netradičním pojetím svého 
tabla, jehož fotky byly vyvěšeny na budo-
vě školy. Našly se však i hlasy kritické. 
Jak se tento originální nápad mládeže 
líbil Vám?
Mně se tento nápad moc líbil. Je originální, 
netradiční a navíc to chápu, že nám roste 
nová generace mladých a sebevědomých 
lidí, kteří se své nápady nebojí prezentovat 
na veřejnosti. Když si představím, kolik jim 
to muselo dát práce i jak se museli z toho-
to výsledku radovat, tak to je moc dobře. 
Navíc tak pomohli i zviditelnit naše gymná-
zium.  Super nápad a dobře realizovaný.

prokazatelně chybí. Pokud dokážeme ten-
to objekt opravit a nabídnou veřejnosti k 
využívání, bude to určitě historický krok a 
nepochybuji o tom, že se stane dominant-
ní stavbou města a ocení to i další genera-
ce našich občanů.     

Za městem u zastávky vyrůstá nový 
lesopark. Je pěkný, ale i v jiných částech 
města začíná být zeleň přerostlá a neod-
povídá současnému trendu. Jsou nějaké 
záměry k její údržbě?
Veřejné zeleni věnujeme mimořádnou 
péči. Vážíme si také pomoci našich obča-
nů, kteří se většinou vzorově starají o úpra-
vu předzahrádek. Všímají si toho mnozí 
návštěvníci a jsou z těchto předzahrádek 
nadšeni, ne všude je takový přístup od 
občanů běžný. Město má v současné 
době připraveny projekty na ozelenění 
nové bytové zástavby v lokalitě Padělky a 
rekonstrukci zeleně před základní školou, 
na náměstí u kostela. Na tyto projekty se 
budeme snažit získat fi nanční podporu z 
Operačního programu ŽP. Zastupitelstvo 
města v této souvislosti odsouhlasilo pře-
místění a opravu památníku padlých z 
I. a II. světové války na náměstí k radnici, 
kde bude tento památník na důstojnějším 
místě. V současné době bylo o souhlas s 
přemístěním požádáno ministerstvo obra-
ny a krajský úřad.    

Budou ve městě vytvořena další stavební 
místa pro rodinné domy, kde se uvažuje 
s novou výstavbou?
Ve stavební lokalitě Padělky bylo vytvoře-
no 75 míst pro stavbu RD a pěti bytových 
domů s předpokládanými 50 byty. Přesto 
zde v současné době není možné sehnat 
stavební místo. Snažíme se proto vytvořit 
nové lokality pro zástavbu. Do změny č.4 
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Z RADNICE ...........................................Z RADNICE ...........................................
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice

Rada města se za období od vydání minu-
lého zpravodaje sešla pětkrát a mimo jiné 
se zabývala následující problematikou:
��� průběžně projednala a vzala na vědomí 

informace o činnosti městského úřadu, 
informace ze školství, zprávy o průběhu 
investičních akcí ve městě a zprávy o 
činnosti Služeb města

Projednala a schválila:
�  podání žádosti o dotaci na vybudování 

nových tenisových kurtů v areálu TJ Sla-
voj

�  fi nancování dopravy členů SPCCH dne 
24.4.2010 do Ždírce nad Doubravou

�  spolu pořadatelství města při otevírání 
turistické sezóny dne 24.4.2010 - Jarní 
šlapka 

�  nákup nového automobilu Praktik nebo 
Romster za nevyhovující automobil 
PICAP 

�  užívání znaku města pro vytvoření ko-
lekce znaků měst a obcí k propagaci

�  provedení celoplošné deratizace města 
fi rmou DERATEX, spol. s r.o.

�  provedené rozpočtové opatření 2/2010 
– dotace v souvislosti s nástupem VPP, 
dotace ve výši 675.000,- Kč 

�  členský příspěvek do Svazu měst a obcí 
ČR 2010 - pevná část ve výši 5.000,- Kč 
+ var. část 1,80 Kč/občan 

�  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcných břemen na akci E ON, BV Velké 
Pavlovice, Hlavní, ÚPS (podzemní vede-
ní telekomunikační sítě), na akci „Velké 
Pavlovice, kabelová přípojka NN k RD T-
spojka, Francová“ a na akci „Velké Pav-
lovice, U Zastávky, kabel NN, Zapletal“

�  stavební úpravy v bytě v ul. Herbenova 
�  hostování Lunaparku v době konání Vel-

kopavlovického vinobraní 2010
�  spolufi nancování vodovodního řadu v 

ul. Brněnská v lokalitě, kde je v ÚPD 
plánovaná výstavba RD 

�  zřízení parkovacího místa pro osobní 
automobil v ulici Ořechová 

�  projektovou dokumentaci novostavby 
RD a přípojek inženýrských sítí v ul. B. 
Němcové, v lokalitě Padělky, projekto-
vou dokumentaci pro stavbu „Šlechti-

telská stanice vinařská – výroba vína, 
novostavba“, dokumentaci pro stavbu 
dvojdomku v ul. Tovární a dokumentaci 
nástavby bytového domu v ulici Zahrad-
ní

�  patronát nad střeleckou soutěží na 
Loveckém kole s názvem „O pohár měs-
ta Velké Pavlovice“ a poskytnutí věcné-
ho daru – pohárů pro vítěze ve výši do 
3.000,- Kč

�  fi nanční příspěvek pro SDH Velké Pav-
lovice ve výši 10.000,- Kč na realizaci 
oslav 120 let založení SDH Velké Pavlo-
vice

�  pronájem pozemku KN parc.č. 3500 
o výměře 650 m2 a 3498 o výměře 
12895 m2 k.ú. Velké Pavlovice, za úče-
lem vytvoření mokřadu

�  uzavření smlouvy o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu pro vybudo-
vané vedení NN vč. rozpojovacích skříní 
NN a pojistkových skříní NN – lokalita 
Padělky II, etapa 2 (Velké Pavlovice, 
lokalita Padělky, 32 RD, Město)

�  umístění satelitního přijímače s para-
bolickou anténou na střechu objektu 
pobočky České pošta Velké Pavlovice 

�  pronájem zděné kolny náležící k bytové-
mu domu v ul. Tovární 8, z důvodu pro-
deje bytů – ½ plochy za 47,08 Kč

�  pořádání divadla pro děti v MŠ a nižších 
ročníků ZŠ a spolu pořadatelství na 
konání  Festivalu mladých dechovek 
Mirka Pláteníka 

�  přepracování  informačního systému 
města s omezením směrových ukazate-
lů a jeho průběžné budování

�  vypsání výzvy výběrového řízení na stav-
bu cyklostezky a oslovení fi rem: 1) Stra-
bag a.s., Odštěpný závod Brno, Tovární 
3, Brno, 2) Inženýrské stavby Brno, spol. 
s.r.o., Hudcova 72, Brno, 3) COLAS CZ, 
a.s., Stavební provoz Brno, Tyršova 748, 
Brno-Modřice, 4) EUROVIA Brno, s.r.o., 
Vídeňská 104, Brno, 5) Dopravní stavby 
Brno, s.r.o., Trnkova 150, Brno-Líšeň

�  obsah smlouvy o poskytnutí dotace z 
Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod na stavbu „Vel-
ké Pavlovice – cyklostezka“, uvede-
ného v programu ROP JV pod reg. č. 
CZ.1.11./1.4.00/07.01051

�  úpravy rybníku (rozšíření) u rybářské 
klubovny

�  zaměření ulic Starohorská a Zelnice, 
týká se soukromých pozemků a pozem-
ků pod komunikacemi

Zastupitelstvo města na svém XXI. zasedá-
ní, které se konalo dne 20. května 2010, 
projednalo a schválilo:
��� celoroční hospodaření města a závě-

rečný účet o hospodaření Města Velké 

Pavlovice za rok 2009 včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření  

��� rozpočtové opatření č. 2/2010 provede-
né radou města, celkové příjmy zvýšení 
o 675 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 
675 tis. Kč a celkové fi nancování beze 
změny 

��� rozpočtové opatření č. 3/2010, celkové 
příjmy snížení o 2.742,2 tis. Kč, celkové 
výdaje snížení o 2.742,2 tis. Kč, celkové 
fi nancování beze změny

��� obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 
o stanovení systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území města Velké Pav-
lovice 

��� připomínkovaný návrh zadání nového 
územního plánu města Velké Pavlovice 

��� v souladu se zákonem č. 128/200 Sb. o 
obcích pro volební období 2010 – 2014 
počet členů ZMě -17 osob, rada pěti-
členná

��� předfi nancování projektu „Velké Pavlo-
vice – cyklostezka“ uvedeného v pro-
gramu ROP JV pod registračním číslem 
CZ.1.11./1.4.00/07.01051 v plné výši, 
to je v částce 6.074.712,55

��� uzavření smlouvy o přijetí dotace na
stavbu „Velké Pavlovice – cyklostez-
ka“, uvedeného v programu ROP JV
pod registračním číslem

 CZ.1.11./1.4.00/07.01051
��� bezúplatný převod pozemků parc.č. 

KN 855/1, 855/2, 842, 844, 840/1, 
840/2, 839/1, 839/2, 838/1, 838/2, 
837/1, 839/2, 836/1, 836/2, 835/1, 
835/2, 834/1, 834/3, k.ú. Velké Pav-
lovice Pozemkovým fondem ČR Městu 
Velké Pavlovice pro bytovou výstavbu 

��� změnu kupujícího při prodeji po-
zemku KN parc.č. 4524/37 o výměře 
2.061 m2, k.ú. Velké Pavlovice

��� prodej majetku města dle záměrů o pro-
deji nemovitostí a výsledku z jednání:

� ��� prodej pozemku KN parc.č. 4467/ 
8, v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 
57 m2, dle geometrického plánu č. 
1664-3/2010 za účelem dořeše-
ní vlastnických práv pod stavbou 
garáže za cenu 250,- Kč/m2

� ��� prodej pozemku KN parc.č. 927/11 
o výměře 11 m2 a KN parc.č. 
927/15 o výměře 41 m2 oba v k.ú. 
Velké Pavlovice, za účelem dořeše-
ní vlastnických vztahů pod stavbou 
za cenu 250,- Kč/m2 

� ��� prodej pozemku KN parc.č. 
4649/391 o výměře 78 m2, v k.ú. 
Velké Pavlovice v lokalitě Padělky, 
za účelem vytvoření stavebního 
místa a výstavby RD za cenu 250,- 
Kč/m2
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Studenti velkopavlovického gymnázia pomáhali prodejem upomínkových 
předmětů kouzlit z hořkých slz tisíce veselých dětských úsměvů.

pokračování na str. 4

 Marek Pálka potvrdil reputaci 
 železného muže 
 (17.4.2010)
 Ve dnech 16. – 17. dubna 2010 se v Šum-

perku konalo republikové fi nále „Poháru 
AŠSK ČR“ v silovém čtyřboji dívek a chlap-
ců. Velkopavlovický Marek Pálka potvrdil 
svou reputaci železného muže a opět stanul 
na stupních vítězů. 

 V soutěži družstev získalo družstvo chlapců 
ISŠA Brno, Křižíkova, v sestavě Marek Pál-
ka, Ondřej Částek, Michal Coufal a Patrik 
Blahutka II. místo. Marek Pálka pak skončil 
v jednotlivcích na druhém místě a v jednot-
livých disciplínách zvítězil v benči a ve shy-
bech na hrazdě.

 Markovi blahopřejeme a přejeme spoustu 
dalších sportovních úspěchů.

 Výtěžek 
 “Srdíčkového dne” 
 poputuje dětem 
 (19.4.2010)
 V pondělí dne 19. dubna 2010 

se studenti velkopavlovického 
gymnázia zapojili do celostát-
ní charitativní akce s názvem 
„Srdíčkový den“, jež pravidelně 
organizuje občanské sdružení 
Život dětem. Aktivní zapojení 
studentů spočívalo v prodeji 
magnetků a přívěšků na klíče 

Některé dotazy a připomínky členů zastu-
pitelstva města a občanů města, které 
byly na zasedání uplatněny:
členka ZMě Ivana Vojtěšková
��� požadavek občanů na zřízení přechodu 

pro chodce v ul. V Sadech u MŠ, učitel-
ky i rodiče s dětmi mají problémy dostat 
se na druhou stranu silnice – p. Josef  
Dostoupil: v letošním roce se má chod-
ník opravovat, bude nutné zrušit část 
zeleného pásu a napojit přechod na 
chodník

pí Alena Cendelínová
��� připomínka k provedené prověrce bez-

pečnosti práce v objektu MŠ, byla zjiště-
na spousta závad, které je třeba odstra-
nit, opravy objektu, zatékání střechou, 
opravy zahrady – Ing. Pavel Procházka: 
drobné úpravy objektu jsou prováděny 
průběžně, byla vyměněna okna, v únoru 
byla podána žádost o dotaci na zatep-
lení objektu a opravu střechy, čekáme 
na výsledek, zda bude dotace schvále-
na, úprava zahrady je plánována až na 
závěr 

pí Miroslava Móroczová
��� dotaz, zda bude pro domky v ul. Tovární 

vybudována nová kanalizace, současná 
kanalizace je napojena do Drůbežář-
ských závodů a na ČOV p. Kubeši – Ing. 
Pavel Procházka: pro tyto domky již byla 
vyřešena elektřina, voda, plyn. S kanali-
zací je problém, výškově se nedostane-
me do kanalizace vedoucí kolem areálu 
Hantály, a.s.. Napojení na kanalizaci v 
ul. Nádražní je daleko, jedná se o sou-
kromé pozemky a tím pádem o velkou 
investici. Nabízí se řešení vybudovat 
přečerpávací stanici, sloužila by jen na 

splaškovou kanalizaci, nutno dořešit 
technicky

člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík 
��� kdy budou opraveny výtluky na silnicích 

– Ing. Pavel Procházka: fi rma nastupuje 
zítra

��� požadavek starších občanů na rozmís-
tění laviček pro možnost odpočinku na 
různých místech města, například na 
zastávce u školy – Ing. Zdeněk Karber: 
lavičky máme skladem a průběžně je 
umisťujeme, je třeba je stále opravovat, 
protože dochází k jejich ničení

��� požadavek občanů na vysázení nových 
stromů na hřbitově – Ing. Pavel Procház-
ka: již v minulosti jsme se problémem 
zabývali, nesouhlasili však vlastníci sou-
sedících pomníků. Na hřbitově je málo 
místa, pokud se podaří vytipovat místa 
pro výsadbu a získáme souhlas vlastní-
ků sousedících hrobů, rádi tyto stromy 
vysadíme

��� jaké je pořadí při budování chodníků 
– Ing. Pavel Procházka: pořadí se určuje 
dle hodnocení chodníků, které průběžně 
mapuje městská policie a návrh stanoví 
rada města. Přihlíží se ke stavu chod-
níků a taky jejich potřebnosti a využití. 
Vychází se také vstříc vlastníkům nemo-
vitostí, kteří o opravu požádají a chtějí 
se podílet fi nančně či prací 

��� dotaz, zda není výhodnější provádět 
chodníky dodavatelem – Ing. Pavel Pro-
cházka – není, v současné době zaměst-
náváme dostatek našich pracovníků i z 
úřadu práce, máme dostatečnou tech-
niku a dlažbu za mimořádně výhodné 
ceny. Snažíme se šetřit a udělat nových 
chodníků co nejvíce

��� k čemu bude sloužit mokřad, je to 
nesmysl – Ing. Pavel Procházka: k 
udržení vody v krajině a biologická rov-
nováhy, rybník v této lokalitě vždy býva-
ly, k projektu se vyjadřují pověřené úřa-
dy, agentura ochrany přírody a krajiny, 
ministerstvo životního prostředí. Pokud 
je projekt špatný, nikdo jej nedoporučí. 
Pokud má význam, můžeme na něj zís-
kat až 100 % dotaci na výstavbu

��� kritizuje příspěvek starosty města ve 
zpravodaji č. 1/2010, týkající se zveřej-
ňování negativních zpráv ve zpravodaji. 
Ing. Procházka: pokud má ing. Hádlík 
zájem tyto zprávy psát, budou zveřejňo-
vány 

��� kritizuje pořadí v hlášení městského 
rozhlasu. Konání ZMě bylo hlášeno až 
mezi prodejem vajec: Ing. Procházka: 
nepovažuje pořadí hlášení za důležité 

p. Alena Cendelínová 
��� dotaz, jak je stanoven limit nočního 

klidu – Ing. Pavel Procházka: problém 
rušení nočního klidu jsme řešili již něko-
likrát (Billiard, Bowling, sokolovna, Fer-
dinand), uzavření provozovny však nelze 
přikázat, je to považováno za omezová-
ní  podnikání

��� vznáší požadavek navézt na zpevněné 
parkoviště u sokolovny štěrk – Ing. Pavel 
Procházka: parkoviště slouží částečně i 
pro parkování aut u prodejen a penzio-
nů, zpevněním se budeme zabývat.

Usnesení rady města a zastupitelstva města byla 
upravena z důvodu ochrany osobních údajů.

Jitka Krátká, 
tajemník MÚ Velké Pavlovice
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občanům v ulicích města. 
 Vybranou fi nanční částku poté předá ředitelství školy do rukou 

organizátorů, kteří ji použijí na nákup předem určeného zdra-
votnického vybavení dětských nemocnic. 

 A kolik se tedy ve Velkých Pavlovicích vybralo? Celková částka 
činí 9.983,- Kč.

 Více informací o Srdíčkovém dnu a také o. s. Život dětem na 
www.zivotdetem.cz. 

 Všem, kteří přispěli, velmi děkujeme!

 Výstava DOVOLENÁ, CESTOVÁNÍ 
 A PRÁZDNINY v břeclavské knihovně 
 (20.4.2010)
 Velkopavlovická knihovna zorganizovala začátkem letošní-

ho roku výstavu fotografi í s názvem „Dovolená, cestování a 
prázdniny“, která se pro velký úspěch u nás ve městě stala 
putovní. Poté se expozice přesunula do Městské knihovny v 
Břeclavi.

 Ve Velkých Pavlovicích jste si mohli tuto výstavu prohlédnout 
od 5. do 28. února 2010. Na základě souhlasu ředitele břec-
lavské knihovny zde byla výstava zpřístupněna pro veřejnost 
od 16. března do 20. dubna 2010. Autory fotografi í i orga-
nizátory výstavy jistě potěší informace, že výstavu v Břeclavi 
shlédlo celkem 2 959 návštěvníků, kteří již nyní mají zájem, 
abychom představili další fotografi e.

 Na dobu letní sezóny se výstava přesune na Vysočinu do 
výstavní síně našeho družebního města Ždírec nad Doubra-
vou a poté i do přátelské slovenské Senice.

 Otevřena nová 
 PŮJČOVNA JÍZDNÍCH KOL & SPORTOVNÍCH 

POTŘEB 
 (21.4.2010)
 Ve Velkých Pavlovicích byla 1. května 2010 otevřena pro širo-

kou veřejnost nová PŮJČOVNA JÍZDNÍCH KOL & SPORTOV-
NÍCH POTŘEB na ulici Nad Zahradami 126/12 (tel.: 739 377 
270). Půjčovna má prozatím k dispozici 10 kusů jízdních kol 
a to pánských, dámských i dětských (kola se půjčují bez náro-
ku na kauci). Další sortiment a služby -  půjčujeme bezpeč-
ností cyklistické helmy, tenisové rakety, badmintonové sety, 
míče, branky, kroket a jiné sportovní potřeby, možnost koupě 
drobného občerstvení (nápoje, energetické nápoje, celozrnné 
tyčinky). Otevřeno denně!

 Koňský ranč pod Išperky 
 zpříjemní nové stromořadí 
 (21.4.2010)
 Sadovnická skupina služeb města vysadila u koňského ranče 

pod Išperky nové stromořadí ze vzrostlých stromů. Za aktivní 
účasti rančera pana Petra Valouška a pana Josefa Ulici byly 
vysazeny javory, jasany a turecké lísky, které lemují cestu od 
jezdeckého areálu k Bendovu křížku.

Výstava fotografi í měla v břeclavské knihovně ohromný 
úspěch, snímky velkopavlovických fotografů se velmi líbily.

 Škola oslavila Den Země sběrem papíru 
 (23.4.2010)
 Základní škola Velké Pavlovice začala slavit Den Země s 

malým předstihem. První akcí pořádanou ke Dni Země byl 
sběr papíru, který se konal v úterý 20. dubna 2010. I když 
byl sběr vyhlášen i v měsíci březnu, přece jen se v domác-
nostech několik tisíc kilogramů starého papíru našlo. Akce se 
jistě podařila také díky pomoci žáků z devátých ročníků, kteří 
nekonečné kilogramy papíru zapisovali a pomáhali nakládat 
spolu s pány školníky.

 Z každého stupně byli vyhlášeni tři nejlepší jednotlivci a také 
třídy, kteří přinesli nejvíce papíru. V předchozím měsíci (břez-
nu) se nasbíralo 12.293 kg. K příležitosti dubnového Dne 
Země se nasbíralo dalších 5.179 kg. 

 Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme!

Prostředí okolo koňského ranče bude opět o něco 
příjemnější. Díky nově vysazeným stromkům si za pár let 

posedíme ve stínu a chládku hustého listoví. 
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 DOMEČEK byl slavnostě předán spolkům 
(23.4.2010)

 Ve čtvrtek 22. dubna 2010 radní města Velké Pavlovice slav-
nostně předali veřejnosti nově upravené prostory v přízemí 
Domečku. Klíče symbolicky převzaly pro Dámský klub před-
sedkyně paní Ivana Vojtěšková, za Svaz postižených civilazač-
ními chorobami paní Emílie Zajícová a za T. J. Sokol Ing. Jana 
Václavková. Místnosti, které prošly důkladnou generálkou, 
budou sloužit pro spolkovou činnost.

 Školkaříci pomohli kamarádce Zemi 
 od odpadků 
 (23.4.2010)
 Letošní Den Země se nesl v naší mateřské škole v duchu 

oslav. Ale jakých! Děti si o přírodě a o možnostech, jak jí 
mohou pomáhat k radostnějšímu úsměvu, nejen povídaly, ale 
rovnou šly za doprovodu paní učitelek pomáhat.

 Prošly okolí školky a zamířily také do lesoparku k zastávce ČD. 
Na obou místech pilně sbíraly pomocí igelitových sáčků na 
ručkách odpadky a házely je do předem připravených pytlů. 
Ty pak vysypaly tam, kde měly již dávno skončit – do kontejne-
rů.

Domeček slouží od dubna nejen dětem… 
Zleva: Ing. Pavel Procházka , Ing. Jana Václavková (T. J. Sokol), 

Ing. Dušan Bedřich, Emilie Zajícová (SPCCH), 
Ing. Zdeněk Karber a Ivana Vojtěšková (Dámský klub).

 Ocenění vedení ČSZ 
 za obětavou dlouholetou práci 
 (24.4.2010)
 V sobotu dne 24. dubna 2010 se uskutečnila v sále velkopav-

lovické sokolovny tradiční výstava vín pořádaná místní organi-
zací Českého svazu zahrádkářů. V rámci zahajovacího progra-
mu byli slavnostně oceněni za dlouholetou obětavou práci při 
organizování vinařství ve Velkých Pavlovicích předseda ČSZ 
pan Mgr. Alexander Tomeček a jednatel pan Ing. František 
Kostrhun.

 Dřevořezby z díl-
ny pana Jaroslava 
Buncka z Rajhra-
dic předal a za 
celou vinařskou 
veřejnost poděko-
val oceněným sta-
rosta města Ing. 
Pavel Procházka, 
místostarosta Ing. 
Zdeněk Karber 
a poslanec Par-
lamentu ČR Ing. 
Pavel Suchánek. 
Přidali se i členové 
výboru ČSZ pánové 
Roman Franc, Jan 
Havránek a Franti-
šek Suský.

Děti ze třídy Berušek práce velmi bavila, 
čisté městečko a krásný pocit z dobře vykonané práce 

jim byl tou největší odměnou! 

 Dřevěný sv. Antonínek 
 najde své místo na Příčníkách 
 (25.4.2010)
 Lidový řezbář pan Jaroslav Buncko z nedalekých Rajhradic, 

autor sochy sv. Urbana umístěné v nové kapličce pod Slu-
nečnou, přivezl velkopavlovickým ukázat své nové dílo, které 
ozdobí další z kapliček v katastru našeho města. 

 Jedná se o sošku sv. Antonína Paduánského, ztvárněného v 
souladu s nejčastější předlohou s malým dítětem v náručí, jež 
bude umístněna do výklenku kaple na Příčníkách. Tu čeká v 
dohledné době generální oprava a poté slavnostní vysvěcení. 

 Soška vyřezaná z kmene lípy, která vyrostla ve Velkých Pav-
lovicích, není dílem pouze pana Buncka, ale také jeho dvou 
synů Radka a Borka.

Pánové Mgr. Alexander Tomeček a Ing. František Kostrhun
zasvětili celý svůj život zahrádkaření 

a dobrovolné činnosti v ČSZ.

Soška sv. Antonína Paduánského s triem svých stvořitelů 
– Jaroslava, Radka a Borka Bunckových.

pokračování na str. 6
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 V nákupním středisku COOP byla otevřena 
nová prodejna květin 

 (27.4.2010)
 Koncem dubna byla v nákupním středisku COOP opět zprovoz-

něna prodejna květin. Květinářství Popelka vyšlo vstříc svým 
zákazníkům a rozšířilo svoji působnost. Nyní si můžete nakou-
pit květiny a udělat tak radost sobě i svým blízkým jak v pro-
dejně na ulici Nádražní, tak i v nákupním středisku (otevírací 
doba PO až PÁ 12.00 – 17.00 hod., SO 8.00 – 11.00 hod.). 

 BESIP pořádal okrskové kolo 
 dopravní soutěže 
 (29.4.2010)
 Ve čtvrtek 29. dubna 2010 proběhlo ve Velkých Pavlovicích 

okrskové kolo dopravní soutěže, kterou v rámci prevence mla-
dých cyklistů na vozovce pořádá BESIP. Základní škola Vel-
ké Pavlovice vyslala dva týmy (I. kategorie - Tereza Kopecká 
6.A, Matěj Kynický 6.A, Lukáš Kocourek 5.A, Adéla Kalužíková 
5. A; II. kategorie - Lucie Volejníková, Lucie Fišrová, Jiří Chlá-
dek, Jakub Pazderka – osmé ročníky).

 Závodníci soutěžili celkem ve čtyřech disciplínách: zdravově-
da, vědomostní test, jízda zručnosti a jízda na kole v křižovat-
ce. 

 Nejlépe se dařilo družstvu v I. kategorii, které obsadilo krásné 
2. místo a postoupilo tak do oblastního kola v Břeclavi.

 PŘÁTELÉ COUNTRY 
 rejdili a pálili čarodějnice u sousedů 
 (30.4.2010)
 Vyznavači romantického country stylu z Velkých Pavlovic, jež 

se sdružují pod názvem „Přátelé country“, nejen rádi tančí v 
podmanivých rytmech divokého západu, ale také se baví. Jed-
na z takových příležitostí se jim naskytla v pátek 30. dubna 
– na pálení čarodějnic. Reje se zúčastnili v sousedních Rakvi-
cích na akci pořádané klubem YMCA Rakvice. 

 Poslední zvonění… 
 (6.5.2010)
 Již začátkem měsíce května se to začalo našim gymnazis-

tům kvapem „chýlit“. Přestože si v tomto období užívali veselí 
„posledního zvonění“, dušička v nich byla jako dětská pěstič-
ka – malinká a pevně semknutá. Už jen krátký „svatý týden“ 
plný učení a pak – MATURITA. Letos skládaly na velkopavlovic-
kém gymnáziu dvě třídy - 4.A třídní učitelky Ing. Marie Šmído-
vé a oktávy třídní učitelky Mgr. Ivany Hejlové. 

 A jak to na „posledním zvonění“ rozbalili? Fotografi e poví víc!

A jak to velkopavlovickým country čarodějnicím slušelo? 
No uznejte, že báječně!

 Dostaveníčko milovníků koní 
 na Ranči pod Išperky 
 (8.5.2010)
 V sobotu 8. května 

2010 uspořádali 
milovníci a přátelé 
koní z Velkých Pav-
lovic v čele s panem 
Petrem Valouškem 
setkání na Ranči pod 
Išperky. Pozvání přija-
lo téměř 30 jezdců a 
pět spřežení z Břec-
lavska a Brněnska. 

