
Vážení spoluobčané!

Od minulého vydání Velkopavlovic-
kého zpravodaje uplynuly dva měsí-
ce, což je období v lidském životě 
velmi krátké. Při ohlédnutí, co nám 
tyto dva měsíce přinesly, měl jsem 
obavy, že nebude v dnešním úvod-
níku o čem psát. Skutečnost je však 
jiná. Události měsíců září a října při-
nesly spoustu témat, nad kterými je 
možné se zamyslet i o nich polemi-
zovat.

Na úvod se vrátím k letošní slavnosti 
vinobraní. Ke kulturní akci, která je 
svým rozsahem ve městě během 
roku nejvýznamnější a největší. Krás-
né počasí, bohatý program, nepříliš 
vysoké vstupné. To vše mohlo být 
příslibem, že slavnost bude úspěšná 
a hojně navštívená. Bohužel se tak 
nestalo, ne vždy vše vyjde dle přá-
ní pořadatelů.  Vyhodnocení akce je 
poučením pro organizaci v příštím 
roce. Ne však na úkor kvality této 
krásné tradiční slavnosti, kterou se 
nám podařilo po letech oživit a která 
si již získala ohlas návštěvníků nejen 
z našeho regionu. Jako jedno z mož-
ných východisek pro pořadatele do 
budoucna se nabízí možné zapoje-
ní a přenesení části organizace na 
místní fi rmy, podnikatele a ostatní 
spolky ve městě.

Nově byla uspořádána a svou premi-
éru si tak zajistila již dvě diskusní fóra 
mezi zástupci města, odborníky na 
danou problematiku a občany. První 
z nich na téma „Plánování rozvoje 
sociálních služeb ve Velkých Pavlo-
vicích“, druhé na téma „Školství ve 
Velkých Pavlovicích – současnost 
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a budoucnost“. Obě setkání 
se setkala se zájmem našich 
občanů. Obě přinesla zají-
mavé poznatky, názory, otáz-
ky i odpovědi k projednávané  
problematice. Jedním z účelů 
veřejné diskuze je zamyšlení 
se nad problémy, které tíží 
naše občany, současně pak 
hledání cesty k jejich řešení. 
To se však  ne vždy ve všech 
případech zdařilo i díky vyvo-
laným emocím a vášním. Do 
příštího období jsou připra-
vována témata nová, týkající 
se životního prostředí, oblas-
ti sportu a kultury.

Co se týká kulturního vyži-
tí mládeže, zastupitelstvo 
města na svém posledním 
zasedání řešilo rovněž jeden 
ožehavý problém, kterým je 
povolení zřízení diskotéky 

v areálu bývalého objektu výrob-
ce zámkové dlažby „Duma“ v uli-
ci Nádražní. Po velké diskusi a na 
základě přijaté petice, kterou pode-
psalo 66 občanů města, zastupitel-
stvo města se zřízením diskotéky v 
tomto areálu vyslovilo svůj nesou-
hlas.

Náš život však utváří i věci pozitivní. 
Jednou z nich je nově zrekonstruo-
vaná mateřská škola. Rozsáhlé prá-
ce proběhly během uplynulých dvou 
měsíců. Po 40 letech provozu si 
vyžádalo celkovou rekonstrukci soci-
ální zařízení a další stavební úpravy. 
Celkové náklady činí více než 6,0 
mil. Kč. Rekonstrukce objektu probí-
hala částečně i za provozu mateřské 
školy. Chtěl bych proto tímto vyslovit 
poděkování všem rodičům za pocho-
pení, trpělivost i nezbytnou pomoc 
při závěrečném úklidu. Poděkování 
patří rovněž kolektivu mateřské ško-
ly, která byla uzavřena pouhé čtyři 
dny. Další čtyři týdny probíhal pro-
voz bez omezení, ale samozřejmě 
v mírně ztížených podmínkách. Dne 
17. listopadu bude v mateřské ško-
le uspořádán den otevřených dveří. 
Naši občané tak budou mít příležitost 
zavítat na chvíli do nového, krásné-
ho „světa dětí“.

Dle plánu i díky počasí dál úspěšně 
pokračují rovněž stavební práce na 
akcích města „Ekocentrum Trkman-
ka“ a „Biocentrum Zahájka“, které 
jsou investovány za podpory Evrop-
ských dotačních fondů.

Chtěl bych vyzvednout rovněž 
pár akcí, které nám dělají velkou 
radost. Jsou to investiční akce, které                 

v našem městě provádějí v součas-
né době soukromí investoři. V těchto 
dnech byla dokončena a dne 25. říj-
na slavnostně otevřena do provozu 
I.etapa rekonstrukce Šlechtitelské 
stanice vinařské. Zdá se, že po 
mnoha letech získalo naše město 
významného investora do oblasti 
vinařství. Jsou jím manželé Polia-
kovi, kteří si vzali za své vybudovat 
nový representativní vinařský podnik. 
Následovat snad bude i a.s. VINIUM, 
která zpřístupnila nádherné sklepní 
prostory ve svém areálu. A připočte-
me-li k těmto investorům i právě pro-
bíhající výstavbu „Sklepní uličky Sta-
rohorka“ Pod Starou Horou, zdá se, 
že naše vinařství může velmi radi-
kálně zvýšit svou vinařskou prestiž. 
Všem těmto investorům přeji hodně 
štěstí a zdaru v jejich další práci!

S příchodem podzimu, v měsíci lis-
topadu, skončí i turistická sezóna 
letošního roku. Po stránce návštěv-
nosti se jedná určitě o sezonu velmi 
zdařilou. Obrovský nárůst návštěv-
níků v období od jara do pozdního 
podzimu zaznamenávají všechny  
ubytovací prostory ve městě, hosté 
plní restaurace i sklípky. Zajisté se 
tak díky návštěvníkům z celé republi-
ky dostává do povědomí i dobré jmé-
no poskytovaných služeb a našeho 
městečka.

Poslední podzimní akcí  bude “Pod-
zimní šlapka, aneb ukončení turistic-
ké sezony roku 2011“, která se usku-
teční u příležitosti státního svátku 
dne 17. listopadu.  Tentokráte trošku 
netradiční zahájení se uskuteční v 
areálu nově zrekonstruované mateř-
ské školy v rámci “Dne otevřených 
dveří”. Na prohlídku mateřské školy 
bych rád pozval nejen  rodiče s dět-
mi, ale všechny další zájemce, kteří 
se běžně do školy již nedostanou. 
Další program dne poskytne účast-
níkům možnost zavítat do nově zre-
konstruovaných sklepních prostor v 
areálu  a.s. VINIUM. Dále prohlídku 
nově vystavěného vinařského pro-
vozu Šlechtitelské stanice vinařské. 
A na samý závěr pak již jen pěší 
výšlap a ukončení letošní sezóny 
pod rozhlednou Slunečná.  Místní 
organizace a spolky opět vypomo-
hou s přípravou občerstvení, jak si 
již vzaly při těchto akcích zdárně za 
své, za což jim patří dík.

Využívám příležitosti a na samý 
závěr dnešního slova na tuto akci 
rád zvu všechny zájemce z řad 
našich občanů.

Ing. Pavel Procházka



průběžně projednala a vzala na vědo-
mí informace o činnosti městského 
úřadu, zprávy o činnosti služeb města 
a o činnosti turistického informačního 
centra
projednala problematiku školství, 
sociální problematiku a přípravu pro-
jektu bytů pro seniory, zabývala se 
přípravou vinobraní 
projednala průběh investičních akcí: 
Rekonstrukce MŠ, Ekocentrum Trk-
manka, Biocentrum Zahájka, výsad-
ba zeleně ve městě u kostela, u školy 
a na Padělkách
zabývala se připomínkami k provozu 
provozovny na porcování masa na 
Bezručově ulici

Rada města schválila:

účast na akci „Novoměstské vinobra-
ní Praha“, které se konalo ve dnech 
14.-17.9.2011
přerušení provozu mateřské školy od 
1.9.2011 - 6.9.2011
uzavření nové samostatné smlouvy   
s fi rmou MSO servis spol. s r.o., Kyjov 
na vícepráce
provedení právního rozboru smlouvy 
mezi městem a MSO na vícepráce fi r-
mou „Advokátní kancelář Šimková & 
partneři s.r.o., Praha“
spolupořadatelství města na turnaji 
žáků střední školy ve fotbalu „O pohár 

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města  Velké Pavlovice
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starosty města“ 23.9.2011 a zakoupe-
ní cen pro vítěze, spolupořadatelství 
města při konání 4. ročníku Putování 
za burčákem po Modrých Horách 
podání žádosti o pronájmu pozemku 
od PF ČR pozemku KN parc.č. 871/3, 
k.ú. Velké Pavlovice, vedeného jako 
ostatní plocha, o výměře 321m2, 
jedná se o pozemek před objektem 
zámečku
žádost Gymnázia Velké Pavlovice 
o fi nanční podporu výtvarné akce 
gymnázií Velké Pavlovice a Seni-
ca – „Výtvarná dílna“ ve dnech 9. -            
11. 9.2011
spolupořadatelství výuky country tan-
ců (od 5.11.2011 v sokolovně) spolu 
se sdružením Přátelé country Velké 
Pavlovice
účast na veletrhu Regiontour 2012 v 
Brně v expozici Mikroregionu Husto-
pečsko, spolupořadatelství při 4. roč-
níku Putování za burčákem 10. 9. 
2011
dodatek ke smlouvě na rekonstrukci 
vytápění a ZTI v MŠ mezi městem a 
spol. Štambacher s.r.o., Velké Pavlo-
vice
Stipendijní řád Gymnázia Velké Pav-
lovice
zvýšení počtu žáků ZŠ ve třídě IV.A na 
31 žáků a přesun provozních fi nanč-
ních prostředků školy do fi nančních 
prostředků na platy zaměstnanců 
poskytnutí fi nancí na úhradu autobusu 
pro seniory do Senice dne 13.10.2011 
na oslavu „Den úcty starším obča-
nům“

uzavření smlouvy o pronájmu prostor 
mezi Gymnáziem Velké Pavlovice 
a fi rmou AR – autoškola, dosavadní 
smlouvy zůstávají v platnosti
uzavření smlouvy s fi rmou AZ ateliér 
na zpracování projektové dokumen-
tace pro ÚR a SŘ na Domov seniorů 
Velké Pavlovice I. etapa
spolupořadatelství soutěže výstav 
drobného zvířectva spolu s ZO 
ČSCH

Rada města neschválila:

výstavbu letní kuchyně u rodinné-
ho domku na pozemku KN parc.č. 
4641/515, k.ú. Velké Pavlovice 
odprodej akcií společnosti Česká spo-
řitelna a.s., které jsou ve vlastnictví 
města, za cenu 400,- Kč/1 akcie pro 
spol. Finance Zlín, a.s., která nabídla 
jejich odkoupení
žádost o souhlas s podnájemním 
vztahem bytu č. 2 v bytovém domě 
v ulici Zahradní – bytový dům je již 
odprodán; nájemník byt odkoupí 
nebo dostane výpověď z nájemního 
vztahu
nedoporučila odkoupení části pozem-
ku KN parc.č 88/1, cca 140m2 k.ú.      
V. Pavlovice, za účelem stavby garáže 
a odstavné plochy pro osobní auto-
mobil – pod pozemkem se nachází 
sklep, kromě toho by výstavbou došlo 
ke zhoršení průjezdu komunikace 
Stará (sanita, hasiči)

Jitka Krátká, tajemník MěÚ

Rada města se za období od vydání 
minulého zpravodaje sešla celkem 
čtyřikrát a mimo jiné se zabývala 
následující problematikou:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Nové občanské průkazy s čipem budou vydávány od 
příštího roku. Výměna však nebude povinná, takže není tře-
ba se obávat front na úřadech.

Mnohé dnes povinné údaje na novém občanském průkaze 
nebudou. Naopak na zadní straně nově přibude identifi kační 
čip a také nepovinný elektronický čip. Ten dostanou jen ti, kdo 
si připlatí 500,- Kč.

Na čip bude např. možné nahrát elektronický podpis. Pak už 
bude záležet jen na dalších úřadech, zda budou chtít občan-
ský průkaz s elektronickým čipem využít např. jako kartičku 
pojištěnce nebo zbrojní pas.

Nové občanské průkazy 
startují od ledna 2012

Z RADNICE - - - - - - - - - - - - - - - - -Z RADNICE - - - - - - - - - - - - - - - - -

•

•

•

•

•

•

•

•

O nové občanky budou žádat jen lidé, kterým po 
1.lednu 2012 skončí platnost průkazu nebo jej ztratí 
apod. Dobrovolně pak ti, kteří o něj stojí, i když mají 
stále platný doklad.

Občanka už nebude v plastu zatavená. Bude mít podob-
ný formát jako řidičský průkaz či kreditní karta. Na průka-
zu už nebudou moci být zapsány děti, manžel, manželka. 
Zůstane však možnost zapsat vysokoškolský titul. 

V budoucnu se počítá s tím, že další údaje budou voli-
telné. Člověk se bude moci rozhodnout, zda je v občan-
ce chce nebo nechce mít. Např. rodinný stav by se měl 
zapisovat pouze do konce příštího roku. Od roku 2017 
by z průkazu mělo zmizet i místo trvalého pobytu. Rodné 
číslo od roku 2020, kdy by tento identifi kační údaj měl být 
zrušen a nahrazen takzvaným „bezvýznamným identifi -
kátorem“ v podobě čárového kódu, podobnému tomu na 
zboží v obchodech. 

Dagmar Švástová
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V našem městě došlo k úpravám dopravní-
ho značení. Na ul. Hodonínská byla nově 
nainstalována dopravní značka „Zákaz 
zastavení“. Tato dopravní značka je umís-
těna ihned pod křižovatkou ul. Nádraž-
ní, Hlavní a Hodonínské a zakazuje tedy 
zastavení na celé pravé straně vozovky u 
areálu TJ Slavoj ve směru do Bořetic.

Dále byl nově vybudován přechod pro 
chodce na ul. Brněnská od sokolovny k 
pizzerii a osazeny byly i dopravní znač-
ky „Pozor děti“ na ul. Hlavní u Základní 
umělecké školy.

Z křižovatky ul. Horňanského a Bří Mrš-
tíků byla odstraněna dopravní značka 
„Dej přednost v jízdě“, která zde byla 
osazena samostatně a tedy chybně. Na 
této křižovatce nyní platí přednost vozidel 
přijíždějících zprava.
 

Odůvodnění umístění / odstranění dopravních značek:

„Zákaz zastavení“ u areálu TJ Slavoj - důvodem k umístění dopravní značky 
je konání kulturních a sportovních akcí v areálu TJ Slavoj Velké Pavlovice, 
který se nachází v bezprostřední blízkosti silnice č.421 na ul. Hodonínská.               
V současné době dochází při konání těchto akcí k situacím, které ohrožují 
bezpečnost a plynulost silničního provozu a to zejména při parkování osobních 
vozidel přímo na této komunikaci a to v místech těsně od křižovatky ul.Nádržní, 
Hlavní, Hodonínská po železniční přejezd na ul. Hodonínská. Ulicí Hodonínská 
vede značně frekventovaná silnice na trase Hustopeče - Kyjov.
V blízkosti areálu TJ Slavoj Velké Pavlovice je dostatečná kapacita parkovacích 
míst na parkovištích (ul.Hodonínská u areálu TJ Slavoj - 30 míst, ul.Tovární 
– 250 metrů od areálu Tj Slavoj 40 míst, ul.Brněnská 250 metrů od areálu TJ 
Slavoj 150 míst).

„Pozor děti“ u ZUŠ -  ulice Hlavní ve Velkých Pavlovicích je jedna z více 
frekventovaných komunikací ve městě a proto chtěli zástupci Města Velké Pav-
lovice umístěním dopravních značek docílit vyšší bezpečnosti dětí. Základní 
uměleckou školu ve Velkých Pavlovicích navštěvuje v současnosti přes 150 
žáků ve stáří od 4 let výše. 

„Přechod pro chodce“ u sokolovny - místo na silnici č.421, kde bylo dopravní 
značení provedeno, je hojně využíváno chodci k přecházení. Po silnici přechá-
zí chodci k bankomatům, prodejně potravin, prodejně květin a k autobusovému 
nádraží. Také zde přechází chodci z místní sokolovny, kde se konají kulturní 
akce, na odstavná parkoviště. 

Nejbližší přechod pro chodce k tomuto místu je vzdálen cca 200 metrů. Vzhle-
dem k tomu, že je přechod pro chodce umístěn na frekventované komunikaci, 
je u přechodu umístěna v obou jízdních směrech i dopravní značka IP6. 

„Dej přednost v jízdě“ – křižovatka ul. Bří Mrštíků a ul. Horňanského – tato 
dopravní značka byla osazena samostatně a tedy chybně. Nedoplňovalo ji 
dopravní značení hlavní pozemní komunikace. Radou města bylo odsouhla-
seno, že tato křižovatka zůstane bez dopravního značení. Bude tímto docíleno 
zpomalení jízdy řidičů přijíždějících „ze středu města“, protože ti musí dávat 
přednost vozidlům přijíždějících od domu Vlastimila Salajky. 

Podobná křižovatka, i když léta neosazená dopravními značkami, je pod ul. 
Kpt. Jaroše s ul. Horňanského. Zde platí také pravidlo tzv. pravé ruky, ale stále 
někteří řidiči jezdí tak, jakoby ul. Horňanského byla hlavní. 
  

Petr Hasil, Městská policie Velké Pavlovice

Řidiči pozor! Změna dopravního značení

Ve středu, dne 21. září 2011, se v zasedací síni na radni-
ci konalo první zasedání Sboru zástupců, jehož členové 
byli zvoleni vlastníky půdy v katastru Velkých Pavlovic. 
Členové sboru zástupců jsou poradním orgánem při 
Komplexní pozemkové úpravě ve Velkých Pavlovicích. 
Předsedou Sboru zástupců  byl zvolen Ing. Zdeněk Kar-
ber. 
Tématem prvního zasedání byly návrhy realizace tzv. 
společných zařízení – obnova původních cest, výsad-
ba stromořadí a alejí, remízků, napajedel a řady dalších 
věcí, které by měly zkrášlit a chránit krajinu.

Ing. Zdeněk Karber

První zasedání Sboru zástupců 
Komplexní pozemková úprava

Živá diskuse nad katastrálními mapami Velkých Pavlovic.
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Diskusní fórum na téma  SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Ve středu podvečer, dne 7. září 2011, se v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích uskutečnilo veřejné 
diskusní fórum na téma: „Plánování rozvoje sociálních služeb ve Velkých Pavlovicích“. Předmětem tématu se staly pře-
devším sociální služby pro seniory.
Stáří je přirozenou fází lidského života, která je spojena se zvýšenými nároky na zdravotní a sociální péči, postupně dochází 
ke ztrátě soběstačnosti jedince, roste závislost na dalších osobách a sociálních službách. Za ideální jsou považovány sociální 
služby poskytované co nejblíže občanům, aby mohli i ve svém stáří setrvat ve vlastním domácím prostředí, v blízkosti svých 
příbuzných a přátel.
O sociálních službách, poradenství, sociální péči, 
prevenci v našem regionu přítomné občany infor-
moval pan Bc. Tomáš Laz, vedoucí Sociálního 
odboru Městského úřadu v Hustopečích. Prak-
tický lékař pan MUDr. Petr Kos do diskuze před-
ložil návrh na menší denní stacionář, tj. zařízení 
umožňující péči o občany, kteří jsou odkázáni na 
pomoc druhých. 
Starosta města pan Ing. Pavel Procházka před-
stavil studii na výstavbu malometrážních bytů pro 
seniory. Součástí komplexu několika bytových 
jednotek je současně i zázemí pro poskytování 
některých služeb pro starší občany. Realizace 
projektu bude záležet na tom, jak se podaří pro 
tyto záměry získat fi nanční prostředky. Doufejme 
tedy, že nám bude štěstí nakloněno a v blízké 
budoucnosti i naši občané získají tolik potřebné 
zázemí sociálních služeb.

Dagmar Švástová
Účastníci prvního diskusního fóra s tématikou sociálních služeb.

„Školství ve Velkých Pavlovicích – 
současnost a budoucnost“ se stalo 
tématem v pořadí druhého veřejného 
diskusního fóra, které se uskutečni-
lo ve středu 21. září 2011 v zasedací 
místnosti městského úřadu.
Technické vybavení tohoto nově opra-
veného prostoru nabídlo veřejnosti 
možnost seznámit se v zajímavém 
podání s podrobnou prezentací jed-
notlivých škol.  Problematiku základ-
ního školství představil ředitel základní 
školy pan RNDr. Ludvík Hanák. Pro-
stor druhé půle večera byl věnován 
působnosti zdejšího gymnázia, které 

Diskuzní fórum na téma
ŠKOLSTVÍ VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

svou prezentací představil ředitel pan 
PaedDr. Vlastimil Kropáč.
Diskuse se zúčastnil v hojném zastou-
pení pedagogický tým obou škol, 
výchovní poradci, zástupci rady rodičů, 
střediska volného času, mnozí rodiče a 
zástupci města. Zúčastněným byl dán 
prostor pro informace, otázky a odpo-
vědi, které samozřejmě nelze vyře-
šit na jednom jediném zasedání. Co 
mimo jiné trápí nejen naše školy, neboť 
problém je celorepublikový, je úbytek 
žáků způsobený sníženou porodností 
v uplynulých letech. 
Je třeba si zároveň uvědomit široké 

spektrum dané problematiky, kterou je 
výchova a vzdělání dětí. Úcta k dítě-
ti, učiteli i rodiči jako k jedinečným a 
neopakovatelným lidským bytostem s 
vlastními právy, potřebami, zvyklostmi 
a odlišnostmi, je nejen v působnosti 
školy, která nabízí bezpečné prostře-
dí, kde může dítě i pedagog s důvěrou 
rozvíjet svoji přirozenost, originalitu a 
fantazii. Vše za nás rodiče nezastane 
pedagogický tým lidí, byť s laskavým 
osobním a taktním přístupem. Svou 
důležitou a nezbytnou roli ve výchově 
a vzdělání dítěte musí nezbytně plnit i 
jeho rodinné zázemí.

Dagmar Švástová

Vážení spoluobčané! 
 Pokud se na Vaší ulici vyskytne závada na veřejném osvětlení nebo místním rozhlase, nahlaste tuto skutečnost 
ihned na Městském úřadě ve Velkých Pavlovicích (tel.: 519 365 340) a vyčkejte. Opravy jsou vždy prováděny v co nej-
kratším možném termínu, avšak není v našich silách zajistit je obratem. Z fi nančních důvodů jsou proto fi rmám zadávány 
opravy ve větším rozsahu.  
 Dále žádáme občany, aby sběr papíru vždy pevně svazovali provázkem a nebo jej ukládali do papírových krabic, 
taktéž pevně svázaných. Usnadníte tím manipulaci se sběrem a zamezíte případnému rozsypaní.