 K hlavním bodům 
programu patřila spo-
lečná jízda na návště-
vu do Velkých Bílovic. 
Všechny účastníky 
těší, že se jejich řady 
stále rozšiřují a čím 
dál více narůstá 
počet lidí, kteří se 
věnují chovu těchto 
nádherných ušlechti-
lých zvířat.

Dříve studenti, poté maturanti, dnes již absolventi 
Gymnázia Velké Pavlovice!

 Létající klenot jižní Moravy 
 si dal dostaveníčko na zahradě u Kobsových 
 (16.5.2010)
 Měsíc květen je 

obdobím, kdy je 
možné zahlédnout v 
našem městě vzácný 
ornitologický skvost 
– VLHU PESTROU. 
Pro své pestrobarev-
né, v letu až duhové 
zabarvení, bývá vel-
mi často označována 
jako „létající klenot 
jižní Moravy“. Ve Vel-

Nejkrásnější pohled na svět? Jedině z koňského hřbetu…

Vlha pestrá – vzácná ornitologická perla 
hnízdící v katastru našeho města.
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pokračování na str. 8

kých Pavlovicích hnízdí v odkrytém hlínovišti bývalé cihelny.
 A jak to vypadá v neděli dne 16. května 2010 si vlhy vyrazi-

ly na výlet. Zastávkou se jim stalo stromoví u domu manželů 
Kobsových na ulici Hlavní. A protože je pan František Kobsa 
vášnivý fotograf, své nádobíčko nenechal dlouho zahálet. Za 
nádherné fotografi e, které si můžete prohlédnout i na webo-
vých stránkách města (www.velke-pavlovice.cz), velmi děkuje-
me!

 Zima dala místním komunikacím zabrat 
 (26.5.2010)
 Pracovníci služeb města začali koncem měsíce května připra-

vovat na opravy praskliny a výmoly na místních komunikacích, 
kterých se vytvořilo během letošní mrazivé zimy neobvykle 
mnoho. V rámci zahájení oprav byly zaříznuté okraje živičných 
povrchů, rozdrolený vymrzlý materiál byl odstraněn, čímž se 
připravila narušená místa na pokládku nových živičných vrs-
tev. 

 Na Bří Mrštíků začala 
 generální oprava chodníků 
 (31.5.2010)
 Pracovníci služeb města začali v pondělí dne 31. května 2010 

na ulici Bří Mrštíků s pracemi na rekonstrukci chodníků. Ta 
spočívala v 
založení kufru 
pod dlažbou 
mezi obrubní-
ky tak, aby bylo 
zajištěno vsa-
kování dešťové 
vody do pod-
loží a chodník 
nereagoval na 
zmrznutí půdy. 
Součástí úprav 
bude i položení 
chrániček na 
nové veřejné 
osvětlení. Díky 
s lunečnému 
počasí byly 
práce realizo-
vány ve sviž-
ném tempu. 

Opravy komunikace na křižovatce ulic Herbenova 
a Bratří Mrštíků.

 Sběrač přívalových vod se osvědčil 
 (2.6.2010)
 Srážkový úhrn z odpoledne 1.  a dopoledních hodin 2. červ-

na 2010 činil ve Velkých Pavlovicích 47 mm. Půda nasycená 
vodou již nebyla schopna pojmout další srážky a tak  prošel 
zatěžkávací zkouškou sběrač dešťových vod na ulici Hodonín-
ská, který byl vybudován v květnu tohoto roku. Jeho úkolem 
je odvádět do kanalizace vodu stékající z přilehlých vinic a 
zabránit tak pravidelnému zatopení přilehlých nemovitostí. 
Majitelé domů mohli zůstat klidní, poněvadž sběrač všechnu 
přívalovou vodu spolehlivě zachytil.

 Stejně tak se podařilo zabránit dříve pravidelnému zaplavo-
vání kolejí u přejezdu vedle železniční zastávky na podzim 
vybudovaným záchytným korytem, kterým je odváděna do Trk-
manky dešťová voda z vinic Nadzahrady. 

 Městu se tak podařilo zabezpečit dvě dříve kritická místa a 
může soustředit pozornost na další malá vodohospodář-
ská díla, která zabrání problémům při velkých  dešťových 
srážkách.

Zahajovací práce na rekonstrukci chodníku 
na ulici Bratří Mrštíků.

 Tajná přání letěla do nebes 
 (4.6.2010)
 V pátečním podvečeru dne 4. června 2010 se v městské 

knihovně sešla dvacítka dětí se svým tajným přáním. Děti si 
čekání na tmu krátily poznáváním nejznámějších pohádek 
podle krátkého úryvku, vymalováváním obrázků, ale hlavně 
tím nejdůležitějším, malováním svého tajného přání na plášť 
své lucerničky štěstí. 

Voda se díky novým sběračům do obytných domů 
protentokrát nedostala.

Lucerničky dokáží splnit nejedno tajné přání, 
stačí si jej nakreslit a pak už jen věřit …
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Temnou nocí vzhůru ke hvězdám!

 Nakonec se děti pouštění lucerniček dočkaly a za pomoci 
dospěláků poslaly svá namalovaná tajná přání vzhůru do ves-
míru. A snad… Kdo ví?

 Zeleň na březích rybníka se chlubí novým 
sestřihem 

 (10.6.2010)
 Letošní jarní deštivé počasí velmi prospělo zeleni a zejména 

trávníky jsou v mimořádné kondici a překotně rostou. Služby 
města udržují trávníkové plochy ve městě čtyřmi motorovými 
kosami a samochodnou sekačkou Viking. Doufejme, že slun-
ce a vláha se udrží v rovnováze a zelené plochy budou zdobit 
město až do podzimu.

Sekání trávy a údržba zeleně vůbec 
je pro služby města nekonečným kolotočem.

 Zdeněk Růžička obhájil loňské vítězství 
 (13.6.2010)
 Nedělní střelby na loveckém kole O pohár města Velké Pav-

lovice přilákaly na velkopavlovickou střelnici množství náv-
štěvníků. Na střelnici zavítali jak příznivci myslivosti a brokové 
střelby, tak i milovníci zvěřinových specialit. 

 Na loveckém kole si protentokrát zastřílelo 35 střelců a jed-
na střelkyně. Loňské vítězství obhájil a pohár za první místo 
získal Zdeněk Růžička, který nastřílel 77 bodů, druhé místo si 
vystřílel Lubomír Chylík se 76 body a třetí skončil Luboš Mrkvi-
ca se 73 body.

 ČERT, KÁČA a hrdinové STARÝCH POVĚSTÍ 
ČESKÝCH - nezapomenutelný dárek ke Dnu dětí 

 (14.6.2010)
 Dne 14. června 2010 se uskutečnila v sále kina dvě divadelní 

představení hereckých hvězd Jana Přeučila a Evy Hruškové 

pro děti, které jim zabezpečila kulturní komise města jako 
dárek k nedávné oslavě Mezinárodního dne dětí. Na men-
ší děti čekala rozverná pohádka Čert a Káča, starší se pak 
pobavily, ale také dověděly mnoho nového z historie u Starých 
povětí českých II. Představení dětem přinesla nejen radost, 
ale i poučení a dobrou zábavu.

 Oprava propadlé vozovky na Táboře 
 (16.6.2010)
 Extrémně deštivé počasí letošního jara zapříčinilo na měst-

ských komunikacích řadu propadlin v místech bývalých skle-
pů, lochů a studní. Naposled se prolomila vozovka na ulici 
Tábor. Po opravě porušené kanalizace byla ulice provizorně 
zprůjezdněna.

Jan Přeučil & Eva Hrušková hrají pro děti.

 Pytláka Floriána 
 dešťové přeháňky nezaskočily! 
 (20.6.2010)
 V neděli 20. června 2010 se již podruhé konala akce Po sto-

pách pytláka Floriána. Dětský den pořádaný k příležitosti červ-
na - měsíce myslivosti si mezi dětmi i rodiči získal spoustu 
příznivců. Letošní ročník byl částečně poznamenán dešťovými 
přeháňkami a výrazným ochlazením. Přesto počasí pořadate-
le nezaskočilo a děti neodradilo.

 Celou akci se konala v areálu střelnice Svazarmu a myslivny, 
tedy víceméně pod střechou. Děti splnily požadované úkoly a 
za odměnu dostaly Glejt pytláka Floriána, drobné dárečky a 
občerstvení v podobě špekáčku, oplatky a limonády.

Karolína Bártová

Ulice Tábor – oprava vozovky.
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Ve volbách do Parlamentu ČR 2010 ve Velkých Pavlovicích zví-
tězila ODS (20,40 %) s těsným náskokem před ČSSD (19,98%). 
Nad 5 % hlasů ještě získaly další strany - TOP 09 (13,34 %), KSČM 
(13,32 %), Věci veřejné (12,06 %) a KDU ČSL (9,93 %). Ve Velkých 
Pavlovicích k volbám přišlo 1642 voličů, tj.: 65,84 %. Na Měst-
ském úřadě volební účast byla 64,5 %, v sokolovně 67,2 %.
Kompletní výsledky najdete na internetových stránkách na adrese 
www.volby.cz.

Ing. Pavel Procházka

VOLBY 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010

Velkopavlovičtí občané volí vždy ve dvou volebních místnostech 
– na radnici a na sokolovně (na snímku). Výsledky voleb ve Velkých Pavlovicích grafi cky.

NA SLOVÍČKO SE ZASTUPITELI MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
Protentokrát s panem Ing. DUŠANEM BEDŘICHEM, zastupitelem a členem rady Města Velké Pavlovice

1. Máte za sebou značnou část voleb-
ního období jako zastupitel a zároveň 
člen rady, jaké jsou vaše zkušenosti 
a dojmy?

Můj profesní život je velice úzce spjat 
s činností městských a obecních úřadů. 
Více než 18 let dodávám a provádím ser-
vis informační systémy právě pro městské 
a obecní úřady. 

Každý den trávím na obcích a městech 
našeho regionu osm a více hodin. Troufám 
si říci, že takřka detailně znám situaci na 
několika desítkách městských a obecních 
úřadů okresů Břeclav a Hodonín. Myslím 
si, že mohu posoudit, jak se kde daří či 
nikoliv.

To, co se za uplynulé volební období 
podařilo ve Velkých Pavlovicích, zasluhuje 
plným právem pochvalu a uznání.

Nebudu zdlouhavě vyjmenovávat 
všechny úspěchy. Mohu však klidně říci, 
že se nemáme za co stydět, ba naopak.

Dovolte mi, abych využil této příležitos-
ti a upřímně pochválil práci všech pracov-
níků Města Velké Pavlovice, a to počínaje 
Službami města,  přes Městskou policii, 
Městskou knihovnu, Infocentrum, Sběrný 
dvůr, Odbor hospodářsko-správní a Sta-
vební úřad, až k vedení Města Velké Pav-
lovice, v čele se starostou Ing. Pavlem Pro-
cházkou. Profesionalita a píle s jakou plní 

náročné úkoly zaslouží obdiv a uznání. 
Zvlášť bych se vyjádřil k činnosti Zastu-

pitelstva a Rady Města Velké Pavlovice. 
Všechna důležitá rozhodnutí rady města 
byla takřka jednomyslně schválena a pod-
pořena členy zastupitelstva, a to napříč 
celým politickým spektrem. Do značné 
míry to bylo dáno kvalitou  předkládaných 
návrhů, ale v neposlední řadě i díky tomu, 
že se v našem městském zastupitelstvu a 
radě „nepolitikaří“.

Nebývá to samozřejmostí. Jsou měs-
ta a obce, kde se nesmyslně dohadují a 
upřednostňují své osobní, popřípadě sku-
pinové zájmy nad zájmy celku.

Nikdy jsem nelitoval, že mnoho hodin 
svého volného času trávím při různých 
jednáních na městském úřadě. Jsem pře-
svědčený, že se ve Velkých Pavlovicích za 
uplynulé volební období vykonalo mnoho 
dobrého ve prospěch všech občanů města.

2. Evropské dotace vzbuzují někdy 
polemiku o jejich výhodnosti, jaký je 
váš názor?

Bylo by nezodpovědné a neodůvod-
nitelné dotace z EU nečerpat. Víme, že 
na tyto velmi výhodné dotace je možné 
dosáhnout v období let 2007 – 2013. 
Potom to již možné nebude. Dotace činí v 
průměru 85 - 92,5 %.

Každý si může lehce spočítat, že když 
investuje Kč 1.000,- Kč, a pak se mu vrátí 
850,- Kč až Kč 925,- Kč (podle typu pro-
jektu), jde zcela zřejmě o výhodnou inves-
tici. Nehledě na to, že se tato příležitost 
pravděpodobně již nikdy více nebude opa-
kovat.

Zmínil bych se o dvou dotačních pro-
jektech z EU, které mají pro město zásadní 
význam a oba se týkají životního prostředí. 
V první řadě je to rekonstrukce a výstavba 
kanalizace v ulicích Hlavní, Pod Břehy a V 
Údolí, a s tím spojená intenzifi kace účin-
nosti čistírny odpadních vod.

Další akcí je výstavba sběrného dvora 
a pořízení příslušné mechanizace na kom-
plexní nakládání s odpady v našem měs-
tě. Již motto tohoto projektu je dostatečně 
výmluvné: “Pro vodu, vzduch a přírodu”.

Evropské, státní a krajské dotace byly 
využity například i při fi nancování výstav-
by rozhledny, cyklostezek, infrastruktury 
na stavební zóně Padělky, výměně oken v 
mateřské školce, pořízení nové cisternové 
automobilové stříkačky na podvozku MAN 
s kompletním vybavením, a dále dopravní 
vozidlo pro Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů našeho města.

Za rozhovor Ing. Dušanu Bedřichovi 
za rozhovor poděkovala 

Mgr. Dana Růžičková
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Po ránu ve středu dne 28. dubna 2010 dorazil na Městský úřad ve Vel-
kých Pavlovicích dopis z daleké Francie. O společném večeru plném 

vzpomínek na loňský pobyt strávený v rámci výměnného družebního pobytu u 
nás ve Velkých Pavlovicích nám jménem našich přátel z francouzské vesnič-
ky Echenon napsal předseda družebního výboru pan Gilles Flageolet.

Všichni se společně sešli, aby nad fotografi emi zavzpomínali na prožité chví-
le se svými českými přáteli. Důvodem jejich setkání však byla zároveň i příprava 
výstavy, kterou se rozhodli uspořádat dne 14. července 2010 u příležitosti fran-
couzského státního svátku (14. 7. 1789 - dobytí Bastily, které znamenalo začátek 
Velké francouzské revoluce). 

Naše město a celé jeho okolí 
je prošpikováno tzv. cyklostez-
kami. Namátkově mohu vybrat 
cyklostezky „Krajem André“ 
nebo „Modré Hory“. Domnívám 
se, že správně by se tyto stezky 

měly nazývat „cyklotrasy“ resp. 
cyklistické trasy. Název „cyklostez-

ka“ je velmi podobný názvu „stezka pro cyklisty“ 
a to může někoho klamat. Dva velmi si podobné 
názvy v sobě ukrývají zcela odlišné pojmy.

Cyklostezka neboli cyklotrasa je trasa pro 
cyklisty označená orientačním dopravním nebo 
turistickým značením. Cyklotrasa může být vede-
na místy po stezce pro cyklisty, místy po vozovce 
nebo vyhrazeném  jízdním pruhu.  

Stezka pro cyklisty je pozemní komunikace 
nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh!) vyhra-
zené dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. 
Je určena pouze pro cyklistickou dopravu. Auto-
mobilová a motocyklová doprava je z ní vylouče-
na. Ještě existuje i stezka pro chodce a cyklisty. 
Oproti pouhé cyklostezce je přístupná též chod-
cům. 

V okolí našeho města je cyklostezka pouze 
jedna a to od velkopavlovické vlakové zastávky 
do Bořetic. Co z toho plyne? Stezka pro cyklisty a 
chodce je označena dopravní značkou. Dopravní 
značky každý řidič zná a tak ví, že vjet za takovou 
značku nesmí. 

Cyklotrasa neboli cyklostezka je označena 
pouze turistickými „cykloznačkami“, aby cyklista 
věděl kam má jet. Slouží tedy pouze informativně 
a vjet na ni jakýmkoliv vozidlem je možné. Vedou 
totiž i po místních komunikacích či silnicích.  

Zvláštní případ je ještě dítě do 10 let. To 
může jet na jízdním kole i po chodníku a po pře-
chodu pro chodce. Osoba starší 10 let nikoliv.  

Občas se stává, že cyklista (starší 18 let) 
jede po místní komunikaci, u přechodu pro chod-
ce sleze z kola, počká až přejedou auta, nased-
ne na kolo a po přechodu přejede. To se ovšem 
dopouští přestupku. Jedná se o častý prohřešek 
mezi cyklisty obzvláště v našem okresním městě 
Břeclavi.    

Od 12. července 2010 mají možnost vlast-
níci a nájemníci pozemků, kteří se nemohou k  
pozemkům u stezky pro chodce a cyklisty (Vel-
ké Pavlovice-Bořetice) dostat jiným způsobem 
než po této stezce, zažádat o povolení k vjezdu 
na cyklostezku. 

Povolení se bude vydávat na služebně 
Městské policie Velké Pavlovice v úřední hodi-
ny - v pondělí a ve středu od 15.00 hodin do 
17.00 hodin.

Potřebné doklady k vyřízení: Občanský 
průkaz, doklad o vlastnictví pozemku, popř. 
nájemní smlouva.

Petr Hasil, Městská policie

Otázka strážníka: Proč jste sbíral oře-
chy pod stromem, který není Váš? 
Odpověď: Nevěděl jsem, že to 
nesmím. Myslel jsem, že ze zemi sbí-
rat ořechy můžu. 
Otázka strážníka: A chodíte si sbírat 
meruňky ze zemi do cizího sadu? 
Odpověď: Ale to se přeci nesmí!

Konstatování strážníka (dopravní 
nehoda na silnici Velké Pavlovice-
Bořetice): Na Bořetice nemůžete jet, 
je tam dopravní nehoda, hasiči tam 
vyprošťují a honí krávy z nákladního 

Poštou ranní přišlo psaní 
až z daleké FRANCIE ...

„Děkujeme, vzpomínáme, srdečné pozdravy Vám všem, 
milí přátelé ze vzdáleného Echenonu!“

Součástí této výstavy bylo i představení našeho města a jeho okolí, kraje Mod-
rých Hor, kam při své loňské návštěvě na Moravě zavítali a s nímž se podrobněji 
seznámili. Zároveň naši francouzští přátelé využili možnosti, aby prostřednictvím 
webových stránek města Velké Pavlovice a několika fotografi í z tohoto večera 
srdečně pozdravili všechny spřátelené rodiny u nás doma.

Protože jsou i Echenonští pravidelnými návštěvníky našich webových stránek, 
poslali jsme jim i my touto cestou do vzdálené Francie vzkaz, poděkování a srdečné 
upřímné pozdravy! 

Dagmar Švástová

Zaměstnání u policie státní 
či městské většinou není se 
smíchem příliš spojováno. 

Některé reakce lidí mne však dovedou 
„odzbrojit“. Veškeré rozhovory se skutečně udály 

v našem městě.

automobilu. 
Odpověď: Ale já tam pojedu!
Konstatování strážníka: Klidně jeďte, 
jestli budou honit o jednu krávu víc je 
už jedno.

Otázka strážníka: Pane řidiči, proč 
nesvítíte?
Odpověď: Ale já to mám napsané na 
palubovce  „ROZSVIŤ“.
Otázka strážníka: A proč tedy nesví-
títe?
Odpověď: Já jsem si to zapo-
mněl přečíst!
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PUBLICISTIKA ......................................PUBLICISTIKA ......................................

Přijetího se Martině dostalo na Náměstí 9. květ-
na, kde ji veřejnosti představil místostarosta Vel-

kých Pavlovic Ing. Zdeněk Karber, moderování besedy 
pod širým nebem se zhostil Ing. Jaroslav Benda, Ph.D., 
nechyběl ani Jaroslav Pešák a pro náš kraj také neod-
myslitelná cimbálová muzika Romana Veverky, která 
ještě těsně před příjezdem vzácné návštěvy složila pro 
Martinu speciální uvítací písničku na lidovou notečku.

Otázek byla položena nekonečná řada a jak Martina 

Otázka strážníka: Pane řidiči, víte jakého 
přestupku jste se dopustil?
Odpověď: Ne
Konstatování strážníka: Nezabezpečil 
jste si vozidlo proti odcizení, stojíte v pro-
ti směru a také stojíte v křižovatce.
Odpověď: Takové auto mně už nikdo 
neukradne a to že stojím v křižovatce 
jsem si nevšimnul, protože jsem přijel z 
protisměru!

Otázka strážníka: Kde bydlíte?
Odpověď: Ve Velkých Pavlovicích.

Otázka strážníka: A na které ulici?
Odpověď: Já nevím jak se jmenuje.
Otázka strážníka: Kolik je Vám let?
Odpověď: 23
Otázka strážníka: Vám je 23 let a Vy 
nevíte kde bydlíte?
Odpověď: Ne, já tam bydlím teprve 
měsíc!

Otázka strážníka na brigádníky: Pokud 
vím, měli jste sbírat meruňky pouze na 
řádcích č.50 a č.51. Proč je sbíráte i na 
dalších, sousedních?

Odpověď: Protože na řádcích č.50 a č.51 
je vysoká tráva a na sousedních je sad 
pěkně obdělaný!

Otázka strážníka: Budete chtít kopie 
fotografi í?
Odpověď: Dejte mi negativ a já si foto-
grafi e nechám udělat sám.
Konstatování strážníka: Ale toto je digi-
tální fotoaparát, není v něm fi lm, fotogra-
fi e tisknu přímo z PC.
Odpověď: Tak mi ty negativy vytiskněte.

Petr Hasil

Několikanásobná zlatá olympijská vítězka Mar-
tina Sáblíková zavítala do Velkých Pavlovic. Stalo se 
tak v úterý dne 8. května 2010. Martina spolu se 
svým trenérem Petrem Novákem přijela do našeho 
městečka na pozvání svého dlouholetého přítele 
Jaroslava Pešáka z Velkých Pavlovic, který stejně 
jako Martina pochází z Vysočiny a v mládí s trené-
rem Novákem taktéž zkoušel své sportovní štěstí v 
rychlobruslařině.

Přijetí Martiny Sáblíkové s trenérem Petrem Novákem a dlouholetým 
kamarádem Jaroslavem Pešákem na náměstí před radnicí.

Zlatá Martina - drobná mladá dáma s neuvěřitelnou sílou, 
odhodláním a neskutečně pevnou vůlí

 (na snímku s trenérem Petrem Novákem).
Martinu vítali dospělí fanoušci a s ohromným zájem i děti 

– ty potěšila především autogramiáda.

tak i trenér velmi ochotně a vtipně odpovídali a vyprávěli zajímavé historky ze zákulisí tohoto velmi náročného sportu. Samozřejmě padla 
i otázka, zda má Martina ráda víno. Má a to především červené, což velkopavlovické nadmíru potěšilo – naše město je přeci již po staletí 
považováno za kolébku červených jihomoravských vín.

Po ukončení besedy se Martina se svým týmem nezapomněli podepsat do kroniky města a také uspořádali autogramiádu, kterou 
netrpělivě očekávaly především děti.

Martině se podařilo zaplnit celé náměstí před radnicí do posledního místečka. Přišli dospělí, ale také děti, u kterých se mohla sama 
olympijská vítězka v závěrečné diskuzi přesvědčit, že i nejmenší fanoušci v období olympiády v noci místo spánku bděli a fandili o sto 
šest! 

Karolína Bártová
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Milí spoluobčané,
ve dnech 8. a  9. června 

2010 navštívila naše město 
olympijská vítězka, nejlep-
ší rychlobruslařka světa v 
letošním roce - Martina Sáb-
líková s trenérem Petrem 
Novákem, mým dlouholetým 
kamarádem. Beseda, která 
se uskutečnila v úterý dne 
8. května 2010 v podvečer-
ních hodinách na náměstí 
před radnicí se vydařila a 
tímto chci poděkovat všem, 
kteří se na této akci podíleli.

Den nato, tedy ve středu 
9. června, jsme spolu s Marti-
nou, Petrem a dalšími přáteli 
podnikli malý výlet do okolí 
Velkých Pavlovic. Navštívili 
jsme kapličku sv. Urbana a 
samozřejmě také rozhlednu 
Slunečná. Velkým zážitkem 
bylo pro Martinu roztomilé 
vystoupení dětí z mateřské 
školky, které ji velmi potěšilo 
a dojalo. Po obědě v bořetic-
ké “Republice Kraví Hora” si 
Martina v rámci zachování 
kondice projela na kole Mod-
ré Hory. Ostatně nemohla v 
postatě činit jinak, obdržela 
totiž z rukou zastupitele měs-
ta Velké Pavlovice Ing. Jaro-
slava Bendy Ph.D. jako prak-
tický dárek podrobnou mapu 
Modrých Hor s doporučením 
vyzkoušet si trasu na vlastní 
kůži. Trénink je denní nut-
ností, tak proč ne?

Velký dík patří nepochyb-
ně i vinařství Pavlovín, které 
připravilo skvělé občerstvení 
v příjemném prostředí a s 
ještě lepším obsluhujícím 
personálem.

Rovněž také Martina s 
Petrem děkují všem, kteří 
jim darovali produkty jižní 
Moravy. Při jejich konzuma-
ci si vždy a rádi vzpomenou 
odkud pocházejí a také na 
hezké chvíle strávené ve Vel-
kých Pavlovicích a s občany tohoto města.

Trenér Petr Novák přislíbil, že zváží možnost týmového soustředění v našem měs-
tě.  Koncem roku 2010 se prostřednictvím SMS uskuteční hlasování o nejlepšího trenéra 
roku, a věřím, že občané Velkých Pavlovic podpoří Petra Nováka a dají mu svůj hlas.

„Ještě jednou všem velký dík za skvělé přijetí“ – vyřizuji dodatečně všem spoluob-
čanům jak od trenéra tak i od samotné „zlaté“ Martiny.

Jaroslav Pešák

Martina Sáblíková 
vládne krom bruslení i řemeslu 

pekařskému

První razítko a start 
ve Velkých Pavlovicích...

Každý, kdo si zakoupil na 
razítkovacím stanovišti před 
velkopalovickou radnicí starto-
vací balíček, obdržel nezbytný 
razítkovací průkaz s propozice-
mi cyklovýšlapu. Ten obsahoval 
seznam a stanoviště dalších 
čtyř razítkovacích míst, adre-
sář otevřených vinných sklípků, 
program doprovodných akcí po 
trase stezky a další potřebné 
informace.

Dále si každý mohl hned 
na startu obléci slušivé modré 
tričko s bílým logem Modrých 
Hor, zavěsit si krk oranžovou 
taštičku určenou pro uložení 
tištěných propagačním mate-
riálů, ale především potřebné 
skleničky na víno a dle mapy 
vyrazit do terénu.

Trasa Májového putování 
po Modrých Horách vedla po 
ose vyznačené cykloturistické 
trasy Modré Hory, jež je v terénu 
velmi kvalitně a přehledně vyty-
čena tradičními a osvědčenými 
žlutými značkami. Cyklisté, ale i 
pěší turisté, měli za úkol nasbí-
rat všech pět razítek, aby se 
dostali do lákavého večerního 
slosování o pěkné, především 
vinné ceny. 

Martina si vyzkoušela, jaká je pekařina tvrdý 
chlebíček, nyní jej umí sázet i prodávat. Ten, který 

se peče u Pešáků, je vždy zaručeně čerstvý a chutný!

Na hvězdu sportovního světa byli zvědaví 
nejen dospělí, ale také děti.

Májové putování po 
Modrých Horách, kte-

ré se uskutečnilo v sobotu 
22. května 2010, lákalo 
účastníky k příjemnému 
výletu na kolech vinorodou 
krajinou jižní Moravy, oko-
řeněného řadou lákavých 
novinek a zajímavých bodů 
celodenního pestrého pro-
gramu.

Druhé razítko v Němčičkách...

Dalším, tedy druhým razítkovacím 
místem, byla po Velkých Pavlovicích obec 
Němčičky, jež lákala kromě návštěvy pro-
slulých vinných sklípků také k projetí se po 
zcela nové bobové dráze – žhavé novince 
roku 2010 nejen Němčiček, ale i celého 
regionu Modrých Hor. 

Třetí razítko v Bořeticích... 

Třetím razítkovacím místem se stal 
obecní sklípek v lokalitě Kraví hora Boře-
tice, z čehož zřetelně vyplývá, že ani zde 
nebylo o tekutý poklad uložený v dřevě-
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ných soudcích zavrtaných v hlubinách 
úrodné země, nouze. Bořetice zvaly tak 
jako každý rok i k výstupu na rozhlednu 
nad Kraví horou či k dobrému obědu v 
hotelu s příznačným názvem – jak jinak 
Kraví hora. 

Čtvrté razítko v Kobylí...

Čtvrté razítko bylo putujícím otištěno 
do plnícího se průkazu v obecním muzeu 
Kobylí. Zde byli již všichni horlivě očeká-
váni a mile vítáni průvodkyní, která mírně 
znavené cyklisty v rámci krátké rekonva-
lescence provedla veškerými expozičními 
místnosti a podala patřičný výklad. I v 
Kobylí se otevíraly všem účastníkům vin-
né sklípky, proto se mnozí trošku a rádi 
nad skleničkou jiskrného moku lehce 
pozdrželi. 

Páté razítko ve Vrbici...

Pátý “štempl” byl jaksepatří zasloužený 
a vykoupený řádným spor-
tovním výkonem. Kdo náš 
region dobře zná jistě ví, že 
dostat se do Vrbice, nebo 
spíše jak se u nás výstižně 
říká „na Vrbicu“, není žádná 
procházka růžovým sadem. 
Ať jedete na kole, nebo jde-
te pěšky, vždycky si dáte do 
těla. Ale ty výhledy!

Vrbičtí nenechali nic 
náhodě a v rámci Májové-
ho putování mimořádně 
zpřístupnili i věž nejvýše 
položené sakrální stavby 
regionu Modré Hory. Z věže 
kostela sv. Jiljí měl každý 
možnost shlédnout věhlas-
né atributy nejjižnějšího 
cípu Moravy jako na dlani 
– vinice, lány polí, lesíky, 
remízky, drobné vesničky, 
věžičky kostelů, kolonie 
vinných sklípků, potoky, 
rybníky… 

Že by pátým razítkem vše končilo? Ale 
kdepak! Zákony fyziky jsou jednoznačné 
a na výsost jednoduché – když vyjedu 
nahoru, pak pojedu dolů. A z Vrbice to pla-
tí dvojnásob! Takže šupem a bez šlapání 
zpět do Bořetic, odtud hurá po nové cyklo-
stezce směr Velké Pavlovice s cílovým mís-
tem v turistickém areálu Nad Zahradami s 
rozhlednou Slunečná. 

Třešnička na dortu 
a cíl pod Slunečnou...

Pod Slunečnou bylo pro účastníky 
Májového putování po Modrých Horách, 
ale také pro všechny, kteří milují folklór a 
lidovou píseň, připraveno krásné, netra-
diční a příjemné podvečerní zakončení 
akce. 

Ve velkopavlovickém turistickém are-
álu Nad Zahradami se sešli mužáci - tedy 
výhradně mužské pěvecké sbory všech 
pěti obcí Modrých Hor, aby předvedli svůj 
úžasný repertoár. Zpěv nesoucí se nad 

vinicemi se stal zcela nepopsatelnou, 
nostalgickou a emotivní třešničkou na 
dortu. 

A na úplný konec? Proběhlo sloso-
vání razítkovacích průkazů o pěkné ceny 
– balíčky vín, sportovní cyklopotřeby, pro-
pagační materiály a upomínkové předmě-
ty regionu Modré Hory.  

Stín záplav zasáhl 
i území Modrých Hor...

Májové putování po Modrých Horách 
bylo velmi pěknou a do detailu připrave-
nou akcí a přesto bylo oproti jiným obdob-
ným počinům poznamenáno nízkou náv-
štěvností. Vysvětlení je nasnadě – vše se 
může zařídit či objednat, jen na počasí je i 
sebezdatnější pořadatel krátký.

Posledních čtrnáct dnů před akcí v 
podstatě nepřetržitě pršelo, Morava se 
potýkala s mimořádně tragickými záplava-
mi a ani předpovědi nevěstily veskrze nic 
pozitivního. Jen málokdo uvěřil, že by se 

v sobotu mohlo ukázat 
sluníčko.

Vysokou návštěv-
nost nám vždy zaruču-
je hojná účast cyklo-
turistů právě z Morav-
skoslezského kraje, 
kteří měli díky již zmi-
ňovaným povodním v 
tomto období naprosto 
jiné starosti.

Všem našim stá-
lým účastníkům akcí, 
ale i všem ostatním 
postiženým záplavami, 
držíme palce, přeje-
me pevné nervy, nebe 
bez mráčků a těšíme 
se příště v Modrých 
Horách na shledanou!

Karolína Bártová

Tak, koupit si startovací balíček… … a můžeme se pustit ať už na kole, nebo pěšky, 
na výpravu do Modrých Hor.

Cyklovýlet vinorodou krajinou bez vinného osvěžení? 
Tak to by u nás, v Modrých Horách, určitě neprošlo!
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K příležitosti ukončení ofi ciálně
prvního ročníku Májového

putování po Modrých Horách se v 
turistickém areálu Nad Zahradami s 
rozhlednou Slunečná sešly mužácké 
pěvecké sbory všech pěti obcí, jež jsou 
členy Dobrovolného svazku obcí Mod-
ré Hory, aby si společně, ale i každý 
zvlášť, zazpívaly.

Ti co nezaváhali a zúčastnili se 
této unikání přehlídky měli jedinečnou 
možnost si nejen poslechnout tradič-
ní i netradiční repertoáry a specifi ka 
jednotlivých mužáckých souborů, ale 
také porovnávat a udělat si jasno, kteří 
mužáci jsou jejich srdci a hudebnímu 
oušku nejbližší. 

Celý podvečer, podmalovaný nád-
herným barevným západem slunce, 
byl velmi emotivní záležitostí. Písně a 
hluboké mužské hlasy zněly všudypří-
tomnými okolními vinicemi a meruň-
kovými sady a navozovaly příjemnou 
náladu stejně přirozeně, jako poma-
loučku se snášející temně modrá tma 
vlahé májové noci. 

Nikdo nespěchal domů, jeden sou-
bor střídal druhý, studnice písní se 
zdála nevyčerpatelnou, zazněly i tóny 
houslí či cimbálu v podání cimbálové 
muziky Primáš. V samotném závěru 
večera proběhlo také dlouho očekáva-
né losování razítkovacích průkazů z 
Májového putování o pěkné, především 
vinné, ceny.

Večerními vinicemi se neslo

Večerem provázela paní Marcela 
Vandrová, oblíbená moderátorka Čes-
kého rozhlasu Brno, která hned v úvo-
du přivítala všechny mužácké pěvecké 
sbory – Presúzní sbor z Velkých Pav-
lovic, Svodničan z Bořetic, Mužáků z 
Němčiček, Mužáků z Kobylí a Mužáků z 
Vrbice a  také starosty obcí Modré Hory 
– za Velké Pavlovice Ing. Pavla Pro-
cházku, za Bořetice Václava Surmana, 

za Kobylí Ing. Dagmar Kovaříkovou a 
za Vrbici Vlastimila Bařinu. 

Historicky první MODROHORSKÉ 
ZPÍVÁNÍ pod rozhlednou Slunečná se 
vydařilo, veřejností bylo velmi pozitiv-
ně přijato a mnozí vyslovili přání, aby 
se obdobné akce staly pravidelnými.

Proto doufáme, že se nejméně 
za rok na MODROHORSKÉM ZPÍ-
VÁNÍ opět setkáme!

Zeptali jsme se několika pří-
mých účastníků z řad samotných 
mužáků, jaké měli z této akce bez-
prostřední dojmy a jak jsem jim 
zpívání pod Slunečnou líbilo…

VÁCLAV HASÍK, umělecký vedoucí 
mužáckého sboru z Vrbice

Domnívám se, že budu mluvit za 
všechny mužáky, když řeknu, že se akce 
skutečně velmi povedla. Pokud to vezmu 
v globálu, tedy budu-li se vyjadřovat o 
akci od samotného rána, kdy probíha-
lo v Modrých Horách Májové putová-
ní, nevyvedlo se moc počasí. Jenomže 
to nikdo samozřejmě neovlivní. Večer 
bylo však s naší spokojenosti bezdešti-
vo a příjemně. A pro cykloturisty, kteří 
se Putování zúčastnili, to bylo výborné 
vyvrcholení dne. Mohli si zde odpoči-
nout po náročném sportovním výkonu 
a také měli mimořádnou příležitost 
seznámit se se specifi ckým místním 
folklórem přímo „v zemi původu“ a také 

Předposlední májový víkend byl nejen ve Velkých Pavlovicích, ale 
také na celém území Modrých Hor, zasvěcen vínu, folklóru, kultuře a 
pohodovému rekreačnímu sportu. Proběhla zde dvoudenní nominační 
výstava vín Forum Moravium 2010, cykloturistické Májové putování po 
Modrých Horách a na závěr historicky zcela poprvé setkání mužáckých 
pěveckých sborů pod rozhlednou Slunečná s názvem MODROHORSKÉ 
ZPÍVÁNÍ.

MODROHORSKÉ ZPÍVÁNÍMODROHORSKÉ ZPÍVÁNÍ

Presúznímu sboru to na domácí půdě zpívalo přímo excelentně!

Modrými Horami se rozléhaly nejen zvučné mužské hlasy, 
ale také tóny cimbálové muziky.
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pochopit, jak tu žijeme. Večer byl velmi 
příjemný i díky paní Marcele Vandrové 
z Českého rozhlasu Brno, která celou 
akci vskutku profesionálně a na úrov-
ni uváděla. Doufám, že se bude v takto 
dobře nakročeném kulturním počinu i 
nadále pokračovat. Vrbičtí mužáci se 
velmi rádi zúčastní i následujících roč-
níků a současně s tím podpoří propaga-
ci celých Modrých Hor.

MARTIN OTÁHAL, zpěvák Presúzní-
ho sboru z Velkých Pavlovic

Akce byla jedním slovem perfektní a 
ve mně samotném zanechala jen ty nej-
lepší dojmy. A to určitě nemluvím jen 
sám za sebe, obdobné ohlasy a názory 
jsem slyšel i od svých kolegů se sboru. 
Vysokou úroveň nasadila celému veče-
ru paní Marcela Vandrová z ČR Brno, 
která se blýskla vtipným a pohodovým 
moderováním, čímž uvolnila atmosféru 
a naladila všechny přítomné na stejnou 
notečku. Pevně věřím, že se Modrohor-
ské zpívání pod rozhlednou Slunečná 
stane tradicí a že ji bude vyhledávat, co 
by punc místního folklóru, čím dál více 
lidí. 

JAN HEMPL, zpěvák Svodničanu z 
Bořetic 

Zpívání se jednoznačně vydařilo. 
Myslím si, a určitě nebudu mluvit jen 

Příjemná tečka na konec večera – losování razítkovacích průkazů 
o vinné a sponzorské balíčky.

sám za sebe, že vy se v tomto pilotním 
ročníku mělo i nadále pokračovat. 
Mohla by se tím do budoucna  roz-
vinout pěkná tradice podtrhující a 
vyzdvihující pro náš kraj typickou folk-
lórní oblast. Nejenom mně, ale i celému 
bořetickému Svodničanu, se v prostředí 
pod rozhlednou Slunečná bezvadně zpí-

Zcela poprvé v historii byla v sobotu dne 24. dubna 2010 ve Velkých Pavlovicích ofi ciálně otevřena cyklo-
turistická sezóna. Název akce možná vyvolal mezi veřejností pochybné otazníky, my však můžeme všechny 
uklidnit – jednalo se skutečně o šlapku z jízdního kola a nebo šlapku, co by otisk bosé nohy či boty. A o to právě 
na této akci šlo – lidé si mohli projít či projet libovolným způsobem a na libovolných dopravních prostředcích 
na „vlastní pohon“ předem určenou trasu.

Slavnostního přestřižení pásky k nové turistické sezóně 
se zhostili manželé Kobsovi za ZAF velo sport, paní Crháková 

za T. J. Sokol a starosta města Velké Pavlovice Ing. Procházka.

V turistickém areálu Nad Zahradami čekala na děti 
řada her, soutěží, odměn, dárečků a samozřejmě 

i populární opékání špekáčků.

pokračování na str. 16

valo. Bylo zde takové přívětivé „klima“. 
A k pohodové atmosféře velkým dílem 
přispěla i excelentní moderátorka pro 
naše lidi velmi oblíbeného Českého roz-
hlasu Brno paní Marcela Vandrová.     

Karolína Bártová
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Vyvrcholení akce čekalo na účastníky příjemného 
pohodového výletu za sokolovnou – místní spolky 

zde vystrojily doslova a do písmene královskou hostinu!

Ta byla co se týče délky spíše kratší, 
co se týče programu rozhodně bohatší. 
Účastníci Jarní Šlapky se sešli před prodej-
nou jízdních kol manželů Kobsových ZAF 
VELO SPORT, kde byli uvítáni pohárkem 
výborného vína z vlastní produkce a děti 
dostaly na posilněnou oplatek. 

Úderem desáté hodiny byla slavnostně 
přestřižena páska – tímto okamžikem se 
všem přítomným zcela regulérně otevřela 
možnost vstoupit do jarní cykloturistické 
sezóny. Pásku přestřihli za aktivní pořa-
datele akce manželé Kobsovi, za všech-
ny pořádající spolky paní Crháková z T. J. 
Sokol a starosta města Velké Pavlovice 
Ing. Pavel Procházka, kteří zúčastněným 
sportovním nadšencům popřáli spousty 
krásných kilometrů bez nehod a šrámů.

Poté se peloton přesunul přes příjem-
né prostředí lesoparku a po v listopadu 
2009 nově zprovozněné cyklostezce vstříc 
k rozhledně Slunečná. Toto stanoviště pat-
řilo dětem. Mohly si zde zkusit, zda dokáží 
projet na kole a bez karambolu slalom 
mezi kužely a nebo si otestovat, jak jsou na 
tom se znalostmi místopisu. Vše zvládaly 
bez sebemenších problémů a tak nikdo 
neodcházel bez pexesa, malých puzzlíků a 
sladkého lízátka. A kdo byl mlsný či hlad-
ný, mohl si pochutnat na opečeném špe-
káčku a samozřejmě vystoupat na ochoz 
Slunečné a rozhlédnout se do kraje.

Dalším místem k zastavení, nejen 
tělesnému, ale především duchovnímu, 
byl kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož 
svatebně vyzdobené interiéry za zvuků 
Bachových varhanních koncertů zvaly k 
prohlídce.

Vrcholem dne a zároveň i cílovou sta-

nicí se stal hodovní plac za sokolovnou, 
ve které se současně s JARNÍ ŠLAPKOU 
konala také Místní výstava vín Českého 
zahrádkářského svazu. 

Za sokolovnou si přišel na své snad 
každý fajnšmekr a to nejen, co se jíd-
la týče. K poslechu hrála živá hudba v 

podání místní country skupiny COLORA-
DO, tančilo se o sto šest a kdo měl chuť 
na dobrý oběd, nevěděl, co si dát jako 
první. T. J. Sokol nabízela výborný vítězný 

gulášek, rybáři grilovali křupavé pstruhy, 
štamgasti restaurace Vinopa nezklamali 
tradiční moravskou zabíjačkou, Dámský 
klub napekl štrúdly, české koláče a ovoc-
né táče a hasiči měli na povel nápojovou 
policii. 

JARNÍ ŠLAPKA 2010 
se vydařila 

- den byl příjemně slunečný, 
nálada výborná, uvolněná, 

lidé se bavili … 
A nám pořadatelům 

nezbývá než jen doufat, 
že bude taková 

i celá letní sezóna. 

Všem, kteří jste se letošního histo-
ricky prvního vítání nové cykloturistické 
sezóny zúčastnili i nezúčastnili přeje-
me, abyste si letošního léta užili plnými 
doušky! V listopadu na zavírání sezóny 
na shledanou!

 
Poděkování patří všem, jež se na 

akci jakýmkoliv způsobem podíleli – 
Městu Velké Pavlovice, Turistickému infor-
mačnímu centru Velké Pavlovice, fi rmě 
ZAF VELO SPORT manželů Kobsových, T. 
J. Sokol, Dámskému klubu, Rybářskému 
svazu, Sboru dobrovolných hasičů, štam-
gastům restaurace Vinopa, občanskému 
sdružení JPK za zajištění provozu v turistic-
kém areálu Nad Zahradami, studentkám 
gymnázia, které se postaraly o soutěže 
pro děti a farnosti za možnost nahlédnout 
do místního kostela.

Karolína Bártová

Pod Slunečnou bylo rušno – narazit jste mohli především na kolaře, 
ale i pěší, in-line bruslaře, rodiny s dětskými kočárky a také pejskaře. 

Přesně tak, jak si pořadatelé přáli.

���

���
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S úsměvem a dobrou náladou jsme 
vyjeli v sobotu, 24. dubna 2010, 

se členy svazu postižených civilizačními 
chorobami z našeho města na výlet do 
Ždírce nad Doubravou na Vysočině. A 
musím konstatovat, že ve stejné pohodě 
jsme se také vrátili domů.

líbil Dům s pečovatelskou službou ve Ždír-
ci. Překonali jsme se a vyšlápli si schody 
do třetího patra, abychom se mohli podí-
vat do některých bytečků a popovídat si s 
místními obyvateli. Dokonce jsme jim pak 
trošku záviděli.

K pozvání našeho družebního města 

také podobné radosti a starosti jako my. A 
pochopitelně jsme jim moc záviděli jejich 
dům s pečovatelskou službou.

Jaký nejhezčí zážitek jste si, paní Zajíco-
vá, ze zájezdu odnesla?
Pro mě bylo nejhezčí, jak nás přijali domá-
cí, jak se k nám všichni ohromně chova-
li. Všichni místní lidé byli moc přátelští, 
srdeční. Přivítali nás jako staří známí a 
opravdu se nám věnovali. V penzionu nám 
otevřeli dveře a zvali nás do svých byteč-
ků. Bylo to fajn.

Líbí se Vám, paní Zajícová, aktivita před-
stavitelů Velkých Pavlovic v navazování 
družebních kontaktů s jinými městy?
Tady asi odpovídám za všechny seniory z 
Pavlovic, že z toho máme opravdu radost. 
Byli jsme loni v Senici, teď na jaře ve Ždír-
ci a bylo to v obou případech ohromné. Je 
to, jako když vám někdo dá dárek navíc. 
Moc jsem se spřátelila s předsedkyní Klu-
bu seniorů ve Ždírci a když jsem se kolem 
sebe dívala u nás na májové zábavě, tak 
už hodně lidí si našlo nové kamarády a 
kontakty. Těšíme se, že se uvidíme čas-
těji.
 
Co Vás, paní Hlávková, ovlivnilo, že jste 
se přihlásila na zájezd do Ždírce?
Velice ráda jezdím na zájezdy, které pořá-
dá město nebo přímo náš svaz. Líbil se mi 
loni zájezd do Senice, tak jsem byla ráda, 
že se zase můžeme podívat na Vysoči-
nu. Kraj kolem Žďáru nad Sázavou jsem 
neznala, tak jsem chtěla poznat zase dal-
ší městečko a podívat se, jak žijí lidé zase 
tam.

Paní Hlávková, jak město Ždírec zapůso-
bilo na Vás?
Mně se ve Ždírci moc líbilo. Byla jsem pře-
kvapená krásnou novou částí rodinných 
domků, která je úpravná a moc dobře na 
mě působila. Líbilo by se mi tam bydlet. A 
všichni lidé byli báječní. Všichni se k nám 
chovali tak, jako by nás odjakživa znali. K 
tomu ještě pěkná příroda, jsem ráda, že 
jsem na zájezd jela.

O jakém nejhezčím zážitku byste nám 
řekla, paní Hlávková, Vy?
Já nevím, co odpovědět, protože mně se 
líbil celý program. Když se ale musím roz-
hodnout, tak pro mě byla nejhezčím zážit-
kem návštěva domu s pečovatelskou služ-
bou. To, že místní obyvatelé nám otevřeli 
svůj byt, pozvali nás dál, jako bychom byli 
z rodiny nebo návštěva, povídali si s námi 
a ještě nás zvali, ať se zase příště zastaví-
me, až budeme ve Ždírci. 

Dana Růžičková, knihovnice

Nejen na Veselém kopci, ale i ve Ždírici bylo příjemně a veselo!

Ráno jsme si sice nestihli vyfotit náš 
odjezd od velkopavlovické radnice ani 
pana starostu, Pavla Procházku, který si 
udělal čas a přišel se s naší skupinou roz-
loučit a popřát šťastnou cestu. Zato pak 
jsme si už vyfotili všechno. Bylo krásně, 
modrá obloha, sluníčko a teplíčko. Tako-
vých dnů letos na jaře moc nebylo. Byli 
jsme rádi, že autobus uvezl naše bundy 
a svetry, protože jsme je postupně stále 
častěji odkládali.

Jeden den byl nakonec skoro příliš 
krátký na všechny zážitky, které jsme si 
přivezli domů. Navštívili jsme skanzen 
Veselý kopec, který patří k muzeím Vyso-
činy a leží velmi blízko Ždírce nad Doub-
ravou. Naše sobota byla prvním dnem 
sezóny, dnem řemesel, takže zážitky ze 
skanzenu máme úžasné.  Všichni jsme 
si koupili na ochutnávání místní pečivo a 
keramické dárečky pro své blízké. Viděli 
jsme vystoupení národopisného soubo-
ru z Pardubic, tradiční dřevěné stavby se 
starobylým zařízením, včetně psí boudy, 
kadibudky nebo včelína.  Jenom jsme 
litovali, že ve skanzenu nemůžeme zůstat 
celý den. Aspoň máme důvod se na Veselý 
kopec znovu vrátit.

Hodinku jsme si odpočinuli na obědě 
v motorestu U Pecinů, na který už s námi 
šel i ždírecký pan starosta, Jan Martinec, 
kterému za pozvání vděčíme. Moc se nám 

patřila i návštěva svátečního odpoledne 
pro seniory, které město Ždírec pravidel-
ně pořádá jako taneční zábavu s malým 
občerstvením. Bavili jsme se tak dobře, že 
se nám v podvečer ani nechtělo loučit a 
odjíždět.

Návštěvu našich seniorů podpořilo 
také město Velké Pavlovice, které přá-
telské vazby mezi organizacemi a spolky 
obou měst velmi vítá. Seniory z Vysočiny 
jsme potom na oplátku přivítali ve Velkých 
Pavlovicích v pátek, 14. května. Byli přijati 
místostarostou města, Ing. Karberem, v 
podkrovním výstavním sále radnice, uká-
zali jsme jim naše město, lednický park a 
pobavili jsme se s nimi na tradiční májové 
zábavě v sokolovně.

Na názory a dojmy ze zájezdu jsme se 
zeptali také 2 jeho účastnic: předsedky-
ně SPCCH, paní Emílie Zajícové, a paní 
Ludmily Hlávkové:

Paní Zajícová, jak na Vás město Ždírec 
zapůsobilo?
No úplně skvěle! Ještě vám mám povídat 
něco dalšího? Tak prostě: my kraj kolem 
Žďáru nad Sázavou dobře známe a máme 
ho moc rádi. Je tam všude krásně, zase 
úplně jiná krajina, než u nás. Dobře se 
dýchá, ve Ždírci se nám líbilo, že je to 
také malé městečko, jako Pavlovice. Mají 
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Zde se naši účastníci pohodového 
rekreačního zájezdu zúčastnili

spolu se ždíreckými přáteli odpolední ta-
neční zábavy, ale také si prohlédli celé 
městečko, navštívili chloubu místních 
dříve narozených občanů Dům s pečova-
telskou službou, skanzen lidových staveb 
Veselý Kopec a mnohé další.

oběd do restaurace Regent, odkud vyrazili 
na okružní jízdu naším městečkem a oko-
lím. Cestou si prohlédli nedávno otevřený 
sběrný dvůr na Špitálku a novou průmyslo-
vou zónu za tratí s fi rmou Berendsen.

Vítanou zastávkou se stal turistický 
areál Nad Zahradami s rozhlednou Slu-
nečná, kterou většina ždíreckých seniorů 

Necelé tři týdny stačily k úplné výměně rolí - ze ždíreckých štědrých hostitelů a pořadatelů taneční zábavy se 
stali vzácní a příjemní hosté a naopak z velkopavlovických hostů Vysočiny se stali srdeční hostitelé. Pokud se 
nyní v těchto řádcích tak trošku ztrácíte, přečtěte si pro osvětlení situace předchozí příspěvek s názvem „Krásný 
výlet a ještě něco navíc…“ a dovíte se vše o zájezdu velkopavlovických seniorů do družebního města Ždírec nad 
Doubravou na Vysočině.

Jako vyjádření díků a spokojenos-
ti pozvali na oplátku členové Svazu 
postižených civilizačními chorobami z Vel-
kých Pavlovic ždírecké seniory na jih Mora-
vy. Celodenní program, jež se uskutečnil v 
pátek dne 14. května 2010, vytvořili ve 
spolupráci s Městem Velké Pavlovice a 
Turistickým informačním centrem více než 
bohatý a zajímavý. Nechybělo ani poučení, 
ani zábava.

Po příjezdu přivítala přátele z Vysočiny 
paní Emilie Zajícová, předsedkyně SPCCH, 
za jejíhož doprovodu se všichni odebrali 
na prohlídku místní radnice. Zde byli již 
očekáváni místostarostou města Velké 
Pavlovice Ing. Zdeňkem Karberem, který 
hosty taktéž přivítal, povyprávěl jim o zají-
mavostech našeho městečka, nechybělo 
pozvání k občerstvení a přání příjemně 
stráveného dne plného pěkných zážitků. 
Poté se zájezd přesunul na krátkou pro-
hlídku zámeckého parku do Lednice.

Po poledni se všichni opět vrátili do 
Velkých Pavlovic, kde si zašli na výborný 

hbitě a s nadšením pokořila a to i navzdory 
drobnému dešti, větru a celkově nevlídné-
mu počasí. A jak by ne, museli přeci otes-
tovat, co vydrží modřínové dřevo z jejich 
rodné Vysočiny, které je jedním z hlavních 
stavebních prvků Slunečné.

Následovala projížďka městem, 
během které se účastníci zájezdu dovědě-
li, kde máme sportovní stadion, knihovnu 
s infocentrem, komplex škol (ohromný 
ohlas zaznamenalo tablo letošních matu-
rantů umístěné přímo na budově gymná-
zia), kostel, hřbitov, radnici, prohlédli si 
novou stavební lokalitu Padělky a mateř-
skou školu.

Po vyhlídkové jízdě následoval přesun 
do sokolovny. A protože se již pomalu blížila 
čtvrtá hodina odpolední, blížilo se zároveň 
i zahájení letošní Májové zábavy, jíž se ždí-
rečtí hosté taktéž zúčastnili. Zatančili si, 
zazpívali a pobavili se společně s přáteli 
z Velkých Pavlovic, nechybělo občerstvení, 
sklenička vína a výborná večeře z kuchyně 
pana Koubka Restaurace Sport.

Ždírečtí senioři opouštěli naše měs-
tečko až v pozdních večerních hodinách, 
avšak s neskrývaným nadšením a závaz-
kem, že si podobnou akci opět a rádi do 
budoucna zopakují.

Karolína BártováPřijetí hostů ze Ždírce nad Doubravou na radnici města.

Návštěva turistického areálu Nad Zahradami s výstupem na Slunečnou.
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Družební město Ždírec nad Doub-
ravou na Vysočině oslavilo v polovině 
června letošního roku několik význam-
ných výročí - 120 let obecné školy, 105 
let založení hasičského sboru, 15. výro-
čí udělení znaku a praporu města a 10. 
výročí udělení městských práv. A to je 
už vskutku důvod k pořádné oslavě!

V sobotu 19. června 2010 zavítala 
do Ždírce i delegace z Velkých Pavlovic. 
Knihovnice Mgr. Dana Růžičková vedla 
výpravu občanů našeho města, pro kterou 
ždírečtí připravili bohatý, rozmanitý a zají-
mavý program.

V budově školy byli všichni hosté 
srdečně přivítáni starostou Ždírce nad 
Doubravou panem Janem Martincem, za 
hosty a také za milé pozvání poděkoval 
místostarosta Velkých Pavlovic Ing. Zdeněk Karber. Ofi ciálního programu se zúčastnilo i další partnerské město Ždírce - Michelhau-
sen z Dolního Rakouska z okresu Tulln.

Na zábavném odpoledni u Doubravky zahrála velkopavlovická country kapela Colorado. Zpestřením bylo vystoupení chorvatské-
ho folklorního souboru - balkánská hudba i kroje se návštěvníkům slavnosti velmi líbily.