Děkujeme Vám za pochopení!
Karolína Bártová

.................Informace pro občany města...............
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Ani hodovní dny plné veselí a dobré nálady neodradily van-
daly od svého jen těžce pochopitelného řádění. Pro tento-
krát si vyhlídli jako svůj cíl prostranství pod rozhlednou Slu-
nečná na cestě mezi Velkými Pavlovice a Bořeticemi. 
Pravděpodobně jim bylo trnem v oku odpočinkové místo s 
lavičkami. Kdopak ví, kolik silných chlapců muselo těžkou 
kládu, která slouží k posezení návštěvníků, zvednout a 
následně i poničit mladé keře vinice, kam kládu odhodili. 
Spíše než škoda, která nám byla způsobena, nás mrzí 
poznání, jací lidé mezi námi žijí. Proč nejsou schopni spíše 
pomáhat než ničit?

Vandalové měli opět „svůj den“, 
jen těžko pochopitelné...
(16. 8. 2011)

T•E•L•E•G•R•A•F•I•C•K•Y• • • • • • • • • • 

Hasiči zasahovali proti včelám 
i proti ohni
(21. 8. 2011)
V neděli 21. srpna zasahovali velkopavlovičtí hasiči u 
59. a 60. zásahu roku 2011. Odpoledne, po příjezdu ze 
soutěže v Hrubé Vrbce, odstraňovali vysavačem hmyz 
z „dutin“ domu na ul. Ořechová a večer, po dvaadvacá-
té hodině zasahovali u požáru plechové garáže vedle 
seníku v Kobylí. K dalšímu zásahu vyjížděli den na to,v 
pondělí ráno, v 6.02. Hasiči byli povoláni k požáru nena-
hlášeného pálení na skládce v obci Šakvice. Jednalo se 
o skládku obecní a požár byl nahlášen pravděpodobně 
od turistů z Novomlýnských nádrží.

Pravděpodobně tak si představují vandalové „pěkné 
posezení“ mezi vinicemi.

Burgundsko ve Francii je oblastí, kam zavítali, v rámci výměn-
ného družebního pobytu do známého Echenonu, již mnozí 
naši občani i občané z blízkého okolí.
Vždyť první setkání našich a francouzských občanů se usku-
tečnilo v Echenonu již v roce 1992. Za ta léta byla, často i přes 
jazykovou bariéru, navázána četná přátelství, která u mnohých 
rodin, přestože roky neúprosně běží a všichni účastníci stejně 
stárnou, přetrvávají dodnes. Společně strávené dny, chvíle a 
okamžiky během všech setkání, jsou nesmazatelně vryty v 
myslích všech účastníků. Konečně i ta jazyková bariéra byla 
u mnohých zdárně prolomena, neboť někteří účastníci pilně 
studují česká i francouzská slovíčka.
Ne jinak tomu zajisté bude i během několika srpnových dnů, 
které v příštím roce strávíme s našimi francouzskými přáteli 
ve Francii a společně tak oslavíme 20. výročí přátelství. Pobyt 
účastníků naší výpravy je naplánován ve dnech od 30.7. - 
5.8.2012. 
Náš pobyt je v současné době v Echenonu již pilně připravo-
ván. Jeho součástí je dvoudenní návštěva Paříže, zámek Ver-
sailles, města Auxonne a Dole, pobyt v Echenonu a blízkém 
okolí, prostě návštěvy za poznáním krás, historie i současnosti 
této velké země, pobyt v rodinách, společná večerní posezení, 
ochutnávky vín. Program je vždy velmi bohatý. Ubytování a 
stravování pro účastníky je zajištěno v rodinách. 

Vzájemné výměnné pobyty se konají vždy jednou za dva 
roky. Pokud by měl někdo z občanů zájem o zapojení se 
do navázání nových přátelství, může se přihlásit, případně 
získat bližší informace na městském úřadě.
Prožité zážitky z poznání každodenního života lidí žijících v 
jiné zemi vám neumožní žádný jiný zájezd s cestovní kan-
celáří.
Náklady na zájezd do Francie jsou z velké části tvořeny 
hrazením dopravy. Vlastní pobyt ve Francii a stravová-
ní zajišťují francouzští přátelé. Naopak při další návštěvě 
Francouzů u nás se naši účastníci zavazují, že se stejným 
způsobem musí postarat o své hosty. Zájezd je vhodný jak 
pro jednotlivce, tak i pro rodiny.
Protože přátelé v Echenonu již čekají na naši odpověď, je 
třeba provést průzkum zájmu velkopavlovických občanů o 
pobyt ve Francii v příštím roce již nyní. 
Pokud se rozhodnete zúčastnit se výpravy, neváhejte 
a nahlaste se prosím již nyní na Městském úřadě ve 
Velkých Pavlovicích! 

Dagmar Švástová
Kontakt:
Městský úřad Velké Pavlovice
svastova@velke-pavlovice.cz 
tel.: 519 365 345, 777 736 412

Družební vztahy „Echenon – Velké Pavlovice“ se dále rozvíjí...
CHCETE SE ZÚČASTNIT DRUŽEBNÍHO 

POBYTU VE FRANCII?

Včelkám se až příliš zalíbilo pod okapem rodinné-
ho domku. Krom ohně, vody, vyprošťování z aut či 

záchrany koťat z vršků vysokých stromů, se pro tento-
krát museli hasiči pustit do boje s bodavým hmyzem.
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Setí řepky  
(23. 8. 2011)
Velkopavlovičtí zemědělci vyseli koncem srpna na poli 
v trati Nadzahrady ozimou řepku a tím prakticky zahájili 
nový hospodářský rok. Podle staletých selských zkuše-
ností je ideální, když se za secím strojem práší, osivo se 
pak dostane dobře do půdy. Letos tomu tak opravdu bylo 
– tropické počasí napomohlo stařičkou pranostiku naplnit 
beze zbytku, úroda snad tedy bude bohatá. Avšak práce 
zemědělců byla v takových podmínkách skutečně velmi 
fyzicky vyčerpávající.

Montáž konstrukce 
„Zastavení pod rozhlednou“
(23. 8. 2011)
Koncem letních prázdnin 
zahájili pracovníci Služeb 
města Velké Pavlovice 
montáž konstrukce turis-
tické odpočívky „Zasta-
vení pod rozhlednou“ na 
trase cyklostezky Modré 
Hory. Na zbudování odpo-
čívky získalo Město Velké 
Pavlovice fi nanční dotaci z 
Nadace Partnerství o.p.s. 
z programu Greenways. 
Autorem stavby, která 
navazuje svým vzhledem 
na kapličku sv. Urbana a 
areál rozhledny Slunečná, 
je místní projektant Josef 
Veverka.

Návštěva v Arboeku
(24. 8. 2011)
Město Velké Pavlovice  získalo fi nanční prostředky z EU 
na projekty ozelenění intravilánu města. Projektantka těch-
to výsadeb  Ing. Jana Kůrová z Brna a místostarosta Ing. 
Zdeněk Karber navštívili okrasné školky fi rmy Arboeko  ve 
Smržicích  u Prostějova, kde si v doprovodu Ing. Davida 
Podhorského prohlédli výsadbový materiál, který bude na 
podzim vysazen v ulicích a parku města.

Šlechtitelská stanice montuje 
technologii
(24. 8. 2011)
Rodinné vinařství Poliak -  Šlechtitelská stanice vinař-
ská Velké Pavlovice a.s. vstupuje do fi nále s pracemi na 
výstavbě haly na výrobu vína. Dodavatelská fi rma Osička 
s.r.o. z Velkých Bílovic dokončila koncem letních prázdnin 
stavební práce a poté byly do haly dopraveny nerezové 
tanky, jež jsou součástí vlastní výrobní technologie.

Vinařská ulička Starohorka
(23. 8. 2011)

Developerský projekt – Vinařská ulička Starohorka fi rmy 
Mons Antiquus , s.r.o. začala o prázdninových měsících 
roku 2011 nabývat konkrétní podobu. Po výkopových pra-
cích a přesunutí značného množství zeminy se začalo       
s výstavbou objektů - jak vinných sklepů, tak i „presúzú“.

Nosná konstrukce pro krovy připravena, tesaři 
se mohou dát do práce.

Řepka je v zemi, nový hospodářský rok začíná. 
Doufejme, že bude úrodný!

Vinařská ulička Starohorka roste přímo před očima.

Tesaři na střeše Zámečku
(22. 8. 2011)
Subdodavatelská tesařská fi rma začala koncem měsíce 
srpna 2011 s montáží dřevěného krovu na střeše Zámeč-
ku. Současně s tesaři pracovali na stavbě také zedníci, 
tesaři, elektrikáři, instalatéři a další řemeslníci.

Pod Slunečnou se začíná 
s montáží konstrukce nového odpočívacího místa.

Arboeko Smržice – ráj zeleně i pro Velké Pavlovice.
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Presúzní sbor zazpíval na 
festivalu ICE WINE DU MONDE
(4. 9. 2011)

Nedaleký Lednicko-valtický areál pořádal ve dnech         
3. a 4. září 2011 Open Air festival ICE WINE DU MON-
DE, kam byl jako jeden z příjemných folklórních bodů 
bohatého programu přizván i velkopavlovický mužác-
ký pěvecký Presúzní sbor. Mužáci zde vystoupili spolu                            
s ženským pěveckým sborem z Moravské Nové Vsi. 
Svým pěveckým uměním tak zpestřili vedle Velkopavlo-
vického vinobraní další vinařskou akci konanou v regio-
nu jižní Moravy.

Krovy na Zámečku hotové
(6. 9. 2011)
Dodavatelská fi rma dokončila o prvním zářijovém týdnu 
montáž krovů na střeše Zámečku a začala osazovat izo-
lační prvky střešního pláště. Po několika týdnech nároč-
ných prací, kdy byla sejmuta stará střecha a vyměněny 
stropy, se tak zkonkretizoval nový vzhled budovy.

Hříbata ve výběhu
(25. 8. 2011)
Dvě hříbátka plemene hafl ing, hřebeček Cézar a klisnič-
ka Charlota, která se v květnu narodila dvěma kobylkám 
pana Nesvadby, si během letních dnů užívala ve výběhu 
krásného počasí. Z mateřského mléka přirozeně přešla na 
krmení trávou a senem. Kromě jídla a spánku je pro jejich 
zdravý vývoj důležité i hraní. Při něm se hříbata naučí růz-
né způsoby chování, které budou později potřebovat.

Milá hříbátka brzy dospějí, budou z nich nádherní koně.

Druhá polovina měsíce srpna 2011 se nesla v celé 
České republice ve znamení tropických veder – padal 
jeden teplotní rekord za druhým. Díky meteostanicím 
od fi rmy AMET si můžeme nyní udělat přehled o tom, 
jak v tomto období sluníčko rozpalovalo vzduch ve 
Velkých Pavlovicích. Od 26. do 31. srpna 2011 byla 
denně překročena tropická třicítka – 21. 8. – 31,6°C, 
22. 8. – 35,1°C, 23. 8. – 35,6°C, 24. 8. – 35,8°C,                 
25. 8. – 36,2°C a 26. 8. bylo naměřeno neuvěřitelných 
36,8°C. Tím se bezezbytku potvrdilo tvrzení, že jsou 
Modré Hory jedním z nejteplejších míst v ČR.

Teplotní rekordy padaly i ve 
Velkých Pavlovicích
(26. 8. 2011)

Také na konci prázdnin měli 
hasiči plno práce
(27. 8. 2011)
V sobotu, dne 27. srpna 2011, vyjížděla jednotka SDH 
Velké Pavlovice k požáru do Rakvic. V době příjezdu na 
místo zásahu se zde nacházela jednotka SDH Rakvice 
a bylo zjištěno, že se jedná o požár hnojiště. Vozidlo 
JSDH Rakvice Tatra CAS 24 bylo doplněno naším vozi-
dlem Tatra 148 CAS 32. Z dalšího velkopavlovického 

Velkopavlovický mužácký Presúzní sbor 
se zpěvačkami z Moravské Nové Vsi.

Nové dřevem vonící krovy zámečku čekají na 
položení střešní krytiny.

Do nové výrobní haly Rodinného vinařství Poliak – ŠSV 
V. Pavlovice, a. s. byly nainstalovány nezbytné nerezové tanky.

vozidla MAN CAS 20 byl natažen proud „C“ a proud 
vysokotlaké vody.
K dalšímu požáru vyjížděli hasiči ve středu 31. srpna 
krátce po osmé hodině – jednalo se o nahlášené pále-
ní klestí v katastru města Hustopeče. Požár byl ozna-
men z vlaku, ale na jiném místě, než bylo pálení nahlá-
šeno, proto  byly jednotky z Rakvic, Velkých Pavlovic               
a Hustopečí povolány. Na místě bylo zjištěno, že požár 
byl nahlášen u Staroviček, ale hořelo u průmyslové 
zóny v Hustopečích.
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Ve městě porostou nové stromy
(26. 9. 2011)
Dodavatelská fi rma Zábojník z Bystřice pod Hostýnem 
začala koncem měsíce září 2011 s výsadbou mladých 
stromků a to na ulicích Bratří Mrštíků, Kopečcích, Horňan-
ského a Růžová. Jedná se o zahradní odrůdy javorů, aká-
tu, třešní a jeřábů. Výsadbový materiál pochází ze školek 
Arboeko a.s. ze Smržic u Prostějova. Autorkou projektu je 
zahradní architektka Ing. Jana Kůrová z Brna. Výsadba 
zeleně je dotována fi nančními prostředky z EU.

Základní škola spustila nové 
webové stránky
(30. 9. 2011)
Dne 30. září 2011 uvedla Základní škola Velké Pavlo-
vice do zkušebního provozu novou podobu svých ofi-
ciálních webových stránek. Naleznete je pod adresou 
www.zs.velke-pavlovice.cz. Nové stránky mají moder-
ní design, menu je přehledně členěné a návštěvník 
na nich snadno najde všechny požadované informa-
ce. Prozatím stránky ještě nejsou zcela naplněné a 
tak během jejich plnění zůstávají v provozu i původ-
ní webové stránky školy, které nalezete pod adresou 
http://old.zs.kybersoft.com/.

Popletené kaštany
(3. 10. 2011)
Neobvykle teplé září s průměrnou teplotou 17,9 °C 
dokonale popletlo kaštany u sokolovny. Ty sice sha-
zují listí i kaštany, jak se na začátek října sluší a patří, 
ale zároveň se také zazelenaly svěží zelení mladého 
listoví a do dálky svítí bílé svíce květů.

Říjen – neříjen, kaštany kvetou jako na jaře ☺!

Stromořadí 
na Růžové a Kopečcích
(4. 10. 2011)
Z dotačního  projektu EU na výsadbu zeleně ve městě 
byly vysazeny na ulicích Kopečky a Růžová stromořadí 
v zeleném pásu kolem vozovky. Na Kopečcích poroste 
kultivar akátu – Robinia pseudoacacia „Umbraculifera“ 
a jeřáb Sorbus intermedia thuringiaca „Fastigiata“, kte-
rý je vysazen i na ulici Růžová. Stromy pocházejí ze 
školek fi rmy Arboeko ve Smržicích.

Hantály se otevřely veřejnosti
(6. 10. 2011)
Firma Hantály a.s. připravila na čtvrtek 6. října 2011 
Den otevřených dveří. Zájemci z řad veřejnosti, ale 
také žáci a studenti místních škol si v provozu pro-
hlédli drtící a třídící linku na stavební suť a ukázku 
zpracování biologického odpadu, který vzniká při údrž-
bě veřejné i soukromé zeleně, na kompost. Především 
se všichni návštěvníci poučili o důležitosti třídit odpad 
a prohloubili své poznatky o tom, jak odpad správně 
třídit.

Nové stromky jsou nejen krásnou ozdobou města, 
ale také jejich plícemi.

Hantály nejen odpad zpracovávají, ale také se snaží 
naučit širokou veřejnost odpad správně třídit.

Zámeček takřka pod střechou
(13. 9. 2011)
Subdodavatelská fi rma pracovala během celého měsí-
ce září na rekonstrukci střechy Zámečku. A to dokonce 
i o víkendech, kdy se snažila využít příznivého počasí             
k montáži krovu a všech složek střešního pláště. Na ten 
pak přišly položit tašky bobrovky.

Zámeček těstě před položením střešní krytiny.
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Ulici Horňanského v nové čtvrti Padělky ozdobí zjara  
krásné květy sakur.

Výsadba sakur 
na ulici Horňanského
(3. 10. 2011)
Pracovníci dodavatelské fi rmy Zábojník vysadili podle 
projektu zahradní architektky Ing. Jany Kůrové z Brna 
na ulici Horňanského alej sakur, konkrétně kultivaru 
Prunus serrulata „Royal  burgundy“. Tato sakura má 
tmavě purpurové listy a  plné sytě růžové květy, kte-
ré se objeví na stromech na přelomu dubna a květ-
na. Roste pomaleji a vytváří kompaktní středně velké 
koruny. Vysazené stromy jsou upevněny ke kůlům a 
kmínek je obalen jutovým pásem, který chrání před 
sluncem i škůdci.

Nové odstavené parkoviště na ul. Hlavní.

Odstavné parkoviště
(11. 10. 2011)
Pracovníci služeb města vybudovali pod odbočkou z 
Hlavní ulice odstavné parkoviště, na kterém může stát 
až pět vozidel. Nové parkoviště svým dílem přispěje k 
řešení trvalého nedostatku parkovacích míst ve měs-
tě.

Revitalizace zeleně u kostela
(12. 10. 2011)
Během měsíců září a října 2011 probíhala v okolí 
místního kostela výsadba nové zeleně a současně i 
úprava parčíku mezi kostelem a budovou I. stupně ZŠ. 
U kostela byly nahrazeny stromy, které byly na jaře 
poraženy z důvodu špatného zdravotního stavu. Dále 

Péče o městskou zeleň
(13. 10. 2011)

Pracovníci sadov-
nické skupiny měs-
ta se pustili cca        
v polovině měsíce 
října do přihnojo-
vání stomů a keřů 
v parcích, stromo-
řadích a alejích. 
Draselné hnojivo 
připraví rostlinná 
pletiva na zdár-
né přezimování. 
Následovat budou 
opravy chráničů 
proti okusu zvěří.

Výsadba nových stromů a úprava parku u kostela

Nová zeleň ve 
městě potřebuje 
pravidelnou péči 
spočívající i ve 

výživě v podobě 
vhodných hnojiv.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

se pracovníci Služeb města pustili do práce na úpra-
vě parčíku. Byly zde vybudovány nové odpočinkové 
plochy, chodníčky a relaxační trávníkové plochy. Tyto 
úpravy patří do projektu revitalizace zeleně, na který 
byly získány prostředky z dotačních titulů.
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 Během měsíců srpna, září a října 2011 pro-
běhla rozsáhlá rekonstrukce budovy velkopavlo-
vické mateřské školy, která byla vystavěna v roce 
1970, tedy před více než čtyřiceti lety.
 Práce byly zahájeny okamžitě po odsouhla-
sení pětimilionové dotace, tedy v polovině měsí-
ce srpna 2011. Město Velké Pavlovice žádalo 
o fi nanční grant v minulosti opakovaně, avšak 
bohužel vždy bez úspěchu. Generální oprava 
byla však nezbytná. Dlouhá léta se školka potýka-
la s častým zatékáním střechou a postupem času 
přestala splňovat přísné hygienické normy.
 V rámci rekonstrukce byla opravena vodoin-
stalace včetně odpadů, na řadu přišly topenář-
ské práce, dále byly nově obloženy kachličkami          
a dlažbou šatny, kuchyňky, umývárky a WC. 
 Interiérové práce probíhaly v měsíci srpnu              
a na začátku měsíce září, tedy v obodobí letních 
prázdnin. Z důvodu potřeby tyto opravy bez pří-
tomnosti dětí co nejrychleji dokončit byly prázd-
niny operativně prodlouženy až do středy 7. září 
2011. Ještě jednou bychom chtěli tímto rodičům 
poděkovat za pochopení časově vypjaté situace.
Se zahájením trošku zpožděného nového školní-
ho roku se naplno rozjely i práce exteriérové.        
 V první etapě byla opravena střecha. Dne 14. 
září 2011 byla dokončena demontáž střech obou 
pavilonů mateřské školy. Byly strženy vrchní vrstvy 
lepenky, odstraněna zničená izolace polystyrenu 
a heraklitu. Celkem bylo odvezeno 64 m³ štěr-
kového násypu. Poté následovala pokládka nové 
kvalitní izolace, zateplení a  položení ochranné 
nepromokavé vrstvy.
 Druhá a zároveň i konečná etapa spočívala            
v zateplení budovy a fasádě. Na novou tepelně-
izolační vrstvu byla nejprve nanesena podklado-
vá vyrovnávací fasáda, na kterou byl poté pro-
veden fi nální nátěr v barvách zelené, oranžové                  
a dvou odstínech šedé. Z lešení se celá mateřinka 
vyloupla v polovině měsíce října, kdy následova-
ly již jen dokončovací práce a úklid stavebním 
materiálem zavezené zahrady. 
 Doufáme, že se dětem i rodičům změny          
k lepšímu líbí a že jsou spokojeni. Školka skuteč-
ně nádherně prokoukla. Září novotou, čistotou          
a získala opět o něco modernější vzhled.

Karolína Bártová

Čtyřicetiletá 
mateřinka

prošla 
náročnou 

rekonstrukcí

PUBLICISTIKA - - - - - - - - - - - - - -  PUBLICISTIKA - - - - - - - - - - - - - -  

Mateřinka a přilehlá školní zahrada v období rekonstrukce.

Demolice staré střechy.

Nové umývárky již slouží dětem.
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V českých zemích sahá tradice rybníkářství 
až do 12. století. Tradiční rybníkářskou 
oblastí jsou sice jižní Čechy, ale rybníky 
byly zakládány po celém území dnešní 
České republiky, jižní Moravu nevyjímaje.
Rybníky mají po stránce biologické, kra-
jinářské i estetické mimořádný význam 
v jinak intenzivně zemědělsky využívané 
krajině. V České republice se v současné 
době nachází okolo 21 000 rybníků. Jejich 
počet se za několik posledních desetile-
tí už prakticky nemění. Pokud vznikne 
nebo se obnoví nový rybník, je to událost 
veskrze vzácná, zasluhující si mimořád-
nou pozornost široké, především přírodu 
milující, veřejnosti.

Velmi příjemná je tedy informace, že se 
tak děje právě u nás, ve Velkých Pavlovi-

Již dříve dával všude přítomný rákos tušit, že se zde vodě více než daří...