Večerní ohňostroj  symbolicky zakončil slavnostní den, kdy se občané Velkých Pavlovic a Ždírce opět více sblížili a poznali. Již nyní 
se všichni těší na další setkání.

Ing. Zdeněk Karber

A to nejen zdejších vesniček, vinič-
ních tratí, výhledů z rozhleden, 

chráněných přírodních lokalit, ale také 
jedinečného a nezaměnitelného tekutého 
pokladu ukrývajícího se ve všudepřítom-
ných sklípcích.

Přijetí ve Ždírci bylo více než vřelé, stejně jako celý den strávený 
v tomto příjemném moderním městečku.

Již po páté se sešli v jarních měsících členové ROTARY CLUBU Valtice, aby podnikli tradiční výšlap na 
kolech do přírody, za vínem a krásnými zážitky. Cílem předchozích čtyř ročníků byly povětšinou cyklovýle-
ty Lednicko-valtickým areálem, letos se však početný peloton rozhodl objevovat krásy Modrých Hor. 

V rámci zahájení jarního setkání, jež 
se uskutečnilo v pátek dopoledne dne 
14. května 2010, se sešli členové ROTARY 
CLUBU na radnici ve Velkých Pavlovicích, 
kde je přivítal pan Ing. Jaroslav Benda 
Ph.D. – organizátor poznávací expedice. 

Přítomné seznámil s dvěma variantami 
programu – „suchou“ ve znamení jízdních 
kol a „mokrou“ ve znamení exkurzí.

Jedna z nich se měla dle programu 

pokračování na str. 20

Důkladné plánování trasy nad mapou Modrých Hor … … nezbytný přípitek na krásné počasí a cestu beze šrámů …
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uskutečnit také v nedaleké vesničce Popi-
ce ve Vinařství GOTBERG, které se stalo 
Jihomoravskou stavbou roku 2009. Na 
tento zážitek se všichni obzvláště těšili, 
stejně tak i na dvaatřiceti kilometrový prů-
jezd cyklostezkou Modré Hory – v případě 
bezdeštivého počasí. 

Den na to si mohli účastníci expedice 
říci jediné – počasí jako na objednávku! 
Ještě v pátek nasvědčovaly nepříznivé 
meteorologické předpovědi, že se letošní 
jarní setkání odbude spíše v teple pod 
střechou než v terénu na kolech. Nakonec 
se však se sobotním ránem překvapivě 
mračna protrhala, občas zcela nečekaně 
vykouklo i sluníčko a tak se početná sku-
pina vyznavačů cykloturistiky mohla vydat 
na náročnou expedici po krajině Modrých 
Hor.

Putování se zúčastnili nejen členové 
ROTARY CLUBU Valtice, ale byli přizváni 
také přátelé z dalších klubů po celé Čes-
ké republice. A nejen ti! Do Modrých Hor 
přijali srdečné pozvání také zahraniční 
hosté z ROTARY CLUB USA, kteří se přije-
li podívat do našeho kraje v pětičlenném 
zastoupení.

Krom samotné cesty a ochutnávek vín 
všechny velmi zaujala již výše zmiňovaná 
exkurze do nového exkluzivního Vinař-
ství GOTBERG v Popicích. Prostory fi rmy 
a degustací provedl přítomné sklepmistr 
Ing. Stanislav Málek, který dokáže zaujat 
nejen fundovaným výkladem, ale také 
vlastními zkušenostmi a zážitky “z vinné-
ho zákulisí“.

Modré Hory členy ROTARY CLUBU 
okouzlily a my věříme, že se k nám opět 
někdy rádi vrátí!

Avšak ještě před samotným zahá-
jením oslav u sýpky začala zne-

nadání houkat siréna ohlašující požár! 
Naštěstí šlo pouze o poplach simulovaný, 
který byl předem avizovaný nejen hasi-
čům, ale i široké veřejnosti a tak nebyla o 
přihlížející obecenstvo nouze. 

Protentokrát se nám „na oko“ rozho-
řela budova prvního stupně ZŠ – povolá-
ni byli hasiči Petr Adámek, Radek Koneč-
ný, Bohumil Píša a Martin Dunajský, kteří 
se v zásahových oblecích a dýchacích 
přístrojích dali do vyhledávání osob a 
jejich následné evakuaci. Podmínky při 

Jak jste se již v příspěvku dočetli, 
poznávací expedici po Modrých Horách 
vedl Ing. Jaroslav Benda PhD., který se k 
celé akci vyjádřil následovně…

Ve dnech 14. a 15. května 2010 nav-
štívili městečko Velké Pavlovice a s ním i 
malebnou vinorodou krajinu Modrých Hor 
příznivci cykloturistiky a milovníci červe-
ných vín z řad členů Rotary International. 
Hostitelem byl Rotary klub Valtice – Břec-
lav. Zástupci nejrůznějších profesí, kteří 
se intenzivně věnují charitativní činnosti a 
podporují nejrůznější dobročinné projekty 
po celé republice a v rozvojovém světě, byli 
srdečně  přijati  místostarostou města.

Při své cestě po Modrohorské cyklos-
tezce obdivovali ze sedel svých kol ušlech-

tile obdělávanou krajinu a s velkým potě-
šením ochutnávali plody práce místních 
vinařů.

Akce se zúčastnila i pětičlenná skupi-
na členů GSE týmu z USA, která zde absol-
vovala svůj studijní pětitýdenní pobyt v 
České republice a na Slovensku.

Celá akce byla úspěšnou příležitostí 
propagace vinařství a prezentací výsled-
ků poctivé práce Modrohorských vinařů. 
Všichni účastníci odjížděli z Modrých Hor 
spokojeni.

… s přáním brzkého návratu do 
malebných Modrých Hor a poděkováním 
za příjemné zážitky. 

Karolína Bártová

této činnosti jim zhoršoval hustý kouř v 
jedné z učeben. Viditelnost byla přibližně 
na dva metry. Naštěstí velkopavlovickým 
hasičům přijeli pomoc kolegové z okolních 
obcí, jinak by snad ani nestihli začátek 
programu za sýpkou, který byl plánovaný 
na druhou hodinu odpolední ☺.

Vše stihli jak hasiči – jako pořadate-
lé, tak i děti – jako aktivní účastníci. Bylo 
zde pro ně připraveno šest stanovišť her 
a soutěží, které se nesly v duchu dvou 
stěžejních hasičských živlů – ohně a vody. 
Děti skládaly jednou rukou zápalky do 

… a pak? Hurá do terénu!

Den dětí za dveřmi a oslava 120. výroční založení Sboru dobrovolných hasičů ve 
Velkých Pavlovicích na spadnutí. Proč tedy nespojit tyto dva svátky v jednu velkou 
oslavu? A tak se také nakonec stalo. V sobotu odpoledne dne 29. května 2010 ožil 
plac za sýpkou Dětským dnem s dráčkem Soptíkem, který zorganizovali místní hasi-
či ve spolupráci se SVČ při ZŠ Velké Pavlovice.

DĚTI a HASIČI

krabičky, balancovaly na tenké kladině s 
kelímkem plným vody a nebo si zkusily 
se zavázanýma očima orientaci v nepře-
hledném labyrintu pomocí vodícího lana. 
Pokud se dětem podařilo úspěšně splnit 
všechny úkoly, dostaly za odměnu na 
krk medaili s obrázkem Soptíka, jež byla 
současně vstupenkou k ohništi s mož-
ností opéci si voňavoučký a křupavoučký 
špekáček.

Snad nejvytíženější atrakcí se stal 
pro nejmenší děti obrovský skákací 
hrad, v jehož útrobách bylo neustále 
plno. Starší děti, ale také mnozí dospělí, 
dali přednost prozkoumat řadu vystave-
ných hasičských aut, zkusit si sednout 
za volant červenobílého kolosu a nebo 
se podívat na praktické ukázky s hasič-
skou technikou. A že bylo vskutku 
na co koukat! Předváděno bylo 

 prožili slunečný den plný oslav
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Děti, soutěže, sluníčko, Děti, soutěže, sluníčko, 
dovádění a dobrá nálada dovádění a dobrá nálada 

- zkrátka a dobře - zkrátka a dobře 
DEN DĚTÍ jak má být!DEN DĚTÍ jak má být!

vyprošťování osoby z havarovaného vozidla, 
řezání různými druhy pil, práce se zvedacími 
vaky, hašení hořícího oleje, čerpání vody roz-
ličnými typy čerpadel a mnohé další.

Zajímavým a nevšedním zpestřením 
programu byla praktická ukázka výcviku psů 
velkopavlovických kynologů a také výstava 
historických hasičských vozů a jejich vyba-
vení.

Dětský den pod taktovkou místních 
hasičů byl krásnou, veselou, ale také pouč-
nou akcí a kupodivu – po dlouhé době šlo 
všem zúčastněným i pořadatelům na ruku 
počasí. Sluníčko hřálo o sto šest a déšť si 
vzal pro dnešek konečně dovolenou. Snad 
se mu dětí zželelo a rozhodlo se nekazit 
jim, ani hasičům, jejich VELKÝ DEN!

Karolína Bártová & Petr Hasil
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V sobotu dne 17. dubna 2010 se uskutečnila v Par-
dubicích sportovní akce pro toto místo s velmi netra-
dičním názvem - „Vinařský půlmaratón“. Také Velké 
Pavlovice – město vína, zde měly poprvé v historii 

závodu své zastoupení. Běhu se zúčastnil se startovním 
číslem 437 Radek Bárta, pro kterého byla tato jednadvacítka 
kilometrů taktéž premiérová, doposud si na žádném podob-
ném závodě své síly a vytrvalost neotestoval. S časem 1:51:21 

hod. se nakonec umístil na 360. místě v kategorii do 39 let.

Jak sám závodník přiznal, čekal mnohem horší čas, ale své pravděpodobně 
udělal nastupující adrenalin, atmosféra a také trochu euforie. Trasa byla rozdě-

lena na tři totož-
ná kola o délce 
7 km. Radek se 
časově kolo od 
kola zlepšoval 
a tudíž proběhl 
cílem zhruba o 
deset až patnáct 
minut dříve, než 
sám předpoklá-
dal. 

Na pardubickém „Vinařském půlmaratónu“ se objevila i známá olym-
pijská vítězka v hodu oštěpem paní Dana Zátopková, která předávala 
ceny nejlepším běžcům. Je to velmi milá usměvavá a přátelská dáma, 
která se ochotně podepisovala zájemcům z řad závodníků na startovní 
čísla. Autogram paní Zátopkové tak ozdobil také číslo 437 velkopavlo-
vického běžce.

Závodu si všimli i redaktoři týdeníku Břeclavsko, kteří zjistili, že se 
z našeho regionu zúčastnili tohoto půlmaratónu celkem tři závodníci 
– v kategorii do 39 let skončil a 145. místě Marek Svoboda z Hustopečí 
(čas 1:33:43 hodin), na 360. místě Radek Bárta z Velkých Pavlovic (čas 
1:51:21 hodin) a v kategorii nad 40 let skončil na 129. místě Miroslav 
Ryšavý z Hustopečí (1:57:13 hodin). 

Pardubický “Vinařský půlmaratón” zaregistroval pro rok 2010 rekordní počet běžců – k závodu se jich přihlásilo neuvěřitelných 
1.023. Pořadatelům se tak splnil sen poprvé pokořit tisícovku. 

Všem zástupcům regionu Břeclavsko patří upřímná gratulace a přání dalších úspěchů v běžecké kariéře!
Karolína Bártová

Beznadějně vyprodaný sál hodonínského Domu kultury se stal v 
pátek večer dne 7. května 2010 místem, kde jste mohli obdivovat nej-
krásnější dívky jižní Moravy na Galavečeru Kočky Rádia Jih pro rok 
2010. Jejich krásu ocenili nejen diváci, ale samozřejmě i vážená porota 
nebo také hlavní hudební host večera Petr Kolář.

Pod taktovkou moderátorů večera Lukáše Makovce a Petra Indry se 
všech 12 fi nalistek předvedlo s velkým přehledem i grácií v tradičních i 
méně tradičních disciplínách a tak to porota neměla opravdu jednodu-
ché.

Nakonec ale rozhodla takto: 2. vicekočkou Rádia Jih se stala Barbo-
ra Zapletalová z Hluku, 1. vicekočkou a tím pádem 2. místem se může 
pochlubit Denisa Domanská z Koryčan a titul “Kočka Rádia Jih pro rok 
2010” nakonec získala okouzlující Markéta Bukovská z Velkých Pav-
lovic!

Zdroj: www.radiojih.cz 

Sympatická blondýnka Markéta Bukovská
získala titul „Kočka Rádia Jih 2010“

Jednadvacet kilometrů v nohou, 
podpis olympijské vítězky Dany Zátopkové 

a krásný pocit z překonání vlastních sil 
– to vše si odváželi všichni běžci, 

včetně Radka Bárty, z pardubického 
Vinařského půlmaratónu. 

Pouhé tři kilometry v nohou, dlouhých osmnáct 
před sebou … Není nad to si dát pořádně do těla ☺!

Markétě, která je na snímku uprostřed, 
srdečně blahopřejeme!
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Hledáte také občas návod na stoprocentně účinný relax? Jezdíte na nákladné výlety do termálních kou-
pelí a nebo na vysokohorské túry? A přitom – „pod svícnem je největší tma“. Stačí udělat pár kroků, 

nemusíte ani za hranice města, a octnete se rázem v oáze klidu, na místě pro odpočinek jako stvořeném. Řeč 
je o nové podobě kdysi nevzhledného lesíka u zastávky ČD, který se postupem času a náročnou prací pomalu 
přeměnil v krásný moderní lesopark. 

Lavičky zvou k posezení, písčité plochy lákají děti k dovádění, pohled do zeleně je pravým balzámem na nervy, jezírko uklidňuje 
lesklou hladinou a nový zurčící kaskádový vodopád doslova hladí po duši…

Nevěříte? Přijďte se přesvědčit!

 Telegrafi cké zprávy z dění v lesoparku …
Během měsíce dubna proběhly v lesoparku u zastávky ČD dokončovací práce v okolí jezírka, které od podzimu oživuje městskou 

zeleň u říčky Trkmanky. Tesaři z dodavatelské velkobílovické fi rmy Tesařství Růžička, kteří obvykle pracují ve výškách, museli při výstav-
bě mola nad jezírkem v parku použít pro ně zcela neobvyklou pomůcku a to člun, bez kterého by nebylo možné část prací provést. 

V současné době jsou kolem mola nainstalovány také zábrany, v jezírku zasazeny první rostliny a vodopád k radosti především 
dětí příjemně zurčí. 

Ten zde byl zprovozněn dodavatelskou Závlahy & Zahrady z Brna v pátek dne 23. dubna 2010. Systém přivádí do kamenného 
koryta vodu a do jezírka tudíž zurčí pramínky z malého vodopádu. Doufejme, že voda tekoucí přes kameny potěší všechny návštěvníky 
parku a umožní jim strávit příjemné chvíle u vody, hlavně v letních horkých měsících.

Karolína Bártová

Nevzhledný lesík u zastávky

Nechejte se pramínky zurčícího 
vodopádu pohladit po duši

se za pár let změnil k nepoznání .............se za pár let změnil k nepoznání .............

S lodičkou na jezírko v lesoparku? Takový pohled se jen tak nenaskytne, 
jiným způsobem by však nebylo možné molo postavit. 

Park mezi říčkou Trkmanou a zastávkou ČD 
se stal během několika málo let doslovnou 

oázou klidu a odpočinku. Děti láká k dovádění, 
ty starší k posezení v příjemném prostředí. 
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Brány kostela ve Velkých Pavlovi-
cích a prostor před ním se ote-

vřely již odpoledne, kdy pro děti místní 
jednota Orla připravila pestré odpoledne 
plné soutěží a malování na chodníku. V 
podvečer se návštěvníkům otevřeného 
kostela dostala mimořádná příležitost k 
setkání s Pro-
kopem Siostr-
zonkem, který 
vážil cestu do 
Velkých Pavlo-
vic až z Prahy 
z nejstaršího 
kláštera u nás 
v Břevnově, 
kde je předsta-
veným.

Převor z 
Břevnova, kte-
rý je známý 
jako moderátor 
například Veče-
ra lidí dobré 
vůle na Vele-
hradě a advent-
ních koncer-
tů, povzbudil 
každého z více jak čtyř set účastníků 
a ocenil význam otevírání kostelů pro 
všechny: „Jedná se o dobrovolné pozvá-

Z FARNOSTIZ FARNOSTI ......................................... .........................................

Během Noci kostelů, která se uskutečnila v pátek dne 28. května 2010, 
zaznamenali pořadatelé v otevřených kostelech na pěti místech Břeclavska 
jako i na všech 417 místech celé naší země nečekaně velký zájem lidí.  

ní pro objevení krás pod staletými klen-
bami, možnosti setkání v rozhovoru o 
prostých i velmi hlubokých věcech a také 
možnosti zklidnění se a uvolnění, tako-
vých příležitostí – zdá se – není dnes až 
zas tak mnoho“. 

Ve večerních hodinách se potom kos-

tel ve Velkých Pavlovicích proměnil ve 
velkou koncertní síň a posluchači prožili 
jedinečnou harmonii ve spojení rozdílných 

hudebních žánrů v podání komorního 
souboru Musica Animae pod vedením 
Jana Míchala, chrámového sboru Lau-
damus pod vedením Jana Kosíka, Scholy 
Boží děcka pod vedením Elišky Vomáčko-
vé, Žesťového kvinteta a Presúzního sbo-
ru pod vedením Romana Veverky.

Bohatý program Noci kostelů ve 
Velkých Pavlovicích by nebylo možné 
uspořádat bez více jak půlroční přípravy 
a intenzivního zkoušení všech zúčastně-
ných sborů. Všem členům jednoty Orla a 
lidem dobré vůle, kteří přiložili ruku k dílu, 
vzdáváme velké díky. Bohatý program 
pro děti a jedinečný koncert bylo mož-
né uskutečnit díky podpoře Města Velké 
Pavlovice a také sponzorů, kteří věnovali 
ceny pro děti. Za fi nanční podporu jsme 
vděčni společnostem Mikulica a.s., Eon 
a.s., Ondášovka a.s., sever ALIK.cz a pro-
gramu Rodinné pasy.

Noc kostelů letos proběhla již podru-
hé, ale poprvé v celé České republice. 
Otevřely se brány 417 kostelů a modlite-
ben, přičemž poslední zájemci se zapojili 
pouhých několik hodin před začátkem.

Smyslem Noci kostelů nebylo lámat 
rekordy, přesto se oproti loňskému roku 
rekordy objevily. Jednak to byl počet 
kostelů i návštěvníků, dále potom počet 
množství nabízených programů, které 
byly propracovanější a více souzněly s 
duchem kostela. Noc kostelů zahájilo 
společné vyzvánění zvonů v 17.50 hod. 
napříč celou naší zemí.

Pro velký zájem jsou pořadatelé při-
pravení uspořádat Noc kostelů i v roce 
2011.

Kontakt na pořadatele:  
NOC KOSTELŮ VELKÉ PAVLOVICE

Martin Prokeš, tel: +420 606 685 594, 
e-mail: prokes.kdu@seznam.cz

O Noc kostelů byl obrovský zájem, odpoledne patřilo především dětem 
a malování na chodník, večer dospělým a hudbě.

Při příležitosti velkopavlovické Noci kostelů poctil naše 
městečko svou vzácnou návštěvnou Prokop Siostrzonek, 

pátek břevnovského kláštera (na snímku s Martinem Prokešem).
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Farníci z Velkých Pavlovic, Něm-
čiček a Horních Bojanovic oslavili 
v neděli 6. června 2010 významný 
svátek křesťanského kalendáře 
- Svátek Těla a Krve Páně, lidově 
řečený Boží Tělo. 

Důstojný průvod v čele s farářem p. 
Mgr. Petrem Papouškem, družičkami a 
krojovanými přešel za doprovodu decho-
vé kapely od kostela Nanebevzetí Panny 
Marie ke čtyřem oltářům na ulici Hlavní. 
Díky nádhernému slunečnému počasí se 
tato oslava vydařila.

Ing. Zdeněk Karber

Farnost oslavila  Svátek Těla a Krve PáněSvátek Těla a Krve Páně

K slavnosti Božího Těla neodmyslitelně 
patří sněhobílé družičky s košíčky 
plnými pestrobarevných kytiček.

hů všech obálek,  poskládali jako puzzle 
fotografi e farníků.

Po úspěšném zvládnutí poskládání 
fotografi í, jsme se rozloučili s Petrem a i 
když se nám moc nechtělo, museli jsme 
se vrátit domů do Velkých Pavlovic. Výlet 
se nám líbil, byli jsme příjemně unaveni a 
budeme na něj dlouho vzpomínat. 

Oldřich Vymazal

Brzy ráno jsme odjeli autobusem 
od našeho kostela, kde jsme se 

všichni sešli. Cestou autobusem bylo 
veselo, zpívali jsme písničky. Než jsme 
přijeli do Olomouce, rozdělili jsme se do 
několika skupin. Já jsem byl ve skupině 
oranžové. Po příjezdu jsme šli k semináři. 
Je to krásná stará velká budova.

V semináři nás přivítal bohoslovec 
Petr Balát, na kterého jsem se hodně těšil. 
Dostali jsme za úkol hledat skryté obálky, 
což se všem skupinám brzy podařilo. Když 
měly všechny skupiny obálky, provedl nás 
Petr seminářem. Po prohlídce jsme šli do 
jídelny, kde jsme si odložili věci. Pak jsme 
se společně vydali na prohlídku tří kaplí. 

Poté následovala tělocvična, kde jsme 
hráli hry. Já jsem hrál kopanou a náš tým 
zvítězil. Po sportování jsme se zúčastnili v 
jedné z kaplí mše svaté. Při kázání nám 
dával otec Petr otázky. Kdo odpověděl 
správně, dostal obrázek. Nejlepší byl Ond-
ra Míchal, ten měl nejvíc obrázků. Po mši 
svaté jsme měli oběd.

Pak nás vzal Petr ke katedrále, před 
kterou jsme hledali další už poslední obál-
ku. Katedrálu jsme si prohlédli zvenku i 
zevnitř. Všem se nám tam moc líbilo, je to 
krásná stavba.

Následoval odjezd na Svatý Kopeček. 
Tam jsme měli půl hodiny rozchod, aby-
chom se mohli porozhlédnout. Pak násle-
dovala hra, po jejím ukončení jsme z obsa-

V sobotu 24. dubna 2010 jsme 
se jako skupina asi čtyřiceti dětí 
spolu s otcem Petrem vypravili do 
Olomouce. Jeli jsme se podívat do 
bohosloveckého semináře.

Pohodička v Olomouci ☺!
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Naše farnost přijala pozvání od kně-
ze Mgr. Petra Papouška na setkání vdov 
i vdovců, kterou pořádala Farnost Velké 
Pavlovice. Zúčastnilo se nás asi 40 vdov 
a 1 vdovec. Zapojily se i okolní farnosti.

Téma tohoto setkání bylo jak se vyro-
vnat se samotou a ztrátou manžela. Vel-
kým duchovním i lidským zájmem o nás, 
přijala pozvání komunita Emanuel z Brna, 
která má bohaté zkušenosti jak po dušev-
ní stránce, tak i s lidským utrpením. Před-
nášejícími byli manželé Viola a Augustin 
Svobodovi a sestra Žáčková. Paní Viola je 
vedoucí lékařka Hospice sv. Alžběty v Brně 
a její manžel je také lékař. Dobrovolní pra-
covníci této komunity, kteří je doprovázeli, 
nás také povzbudili a předali své zkuše-
nosti.

Tato komunita si dala za cíl, modlit se 
a pomáhat ovdovělým. Je to pro nás vel-
ký dar s vědomím, že na nás denně mys-
lí a modlí se za nás. Měli jsme možnost 
dovědět se spoustu zajímavých svědectví 
a zároveň povzbudit se navzájem. Všichni 
přednášející nám předali sounáležitost s 
námi a zároveň utvrzení, že na tyto těžké 
chvíle v našem životě nejsme sami. Bůh je 
s námi na každém kroku a chrání nás víc 
než si myslíme.

V tiché adoraci jsme měli možnost 

Nedočkavě jsme se těšili jsme se na pátek 21. května 2010, čekal nás, jako již několik let zpět, úžasný víkend na faře v Těšanech. 
Po příjezdu jsme se ubytovali a hráli hry. Na večer jsme šli do kostela. Pan farář nás tam vyzkoušel z našich znalostí a ti nejlepší byli 
odměněni. Vyhrál Filip Šlancar z Němčiček a Šimon Chorvát z Horních Bojanovic. Pak nás čekala dobrá večeře a po ní jsme batikovali 
trička.

V sobotu ráno jsme se vzbudili kolem šesté, přestože byl budíček plánovaný až na sedmou hodinu. Po snídani jsme šli po skupin-
kách plnit různé úkoly. Chytla nás bouřka, takže jsme trochu zmokli. Po obědě byl polední klid a pak jsme si hráli na hřišti. Nejlepší byl 
fotbal a vybíjená. Večer jsme měli táborák a opékání špekáčků.

A už tu byla neděle. Po snídani jsme šli na mši svatou, po které pro nás přijeli rodiče. Letošní víkend utekl jako voda a už se těšíme 
na příští víkend v Těšanech. Bylo to moc dobré a všem se tady moc líbilo. Děkujeme panu farářovi, všem vedoucím a kuchařům!

Kateřina Kadlecová a Marie Šlancarová

I když byla v bouřce zima, v Těšanech to bylo prima!!!

Super víkend v Těšanech

SETKÁNÍ VDOV na faře

Ze setkání vdov na faře ve Velkých Pavlovicích.

odevzdat své problémy Ježíši a načerpat 
nových sil do dalších dnů. V tomto spo-
lečenství jsme prožili lásku, radost, víru, 
naději a porozumění.

Také jsme si udělali radost pohoště-
ním, společným obědem, kávou a dobro-
tami, které napekly všechny zúčastněné. 
Bylo to výborné a díky všem co nám nava-
řili a obsluhovali nás.

Večer byla sloužena mše svatá otcem 
Petrem za nás vdovy i vdovce. Byl to silný 

zážitek na který určitě všichni vzpomíná-
me.

Děkujeme otci Petrovi, že na nás mys-
lí a uspořádal toto setkání a nosí nás ve 
svém srdci a v modlitbách. My jeho také.

Komunitě Emanuel děkujeme za 
odbornou a duchovní přednášku a přeje-
me jim do dalších dnů hodně darů Ducha 
svatého a ochranu Panny Marie. Díky Vám 
všem.

Účastnici setkání z Němčiček
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Jak jste se k soutěži dostala a jaký 
byl první impuls k tomu se přihlá-
sit a zkusit štěstí?
Vzhledem k tomu, že jediná šance jak se 
dostat do muzikálu, je jít na konkurz. 
Coby muzikálová herečka toto musím 
sledovat, protože se jedná o moji prá-
ci. Věděla jsem , že se chystá muzikál 
Robin Hood a že budou probíhat kon-
kurzy. Až později jsem se dozvěděla, že 
konkurz na hlavní role bude formou 
reality show v televizi. O této skuteč-
nosti mě informovala moje profesorka 
zpěvu (já nemám televizi, tudíž jsem ani 
nevěděla o mediální kampani). Zvažo-
vala jsem to a nakonec se přihlásila. 
Kdybych to neudělala, myslím, že by mě 
přihlásila moje sestra, která mi již před-
tím “vyhrožovala”, že to jednou udělá. 
Brala jsem to jako příležitost zviditelnit 
se, protože bohužel dneska role v hudeb-
ním divadle získávají lidé z reality show 
typu Superstar, apod.

Na televizní obrazovce působi-
ly všechny přímé přenosy velmi 
pohodově a vše nasvědčovalo 
tomu, že soutěžící snad ani nejsou 
konkurenti, ale spíše velcí přátelé. 
Bylo tomu tak, nebo zdání klame?
Přenosy byly skutečně pohodové. Celá 
soutěž pro mě byla příjemná právě pro-
to, že se s některými z fi nalistů velmi 
dobře znám. S Radkou Pavlovčinovou 
jsme letité kamarádky a spolužačky z 
ročníku z konzervatoře. A celou soutěží 
jsme procházely spolu a byly si oporou. 
Také Laco Hudec byl chvíli můj spo-
lužák, hrajeme spolu v divadle a jsme 

přátelé. Stejně tak se znám a přátelím 
již několik let s Viktorem Poláškem a s 
Peterem Veslárem. Bylo to bezva setkat 
se v soutěži se svými přáteli. A celou tu 
atmosféru mi to velmi ulehčilo. Přiznám 
se, že konkurenci člověk cítí, to je jasné, 
ale já jsem vypadla celkem brzy, takže 
mě hlavní “boj” minul. Ale celkově jako 
parta jsme si rozuměli a byla legrace.

Mnohdy se šušká, že jsou v tako-
vých soutěžích, jako byl právě i  Ro-
bin Hood, vítězové předem určeni. 
Je to tak, nebo je vše skutečně “ko-
šer”?
K tomu bych se nerada vyjadřovala.

Vám se stala osudovou role Evity. 
Necítila jste se v ní dobře a nebo šlo 
vskutku jen o momentální naladění 
a verdikt poroty?
Už když jsem písničku od poroty dostala, 
věděla jsem, že to bude asi problém. Je to 
velmi těžká píseň, a na její nastudování 
člověk potřebuje více času. Přiznám se, 
že choreografi e, kterou jsem k písni měla 
nastudovat se mi moc nelíbila, necítila 
jsem se v ní dobře. To mělo vliv na mé 
celkové rozpoložení. A asi ve spojení s 
tím stresem se to pak projevilo v přeno-
su, ve kterém  se mi pravda první pokus 
moc nevyvedl.

Role Mariany Vám vytvořila jistou 
popularitu. Zaregistrovala jste na 
popud “robinovských” událostí ně-
jaké zajímavé pracovní nabídky?
Dostala jsem jednu zajímavou pracov-
ní nabídku, ale paradoxně ne úplně 

díky této soutěži, i když člověk, který 
mi ji nabídl pečlivě sledoval soutěž po 
dobu, kdy jsem tam byla, což mu zřej-
mě usnadnilo rozhodování :-)). Jinak 
si myslím, že jsem byla v soutěži příliš 
krátce na to, aby to mělo nějaký zásad-
ní vliv. Přece jen, lidé jsou přesyceni 
reality show.

Jaký hudební žánr je Vaším osob-
ním šálkem kávy?
Samozřejmě kromě mých oblíbených 
muzikálů, ke kterým patří zejména 
Cabaret, Chicago, The Act  nebo Vlasy, 
určitě jazz a swing. Také si ráda zazpí-
vám šansony. Velmi zřídka mě zaujme 
něco z popu.

A jaké máte plány do budoucna?
Jako vystudovaná muzikálová herečka 
se chci samozřejmě věnovat hudebnímu 
divadlu, i když v dnešní době je to vel-
mi těžké a nejisté. Jeden rok můžete mít 
soustu práce a další rok nemáte nic. Asi 
se nevyhnu tomu mít  k divadlu i  “nor-
mální” zaměstnání, abych se uživila. Ale 
takové, které se bude týkat mého oboru. 
Uvidíme, co mi přinese budoucnost :-)).

Zamýšlíte účast v dalších obdob-
ných televizních konkursech ve 
sty-lu reality show, nebo jednou 
stačilo?
Myslím, že tato zkušenost bohatě stačí.

Za milý rozhovor Janě Tesařové 
poděkovala Karolína Bártová

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

Jana Tesařová, rodačka našeho města, se v jarních měsících letošního roku 
neděli co neděli objevovala v přímém přenosu programu TV Prima. Zúčastnila se 
zde soutěže „Robin Hood cesta ke slávě“, kde byla skutečně žhavým želízkem v ohni. 
Bohužel, pouze do zlomového data 18. dubna 2010. Až do tohoto okamžiku prochá-
zela Jana celou soutěží lehce jako když másla ukrajuje.

Osudnou se jí stala role Evity ze stejnojmenného muzikálu. Zvládla jí sice pěvec-
ky i tanečně naprosto úžasně, avšak bohužel, obdržela málo SMS hlasů a spolu se 
svou další kolegyní musela do nelehkého závěrečného rozstřelu.

Ačkoliv dala do svého vystoupení vše a jak se říká „šla až na krev“, porota poslala 
dál soupeřku. Více méně pouze proto, že se dle jejich názoru (na rozdíl od Jany???) 
hodí do role Mariany typově, tedy svým vzhledem. Kritéria soutěže a verdikty poroty 
jsou vskutku nevyzpytatelné…

Přestože se Janě cesta ke slávě s muzikálem Robin Hood uzavřela, gratulujeme jí 
a přejme spoustu štěstí a úspěchů v pěvecké, taneční a muzikálové kariéře!

Jana Tesařová roli Mariany 
nedostane. Malý neúspěch však její 
pěveckou kariéru zajisté neohrozí, 

zpívat bude dál ...

Janu jsme na popud „robinovských“ událostí požádali o rozhor, se kte-
rým ráda souhlasila. A tak se nyní můžete začít do zajímavého povídání 
za zákulisí soutěže i Janiných plánů …
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Městská knihovna Velké 
Pavlovice se rozloučila se škol-
ním rokem netradiční akcí – 
pasováním prvňáčků na čtenáře. 
Při přípravě i organizace pomá-
hali František a Eva za Středisko 
volného času Velké Pavlovice, a 
třídní učitelka, Mgr. Miroslava 
Fišerová.

Všichni jsme se snažili udě-
lat malým návštěvníkům radost. 
Děti přivítal Král knih a jeho dvor-
ní dáma. Jako v každé správné 
pohádce, čekaly na prvňáčky tři 
úkoly. A vůbec nebyly snadné. 

Na stadionu TJ Slavoj začal poslední 
květnový pátek již šestý ročník přede-
vším u mládeže velmi oblíbených akcí 
pod širým nebem - Summer Night Party. 
Tentokrát již podruhé zahajujeme sezó-
nu spolu se známou osobností z oblasti 
showbyznysu.

Letos vystoupil se svým programem 
známý moderátor Leoš Mareš, kterého jistě 
znáte z populárního pořadu Česko-Sloven-
ská Superstar. Leoš zaujal všechny věkové 
kategorie svým bezprostředním moderová-
ním, osobitým způsobem humoru a samo-
zřejmě i zpěvem.

I přes nepříznivé deštivé počasí si 
nenechaly tuto akci ujít stovky nadšených 
návštěvníků a fanoušků, kteří se bavili do 
časných ranních hodin při skvělé muzice, 
tak jako vždy při každém „samru“. 

Ing. Pavel Veverka

Zvládli je však všichni letošní prvňáčci! 
Blahopřejeme a přejeme spousty krásných chvil 

strávených s knihou.

Děti musely dokázat, že umějí správně sestavit z 
písmen celé své jméno, musely správně poznat 7 
pohádek a také napsat jejich název. V posledním, 
nejtěžším úkolu jim bylo uloženo správně přečíst 
název a autora knihy a tuto knihu pro sebe vyhle-
dat. Nebyla to opravdu žádná legrace. Ale byla to 
určitě správná hra – pohrát si na koberci, to se v 
knihovně neděje každý den.

Všechny děti z 1. třídy své úkoly splnily a byly 
pak Králem knih opravdovým mečem (děkujeme 
panu Františku Popelkovi) skutečně pasovány na 
nové čtenáře městské knihovny.

Díky sponzorům si odnesly malé dárky, písem-
né blahopřání od knihovnice, ale především zbru-
su nový průkaz čtenáře, který byl pro prvňáčky 

bezplatný. Děti ještě tento krok 
nedovedou ocenit, ale organizáto-
ři akce děkují členům Rady města 
Velké Pavlovice, že schválili tako-
vouto mimořádnou výjimku z kni-
hovního řádu.

Pasování prvňáčků na čtená-
ře probíhá v červnu každého roku 
v mnoha knihovnách v rámci celé 
České republiky. Těšíme se, že 
jsme novou tradici založili také ve 
Velkých Pavlovicích.

Mgr. Dana Růžičková, 
knihovnice MěK V. Pavlovice

Projít testy na právoplatného čtenáře 
velkopavlovické knihovny 
nebylo vůbec jednoduché.

Více než vřelé a přátelské přijetí mediální hvězdy 
Leoše Mareše ve Velkých Pavlovicích ☺!
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Již posedmé v řadě je květen spo-
jován s nominační výstavou velko-

pavlovické vinařské podoblasti Forum 
Moravium. Odborná degustační komise 
hodnotí každým rokem o desítky vzorků 
více, než v roce předchozím. V letošním 
ročníku odborná degustační komise 
hodnotila rekordních 411 vzorků vín od 
66 vinařství a vinařských fi rem.

Hodnocení přihlášených soutěžních 
vzorků se ve středu 12. května 2010 
zúčastnilo 42 odborných degustátorů v 
devíti komisích, které řídil pan Ing. Martin 
Půček. Titul šampion 7. ročníku nominač-
ního předkola Velkopavlovické vinařské 
podoblasti do Národní soutěže vín získa-

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

lo vinařství Ing. Jakuba Šamšuly s vínem 
Chardonnay 2009 pozdní sběr suché. 

Široká veřejnost měla jedinečnou pří-
ležitost ochutnat všechny exkluzivní vinné 
vzorky, které se ucházely o tituly a oceně-
ní v nominačním předkole Národní sou-
těže vín Velkopavlovické vinařské oblasti 
o vstup do Národního salonu vín České 
republiky, v pátek a v sobotu 21. a 22. 
května 2010.

Slavnostního dekorování vítězů se 
zúčastnili zástupci veřejného života a 
odborných vinařských kruhů - senátor Ing. 
J. Hajda, poslanci Ing. P. Suchánek a Ing. 
J. Petrů, starosta Velkých Pavlovic Ing. P. 
Procházka, za Forum Moravium o.s. Ing. 
P. Veverka a Ing. Z. Karber, za Svaz vinařů 

České republiky Ing. J. Sedlo Csc. a tajem-
ník Ing. M. Půček.

Ceny byly předány zástupcům vítěz-
ných vinařství - Patria Kobylí a.s., Leoš 
Horák Vrbice a Vladimír Tetur Velké Bílovi-
ce. Za kolekce převzala ocenění vinařství - 
Ing. Petr Bíza Čejkovice, Rodinné vinařství 
Gréger Rakvice a Vinařství Pavel Binder 
Rakvice.

Cenu za šampiona soutěže obdržel 
Ing. Jakub Šamšula z Čejkovic a cenu za 
nejlepší červené víno získalo Rodinné 
vinařství Gréger z Rakvic.

V sobotu ochutnali vzorky také zástup-
ci Řádu rytířů vína z Valtic.

Věra Procingerová

Hodnocení 411 vzorků přihlášených vín 
– degustuje Bc. Jaroslav Suský.

V měsíci květnu 2010 vzniklo občanské sdružení 
VOC MODRÉ HORY. Jedná se o odborné sdružení vina-
řů zabývajících se vinařskou činností na katastru obcí 
Bořetice, Kobylí, Němčičky, Velké Pavlovice a Vrbice.

Sdružení bude udělovat známku VOC – víno originální cer-
tifi kace, schválenou Ministerstvem zemědělství ČR. Jedná se o 
systém apelační, který zohledňuje pohled na kvalitu vín nejen dle 
cukernatosti (germánský systém – vína stolní, jakostní, přívlast-
ková) ale podle místa původu. Místo původu dává vínům jedineč-
ný a nezaměnitelný charakter.

Sdružení je dobrovolným svazkem otevřeným všem vinařům 
podnikajícím v tomto oboru dle zákona a kteří souhlasí se stano-
vami občanského sdružení VOC MODRÉ HORY.

Za občanské sdružení Ing. Pavel Veverka

Předávání cen vítězi – na snímku zleva Ing. Zdeněk Karber, 
Ing. Jakub Šamšula, Ing. Martin Půček a Ing. Pavel Veverka.

VOC MODRÉ HORY ........................
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Klasik Mácha by se nad takovou parafrází možná pozastavil. 
Ale proč ne? Vždyť k vínu patří ženy, k ženám láska... a láska k 
vínu? Ta je věčná… Znáte snad někoho kdo víno miloval a nyní jej 
nenávidí? A právě z této fi lozofi e vychází spolek vinařů Víno z Vel-
kých Pavlovic, který již pěknou řádku let pořádá několikrát do roka 
stále oblíbenější akci s názvem Otevřené vinné sklepy.

Na jaře májové, v létě, když dozrávají meruňky, oranžové a 
na podzim svatomartinské. Jejich návštěvníci jsou skutečnými 
milovníky vína, proto se vždy do stínu kvelbených jihomoravských 
sklípků rádi vracejí a povětšinou své řady rozšíří o další příznivce 
blahodárného moku. 

Májové otevřené sklepy roku 2010 proběhly o svátečním dnu 
8. května, kdy velkopavlovické vinné sklepy navštívilo opět o něco 
více návštěvníků než minule, počítat se daly na několik stovek.

Vinných sklípků se protentokrát otevřel rekordní počet – cel-
kem dvaadvacet. K drobným vinařům spolku Víno z Velkých Pavlo-
vic se přidaly i velké vinařské fi rmy jako Vinum a.s., Pavlovín spol. 
s r. o. a Šlechtitelská stanice vinařská a.s..

Účastníci akce měli možnost užít si plnými doušky nejen 
degustací, ale také gurmánského pokušení v podobě výborného 
stylového občerst-
vení – Vinárna u 
Kaderků nabízela
Vinařský špíz a Vi-
nárna u Vavřince 
Vinařský steak. Ta-
ké této možnosti 
bylo hojně využito.

A večer? Tradi-
cí se stala beseda 
u cimbálu a ani ta 
nebyla pro letošní 
máj porušena. Na 
place za sokolov-
nou vyhrával od
sedmé hodiny ve-
černí orchestr lido-
vých nástrojů OLiNa
z Hodonína, zpěvem 
a tancem potěšil 
všechny návštěvní-
ky zdařilé akce sou-
bor písní a tanců 
ze Starého Města 
DOLINA.

Karolína Bártová

Na návštěvě ve vinném sklípku ...

Rozlehlé vinice 
najdete také pod rozhlednou Slunečná.… a poté nerušeně ochutnávat a ochutnávat!

Přípravu na celodenní degustaci je 
nutné nepodcenit – v první řadě se musí 

žaludek řádně promastit a to nejlépe 
zabíjačkovými specialitkami …

Velkého úspěchu dosáhli vinaři z Břeclavska na jedné z nej-
slavnějších soutěží vín Concours Mondial de Bruxelles, která se 
na konci dubna uskutečnila tentokrát v sicilském Palermu. Mezi 
více než sedmi tisíci vzorky z šestapadesáti zemí získali vinaři z 
Břeclavska devatenáct medailí – sedm zlatých a dvanáct stří-
brných.

Na 17. ročník soutěže Concours Mondial de Bruxelles byla 
přihlášena rovná stovka vzorků z České republiky, což naši zemi 
zařadilo na 9. místo v počtu soutěžících vzorků. Z této stovky oce-
nili odborní degustátoři úctyhodných 21 vzorků, kterým udělili 13 
zlatých a 8 stříbrných medailí, což je ještě o tři medaile více než na 
velmi úspěšném loňském ročníku. Společnou prezentaci morav-
ských a českých vín opět zajišťovalo Národní vinařské centrum za 
podpory Vinařského fondu.

Nejúspěšnějším vinařstvím se ukázalo Vinařství Baloun z 
Velkých Pavlovic, které obdrželo 4 stříbrné a 4 zlaté medaile. 
Zlato má za loňská vína odrůd Aurélius, Chardonnay, Hibernal a 
Pálava. Stříbrné medaile obdržel za Děvín, Ryzlink rýnský, Ryzlink 
vlašský a Veltlínské zelené, rovněž loňského ročníku. Z medailí se 
mohou těšit také Vinné sklepy Valtice a.s., Vinselekt Michlovský 
a.s., Sonberk a.s., Vinařství Valihrach s.r.o., Vinařství Kovacs s.r.o., 
Livi Dubňany s.r.o., Vinařství Volařík, Vinařství Springer a.s., Vinné 
sklepy Lechovice s.r.o., Vinařství u Kapličky s.r.o., Velkobílovická 
vína a.s..

Soutěž Concours Mondial de Bruxelles se konala poprvé 
v roce 1994 v Brugách, kdy se hodnotilo „pouze“ 861 vzorků. 
V následujících letech se hodnocení konalo v Bruselu a dalších 
městech Belgie. Už tehdy se z Concours Mondial de Bruxelles sta-
la jedna z nejprestižnějších světových soutěží vín, přesto se v roce 
2006 organizátoři rozhodli ještě více posílit její mezinárodní cha-
rakter a přesunuli hodnocení z Belgie do významných evropských 
měst. Začalo se v Lisabonu, následoval Maastricht, Bordeaux, vlo-
ni Valencie a letos soutěž proběhla v sicilském Palermu. Soutěž 
hostilo zrenovované železniční depo, kde více než 240 degustá-
torů ze 40 zemí světa v bezmála padesáti komisích hodnotilo na 
6600 vín.

Věra Procingerová
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V zhledem k jejímu rozsahu je po-
chopitelné, že je to oblast vinařsky 

velmi různorodá, pokud se týká  klimatic-
kých podmínek, podloží, odrůd atd.. Oblast 
je specifi cká mj. několika odrůdami, které 
se z celé Francie pěstují jen zde – Chenin 
Blanc, popř. zcela chybějí mimo Francii 
– Groleau, Arbois, Romorantin, Pineau 
d“Aunis, Melon de Bourgogne. Celková 
plocha vinic v uvedené oblasti je asi 70 
tisíc ha. Stáří keřů se pohybuje v rozmezí 
5 let, dokonce až 120 let. Hustota výsadby 
je od 6 tis. do 8 tis. keřů/ha. Tímto několik 
informací na úvod. 

Nedávno, přesněji od 13. do 22. květ-
na, se mi naskytla možnost tuto oblast 
navštívit spolu s ostatními účastníky 
tématického zájezdu. Dlouhou cestu auto-
busem jsme si zpříjemňovali degustová-
ním vín z velkopavlovické oblasti. Naše 
chuťové buňky se tak připravovaly na srov-
návací test s francouzskými víny. A jak test 

dopadl? Vína z Jižní Moravy mohou směle 
konkurovat!

Během pobytu ve Francii se uskuteč-
nily exkurze  asi do deseti vybraných vinař-
ských fi rem. Dokonce jsme zavítali i do 
několika vinoték. Majitelé vinařství a vino-
ték požadovali za ochutnávku vín úhradu, 
pohybující se od 3 eur do 10 eur. V přípa-
dě, že vinař utržil za námi koupená vína 

Za hranice všedních dnů …

Účastníci „vinného“ zájezdu po Francii 
- autorka příspěvku Jana Prokešová jako jediná žena na snímku. 

Rozsáhlá vinařská oblast, nazývaná jako „údolí Loiry“ (Vallée de la Loire), se rozprostírá přibližně od měs-
ta Nevers, ležícího uprostřed Francie, až po město Saint Nazaire na pobřeží Atlantiku. Délka takto vymezené 
oblasti je asi 450 km, šířka asi 150 km.

uspokojivou částku, poplatek za degustaci 
byl snížen, popř. zrušen. Což se ve většině 
případů stalo.

V každé fi rmě jsme si prohlédli zaří-
zení na obdělávání vinic, zpracování 
hroznů a výrobu vín, skladování atd., což 
především zajímalo pánské osazenstvo 
zájezdu. Dámy zase po očku sledovaly 
čistotu ve výrobních halách, na toaletách, 
květinovou výzdobu ve fi rmách, či vzhled 
majitelů vinařství. Až na jeden případ, byl 
celkový dojem příjemný. A abychom pořád 
nezkoušeli, co vydrží naše játra a ledviny 
a oči nesledovaly jen sudy a jiné nádoby 
na víno, byla v programu také návště-
va pamětihodností. Renesanční zámek 
Chambord, Chenonceau, středověký hrad 
v Loches – to je jen krátký výčet z toho, co 
jsme prošli.

Dojmů je spousta. Nedají se všechny 
popsat, to se musí vidět. Zájezd se vydařil, 
protože počasí bylo slunečné tak akorát, 
všichni zúčastnění byli naladěni na stejnou 
“vlnovou délku”, a jestli se přeci jen vlou-
dila chybička, tak ta byla kouskem ovoce v 
koktejlu příhod, událostí a zážitků.

A ještě jedna malá poznámka na 
závěr. Aby se výlet do ciziny stal krásnou 
vzpomínkou na celý život, jako v mém pří-
padě, nesmí chybět: perfektní organizace, 
skvělí tlumočníci, profesionální řidiči a ono 
nezbytné ŠTĚSTÍ!

Jana Prokešová

Francouzské víno se od našeho díky odlišným klimatickým podmínkám 
samozřejmě liší, přesto však můžeme konstatovat jediné – je výborné!
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Silné květnové deště zapříčinily na velkém území 
Moravy záplavy. Letošní povodně svým rozsahem nepří-
jemně připomněly hrozivý rok 1997. 

V úterý dne 18. května přesně o půl sedmé ráno se velitelé zásahu 
v Hodoníně rozhodli prostřídat dobrovolné hasiče. Přibližně 140 dob-
rovolných hasičů z Hodonínska střídalo asi 120 dobrovolných hasičů 
převážně z Břeclavska. Úkol zněl jasně, zpevnit hráz geotextilií tak, aby 
nedošlo k jejímu protržení. Geotextilie byla přitlučena k zemi skobami a 

zatížena pytli s pískem. Geotextilie má zabránit při případném přelití vody přes hráz odplavování hlíny a následnému protržení.
Velkopavlovická jednotka vyjížděla v pětičlenném složení (Petr Hasil, Radek Konečný, Stanislav Nesvadba, Miroslav Adámek, Franti-

šek Procinger) vozidlem MAN. Do Velkých Pavlovic se jednotka po náročné práci vrátila až ve tři hodiny odpoledne.

Věra Procingerová

V roce 2009 byla podána žádost o dotaci na zakoupení dopravního automobilu na 
Jihomoravský kraj. O letních prázdninách jsme si byli jisti, že dotaci dostaneme, pouze 
jsme čekali jak vysoká částka bude. Jakmile jsme se dozvěděli, že dotace bude ve výši 
250.000,- Kč k čemuž musí dle smlouvy Město Velké Pavlovice dofi nancovat nejméně 
108.000,- Kč, mohli jsme vyhledat dodavatele vozidla. 

V listopadu 2009 jsme oslovili sedm fi rem, které se zabývají prodejem a přestavbou 
hasičských vozidel. Také jsme napsali inzerát na různé internetové servery. Z oslovených 
fi rem reagovala pouze jedna, s jejíchž jednatelem jsem se však nakonec nedohodli. 

Naštěstí zareagoval na inzerát autobazar Tokra Automobily CZ z Velkých Pavlovic, se 
kterým jsme se na dodání vozidla dohodli.

 Velkopavlovická fi rma zakoupila námi vyhlédnutý automobil za 250.000,- Kč, proved-
la na něm za pomocí odborných fi rem montáž majáků, polep refl exními bílými pruhy a do 
kabiny vozidla byla nainstalována radiostanice. 

Vozidlo Ford Transit bylo JSDH Velké Pavlovice předáno 15.května 2010 za celkovou 
částku 360.000,- Kč.

Možná, že bude někdo zpochybňovat 
výběr dodavatele auta, ale věřte tomu, že 
žádná z oslovených fi rem nebyla ochotna 
za přibližně 100.000 „postavit“ schopné 
vozidlo dle našich požadavků. Přitom krité-
ria nebyla nijak svazující. Vozidlo s počtem 
míst k sezení 1+8, červená barva s bílým 
pruhem, vozidlová radiostanice, světelné 
a zvukové výstražné zařízení, stáří vozidla 
nejvíce 5 let. Jsme rádi, že velkopavlovická 
fi rma Tokra Automobily CZ nakonec zarea-
govala na náš inzerát, protože začalo hro-
zit, že budeme nuceni dotaci z Jihomorav-
ského kraje vrátit. 

Dne 2. června 2010 bylo vozidlo zařa-
zeno do Integrovaného záchranného systé-
mu. Téhož dne vyjíždělo i k prvnímu zása-
hu. Ve Starovičkách jsme čerpali vodu. 
Právě k převozu drobné techniky a hlavně 
k převozu osob bude vozidlo Ford Transit 
sloužit. 

Za SDH Petr Hasil

Velkopavlovičtí hasiči Velkopavlovičtí hasiči 
pomáhali při povodníchpomáhali při povodních

Z hasičské zbrojnice …

Hrozící povodně u města Hodonín zaměstnaly hasiče 
z celého širokého okolí, včetně velkopavlovických.

Nové vozidlo velkopavlovických hasičů Ford Transit.

V roce 2003 prodalo Město 
Velké Pavlovice na naši žádost 
dopravní automobil Avia, rok 
výroby 1975. Náklady na jeho 
provoz byly neúměrně vysoké. V 
koutku duše jsme tehdy doufali, 
že by nám mohlo být v budoucnu 
zakoupeno auto novější. Nějaká 
devítimístná dodávka. Od roku 
2003 jsme tedy měli stále jed-
nu garáž v hasičské zbrojnici 
volnou.
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HÁZENÁ MUŽI

Muži začali hrát házenou v roce 1960. 
Družstvo mužů hrálo oblastní přebor, 
krajskou soutěž, divizi. 
O úspěchy mužské házené ve Velkých Pav-
lovicích se zasloužili následující hráči:
Václav Krátký, Pavel Minařík, Jaroslav Sus-
ký, František Hrabal, Antonín Krčmař, Jaro-
slav Pláteník, Antonín Nesvadba, Alexan-
der Tomeček, Vladislav Blata, František 
Dostoupil, Pavel Lacina, Josef Dostoupil, 
Zdeněk Krčmař, Jaroslav Křenek, Rosti-
slav Soukup, Stanislav Pláteník (vynikající 
rozehrávač a nahrávač).
Brankáři: Martin Krejčiřík, Felix Schöner, 
Vlastislav Šmíd, Josef Hicl, Jan Michna, 
Leonid Zemek.
Trenéři: František Drs, Milán Pecka, Pavel 
Lacina st., Zdeněk Tomek.

Družstvo mužů postoupilo v roce 1967 
do Moravské divize. V tomtéž roce se 
oddíl umístil na 2. místě v soutěži „Nej-
lepší oddíly na okrese“ (za vítězem oddílu 
kopané Poštorná). V soutěži „O nejlepšího 
sportovce za rok 1967“ získal 5. místo 
házenkář TJ Slavoj Velké Pavlovice Pavel 
Minařík.

pokračování na str. 34

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

(společné lyžování, grilování kuřat, ochut-
návání vín apod.). Na činnosti házené 
mužů se podíleli samotní hráči. Aby získali 
peníze, pořádali zábavy, chodili na brigády 

Hráči: Radek Krejčiřík, Roman Krejčiřík, 
Roman Svatoň, Zdeněk Kalus, Luboš 
Svozil, Roman Pavelka, Libor Melichar, 
Pavel Lacina, Marek Lacina, Jiří Krejčiřík, 

Vlastík Hlávka, Karel Jir-
man, Jiří Brtevník, Libor 
Benda, Petr Semerád, 
Marek Procinger, Tomáš 
Cedivoda a Štěpán Meli-
char.
Žáci hráli sdružený 
okresní přebor a v 
konečném pořadí obsa-
dili 3. místo za družstvy 
Sokolnic a Telnice.
Po prvním úspěšném 
ročníku proběhlo o 
prázdninách 1989 spo-
lečné soustředění žáků 
a žákyň v areálu Modety 
Jihlava, kde došlo mimo 
jiné k utužení kolektivu. 

Pavel Minařík

a z peněz si koupili např. 
teplákové soupravy, dresy 
a další potřebné věci.“

POSLEDNÍ GENERACE
V roce 1988 obnovil od-

díl házené 
svoji aktiv-
ní činnost. 
Stalo se tak 
po osmile-
té odmlce. 
Do soutěží 
byla přihlá-
šena dvě 
družstva - 
oddíl mlad-
ších žáků 
a starších žákyň. Trenérem 
mladších žáků byl Ing. Pavel 
Lacina, trenéry žákyň byli 
Jan Škrabal, Zdeněk Tomek 
a Marie Daňková. Zároveň 
byl zvolen nový výbor. Před-

sedou byl ustanoven Václav Lanžhotský, 
organizačním pracovníkem Pavel Minařík, 
jednatelem Jan Škrabal, členy výboru byli 
Pavel Lacina, Jan Michna a Zdeněk To-
mek.