Ve Velkých Pavlovicích vzniká
BIOCENTRUM ZAHÁJKA

cích. Začátkem měsíce září 2011 se začalo 
v katastru našeho města, v trati Rybník 
nedaleko bývalé cihelny, budovat BIOCEN-
TRUM ZAHÁJKA, jehož nejvýznamnějším a 
současně i nejviditelnějším bodem bude 
rybník. Vodní plocha se v těchto místech 
již dříve nacházela a tak se jedná o zno-
vuobnovení přirozené podoby zdejší kra-
jiny. 

První výkopové práce byly zahájeny dne   
6. září 2011, kdy bagry dodavatelské fi rmy 
Ekostavby Brno a subdodavatele Strojrent 
Brno začaly odstraňovat první skrývku 
ornice před takřka dvě sta lety vysušeného 
rybníka. Jeho zavezená plocha přeměněná 
na pole měla sloužit k pěstování tehdy vel-
mi potřebné a rentabilní cukrové řepy. Jen 
za pár dnů prací se v terénu začaly rýsovat 

kontury budoucích břehů a také nezbyt-
ných příjezdových cest pro těžkou techni-
ku, která bude po celou dobu na náročné 
stavbě pracovat.

Voda začala nastupovat prakticky oka-
mžitě, čímž nastal velevzácný historic-
ký okamžik. Po 172 letech od vypuštění 
starodávného rybníka se v této lokalitě 
opět objevila voda - v místech původního 
rybníka vzniká nové BIOCENTRUM ZAHÁJ-
KA. To se bude rozkládat na 8,5 ha trva-
le podmáčené plochy, která není vhodná 
pro zemědělské využití. Vznikne zde nová 
vodní plocha o výměře více než 3,5 ha s 
hloubkou vodo do 2,0 m.

Okolo samotného rybníka bude vysazena 
nová zeleň a vytvořena soustava tůněk 
určených pro rozvoj rozmanité fl ory a fau-
ny, tedy pro rostlinky a živočichy, které do 
našeho biotopu přirozeně patří, mají zde 
ideální podmínky pro život. Lidé by v areá-
lu protkaném nezpevněnými cestami měli 
získat příležitost k pozorování vodních 
organismů a kochat se krásou, vůněmi a 
bohatostí rostlinstva.

V plánu je také vytvořit na území BIOCEN-
TRA ZAHÁJKA naučnou stezku s citlivě do 
terénu zasazenými informačními tabu-
lemi, kde se lidé dovědí spousty zajíma-
vostí. Například to, že rybník u něhož se 
právě nacházejí je označován jako rybník 
„nebeský“, což znamená, že nemá přiroze-
ný přítok. Jeho voda je pouze vodou spod-
ní, přirozeně nastupující podmáčeným 
podložím. Odtok je pak operativně regu-
lován v návaznosti na počasí. Příjemné 
určitě bude také projít se po molu umís-
těném přímo nad vodní hladinou, odkud 
bude přímo ideální sledovat z blízka život 
a hemžení živočichů pohybujících se nad i 
pod vodní hladinou.
Hloubení samotného rybníka bude hotové 
do konce roku 2011, veškeré další práce 
pak do 31. prosince 2013.

Stavba rybníka je součástí projektu – Vel-
ké Pavlovice: Biocentrum Zahájka, v rám-
ci  Operačního programu životní prostře-
dí jež je součástí  Evropského fondu pro 
regionální rozvoj s mottem: PRO VODU, 
VZDUCH A PŘÍRODU. Dotace z EU činí  95% 
nákladů, 5 % je dotace ze Státního fondu 
životního  prostředí České republiky.

Město tímto počinem tak postupně pro-
vádí kroky, které mají zlepšit životní 
prostředí a oživit krajinu v okolí Velkých 
Pavlovic. 

Karolína Bártová
Jakmile se odkrylo prvních pár desítek centimetrů zeminy, začala rychle 

nastupovat spodní voda. Přirozená lokalita vhodná pro rybník se nezapře.
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Hejna špačků jsou obávanými škůdci zrajících vinohra-
dů. Velkopavlovický vinař Radomil Baloun se v letošním 
roce rozhodl pro přirozenou ochranu vinic za pomoci 
sokolníka. 
Pan Ondřej Izsáf  ze Zbýšova u Brna hlídal vinice v trati 
Nadzahrady se svými dvěma rarohy. Raroh velký – Fal-
co cherrung je přirozený predátor špačků. Pan sokolník 
pracuje se dvěma tříletými samci z domácího odchovu. 
V letošním roce pan Izsáf působil také v kanadské Brit-
ské Kolumbii, kde hlídal s dravci borůvkové plantáže. 
Draví ptáci se nejvíce využívají při ochraně letišť proti 
hejnům ptáků, která by mohla ohrozit startující a přistá-
vající letadla.

Ing. Zdeněk Karber

Na Balounovy vinice dohlížel letos sokolník

Velmi nás potěší, bude-li odpočívka co nejdéle, k potěše 
všech a bez úhony, sloužit putujícím.

Všechno jednou končí, i předlouhé letní prázdniny. Avšak žádné 
smutnění, i loučení může být krásné a veselé!

Odpočívka „Zastavení 
pod rozhlednou“
slouží turistům

Děti se loučily 
s prázdninami

V sobotu, dne 27. srpna 2011, se již potřetí v areálu 
Nadzahrady pod rozhlednou Slunečná konala akce pro 
děti „Rozloučení s prázdninami aneb prázdniny sú fuč“. 
Krásné slunečné počasí přilákalo pod rozhlednu nejen 
nejmenší caparty, ale i jejich rodiče. 
Pro děti byly připraveny nejrůznější soutěže, projížď-
ky na koni, ukázky výcviku služebních psů, diskotéka 
a opékání špekáčků, avšak největším lákadlem pro ně 
byla prohlídka hasičského auta. Snad každé dítě, které-
ho byste se v té chvíli zeptali, čím bude, by vám odpo-
vědělo jednoznačně - „hasičem“.

Věra Procingerová

Město Velké Pavlovice získalo grant od Nadace Partnerství 
na vybudování odpočívky na křižovatce cyklostezek pod roz-
hlednou Slunečná. Z nadačního programu Greenways bylo 
vybudováno odpočinkové místo, které vyprojektoval pan 
Josef Veverka ze studia Top Designe z Velkých Pavlovic.
Na realizaci stavby se podíleli pracovníci stavební skupiny 
Služeb města Velké Pavlovice a další místní fi rmy - kovář pan 
Petr Valoušek, stolařství pana Miroslava Škrobáka a grafi cké 
studio pana Martina Otáhala.
Pro všechny návštěvníky, ať už pěší, na kole nebo in-line 
bruslích, je připravena pergola s posezením, stojan na kola, 
odpadkový koš a schránka na informační turistické letáky, 
avšak především informační tabule, která představuje Velké 
Pavlovice jako město vína a meruněk.
Infotabule pojednává o historii i současnosti vinohradnictví 
a vinařství, představuje odrůdy révy vinné vyšlechtěné ve 
Velkých Pavlovicích a seznamuje se spolky, fi rmami a se 
druženími, která se zabývají vinařstvím, jež má ve Velkých 
Pavlovicích písemně doloženou  tradici již 760 let.
V sobotu, dne 10. září 2011, místostrosta Velkých Pavlovic 
Ing. Zdeněk Karber slavnostně přestřihl pásku společně s 
turisty, kteří byli účastníky IV. ročníku „Putování za burčákem 
po Modrých Horách“ a tak ofi ciálně uvedl novou odpočívku 
do provozu.

Ing. Zdeněk Karber

Sokol pana Ondřeje Izsáfa pomáhal letos plašit nezvané špačky 
nad velkopavlovickými vinohrady.
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Kaplička sv. Antonína Paduánského po roce...

Sněhobílá kaplička sv. Antonína Paduánského s dřevěnou 
plastikou svého světce, patrona za nalezení ztracených věcí; 

manželství; žen a dětí, chudých, cestujících; za šťastný porod, 
proti neplodnosti; františkánů a mnoha dalších.

Kaplička sv. Antonína Paduánského na Příčníkách 
byla před rokem velmi citlivě zrekonstruována a díky 
svému krásnému svěžímu vzhledu také zaslouženě 
zvítězila v hlasování široké veřejnosti v soutěži          
„O nejlépe opravenou památku jižní Moravy“.

Po roce byla do výklenku kapličky umístěna dřevě-
ná socha světce sv. Antonína Paduánského, kte-
rou ztvárnil lidový řezbář Jaroslav Buncko se svým 
synem Radkem z nedalekých Rajhradic.

Pan Buncko je autorem i sochy sv. Urbana umístěné 
v nové moderní kapličce na cestě mezi Šlechtitelskou 
stanicí vinařskou a rozhlednou Slunečná a taktéž se 
zúčastnil na podzim roku 2010 řezbářského sympo-
zia, kde ztvárnil sochu sv. Huberta. Tu je možné si 
prohlédnout na dvoře místní fary, který bývá otevřen 
veřejnosti při příležitosti konání nejrůznějších spole-
čenských a sportovních akcí.

Karolína Bártová

Putování 
za burčákem po 
Modrých Horách

Již počtvrté se v sobotu, dne 10. září 2011, vydaly stov-
ky turistů a cykloturistů poznávat krásy Modrých Hor. 
Kdo k nám zavítal a k akci se připojil, jistě nelitoval. 
Dobře značená trasa a otevřené vinné sklepy nabíze-
jící degustace jsou vítaným lákadlem pro návštěvníky. 
A když se k tomu ještě přidá nádherný prosluněný den 
s vůní burčáku, nezbývá než dodat - „značka ideál“.

Každý, kdo si zakoupil na razítkovacím stanovišti 
pod rozhlednou Slunečná startovací balíček, obdržel 
nezbytný razítkovací průkaz s propozicemi cyklovýšla-
pu. Ten obsahoval mapku trasy, seznam a stanoviště 
dalších šesti razítkovacích míst, seznam otevřených 
vinných sklípků, a další nezbytné informace. 

Dále si každý mohl hned na startu obléci slušivé mod-
ré tričko s bílým logem Modrých Hor, zavěsit si na krk 
žlutou taštičku určenou pro uložení tištěných propa-
gačním materiálů, ale především potřebné skleničky 
na víno a dle mapy vyrazit do terénu.

Trasa Putování za burčákem po Modrých Horách ved-
la po ose vyznačené cykloturistické trasy Modré Hory, 
jež je v terénu velmi kvalitně a přehledně vytyčena tra-
dičními a osvědčenými žlutými značkami. 

Cyklisté, ale i pěší turisté, měli za úkol nasbírat všech 
šest razítek, za které získali čestný pamětní list mikro-
regionu Modré Hory. Většina návštěvníků pak končila 
ve Vrbici, kde si nenechala ujít tradiční obřad Zarážení 
hory v podání ochotnického spolku Okolo Luže.

Co dodat závěrem? Počasí bylo nádherné, lahodný 
burčák tekl proudem a my se již nyní těšíme na V. roč-
ník Putování za burčákem po Modrých Horách! Za rok 
na shledanou!

Ing. Přemysl Pálka

Putující za burčákem po Modrých Horách startovali pod Slunečnou 
ve Velkých Pavlovicích. Což bylo místo ideálně zvolené 

– z ochozu rozhledny si prohlédli jako na dlani celou krajinu 
Modrých Hor a mohli si tak zvolit trasu a strategii výletu dle 

svého vkusu i fyzických možností.

A kdo se občas cítil na pokraji svých sil, načerpal rychlou energii a 
dokonce i přírodní antibiotikum, v podobě bublajícího burčáku!



Je ve Vaší rodině senior nebo zdravotně postižený?
Chcete svému blízkému poskytnout tu nejlepší péči a osobní asistenci?
Obáváte se, že sami na to nebudete mít dostatek sil nebo schopností?

Nabízíme Vám péči o seniory a ZP.
Jak péče o seniory a zdravotně postižené probíhá:

Péče o hygienu
Provedeme hygienu na lůžku.
Doprovodíme seniora do koupelny 
(vykoupeme a osprchujeme),
součástí je i promazání těla po koupeli.
Umyjeme a vysušíme vlasy.
Vyměníme inkontinentní vložky a kalhotky.
Pomůžeme při oblékání a svlékání.
Převlečeme lůžko.
Procvičíme horní a dolní končetiny 
(polohování seniora).
Pomůžeme při přesunu na toaletu a s malou 
osobní hygienou po ní.

Strava
Ohřejeme a podáme již připravené jídlo 
a nápoje v obvyklém denním režimu.
Pomůžeme při porcování a konzumaci 
stravy a dohlédneme na dodržování 
pitného režimu (možná evidence).
Umyjeme a uklidíme nádobí.

Aktivity (péče o seniora při procházkách 
a dalších aktivitách)
Pomůžeme při používání kompenzačních pomůcek.
Pomoc při zajištění orientace v bytě a okolí domu a zajištění opětovného návratu do domu.
Dohlédneme na dodržování léčebného režimu dle pokynů ošetřujícího lékaře.
Dohlédneme na podání připravených léků.
Doprovodíme seniora či tělesně postiženého na kulturní a společenské akce, k lékaři, na úřady, ke kadeřníkovi, 
na pedikúru, na nákupy či jiné pochůzky.
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Životní prostředí na Brněnské ulici
„Vážený pane starosto, Zastupitelstvo města a občané 
Velkých Pavlovic. Chtěl bych Vás seznámit se situací na 
Brněnské ulici. 18. srpna, bylo to ve čtvrtek před hodkama, 
družstvo V. Pavlovice vozilo hnůj. Teklo to z vleku na vozov-
ku a vozovka byla celá od hnoje. Byl to šílený smrad, a když 
jsem jel s autem do garáže, tak jsem to měl všechno v prů-
jezdu.

Volal jsem na Odbor životního prostředí Hustopeče. Bylo mě 
řečeno, že je to v kompetenci starosty. Tak jsem jim řekl, že 
jsou zbyteční a ať to rozpustí. Šel jsem do družstva za p. 
ředitelem, ten vzal auto a jel se podívat na ulici. Zastavil se u 
nás a řekl, že to do večera uklidí, což se nestalo. Volal jsem 
na městský úřad paní tajemnici. Ta mně řekla, že to viděla, 
když jela do Hustopečí. Jaké udělala opatření to nevím.

Zkuste žít na takové ulici kde je hrozný provoz, hluk, protože 
silnice je v dezolátním stavu, když tam jede souprava s vle-
kem, tak se nám barák třese. Silnice je jako tankodrom. 

Klidné a spokojené stáří pro Vaše blízké

Bydlím ve městě, platím daně a myslím, že nejsem špatný 
občan. Proč mám bydlet jako prase a na druhých ulicích se 
buduje a zkrášluje, na naší ulici se za celé roky nic neudělalo. 
Chodník jsem si vybudoval sám, výkop pro plynovod jsem si 
taky vykopal sám, keře před naším domem jsem si koupil za 
svoje.

Ještě k té čistotě – vozí se sekané zelené krmení, kukuři-
ce, sláma a po celý rok je na ulici veliký bordel. Vše se vozí 
na vleku (drátěná klec), že přes to vypadne kráva, ne potom 
krmení.

Jsem plně invalidní, téměř nechodící, prodělal jsem několik 
operací dolních končetin. Nemůžu to do nekonečna uklízet. 
Chci slušně bydlet a radovat se z pěkného prostředí.
Děkuji Vám za pomoc a pochopení.“

Hercog Zdeněk st., 
Brněnská 21, V. Pavlovice 30. 8. 2011

PŘIŠLO POŠTOU - - - - - - - - - - - - -  PŘIŠLO POŠTOU - - - - - - - - - - - - -  

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO 

Potřebujete větší rozsah služeb? Další potřebné úkony lze 
dohodnout po domluvě.

Dohodněte si schůzku s odborným pracovníkem na 
telefonu 602 725 526.
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Pohádkoví účastníci letošní podzimní víkendovky v Těšanech.

Z FARNOSTI - - - - - - - - - - - - - - - -  Z FARNOSTI - - - - - - - - - - - - - - - -  
Těšanská „víkendovka“ vyšla 

na jedničku s hvězdičkou!
•••••••••14. – 16. října 2011•••••••••

„Víkendovka v Těšanech“ – myslím, že 
se pro většinu čtenářů Velkopavlovické-
ho zpravodaje nejedná o zcela nezná-
mý pojem. Neboť víkend v Těšanech se 
pravidelně opakuje už několik let vždy 
v jarních a také podzimních měsících. 
Ale pokud je mezi vámi nový čtenář, 
vysvětlím.

Skupina, řekněme, „nadšenců“, dvakrát 
ročně pořádá pro děti z farností Vel-
kých Pavlovic, Němčiček a Bojanovic 
na krásné orelské faře v Těšanech tři 
dny s hrami, zábavou, humorem.  A jak 
již se nám stalo pravidelným zvykem, 
dobrá pověst víkendovek se rozkřikla a 
tak jsme mezi sebou letos uvítali počet-
nou skupinku děti ze Syrovic a také z 
Mutěnic. Takže dohromady zabralo faru 
v Těšanech téměř padesát účastníků. 
O třicet jedna dětí se tu staralo čtrnáct 
vedoucích a to vše pod ochrannou 
rukou otce Marka.

Pro letošní rok se heslem celého víken-
du stal sv. Tarsicius, patron ministrantů. 
Jak už je zvykem, byla tato osobnost 
dětem představena humornou scénkou 
v pátek večer. Děti pak dostaly za úkol 
ve skupinkách namalovat celý Tarsiciův 
příběh jako komiks. K pátečnímu veče-
ru samozřejmě patří také seznamovací 
hry a večerní mše vedená otcem Mar-
kem.

Sobota byla nabitá aktivitami. Od boží-
ho rána nám svítilo sluníčko, a pro-
tože na odpoledne bylo naplánováno 
smažení bramboráků, což děti ještě 
netuší, byla dopolední bojovka posta-
vena tak, že děti prošly celé Těšany a 
na jednotlivých stanovištích získávaly 
v úkolech suroviny na výše zmíněnou 
pochoutku.  Některé s hrůzou v očích 
myslely, že pytlíčky s kořením, česnek, 
brambory a mléko budou jejich dnešním 
obědem, ale příchod zpět na faru uklid-
nil všechny, protože se z kuchyně linula 
vůně dobrého guláše. Ale na oběd jsme 
si musely ještě nechat zajít chuť, pro-
tože nás čekal „kurz“ správného chová-
ní ministranta v kostele vedený otcem 
Markem. A pak už hurá na oběd.

Po obědě jsme měli na programu doslo-
va „voňavou práci“. Z voskových plástů 
jsme si vyráběli medové svíčky zdobe-
né skořicí, hřebíčkem, lýkem aj.. No 
a pak jsme se rozdělili do skupinek a 
začalo zápolení se škrabkou na bram-
bory. Víte jaká je to dřina dochutit bram-
borák tak, aby byl lepší než ostatních 
skupinek? Fakt makačka. Ale s dobrým 
koncem. Když už jsme nesmažili, využili 
jsme krásného počasí a hřiště za farou 
na míčové hry. K naší velké radosti se k 
nám přijel podívat otec Petr Papoušek. 

To už se blížil večer a s ním i opékání 
špekáčků, ale hlavně obávaná stezka 
odvahy. Letos si ji vedoucí připravili v 
pohádkovém duchu, a tak děti v malém 
městečku mohli potkat strašidlo spolu s 
ježibabou, vyskytla se také velká kon-
centrace víl a bílých paní, králů a nei-
dentifi kovatelných strašidel. Nakonec 
jako v pohádce dobro vítězí a na konci 
stezky čekala nefalšovaná Karkulka, jak 
jinak než s plným košíkem bonbonů.

 A všem překvapením ještě nebyl konec, 
protože nás navštívil také „novopečený“ 
kněz Petr Balát, ale to už bylo hodně 
pozdě a my museli jít spát, protože v 
neděli nás čekal úklid, balení a samo-
zřejmě vyhodnocení hry. Prozradím, že 
vyhráli červení a právem dostali jako 
odměnu časopis, jak jinak než Tarsici-
us. Ostatní skupinky si mohly vychutnat 
alespoň sladkou drobnost.

Zvyk je železná košile a já bych urči-
tě chtěla poděkovat nejen rodičům za 
výborné buchty, ale především všem 
těm čtrnácti dospělým a „polodospě-
lým“, kteří tráví dlouhé hodiny v páteční 
večery na faře a dohadují se (ale vždy 
jen v dobrém) jestli ta hra je lepší než 
jiná, a tráví s dětmi zcela bez jakýchko-
liv odměn a ovací celý víkend a snaží 
se, aby si to opravdu všichni užili. A já 
myslím, že to letos bylo opravdu „prí-
ma“.

Eva Sadílková
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V novodobé historii se letos, tedy roku 2011, konalo ve Vel-
kých Pavlovicích již po osmé slavnostní VELKOPAVLOVICKÉ 
VINOBRANÍ. Program byl jako každoročně nabitý lákavými 
soubory, skupinami a umělci a tak pevně věříme, že byl opět 
beze zbytku vyplněn podtitul VELKOPAVLOVICKÉHO VINO-
BRANÍ, co by „Slavností pro celou rodinu“. 

Středobodem veškerého dění o Vinobraní je vždy netrpělivě 
očekávané scénické ztvárnění prastarého vinařského ritu-
álu „ZARÁŽENÍ HORY“. Ani letos snad nikoho nezklama-
lo. Jeho protagonisté z řad místních ochotníků a mládeže z 
Velkopavlovické chasy sršeli vtipem a předvedli čím dál pro-
fesionálnější hereckým um, cit pro vkusnou parodii a nikoho 
neurážející nadsázku. Jak je již zajetým pravidlem, propírala 
se aktuální politická situace zaměřující se především na komu-
nální politiku, nakouklo se pod pokličku jednání rady a zastu-
pitelstva města, řádně se protřepaly velkopavlovické klípky a 
drby a samozřejmě nechybělo ani již proslulé hlášení místního 
rozhlasu.

Avšak co by to bylo za slavnosti VINOBRANÍ bez hud-
by, tance, zpěvu, folklóru a hlavně – vína a burčáku? Nic 
nechybělo – vinné moky tekly proudem a tóny hudby masíro-
valy naše ušní bubínky ze všech stran. 
K ochutnání byl burčák nejen místních drobných vinařských 
fi rem, které se prezentovaly v dřevěných přístřešcích na vinař-
ském náměstíčku, ale také ochutnávky ve velkých vinařských 
podnicích.
A co se týče hudebního a kulturního programu? Ve stručném 
průřezu toho nejlepšího nesmíme zapomenout na excelentní 
vystoupení Hradišťanu pro děti, dětskou produkci pod taktov-
kou zbožňovaného Michala z Kouzelné školky, vystoupení 
Břeclavanu, koncert skupiny Spirituál Kvintet, Ohňovou show, 
Moravanku, Colorado, Medicimbal, Presúzní sbor  a mnohé 
další. 
Pro radost našich dětí nechyběl ani populární vláček, projížď-
ka na koních na ranči za cihelnou, lunapark a také oblíbený 
jarmark se spoustou stánků s krásným rukodělným zbožím 
lidových umělců a tradičních řemeslníků.