Mladší žáci hráli v sestavě:
Brankáři: Martin Šťavík, Aleš Dostoupil, 
František Brtevník 

Už v roce 1963 nás Pavel Minařík repre-
zentoval v družstvu Jihočeského kraje a 
sehrál dva zápasy proti družstvu Českoslo-
venska v Třeboni. V sezóně 1974 – 1975 
se stal nejlepším střelcem krajského pře-
boru se 125 střelenými brankami.
Na svoji hráčskou činnost Pavel vzpomí-
ná: „Byli jsme neskutečně výborná parta 
kamarádů, jak na hřišti, tak mimo něj 

Následující ročník začala hrát děvčata 
kategorii mladších dorostenek a chlapci 
kategorii starších žáků. Družstvo star-
ších žáků se silně obměnilo. Někteří žáci 
odešli do oddílu kopané (Radek Krejčiřík, 
Roman Krejčiřík, Luboš Svozil, Zdeněk 
Kalus, Roman Svatoň), ale někteří zase 
přišli (vynikající dlouháni Marek Schäffer 
a Radek Franta, Vlastík Cedivoda a Mar-
tin Hlávka). Tento kolektiv zvítězil v celé 
soutěži, kdy porazil silné kolektivy Telnice 
a Sokolnic hrající současně I. ligu mužů. 
Bohužel, vzhledem k tomu, že někteří hrá-

(pokračování)
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či věkově překročili hranici žáků, nebylo 
možné postoupit do II. ligy, ale družstvo 
bylo přeřazeno do vyšší věkové kategorie 
mladších dorostenců.
V této kategorii se vždy umístili v popředí 
tabulky. Základ mužstva se mírně obměňo-
val. Protože v té době byla široká členská 
základna, byla obsazena v roce 1991 do 
soutěží 2 mužstva, a to mladší dorosten-
ci a starší žáci, za které začali hrát Pavel 
Brtevník, Pavel Lanžhotský a dvoumetrový 
Emil Bezdeda. 
Žáci skončili v ročníku 1991 – 1992 na 
pěkném čtvrtém místě. Dorostenci skon-
čili své první vystoupení v dorostu na tře-
tím místě. Mužstvo hrálo vynikající háze-
nou, přičemž se opíralo o spojky Petra 
Semeráda a Pavla Lacinu a střelce Marka 
Schäffera. Výborný byl i brankář František 
Brtevník.
V sezóně 1992 – 1993 však nastaly pod-
statné změny v obsazení družstva. Na 
podzim přerušil na rok činnost kapitán 
Pavel Lacina a po sezóně 1992 – 1993, 
kdy dorostenci vyhráli dorosteneckou sou-
těž, odešel nejlepší střelec a hráč Petr 
Semerád do prvoligového oddílu KPS 
Brno. Vrátivší se Pavel Lacina přestoupil 
do ligové Telnice.
V ročníku 1993 - 1994 obsadili hráči sou-
těž starších dorostenců v Moravské divizi. 
Po rozkoukání se do soutěže následují-
cí rok vrátil Pavel Lacina. Další sezónu 
ve starším dorostu předváděli moder-
ní rychlou házenou s vysokým počtem 
nastřílených branek. V soutěži skončili na 
5. místě z 11 účastníků. Nejlepším střel-
cem celé soutěže se stal Pavel Lacina se 
143 brankami.
Ročník 1995 – 1996 se představil v silně 
omlazené sestavě. Někteří po překročení 
věkové hranice odešli a nahradili je mladí, 
méně zkušení hráči. Družstvo se opíralo 
o střelce Radka Frantu. Nové družstvo 

starších žáků fungovalo v roce 1996 ve 
složení: Jan Myšulka, Vít Horáček, Zdeněk 
Hrabal, Jaroslav Hlávka, Lukáš Kostrhun, 
Martin Valoušek, Jan Kostrhoun - brankář, 
Josef Prokeš, Martin Myšulka, Jiří Vala, 
Václav Mikyska, Tomáš Režný. 

V sezóně 1996 –1997 skončili na 4. mís-
tě. Nejlepším střelcem se stal Jan Myšul-
ka.
V sezóně 1996 – 1997 jsme poprvé obsa-
dili v soutěži oblastního přeboru katego-
rii mužů. Mužstvo posílil střelec Fiedor 
z Hustopečí. Družstvo celkově skončilo 
v polovině startovního pole na 7 místě. 
Nastřílelo 327 branek. Nejvíce jich dal 
Pavel Lacina - rovných 109, dalšími byli 
Fiedor se 72 brankami a Schäffer s 55 
brankami. Další sezónu odešel Fiedor a 
přišel Ing. Krčál z KPS Brno, Blažek ze Zlí-
na a Vlček z Bohunic. Mužstvo podávalo 
vynikající výkony a skončilo na 4. místě. 

- 32, Schäffer - 21. Přes zimu skončili 
všichni hostující hráči i Pavel Lacina, takže 
z mužstva zůstalo pouze torzo. V jarní části 
družstvo nevyhrálo ani jedno utkání. Svo-
ji činnost v roce 1999 ukončilo, družstvo 
se rozpadlo pro malý počet hráčů. Rovněž 
starší hráči se potýkali s odchodem něk-
terých hráčů, skončili na pátém místě ve 
sdruženém okresním přeboru a po sezóně 
se mužstvo navždy rozešlo.
Paradoxní na tom je, že první zápas hrá-
li žáci proti Újezdu u Brna a ten poslední 
zápas po 11 letech rovněž. Bohužel, ten 
první vyhráli, ale poslední prohráli. Možná, 
kdyby tomu bylo obráceně, nemuselo to 
tak dopadnout. Je smutné, že dnešní mla-
dá generace má tolik jiných možností ke 
svému zájmovému vyžití a nemusí při nich 
vynaložit tolik úsilí, jako je tomu ve sportu. 
Proto je možná zájemců o sport čím dál 
méně.

Co říci závěrem? Krásných 11 let jsem 
prožil s házenou jako trenér, 15 let jako 
aktivní hráč. Jsem toho názoru, že se ve 
Velkých Pavlovicích hrála kvalitní házená. 
Poznal jsem spoustu mentalit hráčů, ke 
každému jsem musel přistupovat jinak. S 
odstupem let to nejdůležitější vidím v tom, 
že  všichni mladí, kteří se věnovali sportu, 
nepropadli všem těm moderním neřes-
tem, jako jsou drogy, krádeže a jiná krimi-
nalita. Dokázali se zapojit do společnosti 
jako slušní a poctiví lidé.

Já osobně doufám, že se v krátké době 
najde člověk, který vrátí házenou tam, 
kam vždycky patřila - do Velkých Pavlovic.

Bývalý trenér Pavel Lacina 

Nejlepší střelci byli Pavel Lacina s 97 bran-
kami, Krčál s 50 brankami a Marek Lacina 
se 48 brankami.
Ročník 1998 – 1999 byl bohužel posled-
ním. Do podzimní části se muži dělili o prv-
ní místo. Střelci branek: Lacina - 40, Vlček 

ilustrační foto
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Vykonával tesařské ře-
meslo ve Velkých Pavlovi-
cích a také v okolních vesni-
cích. Do dnešních dnů jsou 
na to svědci. Měl také par-
tu pana Václava Suského 
narozeného v roce 1908, 
bytem Zelnice a pana Jose-
fa Kocmánka, narozeného 
roku 1910, bytem Hlavní u 
křížku. Byla to dobrá parta. 
Všechny stavby na Paděl-
kách – Růžová, Herbenova, 
Nová, Pod Břehy a další 
jsou jejich díly. Dědeček 
také pracoval na kostele a 
v 72 letech na mlýně. 

Proto mě mrzí, že si na 
něj nikdo nevzpomene, ani 
v kronice, ale kde kdo který 
přišel do Pavlovic později, 
zde prostor má. 

Dědeček kromě této 
činnosti měl doma ještě 
velké hospodářství, pře-
vážně polnosti a když dělal 
vazbu, tak musela babička 
třeba i orat. Nic ze života 
neměl, jen dřinu – protože 
co vydělal, za to nakupoval 
další pole. Přemýšlel totiž o 
budoucnosti a plánoval, že 
až nebude moci pracovat, 
dá polnosti do pachtu. Ale 
přišla jiná doba a vše musel 
odevzdat do družstva.

A tak nakonec neměl 
ani pole, ani důchod, s čímž 
se nikdy nesmířil. Jedna z 
příčin byla také ta, že nebyl 
na tehdejším MNV dobře 
„zapsán“. Dost často totiž 
láteřil a tak se stal v očích 
tehdejších politiků „nepříte-
lem“ státu.

Dědeček byl však člo-
věk poctivý a obdivuhodně 
pracovitý člověk a hlavně, 
nikdy, ať přišla jakákoliv 
doba, nepřevlékal kabát. 

Zdeněk Hercog, vnuk

CO ČAS VZAL …CO ČAS VZAL …

Řemeslníci, obchodníci a jiné vymizelé šikovné ruce

Zaujal mě tento článek z historie města 
z Velkopavlovického zpravodaje č. 1/2010

Pojednával o řemeslnících a obchodech. Tak jsem si vzpomněl na svého dědečka Josefa Bendu naroze-
ného v roce 1893, který se vyučil tesařskému řemeslu v roce 1911 – 1914. Výuční list přikládám …
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Hned po příchodu dětí na místo určení se objevil na břehu rybníka pan Jiří 
Šula, který je vášnivým rybářem, celý život se věnuje dětem v rybářském 

kroužku, jeho synové a spousta dalších svěřenců sbírají po dlouhá léta jedno 
ocenění za druhým v netradičním sportu s názvem rybolovná technika, zkrátka a 

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

dobře – zasvěcenějšího výkladu se dětem již dostat 
nemohlo. 

Druhé překvapení čekalo na děti záhy. S obrov-
ským kaprem ve vezírku kráčel vstříc výpravě 
malých přírodovědců rybář pan Bazala. Kapr se v 
tu ránu stal nevídanou atrakcí, mnozí kluci a hol-
ky ještě takovou velkou a živou rybu na vlastní oči 
neviděli, natož si jí moci pohladit!

A do třetice všeho dobrého měly děti příležitost 
podívat se v přímém přenosu, jak se taková ryba 
loví. Za téměř dostavěnou rybářskou baštou měl 
rozložené své rybářské nádobíčko pan Franc a 
zrovna mu „začala brát“. Děti sledovaly, jak se na 
konci do oblouku prohnutého prutu napíná vlasec, 
jak si pan Franc navijákem pomalu úlovek přitahuje 
ke břehu a pak také, jak jej za pomoci pana Šuly 
opatrně odchytl do podběráku. Kapřík to byl jako 
lusk, okolo 60 centimetrů.

Paní učitelky vzaly s sebou k rybníku také malé 
zvětšovací mikroskopky, do kterých děti hledaly 
drobný hmyz a prohlížely si jej několikrát zvětšený 
– ku příkladu slunéčko sedmitečné, pavouky, mra-
vence a mnohé další. Poté si také vyprávěly o fau-
ně a fl oře v rybníku a na jeho březích, ukazovaly 
si na obrázcích na jaké ryby, rostliny, hmyz a ptáky 
mohou u velkopavlovického rybníka narazit.

Příjemným zpestřením za závěr vycházky bylo 
setkání s panem Konečným ze Služeb města Měs-
ta Velké Pavlovice, který přijel na pojízdné sekač-
ce upravit „pažit“ na tréninkovém hřišti. Nejenom 
kluci, ale také holky si vyzkoušeli, jak se na takové 
sekačce sedí. 

K tomu profi čela po nedaleké železnici lokál-
ka, po ní drezína, sluníčko svítilo a hřálo – co více 
si od vycházky do přírody přát. Snad jen to, aby si 
takových okamžiků děti užívaly co nejvíce, nejen se 
školkou, ale i rodinou a svými kamarády. 

Co je to ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA?
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

vychází z anglického termínu environmental educa-
tion, kde environment znamená životní prostředí a 
education se chápe široce jako vzdělávání, výchova 
či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších 
dětí po dospělé.

Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování 
racionální stránky osobnosti. Výchovou působení 
na city a vůli. Osvětou se označují speciální způso-
by předávání informací zejména dospělé populaci.

EVVO klade důraz především na poznávání pří-
rodního i umělého životního prostředí člověka, na 
uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek 
života, na poznávání vztahu člověka a životního pro-
středí.

Karolína Bártová

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
od nejútlejšího věku!

Jedině příroda ví, co chce ...,
nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, 

ty dělá jen člověk.

J. W. Goethe

U rybníka bylo nádherně – děti prozkoumaly obrovskou škálu živočichů, 
od těch nejmenších pod mikroskopem až po ty pod vodní hladinou.

V rámci předškolního enviromentálního vzdělávání podnikly ve středu 
dne 28. dubna 2010 děti z Mateřské školy ve Velkých Pavlovicích příro-
dovědnou vycházku k místnímu rybníku. Původně měly pro děti připravený 
výklad paní učitelky, ale nakonec bylo všechno úplně jinak. Školkaříkům se 
naskytla jedinečná příležitost užít si život okolo rybníka v praxi.
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Dopolední program v mateřské 
škole je dennodenně z velké části 
věnován pohybu na čerstvém vzdu-
chu. Děti si mohou hrát, běhat a 
dovádět na zahradě a nebo vyrážejí 
na vycházky po městě a do přírody. 

V rámci jedné takové vycházky si 
vyšla třída Berušek na ulici Ořecho-
vou k paní Nesvadbové, která děti 
pozvala, aby se mohly podívat na 
jen několik dnů stará nádherná žlutá 
kuřátka. Děti byly nadšené a neváha-
ly si je pohladit či pochovat. Některá 
dítka si kuřátka zamilovala natolik, že 
si je dokonce chtěla odnést domů. 

Děti velmi děkují paní Jarce 
Nesvadbové za nezapomenutelný 
zážitek!

Zdeňka Pláteníková

Magií opředený poslední den dubnového měsíce je od nepaměti považován den ohňů 
a čarodějnic, které se po padnutí soumraku slétají na pravý čarodějnický sabat. Jak si 
však takového svátku užít, když jste školkou povinní a musíte být ještě před sluncem 
západu v kanafasu? Ve školce to vyřešili vskutku kulantně – spálili si svou vlastnoručně 
vyrobenou čarodějnici těsně před polednem! 

V rámci dopolední vycházky vyrazily děti s malou veselou čarodějnicí za nový lesopark, 
kde si založily ohýnek. Paní učitelky dětem vysvětlily, že se musí okolo táboráku v příro-
dě udělat kamenný prstenec, aby se oheň nemohl nekontrolovatelně rozhořet. Každý z 
malých školkaříků pak vyndal ze svého batůžku z domu přinesené dřevěné polínko, při-
ložil a ohýnek začal zvolna plápolat.

Nejdříve si děti povyprávěly o tom, jaký vlastně dnes svátek slaví. Dověděly se, že se 
tuto noc otevírají jeskyně a podzemní sluje plné pokladů, ale především, že se upálením 
čarodějnice vítá jaro a oslavuje nadcházející plodné období plné nového života. 

Děti se sešly kolem rudě plápolajícího ohně, sborově přednesly tajuplné zaříkávadlo a 
čarodějnici vhodily do ohně. Po chvíli lehla popelem, nebylo po ní ani památky. Doufejme, 
že s ní už nebude ani památky také po letošní předlouhé studené zimě!

Nakonec paní učitelky ohýnek vzorně uhasily, společně s dětmi zahladily stopy po 
svém čarodějnickém rejdění a vydaly se zpět do školky na voňavý oběd. 

A pak že se nemůžou pálit čarodějnice o pravém poledni! 
Když se chce, všechno jde!

Karolína Bártová

No není to kuřátko nádherné, tak 
ho mít doma v pokojíčku ☺!

… a potom čarodějnici upálili. Ale některým z nás jí bylo nakonec tak trošku líto, 
přece jenom – byla vlastnoručně vyrobená a tak pěkná!

Nejdříve jsme se vypravili průvodem za nový lesopark, 
kde jsme si ohýnek připravili…ČA
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Úvodní slova krásné básně Jaroslava Sei-
ferta dávají tušit, že řeč bude o svátku mami-
nek, který se druhou květnovou neděli slavil 
snad ve všech českých rodinách. Také Mateř-
ská škola ve Velkých Pavlovicích si rok co rok 
tento nádherný svátek připomíná. Největším 
a nejmilejším poděkováním maminkám bývají 
vlastnoručně vyrobené drobné dárečky, pře-
devším však besídky.

Ty se postupně uskutečnily ve všech čty-
řech třídách naší mateřinky. Šňůru mamin-
kovských přání odstartovala třída Kuřátek, 
poté se přidala třída Berušek, za ní následo-
vala Koťátka a pomyslný uzlík na samotném 
konci uvázala rozzářená Sluníčka.

Každé vystoupení bylo trošku jiné, témat 
se nabízel nespočet – někde dováděla zvířát-
ka ze selského dvorku, jinde kytičky z rozkvet-
lé louky, ozývalo se mňoukání sněhobílých 
koťátek laškujících s myškami a nebo se tan-
čilo v krásných puntíkovaných sukničkách. 

Všech rolí se zhostily, co by zkušení herci, 
děti a to vše proto, aby udělaly radost svým 
maminkách. To se jim skutečně podařilo! 
Besídka byla nádherná a maminky? Podě-
kovaly svým ratolestem pevným láskyplným 
obětím a pusinkami. Přesně tak, tak to má od 
milované a milující maminky být…

Karolína Bártová

SLUNÍČKA

„Už vím, dám dopis na zrcadlo,
či do košíčku na šití,

však žel dosud mě nenapadlo,
co psát, jak dopis začíti.

Maminko moje milovaná,
a v zubech konec násadky,

přemýšlím; stránka nenapsaná
čeká a čeká na řádky…“

Když se něco nepovede, i když zlobím malinko, 
máš mě ráda a já Tebe, moje zlatá maminko!

KUŘÁTKA

BERUŠKY

KOŤÁTKA
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Ačkoliv zbývalo ve středu 26. květ-
na 2010 do Mezinárodní dne dětí 

ještě pár dnů, v Mateřské škole Velké Pav-
lovice jej děti, paní učitelky, ale i rodiče a 
kamarádi školkaříků oslavili již v malém 
předstihu.

Ve čtvrtek 20. května 2010 si děti z mateřské školy i se svými paními učitelkami dopřály krásný 
kulturní zážitek. Celá školka se vydala do brněnského divadla RADOST na pohádku ZVÍŘÁTKA A LOU-
PEŽNÍCI.  Dětem se pohádka 
moc líbila a s napětím pozoro-
valy souboj hodných zvířátek 
s hloupými loupežníky.

Veselá loutková pohádka o tom, 
jak Pejsek, Koza, Kočička, Čuník a 
Kohout utekli do světa, protože doma 
museli snášet všelijaká příkoří. Na 
své cestě zažijí spousty příhod, dob-
rodružství i setkání s dalšími zvířátky. 
Nakonec potkají tři hloupé loupežní-
ky a pořádně je vystraší. Kakraholte, 
Safraporte a Ťululum vezmou nohy na 
ramena a peláší pryč z lesa i z cha-
loupky, ve které naši hrdinové najdou 
nový domov.

Děti byly představením nadšené, 
stejně tak i cestováním autobusem, 
svačinkou z baťůžku a vůbec – bez-
vadným vydařeným dnem plným rado-
sti!

Radka Klašková
Ve foajé divadla Radost čekalo na děti překvapení 

– expozice loutek a pohádkových bytostí.

Děti mateřinkou povinné si spolu s rodiči užívaly pravé indiánské oslavy!

Úderem páté hodiny odpolední se pro-
měnila zahrada školky v indiánskou prérii 
plnou bojovných indiánů s luky a šípy a 
nádherných indiánek ozdobených barev-
nými čelenkami. Na děti čekala spousta 
her, zábavy a také výborná svačinka – jak 

jinak křupavoučké špekáčky.
Jako malý zázrak se dalo pro toto 

odpoledne hodnotit počasí – kupodivu po 
řadě propršených dnů nespadla z nebe 
ani kapička!

Karolína Bártová
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Mateřská škola Velké Pavlovice 

děkuje touto cestou velkopavlovické chase 

za finanční dar z výtěžku únorové akce 

„Setkání stárků“, 

který byl využit pro potřeby 

folklórního souboru Sadováček 

a tím k podpoře a zachování lidových 

tradic v našem městě. Děkujeme! 

Ředitelka MŠ Velké Pavlovice 
Jiřina Zigová 

Cinky linky zvoní zvonec, musíme se rozejít.
Každá škola má svůj konec, to se nedá obejít!

Rok se sešel s rokem a na dveře opět nesměle klepají letní 
prázdniny. Děti se pomalu začínají těšit na dlouhé dva měsíce 
radovánek, lenošení, výletů i sladkého nicnedělání. Pro šestileté 
předškoláky je ale toto období zlomové – z bezpečného břehu 
mateřské školy se pomalu ponoří do moře vědění a vydají se na 
dlouhou devítiletou plavbu plnou učení, nových poznatků, zkrát-
ka a dobře, nalodí se do první třídy základní školy. 

Letos se se školkou loučí devětadvacet kluků a holek – pře-
jeme jim, aby ve školních lavicích pevně a úspěšně zakotvili. 

Kdo se tedy stane od 1. září právoplatným prvňáčkem? 
Podívejte se na naše tablo, které jsem si mohli prohlédnout v 
měsíci červnu ve výkladu prodejny ZAF velo sport na ulici Hlavní 
ve Velkých Pavlovicích. 

Tímto bychom rádi poděkovali manželům Kobsovým za 
možnost umístit právě do jejich prodejny náš zaoceánský par-
ník. Děkujeme!

Karolína Bártová

Dne 15. března 
2010 proběhlo okresní 
kolo Olympiády v jazyce 
českém za účasti žáků 
a studentů Základní 
školy Velké Pavlovice a 
Gymnázia Velké Pavlovi-
ce. Žáky základní školy 
reprezentovaly dvě žáky-
ně z devátých ročníků. 

Veronika Halmová 
okresní kolo vyhrála, a 
tím se kvalifi kovala do 
krajského kola. Klára 
Pohlová obsadila spo-
lečné 13. – 20. místo. 
Oba výsledky, a přede-
vším postup do krajské-
ho kola, považujeme za 
velký úspěch, neboť se 
této soutěže účastnilo celkem 44 žáků, kteří reprezentovali své ško-
ly na základě výsledků školních kol.

Eduard Brabec

MŠ Velké Pavlovice – PŘEDŠKOLÁCI 2010

Na obzoru škola! 
Končí školní rok 2009/2010 ...

Také letošní školní rok uběhl jako voda. Tohle tvrzení slýchává-
me z úst pedagogů všech typů škol s blížícími se prázdninami. Jaký 
byl letošní školní rok na velkopavlovické základní škole?

V září 2009 usedlo do školních lavic celkem 288 žáků, z toho 
145 na prvním a 143 na druhém stupni. Celkem ve 14 třídách vyu-
čovalo 21 pedagogických pracovníků. Otevřela se dvě oddělení škol-
ní družiny a začalo fungovat středisko volného času. Nelze opome-
nout ani činnost školní jídelny, která slouží strávníkům ze základní 
školy i gymnázia.

Největší změnou bylo zcela jistě obsazení nového ředitele. 
Myslím, že škola úspěšně navázala na kvalitní práci bývalého pana 
ředitele a udržela si dobrou pověst v širokém okolí.     Je velmi pří-
jemným zjištěním, že naše škola každoročně přiláká množství žáků 
z okolních obcí, např. z Rakvic, Staroviček, Přítluk a Zaječí.

Během školního roku proběhlo obrovské množství akcí, které 
škola pořádala či spolupořádala. Mezi nejúspěšnější zcela jistě pat-
řila vánoční Ježíškova dílna, množství tvořivých akcí, turnaje, hry a 
soutěže pro děti, vzdělávací akce a spousta jiných.

Na konci školního roku prospěli všichni žáci, z toho 163 s 
vyznamenáním. Na 1. stupni prospělo s vyznamenáním 120 žáků a 
pochvala ředitele školy byla udělena 24 žákům. Na druhém stupni 
je 43 vyznamenaných a pochvala ředitele udělena 18 žákům.

Naše škola se rovněž účastnila mnoha soutěží, sportovních 
vědomostních i dovednostních. Mimořádného úspěchu dosáhla 
Veronika Halmová z 9.A, která v konkurenci více než 40 žáků z celé-
ho regionu zvítězila v okresním kole olympiády z českého jazyka. 
Na základě výsledků vzdělávání a úspěchů soutěžích můžeme být s 
našimi žáky v tomto školním roce velmi spokojeni.

Mnoho dalších studijních i osobních  úspěchů přeji žákům letoš-
ních devátých tříd, stejně tak žákům, kteří se rozhodli jít studovat na 
víceleté gymnázium.

Příjemné prázdniny a mnoho slunečných dnů Vám všem přeje a 
na školní rok 2010/2011 se těší

Ludvík Hanák, ředitel ZŠ Velké Pavlovice

Veronika češtinu umí!

Verunka Halmová ovládá mateřský 
jazyk na jedničku s hvězdičkou.
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SVČ pořádá kromě pravidelných kroužků každé pondělí 
a o sobotách tvořivé dny. V pondělí je to dětmi oblíbené 
tradiční „Pondělkování“ a v sobotu „Tvořivé soboty“ určené 
především dospělým, v poslední době za námi však chodí 
rády i děti. 

Co jsme v poslední době vyráběli? S dětmi kupříkladu 
jarní světýlka, čarodějnické masky, s dospělými košíky z 
pedigu a mnohé mnohé další …

… dárečky ke Dni matek
V pondělí 3. května si děti přišly na SVČ vyrobit dárečky ke 
Dni matek. Pro své maminky si připravily voňavé překvapení. 
Do květináčku zasadily kytičku a ten poté podle své fantazie 
ozdobily stužkami, umělými kvítky nebo fi xami. Do rozkvetlého 
květináčku pak vytvořily zápich ve tvaru srdíčka plné přání jejich 
adresátům. Vlastnoručním výrobkem děti jistě své maminky 
moc potěšily. 

… veselé kolíčky 
v pochmurném počasí

V pondělí 17. května jsme vyráběli veselé kolíčky. Ptáte se jak? 
Tak si pište. Potřebujete dřevěný kolíček, notnou dávku fantazie 
a šikovné ruce. A pak už kolíčky ozdobené tzv. pěnovou hmotou 
vznikají jeden za druhým. Každý z nich je originál.  Každé z dětí 
si jich vyrobilo několik. Sice nebudou sloužit k věšení prádla, 
ale budou s nimi zavěšené obrázky na zdech nebo přáníčka na 
záclonách. I tady se fantazii meze nekladou. 

… malování na hedvábí
V sobotu 15. května jsme se pustili do malování na hedvábí. 
Kurz vedla paní Ing. Marie Šmídová, která opět potvrdila, že v 
Pavlovicích máme hodně občanů, kteří umí nějakou dovednost 
a chtějí se o ni podělit s ostatními. Deset účastnic si vyzkouše-
lo malování hedvábného šálu nebo šátku. Motiv, který nejprve 
nanesly konturou, si zvolila každá účastnice dle svého vkusu. 
Ve většině případů byly vytvářeny abstraktní motivy, ale našel 
se také pavouk v pavučině nebo tématika Egypta. Po kontuře 
započalo samotné nanášení barvy štětcem nebo houbičkou. 
Vznikaly tak šátky a šály v modrých, růžových, žlutých, zelených 
a oranžových tónech.  

… a také jsme v letošním 
školním roce sbírali 

naposled starý papír
Dne 10. června 2010 se uskutečnil sběr starého papíru, v letoš-
ním školním roce to byla poslední sběrná akce, celkem bylo 
nasbíráno 6.833 kg. Za třídy byla na I. stupni nejúspěšnější 2.B 
s 1.845 kg, za jednotlivce pak Eva a Jan Novotní (oba po 620 
kg), na II. stupni zvítězila 8.A třída s 658 kg, za jednotlivce se 
stal nejlepším sběračem Patrik Šťavík s 600 kg.
Všem žákům, kteří se zúčastnili sběru papíru, děkujeme. Sbě-
rem starého papíru se podílíme na záchraně lesů a ochraně 
naší přírody! 

Činnosti a akce Střediska volného času
v měsících aprílu a máji

Veselá nálada, veselé kolíčky ☺.

Maminečce k svátku? No přeci kytičku, ale jakou!

Košíček z pedigu – vkusná dekorace do bytu nebo pěkný dáreček.
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V týdnu od pondělí 31. května do pátku 4. června 2010 proběhlo na Středisku volného času závěrečné kroužkování, kdy jsme 
se společně s dětmi loučili s jednotlivými zájmovými kroužky. Vedoucí si pro své děti připravili pěkný program plný her, zábavy a 
nechybělo ani  drobné občerstvení. Závěrem každý účastník kroužku obdržel od vedoucího na památku pěkné dárečky. 

Během měsíce června proběhla na SVČ ještě „langošpárty“ pro deváťáky, šipkovaná či bramborákiáda. 
V době letních prázdnin čeká na čtyřicet dětí příměstský tábor, který se tentokrát ponese v duchu pohádek. Zažijeme báječné 

putování z „Pohádky do pohádky“. 
Všem dětem přejeme krásně strávené letní prázdniny, hodně sluníčka, koupání, zábavy a spoustu pěkných zážitků.

Těšíme se na Vás v dalším školním roce. Na viděnou!!! 
Pracovnice SVČ při ZŠ Velké Pavlovice

A scénář čarodějnické ohnivé show? Ten nejjednoduše-
ji najdeme, budeme-li se řídit citem a srdcem, přestože to 
může v prvním okamžiku znít tak trošku nelogicky. Pálení 
čarodějnic, datované od nepaměti na noc z 30. dubna na 
1. května, bylo dříve jedním z největších pohanských svátků 
vzývajících jaro, nový život a plodnost. Ohně a později i čaro-
dějnice se pálily na znamení ukončení zimy, popel z těchto 
ohňů měl mít zvláštní kouzelnou moc, zajišťující věčné mládí 
a svěžest.

Ale dost dávné historie, vraťme se do současnosti. Pálení 
čarodějnic je stále velmi živý lidový zvyk a právě proto nesmělo 
datum 30. dubna 2010 chybět v kalendáři akcí Střediska volné-
ho času při ZŠ Velké Pavlovice, které při této příležitosti uspořá-
dalo pro všechny děti i dospělé krásnou a veselou akci. 

V podvečer Filipojakubské noci se začali před „Domečkem“ 
scházet čupr čarodějnice a zádumčiví čarodějové, aby společ-
ně vyrazili na táborák a soutěžení na myslivnu. A že jich bylo! S 
takovou účastí slečny pořadatelky Eva a Lenka ani ve snu nepo-
čítaly. Ohromnou radost jim také udělal zájem ze strany rodičů, 
kteří nejen přišli, ale také připravili svým ratolestem do drobných 
detailů vypracované masky, jež nepostrádaly vtip a šmrnc. 

Po doputování k myslivně se všichni sesedli u nezbytné 
rekvizity – připravené vatry, kterou společně zapálili a pravé 
čarodějnické rejdění mohlo začít. Nejdříve se samozřejmě upá-
lila dětmi na „Domečku“ vyrobená fi gurína čarodějnice a poté 
co lehla popelem si děti opékaly voňavé špekáčky. Nechyběla 
spousta pohybových i výtvarných her, spousta sladkých odměn, 
řádění, výskání, radosti a příjemné pohodové nálady.

A protože se nádherných masek sešel vskutku nespočet, 
bylo téměř nemožné vybrat tu „nej“. Proto pořadatelé od tohoto 
úmyslu raději ustoupili s konečným verdiktem, že každá ze zde 

FILIPOJAKUBSKÁ NOC v režii dětí ............

Závěrečné KROUŽKOVÁNÍ na SVČ

Malé i velké čarodějnice těsně před odletem 
– nezbytná košťata s sebou, posilnit se špekáčky 

a hurá na ohnivý rej!

přítomných masek je prostě tou nejhezčí. Všechny čarodějnice a 
čarodějové dostali, co by drobný dáreček a památku, ozdobu na 
krk – jak jinak, s obrázkem malé čarodějnice.

Děti i rodiče s obdivem děkují Středisku volného času 
za zorganizování velmi zdařilé akce. 

Příští rok se opět rádi „sletíme“!

Karolína Bártová
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Ve školním roce 2009/2010 docháze-
lo do školy 316 žáků, z toho do čtyř tříd 
čtyřletého studijního oboru 106 studentů. 
Do osmi tříd osmiletého studijního oboru 
docházelo 210 žáků. Studenti dojíždí z 
32 obcí okresu Břeclav, Hodonín a Brna 
- venkov. Průměrný počet žáků na třídu je 
26,33 žáků. Do prvních ročníků nastoupi-
lo 53 žáků.

Studium ve školním roce složením 
maturitní zkoušky ukončilo ve třídě 4. A 
celkem 25 studentů, z nichž 8 prospělo 
s vyznamenáním, 23 prospělo, 1 žákyně 
neprospěla a bude konat opravnou zkouš-
ku. Jedna žákyně po ukončení posledního 
ročníku bude skládat maturitu v podzim-
ním termínu. V druhé maturitní třídě Oktá-
vě z celkového počtu 24 žáků prospělo s 
vyznamenáním 11 žáků, 11 žáků prospělo 
a 2 žáci po splnění povinností za poslední 
ročník budou maturovat v podzimním ter-
mínu.

Rád bych Vás na tomto místě sezná-
mil i s prospěchem našich studentů, ale 
vzhledem k tomu, že pedagogická rada 
školy se sejde až v posledním červnovém 
týdnu tak to není možné. S výsledky se 
přesto můžete blíže seznámit ve výroční 
zprávě školy, které bude zveřejněna na 
webových stránkách školy.

I naše škola reagovala na změny kte-
ré přináší školská reforma. V letošním 
školním roce jsme začali vyučovat podle 
vlastního školního vzdělávacího progra-
mu s názvem „Škola pro život“ na vyšším 
stupni gymnázia v prvním ročníku čtyřle-
tého a pátém ročníku osmiletého studia. 
Školní vzdělávací program si klade za cíl 

prostřednictvím výuky všeobecně vzdělá-
vacích předmětů připravit žáky na vysoko-
školské studium a další uplatnění v životě, 
stejně tak je připravit na nutnost celoživot-
ního vzdělávání.

Nová maturita je dalším reformním 
krokem a měla by se poprvé týkat studen-
tů letošních třetích a sedmých ročníků. 
Prvním krokem k ní bude maturitní gene-
rálka, která nás čeká ve dnech 11. – 14. 
října 2010. Cílem tohoto projektu, do nějž 
se škola přihlásila, je ověřit připravenost a 
vyzkoušet v praxi nový způsob ověřování 
vědomostí budoucích maturantů. Peda-
gogičtí pracovníci školy prochází cyklem 
prezenčních a e-learningých kurzů, aby 
na novou podobu maturitní zkoušky byli 
připraveni. Nepodcenit přípravu vyučují-
cích a přitom zajistit běžnou výuku nebylo 
během roku vůbec snadné. 

I z těchto důvodů by bylo neuvážené 
novou podobu maturitních zkoušek znovu 
odložit. Její průběh na naší škole vyhod-
notíme a do případné „ostré“ verze nedo-
statky odstraníme.

Již několik let si život školy nedovede-
me představit bez mimoškolních činnos-
tí, na kterých se podílí zájmové kroužky 
aerobicu, sportovních her, klubu debrujá-
rů, výtvarný, šachový a další. Sportovní 
kurz, lyžařské kurzy, poznávací zájezdy do 
Anglie, literární Praha, studijní zájezd do 
Terezína, školní vlastivědná putování, jed-
nodenní výlety, soutěže, kulturní pořady, 
výtvarné výstavy a další aktivity jsou jen 
zlomkem z celoročního výčtu. 

Mezi zdařilé projekty v letošním roce 
patřil projekt spolufi nancovaný EU s 

názvem Cesty 2010 – přátelství a spolu-
práce bez hranic, který rozvíjí spolupráci 
mezi naší školu a partnerskou školou ze 
Senice. Ve spolupráci s fakultou elektro-
techniky VUT Brno se účastníme elek-
trotechnického projektu s cílem podnítit 
zájem žáků o technické obory. 

V průběhu školního roku se žáci ško-
ly zapojili do řady naukových soutěží. V 
okresním kole Archimédiády získal 1. mís-
to Tomáš Plšek (sekunda), v Matematické 
olympiádě kategorie Z 8 získala 2. místo 
Eliška Mainclová (tercie), v kategorii Z 7 
skončil na 3. místě Tomáš Plšek (sekun-
da), v soutěži Matematický klokan obsadil 
1. místo Jakub Jelínek (sexta), 2. místo 
Petr Osička (oktáva), v okresním kole Fyzi-
kální olympiády skončil na 3. místě Jakub 
Fridrich (kvarta), v okresním kole Země-
pisné olympiády získal 2. místo Jan Míchal 
(sekunda), v krajském kole soutěže Bible 
a my získal 2. místo Jakub Fridrich (kvar-
ta), v krajském kole Puškinova památníků 
obsadili studenti 2. A třídy 2. místo.

Všem studentům, i těm které jsem 
nemohl vyjmenovat, patří poděkování za 
příkladnou reprezentaci školy. Na tomto 
místě bych rád poděkoval Všem učitelům, 
provozním pracovníkům za nelehkou celo-
roční školní práci, za organizování soutěží 
i v době mimo vyučování. Poděkování patří 
zřizovateli a všem sponzorům, kteří nám 
pomáhají při zlepšování podmínek pro 
výuku bez nichž by se škola dál nemohla 
rozvíjet.

PaedDr. Vlastimil Kropáč 
– ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Měsíc květen je pro studenty středních škol, 
respektive pro maturanty, jedním z nejobávaněj-
ších v celoročním kalendáři. Nastává čas vrhnout 
se rovnýma nohama do skládání zkoušek dospě-
losti – maturity. 

A jak většina z nás již dávno ví, není to žádná pro-
cházka růžovým sadem. Sama maturita je nejen test 
dlouhá léta získávaných znalostí, ale také sebeovládání 
a psychiky. 

Ve školním roce 2009/2010 se na velkopavlovickém 
gymnáziu skládala maturita již po osmé. Před komisi 
zkoušejících profesorů předstoupilo celkem 29 studentů 

pokračování na str. 44 Maturita? Perné začátky …
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a až na jednu jedinou výjimku všichni prospěli (28 studentů), z toho 19 s vyznamenáním. 
Všem maturantům, nyní již absolventům Gymnázia Velké Pavlovice, blahopřejeme a do dalšího života všem přejeme úspěch jak v 

životě osobním, tak i profesním!

… radostné konce. Loučení se školou, studiem, spolužáky a profesory 
i to patří k předávání maturitního vysvědčení.

Maturita v datech a číslech .........................................................................
Termín:            17. 5. 2010 – 20. 5. 2010
Zahájení :         17. 5. 2010 v 7.30 v aule – pro obě třídy současně
Předání vysvědčení:  obě třídy (oktáva – 13.00 hod.,  4. A – 14.00 hod.) na úřadě za přítomnosti p. starosty,
   p.ředitele školy, p. zástupce ředitele školy, třídních  profesorek a rodičů  -  21. 5. 2010

Oktáva – osmileté studium

Předseda maturitní komise: Josef Handl – Gymnázium Hustopeče
Třídní učitel:        Ing. Ivana Hejlová
Počet žáků ve třídě:   24
Počet maturantů:    22 (květen - řádný termín), 2 žáci budou maturovat v náhradním termínu (září 2010)
Prospěch:      všichni prospěli, z toho 11 prospělo s vyznamenáním

Počty maturantů z jednotlivých předmětů:
Matematika – 7, zeměpis - 4, fyzika - 6, chemie - 2, biologie - 4, dějepis – 6, základy společenských věd – 11, hudební výchova - 1, 
výtvarná výchova – 1, český jazyk (povinný pro všechny) - 22, anglický jazyk (cizí jazyk si žáci volí) - 22, německý jazyk - 2
Maturitu zahájila Romana Syrovátková v pondělí v 7.45 z anglického jazyka.

4. A – čtyřleté studium

Předseda maturitní komise: Mgr. Petra Pokorná – Gymnázium Klobouky
Třídní učitel:        Ing. Marie Šmídová
Počet žáků ve třídě:   26
Počet maturantů:    25 (květen - řádný termín), 1 žák bude maturovat v náhradním termínu (září 2010)
Prospěch:      24 žáků prospělo, z toho 8 prospělo s vyznamenáním, 1 žák neprospěl 

Počty maturantů z jednotlivých předmětů:
Matematika – 5, zeměpis - 11,  chemie - 2, biologie - 5, dějepis – 8, základy společenských věd – 15, český jazyk (povinný pro všech-
ny) - 25, anglický jazyk (cizí jazyk si žáci volí) - 23, německý jazyk -2, informatika – 4
Maturitu zahájil Václav Šafařík v pondělí v 7.45 z českého jazyka.

Mgr. Michal Rilák, zástupce ředitele Gymnázia Velké Pavlovice
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K britským ostrovům jsme vy-
razili v neděli 23. května 

2010 v 8.00 hodin ráno. Před sebou 
jsme měli 22 hodin v autobuse. Trasa 
vedla přes Prahu, Rozvadov, Norim-
berk, Frankfurt nad Mohanem, 
Aachen a Brusel do francouzského 
přístavu Calais, odkud jsme se tra-
jektem společnosti Sea France pře-
plavili do anglického přístavu Dover. 
Z Doveru jsme pokračovali přímo do 
Londýna., který nás přivítal sluncem 
a třicetistupňovým vedrem. Tady 
jsme strávili celý den. Prošli jsme 
historické centrum města a viděli 
Parlament a  Big Ben, Westminster-
ské opatství, Buckinghamský palác, 
proslulé náměstí Piccadilly Circus a 
Trafalgar a čínskou čtvrť se slavným 
Leicester Square, kde se konají světo-
vé premiéry fi lmů. Dále jsme absol-
vovali úchvatný „let“ nad Londýnem 
v obřím kole London Eye vysokém 
130m a nechyběla ani polední siesta 
na anglickém trávníku v jednom ze 
známých londýnských parků.

Po páté hodině odpoledne jsme už 
pořádně znavení nasedli do autobusu 
a ujížděli do Harrow, kde na nás již 
čekaly naše dočasné adoptivní rodi-
ny, které se o nás staraly po celou 
dobu zájezdu.

Druhý den ráno jsme jeli do 
rodiště slavného spisovatele Wil-
liama Shakespeara, starobylého 
města Stratford-upon-Avon. Viděli 
jsme dům, kde se narodil a vyrůstal, 
navštívili jeho hrob v kostele Trinity 
Church a prošli se kolem  řeky Avon. 
Odpoledne jsme prožili na pohádko-
vém hradě Warwick Castle. Interiéry 
hradu byly překrásné a navíc ožive-
né voskovými i živými postavami v 
dobových kostýmech. Stejně krásné 
bylo i okolí hradu, park s paví zahra-
dou, přehlídka dravců, 400 let starý 
funkční katapult, vodní mlýn, růžová 
zahrada.

Třetí den byl na řadě opět Londýn. 
Čekala nás okružní jízda městem, 
mimo jiné luxusní čtvrtí Kensington, 
kolem Hyde parku, slavné koncertní 
síně Royal Albert Hall a monumen-
tálního památníku princi Albertovi 
Albert Memorial. Navštívili jsme zají-
mavá muzea Natural History Muse-
um a Science Museum a viděli slavný 
obchodní dům Harrod´s.

Odpoledne nás čekaly nákupy na 

známé Oxford Street a návštěva British 
Museum, které vás ohromí nejen vzácný-
mi exponáty ale také největším zastřeše-
ným náměstím na světě.

Čtvrtý den byl tzv. školní, protože 
jsme navštívili dvě slavné britské školy 
a mohli se podívat, jak studují mladí lidé 
v Anglii. První na řadě bylo univerzitní 
město Cambridge, kde studuje 10.000 
studentů. Když jsme procházeli tímto 
kouzelným městem a kolem krásných 
starobylých „colleges“- kolejí, litovali 
jsme, že nemůžeme v Cambridge studo-
vat taky.

Z Cambridge jsme pokračovali do 
Harrow, kde je jedna z nejprestižnějších 
středních škol pro chlapce. Škola se roz-
prostírá na pozemku velkém 220 ha, stu-
duje a bydlí zde 800 chlapců, které učí 90 
stálých učitelů a natáčel se tady první díl 
Harryho Pottera. Žáci této školy mají k 
dispozici vše, co jen můžete přát a tomu 
odpovídá i školné – 900.000 Kč ročně. 
Smůla, tady studovat taky nebudeme.

A už je tu poslední den, který jsme 
prožili opět v Londýně. Tentokrát jsme 
poznali nejstarší část města, tzv. City of 
London. Viděli jsme královský palác a 
vězení  The Tower, dále St. Paul´s Ca-
thedral, kde se vdávala princezna Diana, 
slavný Tower Bridge s dvěma věžemi, 

navštívili jsme Bank of England, kde 
jsme si mohli potěžkat zlatou cihlu o 
váze 13 kg, na vlastní kůži jsme prožili 
hrůzostrašnou historii Londýna v Lon-
don Dungeon a nakonec jsme automa-
tickým vláčkem přejeli do Greenwich, 
kde jsme mohli stát na nultém polední-
ku a projít se překrásným parkem.

Po celodenním putování jsme večer 
nasedli do autobusu, zamávali Londý-
nu a ujížděli směr Dover, abychom se 
po stejné trase jako před týdnem vrátili 
domů.

Dne 29. května v 17.30 hodin jsme 
dorazili do Velkých Pavlovic a i když 
jsme byli šťastní, že jsme opět se svými 
blízkými, nejradši bychom se obrátili a 
ještě jednou si to celé zopakovali. Pro-
žili jsme nezapomenutelný týden, viděli 
jsme spoustu krásných míst, poznali, 
jak se žije v Anglii a dozvěděli se hro-
madu nových věcí.

Děkujeme všem, kteří se o nás celou 
dobu starali, Mgr. Ivaně Hejlové, Mgr. 
Petru Kadlecovi, paní průvodkyni Ing. 
Zuzaně Smoradové a pánům řidičům 
z FTL Prostějov, kteří nás bezpečně 
dopravili domů.

Díky a těšíme se na další zájezd!

Účastníci zájezdu ☺

Studenti gymnázia poznávají Anglii
Poznávací zájezdy do Velké Británie se již na našem gymnáziu staly tradicí. Iniciátorkou 

a dobrou duší těchto cest je paní profesorka Ivana Hejlová a nejinak tomu bylo i v tomto školním roce. 
Rok od roku se kolektiv cestovatelů rozrůstá a letošní zájezd čítal plných šedesát účastníků! 

Naše sedmidenní putování bylo nádherné a náročné zároveň. Autobus s námi urazil 
cestu dlouhou 3.600 km a naše nohy nachodily za pět dní úctyhodných 63 km.

Anglie? Londýn? Jedním slovem NÁDHERA!
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V sobotu 10. dubna 2010 se zúčast-
nila skupina ruštinářů 2.A třídy 

Gymnázia Velké Pavlovice, krajského kola 
soutěže ARS POETIKA – Puškinův památ-
ník. Připravili jsme si dramatizaci díla A. S. 
Puškina - Evžen Oněgin, spolužák Jaroslav 
Tesák vystoupil také v kategorii sólového 
zpěvu s písní Vladimíra Vysockého. Přes 
velkou konkurenci jsme se umístili na 
krásném 2. místě. 

Naše vystoupení ocenil také kulturní 
atašé ruského konzulátu v Brně. Recitač-
ní soutěže v ruském jazyce  jsme se velmi 
rádi zúčastnili a  odvezli si mnoho cenných 
zkušeností a hezkých zážitků. 

Panu profesorovi Petru Horáčkovi 
chceme poděkovat za nakreslení opony, 
profesorce Lorenzové děkujeme za to, 
že nás do soutěže připravila a dovedla k 
úspěšnému umístění.   

Studentka 2.A Vanesa Venglovičová

Na přelomu měsíců května a června 
2010 proběhly ve Velkých Pavlovi-

cích dvě výtvarné dílny studentů Gymnázia v 
Senici a ve Velkých Pavlovicích. Uskutečnily 
se v rámci projektu přeshraniční spolupráce 
s názvem Cesty 2010 - Přátelství a spolupráce 
bez hranic. Cílem projektu je navázat a pro-
hlubovat spolupráci mezi městy Senica a Vel-
ké Pavlovice i na úrovni středního školství.

Dvou výtvarných dílen se zúčastnilo celkem 48 
mladých výtvarníků, vždy 12 + 12 z každé školy. Pod 
vedením pedagogů výtvarníků vytvořili obrázky, kte-
ré budou využity pro tvorbu školního kalendáře, ve 
kterém bude navržena spolupráce škol nejméně na 
pět let. 

Kalendář obdrží 1. září 2010 každý student i pra-
covník obou škol. Projekt je podpořen Evropskou 
unií. Hodnota projektu je 15.111 eur. Spolupartnerem 
škol je i město Velké Pavlovice.

Ing. Marie Šmídová

Dále bylo nutné rozhodnout, které 
rostliny se budou pro dané pro-

středí hodit, také zdůvodnit jejich použití. 
Později přišly na řadu nůžky, lepidla a pas-
telky, začala vznikat originální a neotřelá 
díla s vtipnými nápisy i komentáři. Každá 
skupina si musela zvolit určitý znak a pro-
měnit ho do podoby tzv. zápichu do květi-

Ruština se vrací do módy – studenti 2.A velkopavlovického gymnázia umí v tomto 
jazyce dokonce i výborně recitovat.

Druhé místo ze soutěže Puškinův památník

Společné foto mladých nadějných umělců před radnicí města.

náče. A tak jste mohli zahlédnout Ekosrd-
ce, Ekosmajlíka a mnohé další.

Po šedesáti minutách všichni před-
stoupili se svým návrhem před své kolegy 
ekology a porotu. Práce jsme hodnotily 
spolu se dvěma milými studentkami sep-
timy, Markétou Hiclovou a Michaelou Fico-
vou, které nám pomohly také s organizací 

programu. Naši mladí návrháři se úkolů 
zhostili skvěle.  Představili své projekty i 
„zápichy“, seznámili nás s výběrem rost-
lin a všichni se shodli na tom, že jim kou-
sek přírody v prostorách, kde tráví mnoho 
času, chybí.  

Pripaka čínor? Že jste teď nasadili 
nechápavý výraz? To naši zelení architekti 
také, když se formou přesmyček sezna-
movali s rostlinami, kterým nejlépe vyho-
vuje přímé sluneční světlo. Už je to lepší? 
Pripaka čínor = paprika roční, dalších 15 
názvů ovšem úplně všichni nerozluštili, 
postupně totiž přituhovalo ☺. Nechtě-

I takový byl název jednoho z projektů, který vznikl v třídě prima. Téma projektu 
bylo zcela jasné: Ozeleňujeme vnitřní prostory. Pět skupinek studentů se rychle 
pustilo do práce. Nejprve bylo třeba promyslet, zda se projekt bude věnovat třídě, 
chodbám nebo jiným prostorám školy.
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Stejně jako v loňském roce se studenti maturitní třídy OKTÁVA velkopavlovického 
gymnázia zúčastnili soutěže o nejoriginálnější tablo a k naší ohromné radosti stejně jako 
vloni sklízeli vítězné vavříny. 

Organizace tohoto nevšedního klání se chopil deník MF DNES ve spolupráci s foto-
grafi ckým internetovým portálem www.rajce.net, prostřednictvím nějž měla široká veřej-
nost možnost posílat přihlášeným tablům své cenné hlasy.

Maturantům z OKTÁVY pod vedením třídní profesorky Mgr. Ivany Hejlové byla tradiční 
výloha zřejmě malá a tak se odvážili přistoupit k možná trošku výstřednějšímu a méně 
obvyklému kroku – vystavit si své nádherně zpracované podobizny přímo na budovu 
školy. 

A vyplatilo se! Originál každým coulem. Právě proto se toto tablo stalo NEJORIGI-
NÁLNĚŠÍM TABLEM ROKU 2010 pro Jihomoravský kraj. V celorepublikovém kole se pak 
umístilo na neuvěřitelném třetím místě.

Maturantům k úspěchu gratulujeme a přejeme, aby je originalita a nevšednost 
provázela i nadále!

Věra Procingerová

ly jsme vynechat ani rostliny 
typické pro stín. Těm jsme zase 
poztrácely pár písmenek. Co to 
jen může být –a-ožn-tk-? Ach tak, 
parožnatka (Platycerium)! Ale 
l-p-t-o-e-? No jasně, lopatkovec 
(Spathiphyllum)! I za tyto disci-
plíny jednotlivé skupinky získaly 
body! To už se ale blížil další bod 
programu. A o poznání sladší. 
Rostliny, stromy a lesy jsou zvá-
ny plícemi planety. My jsme si 
však vyzkoušeli, jak jsou na tom 
s dechem primáni. Každý dostal 
kelímek, brčko a 45 vteřin. Úko-
lem bylo nasát a přenést brčkem 
lentilky. Hodně jsme se nasmáli, 
ale vydržet s dechem zase tako-
vá legrace nebyla.

Po sečtení všech bodů jsme 
vyhlásily vítězný tým, ve složení 
Hana Sůkalová, Pavla Tomano-
vá a Dana Jaborníková. Za své 
půldenní snažení dostala každá 
skupinka opravdový kousek zele-
ně – kaktus v květináči. Vítězové 
samozřejmě ten největší.

Ke slovu se konečně dosta-
ly zápichy do květináčů, které 
si týmy ráno připravily a mohli 
jsme vyrazit na další etapu  Dne 
Země. Tentokrát sadit strom. Při 
té příležitosti jsme si prohléd-
li prostory nového sběrného 
dvora. Rádi bychom poděkovali 
panu místostarostovi za výborné 
vedení a instrukce při vysazová-
ní stromů. Dík patří i studentům 
primy za příjemné zážitky a milé 
dopoledne.

Mgr. Lenka Sedláčková, 
Mgr. Jana Valoušková 

T éměř dvouhodinový program byl 
doslovně nabitý. Zazněly melodie 

klasické, lidové ale i moderní. V rámci 
vystoupení se představily tyto soubory 
- Pěvecký sbor žáků Hudební nauky Mgr. 
Jany Valouškové, Akordeonový soubor 
Roberta Zemana, Kytarové trio Boženy 
Dobrovolné, Flétnové soubory 4+1 a 3+1 
Mgr. Jana Míchala, Dívčí pěvecký sbor Kvě-
toslavy Jarošové,  Pěvecký sbor Singing 
Ladies Mileny Karberové, Žesťový kvartet 

MgA. Zbyňka Bílka, Pěvecký komorní sbor 
Mgr. Josefa Hanáka, Cimbálová muzika 
Martina Čecha a Folklórní taneční soubory 
Lucie Šauerové.

Obrovské poděkování za nádherný 
umělecký a kulturní zážitek patří přede-
vším učitelům působícím na ZUŠ ve Vel-
kých Pavlovicích, kteří se denně dětem 
věnují a pomáhají jim tak najít lásku k 
hudbě a umění. Naučit se hrát na hudeb-

ní nástroj a nebo se naučit pracovat se 
svým hlasem není vůbec jednoduché. Za 
každou skladbou či písničkou je spousta 
práce jak ze strany vyučujícího, tak i žáka 
samotného. Trpělivost a odhodlání učitelů 
i píle malých žáčků jsou skutečně obdivu-
hodné, navíc uvědomíme-li si, že se jedná 
o výhradně nepovinnou dobrovolnou vol-
nočasovou aktivitu dětí. 

Neotřelý nápad vynesl tablo velkopavlovických studentů 
na zlatou a bronzovou příčku!

Závěr školního roku patřil na ZUŠ koncertům a besídkám
Děti navštěvující uměleckou hrály a zpívaly pro své nejbližší

Poslední květnové nedělní odpoledne se neslo ve Velkých Pavlovicích na vlnách hudebního umění. Podkrovní sál míst-
ní radnice, kde v rámci zahájení koncertu všechny přítomné srdečně přivítala ředitelka ZUŠ Milena Karberová, byl zaplněn 
do posledního místečka. Všichni jež dorazili se těšili na vystoupení dětí, které navštěvují Základní uměleckou školu ve 
Velkých Pavlovicích. Radnicí se nesl zpěv, hra na rozličné hudební nástroje a také se tančilo.

pokračování na str. 48



Základní umělecká škola uspořádala během měsí-
ce května řadu menších koncertů a třídních besídek, 
ať už na půdě samotné školy nebo v sále radnice. 
Přehlídka instrumentálních, pěveckých a tanečních 
souborů však nebyla posledním počinem ZUŠ v tomto 
školním roce. Hned o první červnové neděli čekalo Vel-
ké Pavlovice dostaveníčko mladých nadšenců dechové 
muziky …
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Návštěvníci festivalu měli možnost 
poslechnout si čtyři mládežnické dechové 
kapely - Dechovku ZUŠ Velké Pavlovice 
pod vedením MgA. Zbyňky Bílka, dechov-
ku ZUŠ Velké Bílovice pod vedením 
Luboše Řehánka, dechovku ZUŠ Kyjov 
pod taktovkou Jiřího Pimka a Kamarády 
z Mutěnic s uměleckým vedoucím Pav-
lem Skočíkem.