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ je krom všeobecného 
veselí také vhodnou příležitostí k pozvání významných 
návštěv a osobností do našeho města. Je velmi potěšují-
cí, že již podruhé takové pozvání přijala Miroslava Němco-
vá, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, se svým manželem a opět po roce se přijela podívat 
do našeho městečka.
Paní Němcová, stejně jako vloni, ofi ciálně zahájila společně se 
starostou Velkých Pavlovic Ing. Pavlem Procházkou, senáto-
rem Ing. Janem Hajdou, starostou Ždírce nad Doubravou Ja-
nem Martincem a farářem P. Markem Kardaczynskim tradiční 
velkopavlovické slavnosti vína, burčáku, folklóru a rodiny.

Slavnostní průvod zastavil na náměstí před radnicí.

VELKOPAVLOVICKÉ 
VINOBRANÍ
...letos již po osmé

KULTURA - - - - - - - - - - - - - - - - - -   KULTURA - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Paní Miroslava Němcová na vlastní kůži zkusila, že nést 
hrozen – symbol slavností vinobraní, je kromě velké 

pocty také pořádná dřina a tíha.

Divadelní scénka Zarážení hory.

Večerní Ohnivá Show.
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 Vernisáží dne 19. srpna 2011, byla v rámci „Senického kul-
túrneho leta 2011“, zahájena výstava 9 velkopavlovických malí-
řů a fotografů v Galerii Základní umělecké školy v partnerském 
městě Senica.
 Výstavu zahájil primátor města Senica pan Ľubomír Parí-
zek, který mimo jiné zmínil i vznik přátelství mezi oběma městy              
a jak jinak - nebylo by přátelství bez lidí, kteří jej společným 
dílem rozvíjejí.
 Za Velké Pavlovice přivítal všechny zúčastněné starosta 
města pan Pavel Procházka. Vzpomněl, že v dlouhé historii vzá-
jemné spolupráce se jedná o první samostatnou výstavu našich 
občanů v Senici. Všem autorům zároveň poděkoval za všechno 
to krásné kolem nás, snoubení člověka s přírodou a obyčejnou 
prostou krásu světa, kterou svým dílem přibližují.
 Velkopavlovické umělce představila paní Marie Šmídová, 
která patřila rovněž mezi vystavující. Společně s panem Štefa-
nem Orthem stojí na stranách partnerských měst, oba podpo-
rují regionální výtvarné umění a jejich zásluhou se zrodila i tato 
výstava.
 Čtyři autoři Přemek Horáček, Petr Horáček, Marie Šmído-
vá a Renata Bláhová se zaměřili převážně na kresbu, malbu 
a grafi ku. Pětice fotografů Milán Pecka, Jana Vondrová, Zde-
něk Karber, František Kobsa a Melinda Hiclová zachytili kouzlo 
jihomoravské krajiny, tvarů, pohybů, okamžiků, folklóru ve svých 
fotografi ích. Vznikla tak široká přehlídka různých autorských  
přístupů, a že bylo nač se dívat…
 Vernisáž pak pokračovala neformální besedou, podbarvenou 
ještě několika písněmi našeho folklóru za hudebního doprovodu 
Elišky Vomáčkové a zpěvu Beátky Bláhové.
 Umělecká tvorba našich občanů poskytla mnohým návštěv-
níkům zážitek, potěšení, vzájemné srovnání či inspiraci, nejen 
v Senici. Po ukončení výstavy v měsíci říjnu byla díla autorů 
vystavena i ve výstavním sále na Radnici ve Velkých Pavlovi-
cích.

Dagmar Švástová

Vernisáž slavnostně zahájili a uvítali všechny umělce 
primátor města Senica RNDr. Ľubomír Parízek 

a Ing. Pavel Procházka, starosta města Velké Pavlovice.

„ S t ř e t n u t í  s  u m ě n í m  –  f o t o g ra f i e,  m a l b a ,  k r e s b a ,  g ra f i ka “ 
Velkopavlovičtí  vystavovali  v Senici

Paní poslankyně byla srdečně přizvána k účasti na přijetí 
perkmistra starostou u radnice, kde se mohla stejně jako v 
loňském roce pokochat pohledem na početný průvod kro-
jovaných městem.
Poté následovala krátká beseda v radničním podkroví, kde 
proběhlo setkání s představiteli města a také s vinařem 
Radkem Balounem. Paní Němcová podepsala několik lahví 
tohoto věhlasného vinařství, které budou uloženy v archivu 
a v budoucnosti poslouží na dražbách pro dobročinné úče-
ly. Z radnice se návštěva odebrala k prohlídce turistického 
areálu Nad Zahradami s rozhlednou Slunečná.
Další zastávkou paní předsedkyně Němcové na cestě po 
jižní Moravě byla návštěva Světového festivalu ledových   
a slámových vín v Lednici.

Kromě vzácné návštěvy paní Němcové byli v rámci 
slavností Vinobraní v našem městě velmi vřele přivítá-
ni také občané z našich družebních měst – slovenské 
Senice a Ždírce nad Doubravou na Vysočině. Naši přá-
telé měli možnost zúčastnit se celých slavností, prohlédli 
si turistický areál Nad Zahradami s rozhlednou Slunečná a 
také si zašli na exkurzi do vinařského podniku Vinium, a. s. 
s odbornou degustací.

Karolína Bártová
Vystoupení folklórního souboru Břeclavan.

Pevně věříme, že se letošní VELKOPAVLOVICKÉ 
VINOBRANÍ, vydařilo.

Program byl bohatý, sluníčko hřálo, nálada byla 
pohodová.

Co více si přát? Snad jen – za rok nad skleničkou 
burčáku na shledanou!

Vystavovatelé z Velkých Pavlovic – malíři a fotografové.
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Stalo se tak v rámci již III. ročníku VESELÉHO DÝŇOBRA-
NÍ, akce pořádané Městskou knihovnou, Turistickým infor-
mačním centrem a Střediskem volného času při ZŠ Velké 
Pavlovice. Jak se velmi výstižně říká „do třetice všeho dob-
rého“ – toto pravdivé rčení platilo pro letošek na více než 
100%! Počasí bylo nádherné, dýní dostatek, dětí se sešlo 
více než jsme si jen mohli přát. A nálada? Taktéž na jedničku 
s hvězdičkou!

Akce s názvem VESELÉ DÝŇOBRANÍ aneb ROZSVÍTÍME 
PARČÍK ZA SÝPKOU, se uskutečnila v pátek, dne 16. září 
2011, jak bylo již zmíněno, letos už po třetí. Po čtvrté hodi-
ně odpolední se začaly na dvorku městské knihovny a TIC 
scházet děti v doprovodu svých rodičů i prarodičů s nezbyt-
nou oranžovou dýní v ruce a s ostrým nožíkem v kapse. 
Mnozí si přinesli i nejrůznější přírodniny – suché trávy, šípky, 

Nejdříve se pilně pracovalo...

Jednapadesát 
„DYŇÁKŮ“
rozsvíti lo 
parčík u sýpky

kaštany, na dozdobení svých dýňových strašáků, u nás lidově 
řečených „dyňáků“. 

Pořadatelé připravili pro účastníky Veselého dýňobraní malé 
občerstvení, sladkosti, nápoje a dětem navíc pěknou dýňovou 
medaili na památku. Samotné vyřezávání a tvoření proběhlo 
pod širým nebem na dvorku knihovny a jakmile bylo hotovo, 
byly dyňáci přeneseni do parčíku za sýpkou, podél ulice Dlou-
há. Protože bylo teprve půl šesté odpoledne a sluníčko svítilo 
o sto šest, prozatím se nerozsvěcovalo.

K dlouho očekávané strašidelné chvíli došlo až kolem půl osmé 
večer, kdy se začalo rychle stmívat a hodina duchů byla už už 
v dohledu ☺! Jednapadesát dýňových strašidel zasvítilo tep-
lým světlem čajových svíček pro radost všech dětí i náhodně 
kolemjdoucích, kteří se s údivem a úsměvem na tváři zastavo-
vali a obdivovali, co všechno dokážou děti vytvořit.

Příští rok na VESELÉM DÝŇOBRANÍ 
na shledanou!

 
Avšak pro rok 2012 plánujeme uspořádat 

Dýňobraní pro velkou účast dětí i dospělých 
na place za sokolovnou.

O podrobnostech budou zájemci včas informováni.

Již nyní se na všechny velmi těšíme.

 Karolína Bártová, TIC Velké Pavlovice

... po té se na dvorku knihovny pózovalo...

... a nakonec samozřejmě – nezbytné společné foto 
malých umělců v parčíku za sýpkou.

V tichu noci tajemné rozsvěcování...
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PAŘÍŽ, MILÁNO, 
NEW YORK

....MÓDU MILUJEME 
I NA JIHU MORAVY!

Podzimní soutěž městské knihovny, která byla vypsána v posledním zpravodaji, byla 
ukončena před několika dny, 15. října 2011. Cílem soutěže bylo povzbudit děti ze základ-
ních a středních škol k zapojení do celostátní akce Čtení pomáhá - charitativní aktivity 
pomoci hendikepovaným dětem či seniorům.

Vítězkou 1. kategorie je EVIČKA NOVOTNÁ 
z Velkých Pavlovic, která se může těšit na pěkný dárek 

a které všichni blahopřejeme.
Cenu získá také ANIČKA VARMUŽOVÁ za 2. místo.

Salon Elisha Mode – to je ostrůvek módy, vkusu, 
elegance a dobré nálady.

VÍTĚZK A PODZIMNÍ SOUTĚŽE MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY

Schválně! Co Vám zvedne náladu, když se cítíte pod psa? 
Nepočítám čokoládu, protože ta je sice zaručeným prostřed-
kem proti depce, ale ty kalorie!!!
Jestli patříte do naší holčičí party, tak určitě odpovíte, že nej-
lepším lékem je pořídit si něco na sebe, popřípadě zalehnout 
na lehátko a nechat se hýčkat. 
Oblečení, to je moje vášeň, miluju vybírání látek, řasím a sklá-
dám materiály a mluvím sama se sebou, jak to bude krásné, 
až z toho ušijem šaty, kostým, vlastně cokoli... Proto mám tak 
ráda svoji práci. V mém salonu se klientky v klidu a pohodě 
mohou probírat látkami se mnou. Před zrcadlem je na sobě 
vrstvit a nechat se unášet fantazií. 
Ale Elisha mode není jenom salon se zakázkovým krejčov-
stvím. Třeba právě Vy si nerady nechávate šít. Chápu! Rády 
si vyberete v konfekci, model musíte vidět, nemáte přesnou 
představu a navíc, při šití na zakázku se občas nemusí výsle-
dek rovnat Vaší představě. Zkrátka, každý potřebujeme něco 
jiného a já to naprosto respektuji. Proto se snažím mít v mém 
salonu i širokou nabídku oblečení určenou přímo ke koupi. 
Prostě vyzkoušet a jít! Modely šijeme pouze v  několika málo 
exemplářích a samozřejmostí jsou  úpravy zdarma. 
A pokud se Vám bude líbit něco v obchodě, ale budete to chtít 
v jiné velikosti nebo barvě, na objednávku Vám model zhoto-
víme. Švadlenky, které si šijí doma, si u nás vyberou z oprav-
du širokého spektra látek. Nebojíme se fl itrů, lesku, šifonů a 
najdete tu to, co v obyčejné metráži určitě neseženete. 
V nabídce máme i celou škálu doplňků, jako například kabel-
ky, pásky, punčocháče (ano, i ty super trendy barevné). Máme 
i něco pro muže: kvalitní košile, svetry, kalhoty a kravaty, 
takže když přijdete domů s dárkem i pro něj, nebudete muset 
vysvětlovat, že jste ten nový svetřík hrozně moc potřebovala.
Už je to celý rok, co jsem služby Elisha mode rozšířila o salon 
krásy. Naši vynikající kosmetiku Biologique Recherche si už 
řada z Vás velmi oblíbila. V krásném prostředí kosmetického 
salonu se o Vás postará profesionální kosmetička a můžete 
samy zakusit účinky kosmetiky na lékařské úrovni. 

Externě s námi spolupracuje také Ambulance estetické 
medicíny, takže služby jsou komplexní.
Již několik let zde působí i paní Jaroslava Hudečková. 
Jak sama říká, na její práci ji nejvíce naplňuje pomoc 
člověku v krizi či depresi, z nějž se již po několika seze-
ních opět stává úžasná, vyrovnaná a usměvavá bytost.
Možná máte k psychoterapii výhrady. Nevěříte, že by 
zrovna Vám mohl někdo s Vašimi problémy pomoci. 
Každý z nás si však potřebuje občas promluvit o svých 
myšlenkách, pocitech, potřebujeme poradit jakou cestě 
se vydat dál, jakým způsobem se k dané situaci posta-
vit. S psychickou stránkou člověka je úzce spjato velké 
množství emocionálních stavů a také zdravotních pro-
blémů. Studio H paní Hudečkové vzniklo, aby bylo nápo-
mocno těm, kteří se trápí s fyzickými nebo psychickými 
problémy a chtějí se svých problémů zbavit. 
Ráda Vás uvítám v salonu Elisha mode, ať už se přijdete 
jen podívat, koupit něco pro sebe nebo vybrat dárek pro 
své blízké, třeba dárkový šek. Také se na Vás těším na 
některé z akcí, které pravidelně pořádáme.
Než příště vyrazíte za nákupy a službami do větších 
měst, stavte se u nás, možná Vás mile překvapí kvalita 
a úroveň salonu Elisha mode a objevíte Paříž, Miláno a 
New York na jednom místě u nás!

Eliška Tomková, Salon Elisha Mode; 
www.elisha-mode.cz

Z KNIHOVNY - - - - - - - - Z KNIHOVNY - - - - - - - - 
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Městská knihovna Velké Pavlovice 
uspořádá ve dnech 10. až 12. listopadu 
2011 společně s Nakladatelstvím Thovt 
Praha předvánoční prodejní výstavu 
dětských knih.

Upřímně doporučujeme rodičům či 
prarodičům, aby se přišli na nabídku 
podívat, neboť právě Nakladatelství 
Thovt se specializuje na postupnou 
výchovu dětí k četbě, což je v dnešní 
době pro nás všechny dospělé jeden               
z nejdůležitějších výchovných úkolů.

Čtenářský a vydavatelský systém se 
jmenuje „První kroky ke čtení“. Tyto 
první knížky vycházejí se zaměřením 

„Uměním poznáváme své sousedy“
NEJKRÁSNĚJŠÍ FOTOGRAFIE UVIDÍTE NA VÝSTAVĚ

PŘIJĎTE SI  VYBRAT 
VÁNOČNÍ DÁREK

Výběr toho nejlepšího z celoroční práce fotografů a video-
kameramanů, účastníků projektu přeshraniční spolupráce 
mezi Velkými Pavlovicemi a Senicí, se představí na výstavě, 
jejíž vernisáž se uskuteční ve výstavní síni Městského úřa-
du ve Velkých Pavlovicích v pátek, 4. listopadu 2011 v 18.00 
hodin.
Účastníci projektu jsou z Velkých Pavlovic a blízkého oko-
lí a také ze Senice a senického okresu. Stejně byla zvolena 
základní témata fotografi ckých i video-prací – Velkopavlovicko 
a Senicko.

Moravskou stranu projektu představí na výstavě Ing. Marie 
Holásková, Ing. Zdeněk Karber, František Kobsa, Oldřich 
Otáhal, Milán Pecka, Ludmila Podešvová, Pavel Sedláček, 
Jana Vondrová a Radomír Zapletal.
Práci s video-kamerou se věnovali Vilém Huber, Luděk Laci-
na, Ivan Podešva, Ing. Marie Šmídová a Vladimír Vondra.

Odbornými poradci pro všechny účastníky byli a na výběru 
fotografi í pro výstavu se podíleli profesionální fotografové a 
pedagogové Mgr. Fero Tomík a Mgr. Rudolf Lendel, oba 
z Bratislavy, s video-kameramany pracoval Bc. Jaroslav 
Beneš, pedagog a umělecký ředitel Střední školy umělec-
komanažerské v Brně.

Pro kulturní program vernisáže vybrali organizátoři vystou-
pení cimbálové muziky Břeclavan s primášem Františkem 
Blažkem. Upřímně doufáme, že se velkopavlovičtí občané 
přijdou na vernisáž podívat a potěšit se nevšedními pohledy 
na své město.  Výstava ve Velkých Pavlovicích potrvá do 
30. listopadu 2011 a pak v prosinci 2011 pak bude přemís-
těna do družebního města Senica.

Tento mikroprojekt je spolufi nancován Evropskou unií, z prostředků fondu mikroprojektů spravovaného Regionem 
Bílé Karpaty.

Mgr. Dana Růžičková, manažerka projektu

Celý systém pro dětské čtenáře je vyjá-
dřen následujícím „stromem“:

na děti od 5 let věku, v edici Svět skry-
tý v abecedě. Krátké příběhy doplně-
né v textu obrázky a písmeny abecedy 
jsou určeny pro rodičovské čtení před-
školáčkům.

Pro děti z 1. tříd je určena edice Zkusí-
me číst spolu. Krátké příběhy jsou roz-
děleny na dvě části s dvojí velikostí pís-
ma i dvojí náročností slov. Rodiče i malí 
školáčci pak čtou společně každý svůj 
kousek knihy. Další kroky pro postou-
pení v samostatné četbě představu-
jí pro děti od 8 let edice Zkusím číst 
sám, První čtení a Šikovný čtenář.

Mgr. Dana Růžičková

Autorem černobílé zimní fotografi e židovského hřbitova 
v Senici je Roman Flajžík.
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PŘIVÍTÁME 
SPISOVATELKU 
TÁŇU KUBÁTOVOU
Po autorovi historických detektivek 
budeme mít možnost se ve Velkých 
Pavlovicích setkat se spisovatelkou 
zcela odlišného ražení. Městská knihov-
na připravila besedu na čtvrtek, 1. pro-
since 2011, od 18. hodin, ve výstavní 
síni Městského úřadu Velké Pavlovice.
Táňa Kubátová patří mezi nejoblíbe-
nější současné české spisovatelky, 
které se věnují literatuře pro ženy. Je 
také stejná, jako jsou všechny součas-
né ženy, a velmi dobře rozumí jejich 
mentalitě, jejich problémům, radostem 
a starostem.

Je zbytečné vymýšlet amatérské cha-
rakteristiky pro spisovatelku a její dílo. 
Můžete si sami přečíst vlastní autorčin 

příspěvek. Tak tedy citujeme:

Co najdete v mých knížkách
„Stručně řečeno, pohádky pro velké hol-
ky, čili příběhy o lásce se šťastným kon-
cem. Odpůrce romantické četby právě 
omdlel, Vy ostatní se dále dočtete, že 
mé knížky se odehrávají v současnos-
ti a jejich hrdinkami jsou aktivní mladé 
ženy, které rozhodně netráví svůj život 
vzdycháním nad tím, že On, ten jediný 
vyvolený, se ne a ne objevit. Mnohdy 
naopak vyznávají názor, že výhody 
nezávislého života na celé čáře vítězí 
nad ošemetnostmi citového vztahu, a 
tudíž dá hlavnímu hrdinovi leckdy dost 
práce přesvědčit je o opaku. 
Jak vidět, schéma nijak objevné, zato 

osvědčené, použité v mnoha skuteč-
ných pohádkách i v románech pro ženy. 
Jen způsob ztvárnění je pokaždé jiný a 
já doufám, že i ten můj si dokáže najít 
své čtenářky (a třeba i čtenáře).“ 

Něco o mně
Jsem žena ve věku nejvýstižněji cha-
rakterizovatelném otřepanou frází „mlá-
dí pryč a do důchodu daleko“. Vdaná, 
samostatně výdělečně činná a perma-
nentně náchylná k únikům z reality. 
Mým nejoblíbenějším citátem je výrok 
Rudyarda Kiplinga: „Chceš realizovat 
své sny? Probuď se!“ Já si ho ovšem 
obracím naruby, a tak v mém podání 
zní: „Chceš zůstat ve svých snech? 
Nenech se budit!“ 

Všem velkopavlovickým občanům, 
kteří chodí na akce knihovny, se líbil 
cestovatel Jiří Mára, básník a fejeto-
nista Karel Křivánek, stejně jako his-
torik Vlastimil Vondruška. Doufáme, 
že se všem věrným návštěvníkům 
zavděčíme také společně s Táňou 
Kubátovou.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

SPOLKY A KONÍČKY - - - - - - - - - - SPOLKY A KONÍČKY - - - - - - - - - - 

PRAŽSKÁ NOVOMĚSTKÁ RADNICE 
HOSTILA MODROHORSKÉ VINOBRANÍ
Ve dnech 14. až 17. září 2011 pořáda-
li vinaři z Modrých Hor ve spolupráci s 
Novoměstskou radnicí Prahy 2 na Kar-
lově náměstí ochutnávku vín a burčáku 
- Novoměstské vinobraní z Modrých 
Hor. K ochutnání bylo kromě vína a 
burčáku nabízeno pečivo z produkce 
místních velkopavlovických pekáren 
– paní Jitky Pláteníkové a pana Jaro-
slava Pešáka.

Vinobraní slavnostně zahájili starosta 
Prahy 2 Ing. Jiří Paluska a starosta Vel-
kých Pavlovic Ing. Pavel Procházka.

V doprovodném programu vystoupil 
velkopavlovický mužácký Presúzní 
sbor a  alternativní cimbálová muzika 
Medicimbal pod vedením cimbalisty 
Romana Veverky.

V pátek vystoupila také cimbálová 
kapela Vojara a v sobotu legendární 
cimbálka Lália s primášem Martinem 
Čechem.

Za Modré Hory Ing. Přemysl Pálka
Originální víno a burčák z Modrých Hor byly letos zcela poprvé k mání i v Praze, 

v rámci Novoměstského vinobraní.
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Vinařství Bukovský s.r.o., Vinařství 
Herzánovi, Rodinné vinařství Mikulica 
Oldřich a Rodinné vinařství Varmuža 
s.r.o. pod záštitou Svazku obcí Modré 
Hory zorganizovali v neděli 21. srpna 
Žehnání polního kříže. Žehnání pro-
běhlo za krásného slunečného počasí 
ve viniční trati Dvořanky mezi obcemi 
Bořetice a Kobylí. 
Tento kříž je věnován vinařům Modrých 
Hor. Požehnal jej želivský opat Broni-
slav Ignác Kramár. Dalším hostem z 
želivského kláštera byl kazatel Jáchym 
Jaroslav Šimek, premonstrát z kanonie 
v Želivi. Hosté - Jan Husák, poslanec 

Vinaři 
z Modrých 
Hor mají 
svůj kříž

Parlamentu ČR, Jan Koráb, zastupitel 
JMK a za obce Modrých Hor starosta 
Velkých Pavlovic Ing. Pavel Procház-
ka, Václav Surman z Bořetic a Ing. 
Dagmar Kovaříková z Kobylí.

Písně o víně a vinařích zazpívali Mužá-
ci z Kobylí. Polní kříž na své náklady 
nechala postavit rodina Antonína 
Bukovského z Kobylí. 

Ing. Dagmar Kovaříková, 
starostka obce Kobylí

Modrohorskému polnímu kříži na Dvořankách se dostalo slavnostního žehnání.

Na konec letních prázdnin zorganizo-
val Český zahrádkářský svaz Velké 
Pavlovice jednodenní zájezd do vinař-
ské oblasti Burgenland v sousedním 
Rakousku a mimo svých členů pozval 
i další zájemce z našeho města. Celým 
zájezdem pro nás již tradičně provázela 
a tlumočila paní Seidlová z Mikulova.
Nejdříve jsme navštívili městečko Gols 
a v něm pěti hvězdičkové moderní 
vinařství Heinrych s rozlohou 80 ha 
vlastních vinic. Vinařství bylo před 10 
lety za podpory EU vybudováno na 
„zelené louce“, mezi vlastními vinicemi 
a vybaveno nejmodernějšími technolo-
giemi. 

Následovala další zastávka ve vinařství 
Haider v městečku Illmitz. Tamní vinař-
ství nebylo tak technologicky vyspělé, 
ale majitel skvěle skloubil vinařství s 
provozem restaurace a penzionu. V 
obou vinařstvích jsme potkali sloven-
ské zaměstnance, kteří již několik let 
každý den dojíždějí do tohoto regionu 
za prací z Bratislavy.

Poté jsme se zastavili v přístavním 
městečku Podersdorf na břehu jezera 

Zahrádkáři se vypravili za 
inspirací do rakouského 
Burgenlandu

Neusiedler See, kde nás čekala netra-
diční vycházka po molu.

Poslední zastávka byla v regionální 
vinotéce Weinwerk ve městě Neusie-

dl am See. Zde jsme si od someliérky 
nechali doporučit místní typická mine-
rální vína, ke kterým jsme dostali i zají-
mavý výklad. Na závěr jsme si dopřáli 
ochutnávku zdejších sektů.

Protože jsem byl mezi zahrádkáři hos-
tem, chtěl bych v závěru velice podě-
kovat panům Lacinovi a Kostrhunovi 
za velmi zdařilý výlet orientovaný do 
oblasti Burgenland.

Lubomír Zborovský

Exkurze u rakouských sousedů nás seznámila s tamnějšími výrobními 
technologiemi u nás tolik oblíbeného vinného moku.
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Český zahrádkářský svaz Velké Pavlovice a město Velké 
Pavlovice zvou všechny místní vinaře, přátele a milovníky 
vína k již tradičnímu SVĚCENÍ MLADÉHO VÍNA ROČNÍKU 
2011.
Toto požehnání proběhne 20. listopadu 2011 v místní soko-
lovně od 15.00 hodin. Slavnostního žehnání se ujme náš 
nový  farář Marek Kardaczyński, který je mimo jiné velkým 
milovníkem moravského vína.
K dobré náladě zazpívá mužáký Presúzní sbor z Velkých 
Pavlovic za doprovodu cimbálové muziky Slovácko s primá-
šem Přemkem Líčeníkem.
Letos byla příroda vinařům velmi nakloněna, hrozny ve vini-
cích byly krásné, vyzrálé a cukernaté, což je výborný základ 
pro výrobu kvalitního vína.
Teď však přichází náročná doba pro vinaře ve sklepích  při 

Zahrádkáři zvou na
SVĚCENÍ MLADÉHO 
VÍNA ROČNÍKU 2011

zrodu a školení vína, z tohoto výborného ročníku. Při výrobě 
přichází na řadu cit a dlouholeté bohaté zkušenosti vinařů, 
které je třeba předávat dál mladším a začínajícím. Tak jako 
se tyto zkušenosti dědí z generace na generaci.
Na závěr slavnostního svěcení proběhne degustace mla-
dých vín. Vstupným bude jako každoročně láhev vína a nebo 
50,- Kč, ženy mají vstup zdarma.

Jan Havránek, ČZS Velké Pavlovice

Doufejme, že i mladé víno roku 2011 zachutná tak dobře 
jako to loňské.

František Komosný se přidal k dobrovolným hasičům v led-
nu roku 1949. Tedy ve svých 24 letech. 

V roce 1950 byl vyroben pro sbor slavnostní prapor. Stalo 
se tak při výročí 60 let od založení sboru dobrovolných hasi-
čů ve Velkých Pavlovicích. František Komosný se právě o 
tento prapor v posledních desetiletích staral. A to i v době, 
kdy sbor pracoval velmi sporadicky. Prapor měl uskladněný 
doma, aby nemohlo dojít k jeho poškození.

Péče o něj není nikterak náročná. Žádným způsobem se 
neimpregnuje, nijak se neošetřuje. Pouze je důležité, aby 
byl prapor několikrát za rok „vyvěšen“ a aby bylo zkontro-
lováno, zda se do něj nepouští hmyz – moli. Omlouvám se, 

Hasiči se rozloučili 
s panem Františkem 
Komosným

vzpomněl jsem si, že  pan Komosný uměl do praporu zabalit 
cigarety. Tabák prý moly odpuzuje. 

I občasné kontroly ovšem potřebují čas a trpělivost.  Rozba-
lení a sbalení praporu není otázka pár vteřin. Zabalen musí 
být důkladně společně s vrstvou bílého papíru. Za péči o pra-
por snad všichni dobrovolní hasiči z Velkých Pavlovic Fran-
tiškovi Komosnému poděkovali alespoň v tiché vzpomínce. 
Nyní už zbývá poděkovat pouze jeho rodině, obzvláště paní 
Blaženě Jurasové. Je jisté, že ve vysokém věku potřeboval 
pan Komosný při péči o prapor pomoci.

Za své působení u dobrovolných hasičů byl František Komos-
ný oceněn 7 krát od domácího sboru, 4 krát od Okresního 
sdružení, 1 krát od Krajského sdružení a dokonce tříkrát od 
nejvyššího orgánu - samotného ustředí SH ČMS.

Poslední ocenění „Titul Zasloužilý hasič“ si František Komos-
ný přebíral osobně  v Přibyslavi letos na jaře.

Pan Komosný zemřel v sobotu 8. října 2011 po dlouhé 
nemoci ve věku nedožitých 87 let. 

Přehled ocenění: 
Titul Zasloužilý hasič 6. 5. 2011 SHČMS     
Stužka za věrnost 60 let 7. 8. 2009 SDH     
Odznak sv. Floriána 7. 8. 2005     OSH    
Medaile Za mimořádné zásluhy  7. 8. 2000 SHČMS     
Stužka za věrnost 50 let  7. 8. 1999 SDH     
Čestné uznání SHČMS  7. 8. 1995 SHČMS     
Stužka za věrnost 40 let  7. 8. 1989     SDH     
Čestné uznání KSH  21. 8. 1985 KSH     
Medaile Za zásluhy  7. 8. 1980 OSH     
Stužka za věrnost 30 let  7. 8. 1979 SDH     
Medaile Za příkladnou práci 7. 8. 1970 OSH     
Stužka za věrnost 20 let 7. 8. 1969 SDH     
Čestné uznání OSH –MSH 7. 8. 1962 OSH     
Medaile Za věrnost   7. 8. 1959 SDH     
Čestné uznání SDH   7. 8. 1957 SDH

Petr Hasil, starosta SDH Velké Pavlovice

Červen 2008 – žehnání novému hasičskému vozidlu. 
Pan Komosný se svým svěřencem – praporem SDH 

Velké Pavlovice.
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Den, na který budou dlouho vzpomí-
nat členové naší základní organizace 
SPCCH, je čtvrtek 3. října 2011, kdy se 
zúčastnili oslavy „Dne úcty ke starším 
občanům“ v Senici.
 Návštěva začala krátkým, srdeč-
ným přivítáním v klubovně seniorů. Při-
vítala nás předsedkyně Mgr. JanaThe-
beryová a členky výboru, které nám 
připravily malé občerstvení a každému 
předaly malou pozornost - výšivku z 
vlastní tvorby. „Stále spomínáme na Vel-
kopavlovické vinobranie, skvelá zábava, 
aj sme si pri burčiaku zaspievali z Mora-
vankou Jana Slabáka“ zavzpomínala 
si paní předsedkyně. „Veľmi sa nám to 
páčilo a vďaka mestu aj vám.“
 Koordinátor III. sektoru (soustře-
ďuje neziskové organizace, kluby, sva-
zy, občanská sdružení ve městě) Mgr. 
Ondrej Krajčí nás seznámil během 
projížďky městem se Sotinou (od r. 
1944 městská část), kde se rodí nová 
část Senice výstavbou bytových domů a 
zástavbou rodinných domů v této lokali-
tě. Zastavili jsme se ve sportovním are-
álu s umělým trávníkem na fotbalovém 

SENICA, 
partner na Záhorí

 Členky Dámského klubu z Vel-
kých Pavlovic se začátkem měsíce 
září vypravily do Domova sv. Agáty v 
Břeclavi, kde předaly sponzorský dar 
v podobě školních potřeb. Posláním 
Domova sv. Agáty je pomáhat těhot-
ným ženám a matkám s dětmi, které se 
ocitly v nepříznivé životní situaci.
 Domov sv. Agáty má za sebou 
dlouhou a náročnou rekonstrukci. Práci 
brzdil nedostatek fi nancí i ničivé zápla-
vy v roce 2002, kdy se veškeré úsilí 
Charity a fi nanční prostředky přesunuly 
na pomoc obětem záplav.
 Dům nabízí 14 bytových jedno-
tek, k dispozici je prádelna se sušár-
nou, děti si mohou hrát na velké zahra-

Dámský klub 
předal 

sponzorský 
dar Domovu 

sv. Agáty

dě. Projekt nabízí útočiště před násilím 
na dobu do jednoho roku. Odborný 
personál radí maminkám s výchovou 
dětí, vyřizování sociálních dávek nebo 
osobních dokladů. Zprostředkovává 
rovněž zdravotní a právní pomoc či kur-
zy vedení domácnosti. 
 Dámský klub se rozhodl pomoci 
právě této instituci, protože žádná z žen 
a matek si nezaslouží žít v ohrožení 

domácího násilí a zneužívání. 
 S politováním však musíme 
konstatovat, že i když byla vyhlášena 
dobrovolná sbírka na pomoc domovu 
sv. Agáty, zúčastnily se jí pouze člen-
ky Dámského klubu. Doufáme, že náš 
skromný dar pomůže dětem, kterým 
osud nebyl příznivě nakloněn.

Za Dámský klub Zuzana Pecháčková

Členky Dámského klubu z Velkých Pavlovic předávají dar Domovu 
sv. Agáty v Břeclavi.

hřišti a nafukovací halou, prohlédli jsme 
si hokejovou halu a viděli jsme trénink A 
mužstva FC Senica.
 V sále Jednoty nás očekávali 
zástupci města a všech neziskových 
organizací, které působí ve městě. 
Mohli jsme se podívat na projekci foto-
grafi í a slyšeli jsme komentář o historii 
města, o kterém je první písemná zmín-
ka z r. 1256. Za zmínku stojí i to, že tudy 
proházela tzv. Česká stezka, která přes 
Karpaty vedla do Komárna a za Dunaj. 
Byla zde továrna na bonbóny, lihovar, 
likérka, odlévaly se tady také zvony a 
již v r. 1920 zde byla továrna Slovenský 
hodváb zaměřená na výrobu viskózo-
vých a polyesterových vláken.
Slavnostního zahájení hlavního progra-
mu jsme se zúčastnili v zaplněném sále 
kulturního domu, které začalo krátkým 
vystoupením mažoretek. Primátor měs-
ta Mgr. Lubomír Parízek ve slavnostním 
projevu zdůraznil, že tento Den úcty ke 
starším občanům, který se stal tradicí, je 
ve skutečnosti poděkováním seniorům 
za jejich práci a oceněním úsilí při budo-
vání „cesty“ pro nastupující generace, 

pro jejich další spokojený život. Tento 
dík je třeba neustále připomínat hlavně 
těm, kteří zapomínají, že jednou budou 
také seniory, kteří si zaslouží právo na 
odpočinek, zábavu, plnohodnotný život, 
lásku a porozumění.
Do světa operet a muzikálů nás ve svém 
vystoupení zavedl zpěvák státní opery 
v Bratislavě Ivan Ožvák, který si nechal 
na závěr svého vystoupení písničku 
popeláře z muzikálu My fair lady a roz-
tleskal celý sál.
Při prvních tónech čtyř heligonek se 
zaplnil parket tanečními páry a zábava 
pokračovala až do večerních hodin, kdy 
nastal čas loučení s našimi skvělými 
hostiteli, jak zástupci města, tak senio-
ry partnerské organizace, kteří pro nás 
společně připravili tento krásný den. 
Naše poděkování však také patří městu 
Velké Pavlovice za úhradu nákladů na 
dopravu, rovněž a. s. Vinium za spon-
zorský dar pro naše hostitele a všem, 
kteří se podíleli na přípravě a organi-
zaci tohoto slavnostního dne z řad naší 
základní organizace a města.
Pozvání do Senice na slavnostní pře-
dání zrekonstruovaného náměstí Osvo-
bození, které se uskuteční 11. 11. 2011, 
je pozváním nejen pro nás, ale také 
srdečným pozváním pro všechny obča-
ny našeho města.

Josef Bazala
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Napsali o nás; Břeclavský deník   
17. 8. 2011 * Velké Pavlovice – Místo 
napínavého kriminálního románu se 
lidé z Velkých Pavlovic mohou nově 
pročítat po večerech neméně napí-
navými příběhy z tamních kronik. 

Vedení města se totiž před nedávnem 
rozhodlo, že dvanáct z nich nechá pře-
vést do digitalizované podoby. A to tak, 
aby si lidé jednoduchým kliknutím na 
odkaz uveřejněný na městských webo-
vých stránkách otevřeli tisíce stran 
plných zajímavých událostí z dějin.

„Kroniky byly dosud jen v Mikulově v 
archivu a pouze velice těžko se k nim 
dostávalo. Když tedy měli lidé zájem 
do nich nahlédnout, potřebovali k tomu 
pořádnou dávku času. Zkrátka to bylo 
složité,“ vyprávěl tamní starosta Pavel 
Procházka, proč se Velkopavlovičtí 
rozhodli k digitalizaci kronik přistoupit.

„Dostala se k nám navíc nabídka jedné 
fi rmy, díky níž jsme se o této možnosti 
vůbec dozvěděli. Chtěli jsme umožnit 
přístup ke kronikám nejen našim stá-
vajícím obyvatelům, ale také ostatním 
rodákům, kteří žijí například v zahrani-

Město má kroniky na webu

NAPSALI O NÁS - - - - - - - - - - - - -   NAPSALI O NÁS - - - - - - - - - - - - -   

čí a podobně,“ dodal Procházka.

Jak poznamenal, myšlenka nadchla 
také radu města. „Zaujalo nás to. I 
proto jsme neváhali a okamžitě pro-
jekt schválili. Nějaké peníze jsme měli 
našetřené, takže to nebyl žádný pro-
blém,“ usmíval se starosta.

Přínos pro obyvatele
Studium dějin Velkých Pavlovic je pro 
obyvatele podle jeho vyjádření pod-
nětné i přínosné. „Ani já sám bych se 
jinak k některým údajům nedostal. No 
a nyní pozpátku sleduji historii obce,“ 
přiznal se Procházka s tím, že k dis-
pozici je na internetových stránkách 
dosud dvanáct kronik s časovým roz-
mezím od roku 1891 po rok 1982.

„Ty novější jsou ještě rozdělané. Ale 
jistě je budeme chtít také připojit,“ řekl 
starosta s tím, že dostat se ke čtení 
kronik by nemělo být vůbec složité.

„Někteří lidé si stěžovali, že jim to děla-
lo problémy. Ale myslím, že po nain-
stalování jednoduchého programu do 
počítače by to těžkosti dělat nemělo,“ 
byl si jistý Procházka, který se dosud 

Je l ibo vynikající 
gulášek?

Velkopavlovičtí 
sokolové ho umí!
Tělocvičná Jednota Sokol Velké Pavlovice se druhou zářijovou 
sobotu roku 2011 zúčastnila soutěže ve vaření gulášů, tento-
krát v Předklášteří u Tišnova, kde se svým gulášem – vepřové 
na švestkách - získala 1. místo od návštěvníků soutěže a 2. 
místo od odborné komise (www.obcerstveni-na-hristi.cz).

Tímto navázala na úspěšný start gulášové sezony 2011, kte-
rou zahájila 16. července v Doubravicích na Svitavsku (více 
na www.doubravickygulas.cz), kde získala 2. místo od odbor-
né komise a 3. místo od návštěvníků s vepřovým gulášem na 
meruňkách.

Obě akce byly velmi vydařené, vyšlo nám počasí a obě akce 
se těšily hojnému počtu mlsných návštěvníků – gulášových 
gurmánů.

Jana Václavková, starostka T.J. Sokol Velké Pavlovice

Velkopavlovičtí Sokolové umí výtečný guláš. Navíc je vel-
mi chvályhodné, že zasvěcují do kulinářského umění 

i dorost a to i navzdory velmi nízkému věku. 
Co se v mládí naučíš ☺!

setkal jen s pozitivními ohlasy ze stra-
ny obyvatel města.

„Zatím se na tuto možnost snažíme 
lidi všemožně upozorňovat. Odkaz je v 
provozu teprve krátce, ale věřím, že se 
setká s velkým zájmem. I z toho důvo-
du, že naše stránky denně navštěvuje 
několik stovek lidí,“ nechal se slyšet 
starosta.

Nápad Velkopavlovických se zamlou-
val také starostovi Františku Smetano-
vi z Velkých Němčic. „Ještě jsem o této 
možnosti nikdy neslyšel, ale považuji 
ji za velice zajímavou. Určitě o ní za-
čnu také uvažovat. Skutečně je to dob-
rý nápad,“ myslí si Smetana, v jehož 
městysu zatím řeší přístup ke kroni-
kám prostřednictvím článků pravidelně 
uveřejňovaných v tamním zpravodaji.

„Bohužel lidem nemůžeme zprostřed-
kovat všechny zápisy, které v kroni-
kách jsou. Alespoň ty nejzajímavější 
ale vybíráme a pak je vydáváme ve 
zpravodaji, který je k dispozici také 
na našich internetových stránkách,“ 
popsal starosta s tím, že listování v 
digitalizovaných knihách je jistě pouta-
vější a snazší.

Autor příspěvku: 
Iva Valentová, Břeclavský deník
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Napsali o nás; Břeclavský deník 7. 9. 
2011 * Velké Pavlovice – Být přede-
vším člověkem, dobrým křesťanem a 
až nakonec knězem. S takovým poslá-
ním přišel do Velkých Pavlovic nový 
farář, Polák Marek Kardaczyński.

Přestože je ve městě pouze krátce, 
stihl se už seznámit i s farníky a jejich 
těžkostmi. A problémy s češtinou? Tak ty 
nemá rodák z Katovic téměř žádné.

„Zase tak dobře se ještě nedomluvím. 
V Česku jsem teprve rok. Do této země 
jsem se zamiloval. Mám tady kamaráda. 
Od něj jsem se doslechl, že je v republi-
ce nedostatek kněží. No a protože jsou 
Češi, a především Moravané, velmi milí 
a hodní lidé, rozhodl jsem se, že bych 
jim chtěl sloužit právě tady,“ vypráví 
Kardaczyński a podotýká, že rozhodně 
nepřišel proto, aby přivedl lidi k víře.

Velkopavlovickou farnost si podle svých 
slov ale nevybral. To ani nemůže. Přidělil 
mu ji, stejně jako všem kněžím na Mora-
vě, brněnský biskup Vojtěch.

„Mým cílem je lidem ve Velkých Pavlo-
vicích, ať už věřícím nebo nevěřícím, 
pomáhat, být s nimi a sdílet s nimi jejich 
problémy. Lidé tady toho mají hodně. 
Dřou se na polích a ve vinohradech. 
Rozumím jim. Sám vím, co znamená 
těžce pracovat,“  říká kněz, který tak 
zlehka sklouzává ke svému původnímu 
povolání.

„Tři roky jsem pracoval v rodných Kato-
vicích jako horník. Fáral jsem pod zem 
do větší než dvousetmetrové hloubky. 
No a potom jsem náhle pocítil, že si mě 
k sobě povolává Bůh. Těžko vysvětlo-
vat, proč tomu tak bylo a proč si vybral 
zrovna mě. Člověk v životě vždycky udě-
lá nějaký důležitý krok. Já jsem udělal 

Farář Kardaczyński:
Moravské červené mám 
nejraději

tento, abych mohl sloužit lidem a Bohu,“ 
vzpomíná, jak se před dvanácti lety ke 
svému stávajícímu povolání dostal, 
sympatický Polák.

Ten předtím, než přišel do Velkých Pav-
lovic, působil tři roky v horách v italském 
Toskánsku. „Měl jsem na starosti hned 
čtyři farnosti. Na Itálii vzpomínám v dob-
rém. Našel jsem si tam řadu přátel, se 
kterými jsem stále v kontaktu a cvičím 
si tak i svoji italštinu,“ směje se Karda-
czyński.

Děkovný dopis z Itálie
Největším zadostiučiněním pro něj bylo, 
když mu tamní farníci poté, co odešel, 
poslali e–mailem děkovný dopis. „Když 
jsem jej četl, plakal jsem. Věřím tedy, 
že i díky tomu, co mi napsali, jsem tam 
dobře sloužil,“ myslí si kněz, který z Itá-
lie musel odejít kvůli zdravotním těžkos-
tem.

Toskánsko je známé díky výbornému 

vínu. Jedno z nejlepších tam měl mož-
nost ochutnat také velkopavlovický 
farář.

„Víno mám moc rád. Především mla-
dé červené. Ochutnal jsem nějaká už i 
od velkopavlovických vinařů a musím 
uznat, že jsou vynikající,“ pochvaluje si 
Kardaczyński, kterého farníci v černém 
taláru s kolárkem u krku potkají jen výji-
mečně.

„V Brně jsem byl hodně v kontaktu s 
mladými lidmi. Mám pocit, že i díky 
modernímu oblečení jsem k nim našel 
snáz cestu. V tradicionalis tickém Polsku 
či Itálii to však zatím tak běžný oděv pro 
kněze není,“ je si vědomý rodák z Kato-
vic.