Příznivci dechovek byli potěšeni nejen 
tradičními polkami a valčíky, ale také pro 
tento styl hudby ne příliš obvyklými ukáz-

kami taneční a swingové hudby, přede-
vším však profesionalitou a nadšením 
mladých muzikantů!

A jak se líbily letošní mládežnické de-
chovky pod širým nebem?
Zeptali jsme se některých z vás…

Pan Zdeněk Přibyl
„Zaujalo mě především nadšení a zaujetí s 
jakým mladí muzikanti hráli a musím říci, 
celý koncert se mi velmi líbil. Přehlídka 

dechovek se letos uskutečnila již potřetí a 
já doufám, že se bude s touto novodobou 
tradicí pokračovat. Příležitostí poslechnout 
si dechovku není nikdy dost a dechovka v 
profesionálním podání skoro ještě dětí je 
opravdovou vzácností.“

Pan Milan Bálka
„Zaujalo mě vystoupení dechovky naší 
Základní umělecké školy pod vedením 
pana učitele Bílka, kde se představili zku-
šenější i začínající mladší hudebníci, kteří 

Malé slečny tančící ve folklórním souboru Lucie Šauerové 
(v popředí snímku Barunka Listová).

Kominíčci Sandra Pláteníková a Matyáš Fůkal 
z pěveckého souboru 

Hudební nauky Jany Valouškové.

Mládežnická cimbálová muzika pod vedením Martina Čecha.

MLADÉ DECHOVKY si zahrály společně 
letos již potřetí

V nedělním odpoledni dne 6. června 2010 se uskutečnil ve Velkých Pavlovicích již 
III. ročník Festivalu mladých dechovek Mirka Pláteníka. Všechny zúčastněné přivítali 
v příjemném prostředí na prosluněném tanečním place za sokolovnou místostarosta 
Ing. Zdeněk Karber, předseda kulturní komise Jiří Hanzálek a ředitelka ZUŠ Milena Kar-
berová. Bohatým programem provázeli společně manželé Zbyněk a Stanislava Bílkovi.
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se hraním v kapele mnohé naučí a tím je naplněno 
hlavní poslaní umělecké školy – nejen dokázat zahrát 
sám za sebe, ale naučit se sladit s celou kapelou či 
orchestrem, což není vůbec jednoduché.“

Paní Marta Buchtová
„Festival se nám velice líbil a těšíme se na další ročník. 
Obdivujeme práci uměleckých vedoucích souborů, kteří mají trpělivost a dar naučit jednotlivé muzikanty hrát, dát z nich dohromady 
kapelu a nacvičit krásný repertoár, který jsme měli možnost slyšet. Za pořádání takových přehlídek v našem městě moc děkujeme.“

Pan Jan Herzán
Přehlídka dechovek v podání mladých muzikantů se mi jeví jako výborný nápad. Malí hudebníci tak mají možnost předvést a ukázat, co 
se naučili. Zároveň je na takové přehlídce vytvořeno přirozené a zdravé konkurenční prostředí. Kapely se dokáží navzájem „vyhecovat“ 
a předvést co je v nich a samozřejmě se také inspirovat a sbírat zkušenosti ostatních „kolegů“. Jak jsem se letos mohl opět přesvědčit, 
výkony a úroveň mladých dechovek rok od roku roste. Je to samozřejmě dáno jak pílí samotných hudebníků, ale také profesionálním a 
koncepčním přístupem učitelů. Obdivuji jejich trpělivost, umění podchytit talent u dětí od nejútlejšího věku a schopnost rozvinout u nich 
zájem o hudební umění. Vystoupení dechovek potěšilo nejen rodiny vystupujících dětí, ale také širokou veřejnost. Doufám pevně, že se 
bude v tradici těchto přehlídek pokračovat. 

Karolína Bártová & Ing. Zdeněk Karber

V závěru školního roku zaví-
tal dívčí pěvecký sbor a cimbálo-
vá muzika ZUŠ do Domova pro 
seniory v Brně - Tuřanech, kde u 
příležitosti výročí založení toho-
to zařízení probíhaly oslavy.

Dívčí sbor pod vedením Květosla-
vy Jarošové a za klavírního doprovo-
du Mileny Karberové předvedl pásmo 
písní  brněnského skladatele Ladislava 
Němce “Čím voní jaro”. Téměř deva-
desátiletý skladatel si přijel poslech-
nout své dílo, které za pěkné provede-
ní velkopavlovickému dívčímu sboru 
věnoval.

Velký úspěch u seniorů sklidila 
cimbálová muzika pod vedením Mar-
tina Čecha s tradičními slováckými 
písněmi, jež si s radostí zazpívalo spo-
lečně se žáky ZUŠ nadšené a dojaté 
publikum.

Milena Karberová, 
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

Organizátoři III. ročníku Festivalu mladých dechovek Mirka Pláteníka 
- manželé Bílkovi, manželé Karberovi a pan Hanzálek.

Pěvecké opory velkopavlovické dechovky při ZUŠ 
Lýdie Procingerová a Eliška Vomáčková. 

“Čím voní jaro” patří dívčímu pěveckému sboru

Před koncertem …
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Během prvního květnového týdne se objevily 
na budově Turistického informačního centra 

ve Velkých Pavlovicích dvě zcela nové tabule. 
Na první z nich se mohou zájemci dočíst spousty 

zajímavostí a praktických informací o našem městě a 
také si prohlédnout pěkné fotografi e podtrhující typic-
kou atmosféru našeho městečka. 

Na druhou tabuli byla umístěna podrobná mapa 
okolí města Velké Pavlovice se zvýrazněnou oblastí 
Modrých Hor. Turista či běžný návštěvník zde najde 
aktuálně vyznačené pěší turistické trasy, cyklostezky 
a vše ostatní, co má kvalitní mapa obsahovat. 

Doufáme, že tabule s mapou o rozměru 1 x 1,5 
m s měřítkem 1 : 20 000, zpříjemní všem – ať už 
domácím nebo přespolním, příjemné putování bez 
bloudění naší krajinou! 

Návštěvník webových stránek města Velké Pav-
lovice najde výše zmiňovanou mapu VELKÉ PAVLOVI-
CE A OKOLÍ a také novou mapu MĚSTO VELKÉ PAV-
LOVICE v odkaze „Turistické informační centrum“ a 
následném pododkaze „Mapa města“.

Karolína Bártová

A právě z tohoto důvodu byla zařa-
zena spolu s dalšími devíti rozhlednami 
na novou pohlednici vydavatelství Fůkal 
s názvem ROZHLEDNY JIŽNÍ MORAVY. 
Zakoupit si ji můžete na TIC Velké Pavlo-
vice, cena pohlednice je 10,- Kč. 

A nezůstalo jen u pohlednice. 
SLUNEČNÁ se stala za svůj první rok 
existence také nejčastějším motivem 
nových upomínkových a propagačních 
předmětů města Velké Pavlovice. Dal-
ším takovým je dárkově balená svíce 
s vyobrazením rozhledny a hroznů révy 
vinné fi rmy Ivo Ryšavý Brno. K dostání 
je taktéž na TIC Velké Pavlovice, cena 
svíce je 30,- Kč. 

Do třetice všeho dobrého - SLU-
NEČNÁ co by ozdůbka na ledničku! 
Máte doma na své ledničce také spous-
ty magnetků z cest? Tak to Vám nesmí 
chybět ani naše Slunečná! Přijďte si ji 
koupit na naše infocentrum, cena mag-
netky vyrobené fi rmou Keramika Kučer-
ka Brno je pouhých 30,- Kč.

Karolína Bártová

TURISTIKA ............................................TURISTIKA ............................................
Okolo Velkých Pavlovic bez bloudění - díky nové MAPĚ

Pověsit velkoplošnou mapu není práce na pět minut. Za preciznost 
a úsměv na rtu děkujeme panu Herzánovi ze Služeb města V. Pavlovice!

Infocentrum nabízí nové upomínkové předměty

SLUNEČNÁ kam se podíváš!
V květnu letošního roku oslavila rozhledna SLUNEČNÁ nad Velkými Pavlovicemi první narozeniny a přestože je jednou z nej-
mladších rozhleden nejen jižní Moravy, ale i celé České republiky, stala se velmi rychle oblíbeným výletním cílem a atrakcí. 



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
3/2010

51

Mají tolik „nej“ a pořád jim to nestačí :-)! Nejkrásnější koupaliště 
široko daleko, nejníže položenou sjezdovku ve střední Evropě, jsou 
nejmenší obcí Modrých Hor a občas se u nich rodí ty nejšílenější a 
zároveň i nejgeniálnější nápady! 

O kom je řeč? O Němčičkách, 
které si v sobotu 1. května 2010 
užívaly slavnostního a v Němčič-
kách jak jinak také sportovního 
dne. V odpoledních hodinách zde 
byla otevřena nová osmsetpade-
sát metrů dlouhá letní BOBOVÁ 
DRÁHA Wiegand Alpine Coaster. 

Prosvištět se po ní můžete až 
pětačtyřicetikilometrovou rych-
lostí každý den a to od 11.00 do 
20.00 hod. Dospělého bude tato zdravá dávka adrenalinu stát 60,- Kč, dítě 40,- Kč, možné jsou i slevy pro větší počet jízd. 

Neváhejte tedy ani chviličku a přijeďte si do Modrých Hor zabobovat! Více na www.bobovka.nemcicky.com
Karolína Bártová

„A“ mužstvu se jarní část soutěže 
příliš nepovedla, zbytečně ztratilo něko-
lik zápasů s průměrnými soupeři a na ty 
nejlepší ve vzájemných zápasech vůbec 
nestačilo (Vracov, Bzenec, Tvrdonice). 

Několika vítězstvími v závěru soutěže 
se nakonec „áčku“ podařilo uhrát třetí 
místo v tabulce I.A třídy, skupiny B se 
ziskem 48 bodů a skóre 51:42.

Na jaře doplatilo mužstvo i na úzký 
kádr hráčů, protože se nepodařilo před 
sezónou realizovat několik vyhlédnutých 
posil. V mužstvu citelně chyběl kanonýr, 
nejlepší střelec je stoper nebo defenzivní 
záložník Petr Vašek, který vstřelil celkem 
10 branek, většinou z penalt nebo hlavou 
po standardních situacích. 

Střelcem jara se stal mladý Tomáš 
Špoták, který byl příjemným překvape-
ním v sestavě, vstřelil na jaře celkem 9 
branek. Dalšími střelci s 9 brankami byli 
Jakub Šabata a Břetislav Balcárek. 

Nejčastěji nastupovali na jaře tito hrá-
či: Stehlík Michal – Měřínský Tomáš, Růžič-
ka Martin, Jilka Michal, Švrčina Radek 
(Kalužík Patrik) – Strmiska Radek, Vašek 
Petr, Koráb Vít, Špoták Tomáš (Nesvadba 
Tomáš, Pilarčík Viktor) – Šabata Jakub, 
Balcárek Břetislav (Procházka Pavel, Záje-
da Lukáš). Trenér mužstva byl Jaromír 
Piták, jeho asistentem Pavel Miklík.

„B“ mužstvo před jarními odvetami 
posílilo o zkušené hráče, ale výsledky 
tomu zdaleka neodpovídaly. Místo boje o 
špičku tabulky zapadlo mužstvo do prů-

měru a prohrálo dokonce několik zápasů 
s mužstvy bojujícími o záchranu v soutěži 
(Velký Dvůr, Šitbořice). 

Nakonec skončilo „béčko“ na čtvrtém 
místě tabulky III.třídy, skupiny B se zis-
kem 47 bodů a skóre 73:40. 

Mužstvo se na jaře velice těžko prosa-
zovalo střelecky, své podzimní střelecké 
„hody“ (17 branek) nedokázal zopakovat 
Pavel Procházka, na jaře přidal už jen 1 
branku z penalty a střelecky se výrazně 
trápil. Ke konci jara se do mužstva výrazně 
začali prosazovat hráči z dorostu, kteří hru 
mužstva oživili.

Vedení dorostu mělo oprávněné oba-
vy z průběhu jarních odvet, hlavně z úzké-
ho kádru mužstva. Hráči ale odehráli jarní 
odvety dobře, dokonce překvapili v zápa-
sech se silnými soupeři, naopak několi-
krát zbytečně odevzdali body průměrným 
mužstvům.

Ke konci jara se začalo několik hrá-
čů úspěšně zapojovat i do utkání A a B 
mužstva (Kalužík, Nesvadba, Vydařelý, 
Zájeda, Procházka, Pohl, Gajdošík, Halm, 
Honz …). 

Mužstvo skončilo v konečné tabulce 
I.třídy, skupiny C na devátém místě se 
ziskem 40 bodů a skóre 46:32. 

Tak jako většině našich mužstev, chy-
běl i dorostu výrazný střelec. Celkem 11 
branek vstřelil Lukáš Zájeda, dalším střel-
cem je Lukáš Galbavý s pouhými 5 bran-
kami.

Družstvo žen bylo příjemným překva-
pením velkopavlovického jara. Výrazně 
posílené družstvo se stalo postrachem 
soupeřek a pouze bezkonkurenční Bru-
mov byl v tabulce jara lepší. I s tímto jasně 
postupujícím družstvem sehrála děvčata 
vyrovnaný zápas a po zbytečné chybě v 
obraně prohrála 1:2. 

V konečné tabulce Moravskoslezské 
divize žen, skupina B obsadila děvčata 
čtvrté místo se ziskem 37 bodů a skóre 
59:31. 

Největšími oporami družstva jsou 
Hana Málková a Iva Rathouská, která je 
i nejlepší střelkyní. Nejčastěji nastupovala 
tato děvčata: Lenka Hykšová (Sylva Prá-
tová) – Adéla Barvíková, Naďa Slámová, 
Hana Málková, Jitka Drsová – Denisa Stří-
tecká, Jarka Janů, Tereza Bezděková, Iuli-
ana Farcas (Lenka Levčíková, Irma Janů) 
– Iva Rathouská, Sabina Osičková (Iveta 
Levčíková, Blanka Levčíková). Trenérem 
družstva je Radek Levčík, asistentem Vla-
dimír Stehlík.

Žáci po několika letech, kdy se 
zachraňovali v krajských soutěžích, tento-
krát sestupují do okresních soutěží. Celou 
sezónu bojovali trenéři s nedostatkem 
hráčů a špatnou docházkou na zápasy. 
Často museli v mužstvu starších žáků 
nastupovat 3 – 5 mladších žáků, ke konci 
sezóny dokonce i hráči ze základny. Mlad-
ší žáci nastupovali v zápasech s výrazným 

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

Je libo špetka dobrodružství? Tak vzhůru dolů po bobovce! 

FOTBAL – zhodnocení JARNÍ SEZÓNY 2010

pokračování na str. 52
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Na prvního máje úderem půl deváté ranní odstartovaly na tré-
ninkovém hřišti TJ Slavoj ve Velkých Pavlovicích dva velké závody v 
netradičním sportu – rybolovné technice. Závody pořádala místní 
organizace Moravského rybářského svazu Brno 5, mezi jejíž aktiv-
ní členy patří také závodníci z Velkých Pavlovic.

Na startovní listině PŘEBORU MRS V SEDMIBOJI „OPEN“ 
bylo zaregistrováno celkem 15 závodníků (Brno 5, Kroměříž, Jih-
lava, Ostrava a Frýdek Místek). Jak se dá již z názvu vytušit, tento 
závod je složen ze sedmi disciplín – 1. Hody muškou na terče, 2. 
Muška dálka jednoruč, 3. Hody zátěží na terč – Arenberg, 4. Hody 
zátěží 7,5 g na terč, 5.Hod zátěží 7,5 g do dálky, 6. Muška dálka 
obouruč a 7. Hod zátěží 18 g do dálky obouruč.   

Vítězné pořadí PŘEBORU MRS V SEDMIBOJI „OPEN“
1. KOLIBA Karel – Jihlava – počet bodů 832,340
2. KREJČÍ Miloslav, Ing. – Kroměříž – počet bodů 823,840
3. ŠULA Jiří, Ing. – Brno 5 – počet bodů 787,030

Celá první květnová neděle byla u rybníka a na hřišti ve Vel-
kých Pavlovicích zasvěcena místnímu kolu rybářské soutěže dětí 
a mládeže ZLATÁ UDICE 2010, kterého se zúčastnilo celkem osm 
členů rybářského kroužku. Na startovní listinu byly zapsáni Pavel 
Gála, Martin Horák, Odřej Latýn, Jakub Procinger, Jakub Svoboda, 
Sabina Hovězáková, Martina Kocmanová a Julie Šulová.

ZLATÁ UDICE je všestrannou soutěží pro mladé rybáře. Pro-
věřuje jak znalosti rybářského řádu, zákona o rybářství, Stanov 

zastoupením hráčů základny, na poslední 
zápas v Miroslavi se dokonce trenérům 
vůbec nepodařilo dát mužstvo dohroma-
dy.

Nakonec skončili starší žáci v tabulce 
I.třídy, sk. B na předposledním jedenác-
tém místě se ziskem 17 bodů a skóre 
25:68. 

Nejlepším střelcem mužstva byl Laďa 
Plot s 9 vstřelenými brankami. 

Mladší žáci skončili také na jedenác-
tém místě tabulky se ziskem 12 bodů a 
skóre 25:98. Střelecky se prosadili nej-
více Martin Knápek - 7 branek a Lukáš 
Kynický – 5 branek.

Základna skončila ve své skupině 
Okresní soutěže na čtvrtém místě se 
ziskem 26 bodů a skóre 51:40. Hodně 
hráčů základny si už také vyzkoušelo hrát 
za mladší žáky.

František Čermák

Jarní závody v RYBOLOVNÉ TECHNICE

Rybolovná technika je sport nejen o síle, ale také hodně 
o hlavě. Kluci Pavel Gála, Jakub Procinger 

a Jakub Svoboda o tom již ví své …

Dalším závodem bylo jarní kolo LIGY MLÁDEŽE DRUŽSTEV 
sk. „B“, kterého se zúčastnilo 21 soutěžících v šesti týmech (Brno 
5, Ostrava A, Jablunkov A, Jablunkov B, Frýdek Místek a Jihlava).  

Vítězné pořadí jarního kola LIGY MLÁDEŽE DRUŽSTEV sk. „B“
1. FRÝDEK MÍSTEK – počet bodů 1.655,640
2. JIHLAVA – počet bodů 1.606,880
3. OSTRAVA A – počet bodů 1.535,800
Velkopavlovičtí soutěžící skončili na 5. místě s 1.068,960 
body. 

Z Velkých Pavlovic se závodů zúčastnili za muže Ing. Jiří Šula 
a Radek Bárta, za mládež Jakub Svoboda, Martin Svoboda, Pavel 
Gála a Jakub Procinger, kterým patří stejně jako všem pořadate-
lům poděkování za vzornou účast a organizaci.

Karolína Bártová

Pekelné soustředění trenéra Ing. Jiřího Šuly 
a svěřence Jakuba Procingera … 

Rybaření není jen o zábavě a tichém dumání 
u břehu rybníka. Cesta k získání všech potřebných znalostí 
a obratností je trnitá – děti se musí naučit nejen obsáhlou 

přírodovědnou teorii, ale také trénovat techniku 
a soustředění potřebné pro zvládnutí rybolovné techniky.
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Českého rybářského svazu, závodních 
řádů rybolovné techniky, znalosti ryb, 
ochrany přírody a životního prostředí, tak 
i dovednosti v rybolovné technice a v lovu 
ryb udicí. 

Vítězné pořadí – chlapci
1. místo – JAKUB PROCINGER
2. místo – JAKUB SVOBODA
3. místo – PAVEL GÁLA

Vítězné pořad – dívky
1. místo – JULIE ŠULOVÁ
2. místo – MARTINA KOCMANOVÁ
3. místo – SABINA HOVĚZÁKOVÁ

Hoši a děvčata, kteří se umístili na 
prvních třech místech, postoupili do kraj-
ského kola soutěže v Kroměříži.  

Vítězům gratulujeme a přejeme i do 
budoucna hodně štěstí a přesnou muš-
ku!

Výsledky soutěže 
ZLATÁ UDICE, Kroměříž

Celkové hodnocení družstev:

1. místo – Kroměříž
2. místo – Znojmo
3. místo – Brno 5

Celkové hodnocení jednotlivců:

Kategorie ŽÁCI
1. místo – Jakub PROCINGER (Brno 5)
2. místo – Dominik VYBÍRAL (Kroměříž)
3. místo – Michal SLEZÁK (Chropyně)
4. místo – Pavel GÁLA (Brno 5) 
15. místo – Martin HORÁK (Brno 5)
16. místo – Julie ŠULOVÁ (Brno 5)
17. místo – Martina KOCMANOVÁ (Brno 5)

Kategorie ŽÁKYNĚ
1. místo – Alena PATRMANOVÁ (Chropyně)
2. místo – Michaela TRÁVNÍČKOVÁ (Znojmo)
3. místo – Sabina HOVĚZÁKOVÁ (Brno 5)

Kategorie DOROST
1. místo – Petr PŘIBIL (Znojmo)
2. místo – Martin KREJČÍ (Kroměříž)
3. místo – Ladislav PATRMAN (Chropyně)
4. místo – Jakub SVOBODA (Brno 5)

 

Místní organizace Moravského rybářského svazu v Kroměříži pořádala v sobotu 
15. května 2010 svazové (krajské) kolo soutěže ZLATÁ UDICE, která prově-
řuje znalosti a dovednosti dětí a mládeže v oblasti sportovního lovu ryb udicí a rybo-
lovné techniky. Soutěže se zúčastnilo také sedm dětí z Velkých Pavlovic, Němčiček 
a Brna, jež jsou sdružovány pod Místní organizaci MRS Brno 5 – Jakub Procinger, 
Pavel Gála, Martina Kocmanová, Julie Šulová, Sabina Hovězáková, Jakub Svoboda 
a Martin Horák. 

Příjemné zázemí k náročnému celodennímu klání vytvořily břehy a krásná 
okolní příroda lovného rybníka Hráza – Bagrák (Morava 13 A) u města Kromě-
říž. Soutěž, které se zúčastnilo celkem 31 závodníků, probíhala ve třech základních 
kategoriích – ŽÁCI (do 15 let), ŽÁKYNĚ (do 15 let) a DOROST (do 18 let). 

Na programu závodů byly následující disciplíny – Lov ryb udicí – plavaná, 
Rybářské znalosti a dovednosti – testy, poznávání ryb, živočichů a rostlin a Rybo-
lovná technika – pětiboj. Celý průběh soutěží byl řízen dle ofi ciálních Směrnic pro 
zlatou udici – www.rybsvaz.cz.

Závodníci MO MRS Brno 5 byli jak v družstvu tak i v jednotlivcích velmi úspěš-
ní. Nejlépe ze všech zabodoval JAKUB PROCINGER, který se umístil na 
zlaté příčce v kategorii ŽÁCI (do 15 let).

Na konec měsíce června 2010 je plánováno 
NÁRODNÍ KOLO SOUTĚŽE ZLATÁ UDICE 
v Šilheřovicích na severní Moravě, kde budou 
Moravský rybářský svaz reprezentovat v šesti-
členném družstvu také JAKUB PROCINGER 

a PAVEL GÁLA. Klukům držíme palce a vás budeme v příštím vydání Velkopavlovického zpravodaje informovat, jak hoši 
dopadli.

Karolína Bártová

Radost ze sladkého a především zaslouženého vítězství.

Také děvčatům udice sluší! I Martince Kocmanové. 
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            jízdní kola 
AKCE vysv�d�ení – ke každému zakoupenému 

kolu - cyklocomputer nebo p�ilba zdarma !!! 
velké slevy na slune�ní brýle  RELAX 

náhradní díly a dopl�ky, funk�ní a sportovní prádlo CRAFT, MOIRA, ATEX 
zboží od 3000,-K� lze nakoupit na splátky i bez navýšení – ESSOX 
prodej dárkových a servisních poukaz� v hodnot� 300 až 1000,-K�

záru�ní i pozáru�ní servis, opravujeme všechna jízdní kola, 
provádíme opravy kotou�ových brzd, i hydraulických 

otev�eno:   po - pá   8.00 - 12.00    13.00 - 17.00    sobota   8.00 - 11.00 

Hlavní 68,  Velké Pavlovice,  tel: 519428507  www.zaf.cz  -  velo@zaf.cz 

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

PŘÍJEM
INZERCE

Ubytování 
ve 2-3 lůžkových pokojích. 

Cena včetně polopenze 
za osobu a den 

350,- Kč

tel.: 602 359 915
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Jsou věci, které si sami vybrat nemůžete. Kdy musíte vzít zavděk tím, co je, a jiná varianta neexistuje. Lep-
šího dodavatele elektřiny si teď už ale vybrat můžete!

Nejnovější nabídka elektřiny od Jihomoravské plynárenské ze skupiny RWE Vám přináší možnost svobod-
ně se rozhodnout, od koho budete elektřinu odebírat. Přepněte na výhodnější elektřinu od RWE a získáte 
atraktivní cenu silové elektřiny o 10 % nižší, než nabízí E-On a fi nanční bonus za uzavření smlouvy. Navíc 
Vám garantujeme nezvýšení výhodné ceny elektřiny až do konce roku 2011. Nabídka platí do 31. 8. 2010. 
Podrobnosti najdete na stránkách www.rwe.cz.

Chcete mít elektřinu výhodněji a dodavatele, kterého si sami vyberete? Je to tak jednoduché. Zavolejte 
na bezplatnou linku 800 331 331, navštivte kontaktní místo RWE v regionu jižní Moravy nebo kontaktujte 
pí Vladimíru Labudovou na telefonu 724 348 045 nebo e-mailu B a řekněte si o výhodnější elektřinu. 

Nabídneme Vám také tradiční vysoce profesionální služby JMP s širokou sítí kontaktních míst a NONSTOP 
zákaznický servis na telefonní lince 840 11 33 55.

Ze změny dodavatele strach mít určitě nemusíte. 
RWE vyřídí vše za Vás, bez poplatků i bez rizika. Přechodem k RWE totiž nedojde k žádným technickým 
zásahům, jako je např. výměna elektroměru.

Zkratka mít každý den výhodnější elektřinu od RWE je tak jednoduché.

Můžete si vybrat!

DÁMSKÉ ODĚVY
… prodej triček, šatů, kostýmů, spodního prádla 
    a módních doplňků

PÁNSKÉ ODĚVY
… obleky, košile, kravaty, spodní prádlo, svetry, trička

Zakázkové krejčovství - módní poradenství 
 
Kde nás najdete?
Hlavní 666, Velké Pavlovice (budova Vinia, a.s.)
tel.: 728 067 749, 519 323 464
www.elisha-mode.cz

Těšíme se na Vás!
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oznamuje, že otevřela pobočku své advokátní kanceláře ve Velkých Bílovicích v administrativní budo-
vě ZD Bílovice na ul. Podivínská, a to každou středu od 15.00 – 19.00 hod. Advokátní kancelář je 
zaměřená na poskytování komplexní právní pomoci právnickým i fyzickým osobám s individuálním 
přístupem ke každému klientovi.

Poskytuji porady, konsultace, sepisy návrhů smluv a dohod, zastupování před soudy, orgány Policie 
a správních orgánů. 

Pracuji ve všech oblastech práva: právo obchodní (založení obchodních společností, změny společ-
ností, veškerá jednání s obchodním rejstříkem), právo občanské (kupní smlouvy, dohody, sousedská 
práva, zastoupení v dědickém řízení, převody nemovitostí, vklady a změny v katastru nemovitostí),  
právo rodinné (zastoupení v rozvodovém řízení, vypořádání společného jmění manželů, zastoupení 
v řízení o výživném),  trestní právo (zastoupení v trestním řízení od podání vysvětlení až po hlavní 
líčení, zastoupení poškozeného), právo stavební (sepis stížností a rozkladů, zastoupení v jednání se 
stavebními úřady), ústavní právo (sepis ústavních stížností a zastoupení před Ústavním soudem ČR, 
sepis stížností k Evropskému soudu ve Štrasburku).

Kontakt:   Mgr. Vladimíra Píchová
         tel.:  739 150 700 
      e-mail: Pichova.V@seznam.cz

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Mgr. Vladimíra Píchová
advokátka