Jak přiznává, nejraději relaxuje sportem. 
„Zatím mám málo času, protože se tepr-
ve seznamuji s farností, takže jsem ještě 
neměl možnost okolí objevovat. Mám 
s sebou ale kolo a rád na něm jezdím. 
Byl jsem si už projet cyklostezku mezi 
vinohrady a podíval jsem se i k rozhled-
ně Slunečná. Docela rád hraji i fotbal,“ 
usmívá se Kardaczyński.

Autor příspěvku: 
Iva Valentová,Břeclavský deník

BUDULÍNEK pomáhá nejen malým dětem
Napsali o nás; Břeclavský deník 
21.9.2011 * Velké Pavlovice - Když 
odešla na mateřskou dovolenou, 
chybělo jí vyžití a možnost uplatnit 
svoji tvořivost. Proto se před čtyř-
mi lety Hanka Kašpárková z Vel-
kých Pavlovic, povoláním učitelka 
v mateřské škole, rozhodla založit 
klub pro maminky s dětmi s názvem 
Budulínek. 

Jakmile se vrátila do práce, Budulínek 
přestal fungovat. Neutuchající zájem 

maminek a tatínků a druhé těhotenství 
ji však vedlo k jeho opětovnému otevře-
ní. V budově centra volného času při 
tamní základní škole se na obnovené 
premiéře sešli rodiče se svými ratolest-
mi v pondělí.

„Naším hlavním cílem je snaha o začle-
nění malých dětí do kolektivu, rozvíjejí 
jejich motoriky, udržení pozornosti, ale 
také hraní a odpočinek. Děti mají v 
prostorách klubu plné krabice hraček, 
poznají se mezi sebou, a především se 

také naučí o hračky dělit s ostatními, 
což je hodně důležité. No a maminky 
si během toho, co se jejich ratolesti učí 
básničky, popovídají, vymění recepty a 
trošku oddechnou,“ usmívá se mamin-
ka čtyřleté dcerky s tím, že klub se 
zaměřuje také na výtvarnou tvořivost 
nejmenších.

„Hodně se věnujeme práci s ručičkama. 
Jde o to, aby se děti naučily soustředit. 
V jejich věku to není nadlouho, ale pár 
minut stačí. Potom je zase necháme, 

Nový velkopavlovický farář Marek Kardaczyński se aktivně účastnil letošních 
slavností Vinobraní.
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Napsali o nás; Břeclavský deník 24.9.2011 * Velké Pavlovice - Důkazem 
toho, že poctivé řemeslo u nás nevymřelo, a že stále ve svém okolí můžete           
narazit na kvalitní řemeslníky se zlatýma ručičkama, je výsledek hlasování           
„O nejlepšího fachmana Břeclavska“. Toho se Velkopopovický Kozel spo-
lečně s Deníkem rozhodl najít a odměnit za jeho poctivou práci a řemeslný 
kumšt. Nakonec se nám podařilo i díky vašim tipům v břeclavském regionu 
najít takovýchto fachmanů celou řadu. 

Úspěšný pekař JAROSLAV PEŠÁK z Velkých Pavlovic vyhrál 
pivo na rok zdarma.O vítězi rozhodli svými hlasy čtenáři Břeclavského deníku.

Děti září v Budulínku spokojeností a štěstím, co více si přát...

Pekař Pešák 
je NEJLEPŠÍM 
FACHMANEM 
Břeclavska

aby si pěkně hrály a odreagovaly se,“ 
říká Kašpárková, čemu v klubu, který je 
otevřený všem maminkám každé pon-
dělí od devíti do jedenácti hodin dopo-
ledne, přikládá pozornost.

Na nedostatek prostor si podle svých 
slov vůbec nemůže stěžovat. „Moje 
sestra vede centrum volného času. 
Právě s ní jsem se před lety na založení 
Budulínka domlouvala. Máme k dispo-
zici místnost plnou zrcadel, kde se děti 
vidí. Nechybí v ní ani sociální zařízení 
a přístup je z ní do pracovny pro výtvar-
nou činnost,“ vyjmenovává sympatická 
žena a současně také vysvětluje, jak 
vlastně název klubu vznikl.

„Budulínek je oblíbenou dětskou 
pohádkovou postavičkou. Zamilovala si 

jej i moje dcerka. 
Volba byla tedy 
j e d n o d u c h á , “ 
prozrazuje, jak 
na pojmenování 
klubu přišla, Kaš-
párková.

Dveře Budulínka 
jsou podle jejích 
slov otevřené 
všem mamin-
kám a tatínkům. 
„Nejsme tady 
striktně jen pro ty 
velkopavlovické. 

Budeme rádi, když přijedou i maminky 
z okolí. Před pár lety k nám dojížděly 
například z Hustopečí,“ láká Velko-

Motto: 
„Hnacím motorem je pro nás 
spokojený zákazník“. 
Úspěšné pekařství Jaroslava Pešáka z 
Velkých Pavlovic našlo azyl v historic-
ké budově pamatující dobu vlády Marie 
Terezie přesně před dvaceti lety. Jak 
jeho majitel vzpomíná, začátky nebyly 
zrovna jednoduché. Se zaměstnanci, 
z nichž většinu si sám před lety zaučil, 
však už řadu let tvoří stabilní tým, který 
se snaží zákazníkům nabídnout pest-
rý výběr pečiva z těch nejkvalitnějších 
surovin.

Na panu Pešákovi nás zaujala přede-
vším snaživost, soutěživost a poctivost, 
se kterou každý den přistupuje ke své 
práci a k zákazníkům. To se mu také 
vyplácí. I proto jej jeden z jeho spoko-
jených klientů, Daniel Beran, do sou-
těže nominoval. „Myslím si, že pekař-
ství pana Pešáka si vítězství zaslouží. 
Jsem moc rád, že uspělo,“ usmívá se 

Beran.

Majitele pekařství jsme se zeptali, 
jak s odměnou od Velkopopovické-
ho Kozla naloží. „Jsem rád, že se nám 
podařilo uspět. Vítězství je o to cen-
nější, že pochází od našich zákazníků, 
pro které tady denně jsme. Výhrou, 
tedy plechovkami piv, odměním i své 
zaměstnance, kteří mají na vítězství 
obrovský podíl. Uděláme si takovou 
malou oslavu. No a využiji také pozvání 
do pivovaru, s manželkou se tam moc 
rádi podíváme,“ má radost Pešák.

A jak vidí budoucnost ve své profesi? 
„Letos slavíme dvacáté výročí založení 
fi rmy, o to víc nás úspěch těší. Dou-
fám, že se nám bude dařit i nadále. I 
nadále se budeme snažit udržet krok s 
konkurencí a těšit naše zákazníky kva-
litními výrobky. To je náš cíl,“ prozrazu-
je vítěz. 

Autor příspěvku: 
Redakce, Břeclavský deník

pavlovičanka s tím, že není třeba mít 
strach.

Autor příspěvku: 
Iva Valentová, Břeclavský deník

Vedení Vinia 
odvolalo 
obchodního 
ředitele
Napsali o nás; Břeclavský deník 
27.9.2011 * Velké Pavlovice - Vedení 
Vinia, jedné z největších vinařských 
fi rem v zemi, odvolalo obchodního 
ředitele Tomáše Bínu. Firma hledá na 
jeho místo náhradu. V současné době 
pracuje i bez generálního ředitele.

„Karla Lyčku vedení odvolalo v polovině 
roku,“ řekla vedoucí obchodu společnosti 
Ladislava Antálková.
Podle informací České tiskové kance-
láře jsou za odvolání Bíny i Lyčky neu-
spokojivé hospodářské výsledky fi rmy. 
Dlouhodobě se jí nedaří a její ztráta se 
prohlubuje.
Velkopavlovické Vinium loni téměř ztroj-
násobilo svou ztrátu na bezmála třicet 
milionů korun. Naposledy byla společ-
nost v zisku v roce 2005, kdy vydělala 
osm milionů korun. Hospodaření spo-
lečnosti negativním způsobem ovlivnily 
výsledky kontroly Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce. Výsledkem byla 
mnohamilionová pokuta. Její výši Vinium 
ani inspekce neupřesnily.
Bína se stal obchodním a marketingovým 
ředitelem Vinia začátkem letošního roku. 
Ve funkci nahradil Tomáše Klumpara, 
který z fi rmy odešel. Bína pracoval dříve 
pro rakouský koncern Rauch, kde působil 
sedm let. Řídil moderní a tradiční trh. V 
minulosti působil nejen ve fi rmách zabý-
vajících se rychloobrátkovým zbožím, ale 
například i ve farmacii.

Autor příspěvku: 
ČTK, Břeclavský deník
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Skončení války na jaře roku 1945 zna-
menalo nejen ukončení bojů, ale také 
sčítání padlých, raněných a škod na 
majetku občanů jak z této doby, tak z 
okupace. To se stalo předmětem celo-
státního šetření a nahrazování váleč-
ných škod, které probíhalo od září 1945 
v podstatě až do počátku 50. let minu-
lého století.

Právní rámec řešení válečných škod 
stanovil Dekret presidenta republiky      
č. 54/1945 Sb. o přihlašování a zjišťo-
vání válečných škod a škod způsobe-
ných mimořádnými poměry z 31. srpna 
1945, který nabyl účinnost 8. září 1945. 
Hned v par. 1 bylo stanoveno, čeho se 
dekret týká: „(1) Podle tohoto dekretu se 
vyšetřují a zjišťují škody, které v době 
po 17. září 1938 utrpěli českoslovenští 
státní občané v obvodu zemí České       
a Moravskoslezské nebo v cizině na 
životě, těle nebo na zdraví (usmrcením, 
vězněním, internováním, deportováním, 
zlým nakládáním apod.) nebo odcize-
ním, zavlečením mimo státní území, 
zabráním, zničením, poškozením nebo 
jinakou ztrátou věcí movitých nebo 
nemovitých, anebo jiným způsobem (na 
výdělku, důchodu apod.), jestliže tyto 
škody byly způsobeny
a) jakýmkoli válečným činem nebo jina-
kým opatřením některé válčící strany, 
jejích bojových jednotek nebo přísluš-
níků,
b) při dočasné okupaci území republi-
ky Československé orgány okupačních 
států nebo orgány jednajícími z jejich 
příkazů, persekucí z důvodů politických, 
národních nebo rasových, nebo
c) teroristickými akcemi organizací stá-
tu nepřátelských nebo osob veřejně 
nebezpečných…

Již 3. září vydalo ministerstvo vnitra 
směrnici, která stanovovala postup při 
podávání přihlášek škodních událostí. 
Přiznání škod vykazovali poškození na 
tištěném formuláři, nazvaném Přihláška 
válečných škod a škod způsobených 
mimořádnými poměry podle dekretu 
presidenta republiky ze dne 31. srpna 
1945, č. 54 Sb.
Žádosti byly soustředěny na místních 
národních výborech nebo místních 
správních komisích a odtud nejpozději 
do 29. září 1945 musely být předány ve 
dvou exemplářích na příslušný okresní 

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ - - - - OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ - - - - 
Válečné škody z let 1938-1945
ve Velkých Pavlovicích

národní výbor. Zatímco jeden ze sou-
pisů sloužil pro úřední agendu, druhý, 
opatřený červeným pruhem, byl po pře-
zkoumání správnosti odesílán se struč-
nou zprávou o počtu přihlášek z každé 
obce do 9. října státnímu úřadu statistic-
kému, kde měl sloužit pro potřeby sta-
tistiky o škodách v celostátním měřítku 
a jako podklad pro mezistátní jednání o 
reparacích. Druhý exemplář se všemi 
podkladovými materiály na okresním 
národním výboru, setříděn za každou 
obec podle abecedy žadatelů, měl být 
spolehlivým podkladem „pro případné 
budoucí vnitrostátní odškodnění“. Třetí 
exemplář se zachoval (ne však všude) 
přímo na národních výborech obcí.
Později byly používány také přihlášky 
na třech formulářích, které byly označe-
ny římskými číslicemi I-III a vyplňovali 
jej stavební odhadci. První formulář byl 
určen pro zničené, velmi těžce a těž-
ce poškozené pozemní stavby, domy 
obytné, činžovní, obchodní a rodinné. 
Druhý formulář postihoval stavební ško-
dy způsobené válečnými událostmi na 
průmyslových a zemědělských závo-
dech včetně drobných příslušných obyt-
ných stavení a třetí formulář zachycoval 
méně poškozené objekty. Tyto formu-
láře už obsahovaly podrobnější stano-
vení rozsahu škod včetně znaleckých 
posudků autorizovaných znalců z oboru 
stavebnictví.

Krom majetkových škod měly být uve-
deny i škody vzniklé jiným způsobem 
(např. na výdělku, důchodu, ušlém zisku, 
omezováním osobní svobody, vnuce-
nou správou, na zdraví a životu apod.), 
které nebylo možno zahrnout pod tzv. 
škody osobní nebo škody na majetku. 
Proto také nacházíme v podaných při-
znáních zmínky o poškození zdraví 
občanů při přechodu fronty nebo o věz-
nění a úmrtí v koncentračních táborech 
a nacistických věznicích. Časový rámec 
škodních událostí byl stanoven na dobu 
od 17. září 1938 do podání přihlášky.
Postupem doby byly vydávány další 
směrnice, které se zabývaly poskyto-
váním fi nančních záloh na odstraňo-
vání škod. K poskytování náhrad byl 
vydán další dekret prezidenta republiky 
č. 82/1945 Sb. o zálohách na náhradu 
za některé válečné škody majetkové. 
Ten hned v prvním paragrafu uváděl: 
„Do konečné úpravy náhrady válečných 

škod … lze poskytnouti ze státních pro-
středků zálohy na náhradu za škody, 
které utrpěli v době od 30. září 1938 do 
skončení válečných operací českoslo-
venští státní příslušníci v obvodu zemí 
České a Moravskoslezské nebo v cizi-
ně poškozením, odcizením, zavlečením 
mimo státní území, zabráním, zniče-
ním nebo jinakou ztrátou věcí movitých 
nebo nemovitých, byla-li škoda způso-
bena jakýmkoli válečným činem některé 
válčící strany, jejích bojových jednotek 
nebo příslušníků...“ Protože v této době 
již bylo zřejmé, že škody značně přesa-
hují možnosti případného odškodnění 
státem, bylo stanoveno, že záloha bude 
poskytnuta jen těm, „kteří potřebují 
nezbytně okamžitou výpomoc. Z více 
poškozených obcí možno potvrditi 6 až 
8 žádostí, z méně poškozených pouze 
jednu resp. 2.“

ONV Hustopeče ve svém obvodu 5. 12. 
1945 vydal vlastní prováděcí vyhlášku, 
v níž uvedl, že „zálohy budou poskyto-
vány zatím výlučně za škody majetkové 
a to jen takové, které byly způsobeny 
válečnými činy, na příklad bombardová-
ním, dělostřelbou, destrukcemi a požáry 
při tom způsobenými, dále škody vzniklé 
zřizováním překážek, zákopů, dělostře-
leckých posic a opevnění, pleněním, 
nucenou evakuací apod...“ 
Ocenění bylo prováděno v cenách úřed-
ně schválených, nikoli v cenách na tzv. 
„černém trhu“ a „pro ocenění jest roz-
hodným den účinnosti dekretu, tj. dne  
8. září 1945“.
Válečné škody z Velkých Pavlovic jsou 
zachovány v mikulovském okresním 
archivu a lze je zčásti dohledat také v 
Moravském zemském archivu v Brně ve 
fondu Zemský úřad Brno.
Po předložení jednotlivých přihlášek 
podaných poškozenými občany na 
místní národní výbor byl zpracován tzv. 
„Přehledný výkaz přihlášek válečných 
škod a škod způsobených způsobených 
mimořádnými poměry podle dekretu 
presidenta republiky ze dne 31. srpna 
1945, č. 54 Sb.“ Ten obsahoval vedle 
jména a bydliště přihlašovatele struč-
ný popis škody, celkovou výši škody             
v korunách, poskytnuté zálohy, rodinné 
poměry žadatele a také ocenění smíše-
né komise při ONV, které bylo rozděle-
no do tří podrubrik: škoda na životě, těle 
a na zdraví, škoda na majetku a škoda 
vzniklá jiným způsobem. V poznámce 
bývalo uvedeno, zda se žadatel vzdává 
náhrady.
Pro většinu obcí jsou dochovány rovněž 
úředními znalci vypracované odhady 
stavebních škod, které jsou pro danou 
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problematiku velmi důležité. Jsou zpra-
covávány pouze pro poškozené stavby 
a nezávislí odhadcové vyčíslovali sku-
tečně zjištěné poškození budov. Výše 
odhadnutých škod se tak samozřejmě 
pronikavě liší od přihlášek jednotlivých 
občanů, neboť znalci neposuzovali 
ztráty na inventáři, osobním majetku              
a svršcích.

Velké Pavlovice byly osvobozeny           
15. dubna. Za bojů padlo 25 sovětských 
vojáků. Jiný pramen uvádí 27 padlých 
sovětských vojáků. Při sčítání lidu v roce 
1930 zde bylo napočítáno 610 domů, po 
skončení války zde však bylo napočte-
no již 696 budov. Není však dochována 
tabulka poškozených budov se spotře-
bou stavebních hmot nutných k obnově 
škod, kde je vyčíslen počet domů před 
válkou a po válce. Z tohoto údaje by byl 
zřejmý přírůstek objektů v průběhu vál-
ky jako v jiných obcích.
Celoobecní soupis válečných škod 
přináší přihlášky 299 osob a institucí            
s celkovou výší škody 5,404.506 Kčs 
(v 6 případech nebyla škoda uvedena, 
v 62 případech se nakonec poškození 
vzdali náhrady). Z nich škody nad 50 tis. 
Kčs nahlásili :

- bez udání příčiny:
František Hádlík čp. 588 (77 000 Kčs), 
Jan Horák čp. 25 (60 625 Kčs), Jan Hycl 
čp. 574 (92 960 Kčs), Ludvík Horáček 
čp. 17 (328 000 Kčs), Terezie Kurdíková 
čp. 421 (57 500 Kčs), Karel Popovský 
čp. 680 (198 100 Kčs), Josef Pláteník 
čp. 585 (193 630 Kčs), Jan Podešt čp. 
142 (113 000 Kčs), Jan Pláteník, čp. 
582 (54 390 Kčs), Ing. Ludvík Horáček 
čp. 489 (1 259 150 Kčs), Karel Peška 
čp. 196 (52 000 Kčs),

- škody vzniklé odcizením: 
Josef Boubelík čp. 1 (73 370 Kčs), Vác-
lav Bálka čp. 20 (75 300 Kčs), Josef 
Bíba čp. 691 (52 000 Kčs), Jan Bíza 
čp. 489 (64 550 Kčs), Anna Horáčková 
čp. 15 (78 900 Kčs), František Horáček 
čp. 119 (90 930 Kčs), Josef Horák čp. 
620 (72 000 Kčs), František Horáček 
čp. 43 (126.000 Kčs), František Hicl 
čp. 147 (64.800 Kčs), Bedřich Hanuš 
čp. 692 (122 360 Kčs), Josef Horáček 
čp. 17 (203 000 Kčs), Vilém Klíma čp. 
548 (183 350 Kčs), Ing. Richard Lepka 
čp. 262 (72 000 Kčs), Pavel Malíšek 
čp. 157 (67 900 Kčs), Jaroslav Míša 
čp. 627 (73 544 Kčs), Štěpánka a Zde-
něk Peškovi čp. 548 (112 300 Kčs), 
Terezie Prátová čp. 540 (79 000 Kčs), 
Ing. František Pchálek čp. 150 (263 
000 Kčs), Jan Pavelka čp. 683 (56 200 
Kčs), František Suský čp. 50 (125 770 
Kčs), Josef Seďa čp. 538 (64 000 Kčs), 
Jan Veverka čp. 558 (80 500 Kčs),

- odcizením a poškozením: 
MUDr. Antonín Carda čp. 179 (130 000 
Kčs), zavlečením Antonín Kovařík čp. 
460 (63 560 Kčs), Jan Vala čp. 474 
(60 000 Kčs), zabráním Josef Horáček 
čp. 134 (71 266 Kčs), Josef Hernych 
čp. 508 (57 110 Kčs), bombardováním 
zahradník František Horáček čp. 629 
(693 550 Kčs), Stanislav Kallus čp. 579 
(65 000 Kčs), požárem Anna Štefková 
čp. 501 (83 000 Kčs), Františka Vever-
ková čp. 154, Jan Zajíc čp. 350,

- leteckým útokem: 
Josef Nedorost čp. 612 (120 000 Kčs), 
František Foukal čp. 165 (113 300 
Kčs),

- granátem: 
Václav Kurdík čp. 94, František Nesvad-
ba čp. 80.

Dalších 42 občanů uvádělo ještě škody 
nad 40 tis. Kčs.

Mezi zvláštní škody je možno zazname-
nat případ Jakuba Hanáka čp. 323, kte-
rý hlásil škodu ve výši 3.000 Kč, obdržel 
však od ONV Hustopeče náhradu ve 
výši 25.000 Kčs. Současně je zde v rub-
rice zaznamenávající ocenění škody na 
majetku uvedena částka 67.284 Kčs, 
zřejmě šlo o chybu v původní přihlášce. 
Ludvík Veverka požadoval náhradu za 
zabraný statek na Slovensku a zapále-
ní bytu ve Velkých Pavlovicích ve výši 
1,038.000 Kčs, poškození zdraví uvá-
děl Jakub Tvrdý čp. 411, ztrátu povolání 
vyčíslil Martin Zajíc čp. 455 na 24.000 
Kčs.

Z právnických osob hlásily škody: 
Družstvo pro zvelebení zemědělské 
výroby (113.573 Kčs), Středomoravská 
akciová společnost cukrovarnická, Spo-
lečnost katolického domu (60.000 Kčs), 
Správa státních statků čp. 3 nahlásila 
škody na množení osiv ve výši 261.500 
Kčs a zabráním a odvlečením věcí 
7,416.876 Kčs, TJ Sokol 169.250 Kčs, 
Šlechtitelská stanice odcizením a zni-
čením 175.732 Kčs. Poškození budo-
vy střelbou ve výši 95.000 Kčs hlásila 
újezdní měšťanská škola, odcizením, 
zničením a zabráním ovocnickovinař-
ské družstvo Vinopa ve výši 3,444.722 
Kčs a Všesportovní klub 40.000 Kčs. 
Ve fondu ONV Hustopeče jsou uloženy 
také doklady o odhadu výše stavebních 
škod, avšak není v nich uvedeno jméno 
odhadce. Podle tohoto seznamu bylo 
odhadnuto 21 objektů s celkovou výší 
škody 305.770 Kč, z nichž byla nejvíce 
oceněna škoda na sklenících Františka 
Horáčka (112.000 Kčs). Ostatní škody 
nepřesáhly 22 tis. Kčs.

Ve fondu MNV Velké Pavlovice je pak 
uložen strojopisný seznam, který při-

náší potřebu stavebního materiálu na 
opravu 31 poškozených budov, u nichž 
je poznamenáno, že se jedná o poško-
zení v 11 případech lehké a v ostatních 
20 těžké. Nesignovaný a nedatova-
ný seznam odhadů stavebních škod 
obsahuje 21 jmen občanů s poškoze-
nými domy v celkové výši 305.770 Kčs.              
Z nich pouze zmiňovaný skleník Františ-
ka Horáčka byl oceněn na 112.000 Kčs, 
ostatní škody nepřesáhly 22.000 Kčs.

Dále se zde nacházejí seznamy osob, 
jejichž přihlášky byly vyřízeny (58 jmen) 
a kteří se buď odstěhovali, nebo se k 
šetření nedostavili a jejich žádost byla 
zamítnuta (75). Dochoval se i seznam 
osob, k jejichž válečným škodám se 
vyjádřila komise ke dni 10. 6. 1947. 
Vzhledem k tomu, že je řazen abeced-
ně, je zjevné, že není úplný, a proto 
není do popisu škod v této studii zařa-
zen. V dochované části tohoto seznamu 
jsou všechny nahlášené válečné škody 
komisí sníženy (např. škoda Viléma Klí-
my čp. 548 z 183.350 Kčs byla snížena 
na pouhých 10.000 Kčs nebo Františ-
ka Foukala čp. 165 ze 113.300 Kčs na 
20.000 Kčs apod.) a žádná nepřesáhla 
40 tis. Kč.      V těchto případech se zřej-
mě jedná o rozdíl způsobený násled-
ným drancováním v poškozených budo-
vách.

V uváděných pramenech nejsou zazna-
menány ztráty na lidských životech.        
F. Čapka v knize Město Velké Pavlovi-
ce však podle obecní kroniky uvádí, že 
za náletu na německý trén 13. dubna 
zahynuli hospodářský dozorce statku 
Antonín Kovařík st., Jaroslav Lederer, 
Metoděj Seďa a Karel Severin. Na 
následky útrap při frontě zemřeli dále 
Josef Kostrhun, Josef Krejčiřík a Anto-
nín Kunický, při neopatrném zacházení 
s municí zahynul František Procházka 
a zraněni byli Jaroslav Hanák, Jaroslav 
Jaborník a Jan Kabriel.

Téměř pěti a půl milionem škod vyjá-
dřených v penězích a způsobených 
občanům Velkých Pavlovic se obec řadí 
mezi méně válkou poškozená místa 
okresu Břeclav. Vždyť např. více než 35 
milionů Kčs škod ve Velkých Němčicích, 
více než 30 milionů Kčs v Hustopečích 
nebo Kloboukách je nesrovnatelné. 
Měřit výši škod v korunách je sice mož-
né, ale bolest ze ztrát je nesrovnatel-
ná. Tu nikdo nedovede spočítat a po 
sedmi desítkách let od těchto událostí 
nám nezbývá, než vše hodnotit pouze 
takto. Ať už škody vznikly jakýmko-
li způsobem, byl to výsledek největší 
války v dějinách lidstva, kterou rozpou-
tal německý nacizmus. Na to bychom 
nikdy neměli zapomínat.

PhDr. Emil Kordiovský
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Ve velkopavlovické mateřské školce se 
pořád něco děje. Přestože se zde začát-
kem letošního školního roku neustále 
pracovalo, bouralo, stavělo, upravovalo a 
bylo slyšet bzučení vrtaček i jiné zvuky se 
stavebním ruchem spojené, staraly se paní 
učitelky ve školce neustále o kulturní vyžití 
dětí.
V úterý, dne 4. října 2011, přijelo do mate-
řinky pravé nefalšované „SAFARI“. Děti 
měly možnost „cestovat“ v oděvech typic-
kých pro nejrozmanitější kouty naší planety 
Země a moc se jim to líbilo. Že zde vládla 
pohoda a dobrá nálada je zřejmé i z při-
ložené fotografi e.

Kolektiv p. uč. MŠ Velké Pavlovice

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY…         

To všechno a mnoho dalších zajímavých věcí se 
dověděly děti z Mateřské školy ve Velkých Pav-
lovicích na  „Dnu otevřených dveří a.s. Hantály“. 
Prohlédly si nádoby na třídění odpadu, popelnice, 
popelářské auto, kontejnery, traktory, drtičku odpa-
du a stroje na zpracování rostlinného odpadu. Děti 
tu viděly mnoho nového a pan Kunický jim všechno 
ochotně vysvětlil a ukázal. Nechybělo ani občerstve-
ní v podobě pití, lízátka a oplatku. 
Návštěva se také díky nádhernému počasí vel-
mi vydařila. Děti byly nadšené, spokojené a navíc, 
dověděly se v praxi spousty nových užitečných infor-
mací o ekologii a také o tom, jak pomoci naší přírodě 
a Zemi, aby se jí i s námi, s lidmi, lépe dařilo.
   

Kolektiv p. uč. MŠ Velké Pavlovice

Jak pomoci přírodě kolem nás? Třeba právě tím, že papírek od lízátka nezahodím 
na zem, ale dám jej do odpadkového koše. I takové zdánlivé maličkosti ohledně 

nakládání s odpadem se děti na exkurzi na Hantálech přiučily.

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY…        

ŠKOLNÍ OKÉNKO - - - - - - - - - - - - ŠKOLNÍ OKÉNKO - - - - - - - - - - - - 

SAFARI 
v mateřince

Co se dělá 
s odpadem?

Na Safari vládla pohodička a veselí!

Začal školní rok 2011/2012 a kromě 
krásného zářijového počasí přinesl řadu 
pozitivních změn také do naší základní 
školy. Prvního září usedlo do lavic cel-
kem 287 žáků, což je oproti loňskému 
roku o 17 dětí více. Na prvním stupni 

Základní škola 
v novém školním roce

máme v osmi třídách celkem 157 žáků 
a na druhém v sedmi třídních kolekti-
vech dohromady 130 žáků.
Od října se také rozjíždí činnost Středis-
ka volného času, které nově vede paní 
Ing. Lenka Bukovská. V současné době 

se počítá s otevřením 20 zájmových 
kroužků, v plánu jsou také samozřej-
mě i jednorázové akce jako příměstský 
tábor, předvánoční zájezdy a tvořivé 
dny pro veřejnost. Koncem září už bylo 
v zájmových kroužcích přihlášeno více 
než 200 žáků a studentů velkopavlovic-
kých škol i dětí z okolních škol.
Žáci i rodiče si zajisté povšimli nových 
pedagogů v naší škole. Na prvním 
stupni se stala novou třídní učitelkou 
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Ve čtvrtek 1. září 2011 byl v Základní 
škole Velké Pavlovice slavnostně zahá-
jen školní rok 2011/2012. Žáci druhých 
až devátých tříd zahájili školní rok ve 
třídách společně se svými třídními uči-
teli. 
Prvňáčci se dočkali slavnostního zahá-
jení v 9 hodin, kdy je přivítal ředitel 
školy společně s třídními učitelkami a 
přišli je také pozdravit a popřát mnoho 
úspěchů pan starosta společně s paní 
ředitelkou mateřské školy. 
Do dvou prvních tříd nastoupilo celkem 
34 dětí. Třídní učitelkou 1.A je Mgr. Eva 
Drienková a třídní učitelkou 1.B Mgr. 
Darina Zborovská.

Prázdniny jsou za námi, 
začal nový školní rok!

Školské poradenské pracoviště 
na ZŠ Velké Pavlovice

Prvňáčci usedli poprvé do školních lavic.
 Přejeme jim, aby všechny následující dny byly tak 
příjemné a plné nadšení, jako jejich velká školní 

premiéra!

Všechny děti školou povinné 
se mohou také pro letošek 
těšit na spoustu školních i 
mimoškolních akcí, besedy, 
koncerty, exkurze, zájezdy 
i školní výlety. Věříme, že 
všechny také zaujme pest-
rá nabídka kroužků v rámci 
Střediska volného času.
Zbývá jen popřát dětem, 
rodičům i pracovníkům 
školy úspěšný školní rok 
2011/2012.

RNDr. Ludvík Hanák, 
ředitel školy

3.A paní Mgr. Lucie Nováková, která se 
vrátila z rodičovské dovolené. Na dru-
hém stupni nově působí Mgr. Jaroslav 
Hicl, který vyučuje matematiku a  fyziku 
a Mgr. Jaroslav Haman vyučující těles-
nou výchovu a přírodopis.
Od letošního roku se již všechny třídy 
vzdělávají podle Školního vzdělávací-
ho programu ZŠ Velké Pavlovice, který 

obsahuje oproti minulým rokům řadu 
úprav. Jde především o nově zavedené 
volitelné předměty ve IV. a V.ročníku, 
dále také v VII. až IX. ročníku. Z povin-
ných předmětů se nově v VIII. a IX. třídě 
vyučují základy ekonomie, volba povo-
lání a environmentální výchova. Žáci se 
letos mohou těšit na nové interaktivní 
výukové materiály zpracované v rámci 

projektu fi nancovaného EU.
Věříme, že také v letošním školním roce 
bude mít škola trvalou přízeň rodičů 
i veřejnosti a bude vnímána jako škola 
kvalitní, s kvalitními pedagogy, výbor-
ným materiálním zázemím pro žáky       
i vyučující a  dobrou přípravou žáků na 
jejich další studia.

RNDr. Ludvík Hanák, ředitel ZŠ

Projekt rozvoje školských poraden-
ských pracovišť byl celorepublikově 
zahájen již v roce 2009. Jeho cílem je 
poskytování poradenských služeb žá-
kům (i jejich rodičům) a učitelům jed-
notlivých škol.
Tyto služby jsou především zaměře-
ny na všechny rizikové faktory, které 
mohou mnohdy negativním způsobem 
ovlivňovat průběh vzdělávání i násled-
ný „start do života“, včetně profesní 
orientace samotných žáků. Mezi takto 
rizikové skutečnosti lze např. zařadit 
školní neúspěšnost, různé druhy spe-
ciálních potřeb v důsledku specifi c-
kých poruch učení (dyslexie, dysgrafi e, 
dysortografi e, dyskalkulie aj.), logope-

dické poruchy, kulturní odlišnost, soci-
ální vyloučenost prostředí, ze kterého 
dítě přichází do školy, ale i v dnešní 
době stále četnější a diskutovanější 
poruchy chování.
Na ZŠ Velké Pavlovice funguje pora-
denské pracoviště od letošního škol-
ního roku. Jeho činnost je zajišťována 
dvěma speciálními pedagogy, výchov-
ným poradcem a dvěma metodiky pre-
vence. Naší snahou je získání ke spo-
lupráci také školního psychologa.
Všichni tito specialisté se zabývají pre-
vencí a intervenční činností ve všech 
již výše zmíněných rizikových oblas-
tech, včetně prevence sociálně patolo-
gických jevů. Součástí práce poraden-

Konzultační hodiny:

Metodičky prevence: 
Mgr. Jitka Šaňková   úterý  13:00-14:00
Mgr. Jaroslava Poulíková-Procházková čtvrtek  13:30-14:30 

Školní spec. pedagog: 
Mgr. Lenka Korpová     pondělí  13:30-14:30

Výchovný poradce: 
Mgr. Taťána Hanzálková   pondělí  14:00-16:00

ského pracoviště je také logopedická 
asistence, zaměřená na práci s dětmi, 
jejichž vyjadřovací schopnosti i ve škol-
ním věku stále nedosahují jisté normy.
Poradenských služeb pracoviště mohou 
využívat žáci i jejich rodiče pravidelně 
během pevně stanovených konzultač-
ních hodin nebo po dohodě s jednotli-
vými pracovníky zařízení. 

Za kolektiv pracovníků 
Mgr. Taťána Hanzálková
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ŠESŤÁCI 
SE JELI 
SKAMARÁDIT 
DO KŘIŽANOVA

Letošní šesťáci 2011-2012.

V tomto školním roce připravila Základ-
ní škola ve Velkých Pavlovicích novou 
aktivitu ,,Adaptační pobyt pro žáky 
šestých tříd“.
V krásném prostředí Českomoravské 
Vysočiny v rekreačním středisku ,,Drak“ 
v Křižanově, prožilo 24 dětí tři dny plné 
her, poznávání, ověřily si, jak je důležité 
vědět, že se mohou jeden na druhého 
spolehnout a taky, že ne vždy se všech-
no podaří.
Pro mnohé, kteří jeli poprvé vlakem, byla 
cesta do Křižanova velkým zážitkem. 
Na chatě nebyla maminka a tak vybalit, 
mít ustlanou postel a udržet pořádek na 
pokoji bylo nemyslitelné bez vzájemné 
pomoci a vědomí, že i já musím udělat 
něco pro to, aby se na dveřích vedle 

dráčka – maskota pobytu, objevil usmě-
vavý smajlík.
Děti se navzájem poznávaly, objevovaly 
u spolužáků vlastnosti, o kterých nevě-
děly a pokud i na počátku někdo pro-
testoval, že s ,,ním“, ,,s ní“, v družstvu 
nebude, najednou zjistili, že je velmi 

důležité je v družstvu mít.
Pro děti i vyučující, kteří pobyt zajišťo-
vali, to byla obrovská zkušenost, která 
prokázala a potvrdila smysl této školní 
aktivity.

Mgr. Jaroslava Poulíková-Procházková

Na „Domečku“ je vždycky veselo - tak neváhejte a přidejte se k nám!

Středisko volného času při ZŠ Velké 
Pavlovice pro letošní rok 2011/2012 
připravilo řadu standardních akcí a plá-
nuje zařadit i něco zcela nového.
Pravidelnou činnost představují tra-
diční a velmi oblíbené kroužky. Pro 
letošní rok je v nabídce již 18 zájmových 
útvarů, do kterých se řadí  gymnastika, 
basketball, házená, stolní tenis, folk-
lorní a dramatický kroužek, roztles-
kávačky, fl orbal, kytara, sportovky 
pro holky a pro kluky, s angličtinou 
do světa, sběratelský a šachový. 
Jejich podrobný výčet je na stránkách 
školy (www.zs.velke-pavlovice.cz). 
Všechny tyto kroužky zahájily svoji čin-
nost od října 2011.
Pod záštitou SVČ začal fungovat od 
září klub BUDULÍNEK pro maminky a 
tatínky na „mateřské dovolené“, jehož 
vedoucí je Hana Kašpárková.
A co je v plánu pro nejbližší období?      
V adventní době je to návštěva vánoční 
Vídně a následně návštěva Bratislavy, 
Ježíškova dílnička na radnici ve Vel-
kých Pavlovicích, kterou můžete se 
svými dětmi navštívit a něco krásného 
si vyrobit v rámci Vánočního jarmarku.
V zimním období zájezd na lyžování do 
střediska  Čenkovice v Orlických horách 
a pokud bude zájem tak i do Rakouska. 

Středisko volného času alias „Domeček“
– začíná nový školní  rok

Na duben je v přípravě zápis do Gui-
nessovy knihy rekordů. A v čem? To 
bude překvapení!
Pro příznivce divadla je v nabídce 
několik představení. První návštěva se 
uskutečnila již v měsíci září na předsta-
vení Maryša v Boleradicích, o dalších 
Vás budeme průběžně informovat pro-

střednictvím jak webových stránek ško-
ly, tak i webových stránek města Velké 
Pavlovice www.velke-pavlovice.cz. 
A co dodat? Těšíme se na Vaši účast!

Ing. Lenka Bukovská 
a Mgr. Lenka Tesařová
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Plavání? To „plavat“ určitě nenecháme!

Plavecký kurz na bazénu v Hustopečích je 
každoročně příjemným zpestřením výuky 
malých žáčků 2. a 3. třídy ZŠ ve Velkých 
Pavlovicích. Stejně je tomu i letos. Sedmi a 
osmiletí žáčci vyráží každý čtvrtek v rámci 
hodin tělesné výchovy na oblíbené plavá-
ní, prostřednictvím nějž se učí nejen pla-
vat, ale také se věnují zdravému pohybu, 
otužují se a v neposlední řadě se také tak 
trošku učí postarat  samy o sebe.
Kurzy jsou vedeny zábavnou formou, ale 
s důrazem na nácvik správného provedení 
jednotlivých plaveckých stylů. Děti se nau-
čí  splývat na zádech i bříšku, vydechovat 
do vody, skákat, potápět a orientovat se 
pod vodou.
Po skončení kurzu všichni ovládají nejen 
základy plaveckých stylů, ale chápou i 
důležitost plavání pro zdraví i vlastní bez-
pečnost.
Chvilky, které děti společně prožívají,  jsou 
nezapomenutelné. Voda se pro ně stává 
kamarádem, který neubližuje, ale baví.

Mgr. Jitka Řádková, 
Mgr. Dagmar Šmídová

Plavání aneb ze suchozemců obojživelníci ☺!

Příchod nového školního roku zname-
nal nejenom opětovné usednutí žáčků 
do lavic a zahájení vyučování, ale také 
byl pokynem pro otevření brány v naší 
školní družině. Malým školákům se tak 
opět naskytla možnost strávit volný čas 
po vyučování v příjemném prostředí, 
kde si mohou dle své libosti a zájmu 
zahrát různé stolní a společenské hry, 
zapojit fantazii při stavbách z Lega, 
Dupla či Sevy, nebo se pustit do tvorby 
pěkných dekoračních výrobků.
Pro nejmenší žáčky je školní družina 
také místečkem, kam se uchýlí, aby 
vyčkali na příchod svých rodičů, kte-
ří si je vyzvedávají po práci. Zde si 
naše nejmladší děti nejenom hrají, ale 

Zprávičky z „podzimní“ školní družinky
také se díky skupinovým činnostem v 
družinovém kolektivu seznamují a učí 
komunikovat se staršími dětmi z vyš-
ších ročníků.
Naší snahou je, aby se dětem v družině 
líbilo, cítily se zde dobře a rády sem při-
cházely trávit svůj volný čas po každo-
denním vyučování. V letošním školním 
roce má družina opět dvě oddělení, kte-
rá mají na starost vychovatelky Naďa 
Slámová a Lenka Tesařová. Celkový 
počet přihlášených žáků je 65.
Během měsíce září jsme družinové čin-
nosti zaměřili na vzájemné poznávání a 
seznamování dětí v kolektivu, vyhlásili 
jsme soutěž o „Nejnápaditější stavbu z 
Lega“ a také jsme se pustili do výroby 

podzimních dekorací z papíru a kousků 
látek.
K podzimu bezesporu patří létající papí-
roví draci, a tak i v naší družině proběh-
la pravá „drakiáda“ a děti se s vervou 
pustily do velkého „dračího“ tvoření. 
Vzešla z něho hezká řádka pořádných 
barevných draků. Některé z nich si 
děti odnesly domů, jiní se stali pěknou 
výzdobou obou družin.
Během měsíce října se v družině bude-
me věnovat tvoření z přírodních materi-
álů, vyrobíme si drobná zvířátka z kera-
mické hlíny a pustíme se do smažení 
bramboráků.  

Vychovatelky školní družiny 
při ZŠ Velké Pavlovice

Tvoření a hraní – činnosti s družinkou neodmyslitelně spojené.
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... což představuje tři plně naložená nákladní auta. Stalo se tak v rámci            
I. kola sběru starého papíru na ZŠ Velké Pavlovice, které proběhlo v úterý, 
dne 20. září 2011. Děti čekají během celého školního roku ještě další čtyři 
kola. A motivace? Nejlepší dvě třídy – vítězové z I. stupně a z II. stupně ZŠ 
si pojedou zařádit do Aquaparku do Vyškova, odměněni budou i nejpilnější 
jednotlivci. 

Děti odevzdaly 13.640 kg 
starého papíru...

Výsledky I. kola sběru starého papíru na 
ZŠ Velké Pavlovice

I. stupeň – TŘÍDY
1. místo * 4.A
2. místo * 2.B
3. místo * 2.A

I. stupeň – JEDNOTLIVCI
1. místo * David Dobšák, 2.B * 482 kg
2. místo * Aneta Pleskačová, 1.A * 450 kg
3. místo * Kevin Tihlář, 3.A * 407 kg

II. stupeň – TŘÍDY
1. místo * 7.B
2. místo * 6.A
3. místo * 7.A

II. stupeň – JEDNOTLIVCI
1. místo * Martina Kocmanová, 7.B * 350 kg
2. místo * Michaela Otřelová, 6.A * 285 kg
3. místo * Patrik Chrástek, 8.B * 208 kg

Mladí úspěšní stolní tenisté z Velkých Pavlovic 
postoupili do krajského kola soutěže.

Čtvrtek s datem 1. září 2011 byl pro stu-
denty velkopavlovického gymnázia prv-
ním dnem nového školního roku. Napětí, 
nervozita a očekávání byly vidět na tvá-
řích studentů prvních ročníků, kteří usedli 
do školních lavic na gymnáziu poprvé. 
Právě pro ně bylo připraveno slavnostní 
zahájení v aule školy, kterého byl příto-
men i starosta města pan Ing. Pavel Pro-
cházka. 
Pan starosta ve svém vystoupení zdů-
raznil význam střední školy pro město a 

popřál novým studentům úspěšný škol-
ní rok, který je v krátké historii školy již 
rokem patnáctým. Ředitel školy předsta-
vil studentům a přítomným rodičům třídní 
učitelku 1. A -  Ing. Marii Šmídovou a třídní 
učitelku Primy - Mgr. Renatu Bláhovou. 
Pokles počtu uchazečů o studium na 
střední školy se plně projevuje v letoš-
ním školním roce, kdy do prvního roční-
ku čtyřletého studia nastoupilo jen devět 
žáků. Do prvního ročníku osmiletého 
studia naopak nastoupilo všech třicet při-
jatých uchazečů. Ředitel školy přítomné 
ve stručnosti seznámil s organizací škol-

ního roku a výukou podle vlastního škol-
ního vzdělávacího programu, který nese 
název „Škola pro život“.
Ostatní studenti jako „ostřílení mazáci“ 
bez potíží přicházeli se spoustou zážit-
ků do svých uklizených tříd, kde je čekali 
spolužáci a jejich třídní vyučující. V tomto 
školním roce bude novou maturitní zkouš-
ku ve dvou třídách skládat 50 studentů. 
Všem žákům školy, stejně jako vyučujícím 
přejeme úspěšný patnáctý školní rok.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Z GYMNÁZIA…

Všem dětem i rodičům, kteří se    
I. kola sběru na ZŠ Velké Pav-
lovice zúčastnili,velmi děkujeme               
a připomínáme, že II. kolo bude 
již v listopadu!

Sbírejte, střádejte, svazujte 
balíčky a vězte – pomáháte tím 
přírodě kolem nás!

Karolína Bártová

Stolní tenisté 
ze „základky“ 
se probojovali 

do kraje
Stolní tenisté ZŠ Velké Pavlovice - 
družstvo starších žáků ve složení Jiří 
Šalášek, Jiří Novák, Patrik Suský a 
Lukáš Kynický se ve své kategorii pro-
bojovalo z okresního kola do krajského. 
Celkem 7 družstev se sešlo v Poštorné 
s jediným cílem – vyhrát a postoupit.

Los je rozdělil na dvě skupiny. Skupinu 
A tvořila družstva ze ZŠ Kobylí, Nikolčic, 
Břeclavi – Slovácká  a Velkých Pavlo-

vic. Skupinu B pak ZŠ Lednice, 
Valtice a Břeclav – Kupkova.

Postup z naší skupiny byl jed-
noduchý a ve fi nále nás čekal 
vítěz z skupiny „B“ – ZŠ Břec-
lav - Kupkova z mladým talen-
tem Vašíčkem. Ale to bylo vše. 
Celé družstvo soupeře bylo 
postaveno jen na tomto jednom 
hráči, my jsme měli vyrovnaný 
kádr a především obrovskou 
chuť vyhrát. A to se povedlo!

Zápas skončil  5 : 2, ty dva body 
uhrál Vašíček sám, víc jsme jim 
nenechali... Obrovská radost 
zavládla v družstvu a nyní nás 
čeká krajské kolo v Hodoníně. 
Držte nám palce!

Ing. Lenka Bukovská

Velkopavlovické gymnázium vstoupilo do patnáctého 
školního roku
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Maturitní zkoušky v uplynulém škol-
ním roce 2010/2011 jsou dnes již 
minulostí, ale kompletní výsledky zve-
řejňujeme v číslech společně až dnes 
- spolu s výsledky podzimních oprav-
ných zkoušek. 
Poprvé se na naší škole maturova-
lo podle nové vyhlášky MŠMT ČR              
č. 177/2009 Sb., o bližších podmín-
kách ukončování vzdělávání ve střed-
ních školách maturitní zkouškou v 
platném znění.
V řádném termínu ve studijním oboru 
79 – 41 - K/801 ve třídě  Oktáva (tříd-
ní učitel Ing. Tesař) z 22 zapsaných 
žáků složilo maturitní zkoušku 9 žáků 
s vyznamenáním a 12 žáků prospě-
lo, 1 žákyně neprospěla a opakovala 

Ohlédnutí za maturitní 
zkouškou na našem gymnáziu

V Praze bylo maturantům vesele a blaze! Alespoň na chvíli zapomněli na blížící 
se náročnou zkoušku dospělosti.

zkoušku společné části z německé-
ho jazyka v podzimním termínu, kde 
zkoušku úspěšně složila.
Ve studijním oboru 79 – 41 – K/401 ve 
třídě 4. A (třídní učitelka Mgr. Riláko-
vá) z 30 zapsaných žáků složilo matu-
ritní zkoušku 9 žáků s vyznamenáním, 
17 prospělo, 2 žáci neprospěli a opa-
kovali jednu zkoušku společné části z 
českého jazyka. V podzimním oprav-
ném termínu oba repetenti uspěli. Dva 
žáci neukončili ročník a nebyli připuš-
těni ke konání maturitní zkoušky.
Ústní maturitní zkoušky společné části 
a z profi lové části se konaly ve dnech 
23. – 27. května 2011. Společná část 
maturitní zkoušky se konala od
30. května 2011 a byla složená        

z didaktického testu a písemné práce, 
podle toho jak si dané zkoušky žáci 
zvolili. Všichni žáci konali povinnou 
zkoušku z českého jazyka v základ-
ní úrovni a druhou povinnou zkouš-
ku z cizího jazyka nebo matematiky               
v základní úrovni.
Výsledky Cermat uvolnil ve středu   
15. června 2011 a žáci obdrželi 
vysvědčení 20. června 2011 v aule 
školy. Výsledky státní části maturitní 
zkoušky po třídách a v jednotlivých 
předmětech jsou zveřejněny na www.
gymnazium.velke-pavlovice.cz.
Ve státní části maturitní zkoušky 
dosáhli naši studenti průměrného hod-
nocení v úrovni „chvalitebný“. I pro ně 
je nová maturita již minulostí a dnes 
se plně věnují svému dalšímu studiu 
na vysokých školách, v němž jim pře-
jeme hodně úspěchů. 

PaedDr. Kropáč Vlastimil, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Maturanti 
v Praze

Na neděli s datem 18. září 2011 se už 
od jara těšili letošní maturanti Gym-
názia ve Velkých Pavlovicích. V tento 
den měl totiž vypuknout jejich poslední 
„školní“ výlet, který symbolicky uzavře 
léta bezstarostného středoškolského 
studia a posune je blíže k očekávané 
zkoušce dospělosti.
Již brzo ráno jsme se sešli ve vlaku do 
Prahy, abychom v následujících čtyřech 
dnech mohli společně navštívit nejen 
nejvýznamnější pražské památky, ale i 
dvě divadelní představení.

Program byl nabitý již dlouho dopředu, 
proto jsme ani chvíli po příjezdu do 
hlavního města neotáleli a vydali se 
poznávat známá i méně známá místa, 
která nám Praha mohla nabídnout. Prv-
ní den jsme navštívili Chrám sv. Víta, 
Vladislavský sál nebo Zlatou uličku na 
Pražském Hradě, dále Malou Stranu 
či věž na Staroměstské náměstí. Vel-
ký zájem vyvolala u studentů prohlídka 
věže malostranského chrámu sv. Miku-
láše, ve které za minulého režimu byla 
pozorovatelna StB. I když až k expozi-
ci vedlo přes 300 schodů, nikdo z nás 
nelitoval. Nejen že jsme si mohli pro-
hlédnout Prahu z jiného úhlu, než nabí-
zejí jiné známé památky, ale především 
jsme se dozvěděli nemálo zajímavých 
věcí o praktikách Státní bezpečnosti.

I každý další den nám nabízel nové 
zážitky a zkušenosti. V pondělí jsme 
na pozvání paní předsedkyně Posla-
necké sněmovny Miroslavy Němcové 
navštívili sídlo našich poslanců. První 
překvapení na nás čekalo hned po pří-
chodu - jakožto hostům paní předsed-
kyně nám bylo v zasedací místnosti 
nabídnuto pohoštění. Následně jsme 
se s paní průvodkyní Hanou Brabcovou 
mohli podívat na místa, která většina z 
nás zná pouze z televizní obrazovky. 
Podívali jsme se do sálu, kde zasedají 
naši poslanci, i kuloárů. Prohlídku jsme 
zakončili v tiskovém středisku, které 
slouží novinářům.
Ani úterý nebylo na zážitky skoupé. 
Zájezdovým autobusem jsme se pře-
pravili do Lidic, města vypáleného 
za druhé světové války. Tam jsme v 
Památníku absolvovali krátký program, 
který nás seznámil s lidickou tragédií. 
Procházka po bývalých Lidicích v nás 
zanechala nesmazatelné stopy, pro-
tože jsme mohli na vlastní oči vidět mís-
ta, kde před 60 lety zemřelo více než 
170 lidí a odkud museli odejít i všechny 
ženy a děti, aby nacistický režim pomstil 
atentát na Reinharda Heidricha.
Nedílnou součástí literárně-historic-
ké exkurze do Prahy bývá i návštěva 
divadelních představení. Letos padla 
volba na dvě vynikající inscenace. Prv-
ní z nich - hra Na útěku -  se konala 
v divadle Ungelt - malém divadélku 
poblíž Staroměstského náměstí. V této 
inscenaci excelují dvě významné čes-
ké herečky - Zlata Adamovská a Jana 
Štěpánková. Výkony obou zmiňova-

pokračování str. 36
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Tvořivá dílna mladých výtvarníků Mezinárodní 
plenér 2011 „Výtvarníci za krásami Slovenska“ 
BRATKOVICA  se uskutečnila ve dnech 6. až 9. říj-
na 2011.

Hlavním organizátorem byla Základní umělecká 
škola v Senici spolu s Městem Senica a sdružením 
Výchova uměním při ZUŠ Senica. Dílna se uskuteč-
nila v lokalitě středního Slovenska,  Detvianské Huti, 
v osadě  BRATKOVICA.

Dílny se zúčastnili žáci ve věku od 14 do 19 let. Osm 
bylo žáků ze ZUŠ Senica, deset žáků z Gymnázia 
Velké Pavlovice, dva pedagogičtí pracovníci a čty-
ři dospělí výtvarníci, kteří jsou účastníky studia pro 
dospělé v ZUŠ Senica.

Účastníci dílny si vyzkoušeli různé výtvarné techniky 
v zobrazování krajiny, přírody a architektury. 
Neodradilo je ani nepříznivé počasí a zima. Vznik-
la celá řada zdařilých prací, které může veřejnost 
shlédnout na výstavě v Senici a ve Velkých Pavlo-
vicích.

Účastníci výtvarné dílny Bratkovica 2011 

Výtvarná dílna BRATKOVICA 2011

Studenti při práci na novém přeshraničním mikroprojektu 
týkajícího se výzkumu kvality životního prostředí.

Na tradiční vzájemné spolupráci měst Velké Pavlovice a 
Senica je založený další mikroprojekt přeshraniční spoluprá-
ce, který se právě v těchto dnech začíná realizovat. Gym-
názium ve Velkých Pavlovicích v něm vystupuje jako part-
nerská škola, čímž pokračuje v další spolupráci se studenty 
gymnázia v Senici. 

Cílem tohoto projektu je analyzovat a vyhodnotit stav 
kvality životního prostředí v našich regionech a monito-
rovat jeho vývoj. Vzhledem k odlišnému charakteru obou 
měst budou získané výsledky použity k přijetí preventivních 
opatření k ochraně životního prostředí.

Nejen, že studenti školy získají pro práci ve skupinách odpo-
vídající přístroje a zařízení pro analýzu znečištěné půdy, 
vody a vzduchu, ale zpestří se jim výuka a jejich praktické 
dovednosti. 

Projekt povede rovněž k zintenzivnění vzájemné spolupráce 
obou škol a k rozvoji vědomí studentů o ekologii. S výsledky 
práce studentů, které mohou být velmi zajímavé, bude veřej-
nost seznámena nejen na prezentaci, ale i na webových 
stránkách naší školy (www.gymnazium.velke-pavlovice.cz). 

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Studenti gymnázia se 
podílí na dalším 
mikroprojektu

ných dokázaly strhnout celý sál, proto 
není divu, že na konci všichni diváci 
tleskali vestoje. Druhé představení se 
uskutečnilo v divadle Na Vinohradech. 
Zde jsme měli možnost zhlédnout hru 
podle stejnojmenného anglického seri-
álu Jistě, pane ministře. Viktor Preiss, 
František Němec či Jan Šťastný nás s 

humorem vtáhli na dvě hodiny do pro-
středí anglické politiky.
Poslední den, ač unavení, jsme ještě 
absolvovali prohlídku interiérů Národní-
ho divadla. Jako náhrada za hlediště, 
do kterého jsme nemohli vstoupit kvůli 
probíhající zkoušce, nám byla nabídnu-
ta prohlídka Prezidentského salonku a 

také výhled z balkonu, kde stojí známé 
sochy Bohuslava Schnircha - modely 
trig a sochy Apollóna a Múz.
I když nám počasí v průběhu exkurze 
příliš nepřálo, nikdo z nás své účasti 
jistě nelituje. 
 

Mgr. Jana Strouhalová, 
Mgr. Pavla Míchalová, 

Mgr. Petr Kadlec

Slovenská Bratkovica – inspirativní krajina pro výtvarnou dílnu.
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Skoro jako Alenka v říši divů si v pondě-
lí, dne 19. září 2011, připadali studenti 
4.A a oktávy, když se ocitli v místnosti 
poslaneckého klubu ODS. Právě sem je 
totiž zavedla paní Soňa Hyská, asistent-
ka předsedkyně Poslanecké sněmovny 
ČR paní Miroslavy Němcové. Na každé-
ho totiž kromě milého přivítání čekalo 
také nečekané občerstvení, propagační 
materiál a jako třešnička na dortu ofi ciál-
ní vizitka paní Němcové.
Vraťme se ale o pár měsíců zpět –              
v únoru 2011 paní předsedkyně navští-
vila Velké Pavlovice a zavítala také na 

Maturanti v Poslanecké sněmovně

Nejmladším studentům velkopavlovického gymnázia se v 
knihovně zalíbilo. Mnozí se poté stali novopečenými čtenáři.

Čtvrteční dopoledne, dne 13. října 2011, 
trávila třída prima a sekunda Gymnázia 
Velké Pavlovice v divadle Polárka v 
Brně na představení Staré řecké báje 
a pověsti. Dramatické zpracování pěti 
bájí mělo u dětí zajímavou odezvu, z 
níž vybíráme názor Natálie Popovské 
(sekunda). Zcela neobvyklý byl po před-
stavení seminář s herci tohoto divadla, 
který byl  zaměřen na rozbor viděné 
hry.
Natálie Popovská: „Divadlo bylo zvlášt-
ní, malé, ale útulné. Nebylo to žádné 
slavnostní velké divadlo jako Maheno-
vo nebo Janáčkovo. Myslela jsem si, 
že představení bude nudné, ale už od 
prvních chvil bylo znát, že tohle nuda 
nebude. Hrozně se mi líbily vtipné scé-
ny, proto jsme se hodně nasmáli… Řek-
la bych, že to bylo skoro jako muzikál, 
protože se v bájích hodně zpívalo. Bájí 
bylo celkem pět. Líbily se mi všechny. 
Herci hráli velmi věrohodně a předsta-
vení bylo moderně pojaté. Nějaké části 
byly trochu nepřesné vzhledem ke kniž-
né předloze. Byly tam báje Král Midas, 

Ikaros a Daidalos, Minotaurus, Promé-
theus, Filemon a Baucis. Při představení 
se několikrát objevilo promítání na zadní 
stěně, hra byla doprovázena živou hud-

Studenti primy a sekundy s herci brněnského divadla Polárka na semináři na 
téma „Rozbor hry Staré řecké báje a pověsti“.

naše gymnázium. Na závěr neformální 
besedy, kdy si získala respekt i sympa-
tie studentů, nás srdečně pozvala k náv-
štěvě Poslanecké sněmovny. S velkou 
radostí jsme přijali a v rámci  historicko-
literární exkurze, na niž pravidelně jezdí 
naši maturanti, jsme dohodli návštěvu 
Poslanecké sněmovny. Bohužel pro 
pracovní zaneprázdnění paní předsed-
kyně za námi nakonec přijít nemohla, 
ale přijetí, kterého se nám dostalo, nám 
skutečně vyrazilo dech. Dozvěděli jsme 
se, že takto totiž bývají přijímány pouze 
návštěvy paní předsedkyně.

Rozlehlým areálem Poslanecké sně-
movny, která se skládá z několika budov, 
nás provedla pracovnice informačního 
střediska, paní Hana Brabcová. Měli 
jsme to privilegium, že jsme si prostory 
Sněmovny nemuseli prohlížet pouze z 
galerie, ale přímo z míst, kde se schá-
zejí naši poslanci. Aby byl náš dojem 
ještě dokonalejší, budovu Poslanecké 
sněmovny jsme opouštěli schodištěm, 
po němž do budovy vcházejí hlavy států 
a významné osobnosti.

Mgr. Pavla Míchalová, 
Mgr. Jana Strouhalová, 

Mgr. Petr Kadlec

Prima a sekunda zavítala do Polárky, na prastaré pověsti
bou., to velmi děj oživilo. Na závěr jsme 
dostali dvě květiny, které byly symbolem 
pro Filemona a Baucis.“ 

Mgr. Renáta Bláhová

Kniha dokáže 
člověka probudit
V pátek 14. října 2011, pouze jeden den od divadelního před-
stavení v Brně, měla třída prima další literární akci. Paní 
Růžičková, pracovnice Městské knihovny ve Velkých Pavlovi-
cích, si pro primu připravila povídání o knihovně. Při vyprávění 
o chodu této instituce byl zmíněn i seznam doporučené četby 
Zdeňka Svěráka, herce a iniciátora projektu „Čtení pomáhá“.
Na závěr setkání dostali žáci zajímavou křížovku všeobec-
ného charakteru, se kterou jistě strávili i páteční odpoledne. 
Byla totiž pěkně těžká. Tím se však dětem otevřel prostor pro 
práci s knihou a jinými zdroji informací. 
Věřím, že návštěva knihovny byla pro „primány“ dalším kro-
kem ke studijnímu životu. 

Mgr. Renáta Bláhová
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Kvarta bádala v historických 
pramenech bývalého 
hustopečského kostela
Příjemné dopoledne prožili studen-
ti kvarty Gymnázia Velké Pavlovice 
v hustopečském muzeu, které sídlí v 
renesančním domě U Synků. Posled-
ní den tu totiž probíhala výstava, která 
zachycovala historii bývalého gotického 
kostela sv. Václava ze 13.století, který 
býval dominantou Hustopečí do 4.září 
1962.
Právě tehdy totiž proběhla demolice této 
unikátní památky. Rok předtím došlo 
díky porušení statiky ke zřícení věže 
kostela. Přestože by se kostel býval dal 
opravit, díky okolnostem a působení 

tehdejšího ONV Břeclav došlo k jeho 
odstranění.
Někteří ze studentů navštívili Hustope-
če poprvé a valná většina z nich netu-
šila, že v Hustopečích tento kostel stá-
val. Je dobré si uvědomovat, že dějiny 
zahrnují nejen vývoj ve světě a v jed-
notlivých státech, ale také „za humny“. 
A právě tato výstava, kterou kvarta bez-
mála hodinu s pracovními listy v ruce 
procházela, může pomoci pochopit his-
torii našeho nejbližšího okolí.

Mgr. Pavla Míchalová, 
Mgr. Jana Michnová Stará pohlednice „zmizelého“ kostela 

sv. Václava v Hustopečích.

Ve dnech 18. a 19. října 2011 se v Břeclavi uskutečnil 
již 15. ročník „Veletrhu vzdělávací nabídky středních 
škol“, který je určen pro žáky základních škol. Této tra-
diční akce se zúčastnili zástupci mnoha středních škol, 
mezi nimiž nechybělo naše gymnázium. 
Zájemci z řad žáků základních škol a jejich rodiče se 
zajímali nejen o možnosti studia na jednotlivých školách, 
ale měli možnost shlédnout módní přehlídku a účesovou 
tvorbu z příbuzných učebních oborů.
První den veletrhu školu zastupovaly studentky Barbora 
Opršalová a Lucie Štefková pod vedením Ing. Marie 
Šmídové. Následující den se veletrhu účastnily studentky 
Nikola Langová a Veronika Michnová spolu s ředite-
lem školy PaedDr. Vlastimilem Kropáčem.
Mezi návštěvníky z řad žáků devátých tříd základní školy 
jednoznačně převažoval zájem o čtyřletý studijní obor, 
své dotazy směřovali na výuku cizích jazyků, sportovní 
a mimoškolní aktivity, na možnosti dojíždění, úspěšnost 
studentů v nových maturitních zkouškách a v  přijímacím 
řízení na vysoké školy.
Naši studenti si v praxi během dvou dnů vyzkoušeli své 
komunikační schopnosti a přispěli svým vlídným a kul-
tivovaným vystupováním k reprezentaci naší školy a již 

Veletrh středních škol v Břeclavi

V pátek, dne 23. září 2011, se ve spor-
tovní hale gymnázia Velké Pavlovice 
uskutečnil již IV. ročník turnaje o putovní 
pohár starosty města Velkých Pavlovic v 
malé kopané středních škol. Turnaje se 
účastnila družstva gymnázií z Mikulova. 
Klobouk, Hustopečí, Senice a domácí 
školy z Velkých Pavlovic. 
Turnaj se hrál systémem vzájemných 
zápasů v jedné skupině a studenti před-
váděli divákům řadu zajímavých fotba-
lových momentů. Celým turnajem suve-
rénně, jako nůž máslem, prošli studenti 
senického gymnázia a jen ve vzájemném 
utkání s naší školou obdrželi do své sítě 

Středoškolský 
pohár 
odputoval 
zpět do 
Senice

dnes se těší na své nové spolužáky, kteří uspějí u přijímacích zkou-
šek. 

Ing. Marie Šmídová, PaedDr.Vlastimil Kropáč

jedinou branku za celý turnaj. Putovní 
pohár se tak opět stěhuje do Senice. 

Vítězům blahopřejeme a již dnes se 
těšíme na shledanou s našimi soupe-
ři za rok ve Velkých Pavlovicích!

Celkové výsledky:

1. Gymnázium Senica  24 : 1  12 
2. Gymnázium Mikulov  12 : 10 9 
3. Gymnázium Hustopeče 12 : 9  6 
4. Gymnázium Klobouky  5 : 15  1 
5. Gymnázium V. Pavlovice 3 : 21  1

Studenti velkopavlovického gymnázia propagují svou školu 
na veletrhu v Hodoníně.
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Ve dnech 5. a 6. října 2011 se v Hodoníně uskutečnil 
již 15. ročník „Veletrhu vzdělávací nabídky střed-
ních škol“, na kterém nechybělo ani naše gymná-
zium.
První den veletrhu školu zastupovaly studentky Jana 
Kopecká a Petra Grmolcová pod vedením výchov-
ného poradce PaedDr. Stanislava Kameníka. Násle-
dující den se veletrhu účastnily studentky Denisa 
Bolfíková a Martina Nováková s Mgr. Zbyňkem Hra-
dilem. Převažoval zájem o čtyřletý studijní obor.
Současní „deváťáci“ směřovali své dotazy na výuku 
jazyků, možnosti rozvoje svých uměleckých aktivit na 
ZUŠ ve Velkých Pavlovicích, sportovní vyžití a případ-
né problémy s dojížděním. Rodiče dětí se zajímali o 
podmínky přijetí ke studiu, učební plány a mimoškolní 
aktivity na naší škole.
Potěšující pro nás byl i fakt, že zájem měli sourozenci 
nebo kamarádi našich bývalých absolventů, kteří pro-
středí školy dobře znají. Naši studenti si tak během 
dvou dnů v praxi vyzkoušeli komunikační dovednos-
ti, schopnost diskutovat, argumentovat a odpovídat 
na případné dotazy. Svým pěkným vystupováním a 
aktivním přístupem přispěli nejen k dobré reprezenta-
ci své školy, ale i města Velkých Pavlovic.

Veletrh vzdělávací nabídky v Hodoníně

PaedDr. Stanislav Kameník, Mgr. Zbyněk Hradil

Studentky velkopavlovického 
gymnázia na veletrhu středoškolského vzdělávání v Břeclavi.

V neděli 17. července 2011 se orchestr 
– dechová hudba při ZUŠ Velké Pav-
lovice, zúčastnil Festivalu dechových 
hudeb ve Zdounkách u Kroměříže. 
Jakožto početně slabší a věkově mladší 
soubor se zde muzikanti uvedli naprosto 
výborně. Zpěvačky E. Vomáčková a L. 
Procingerová svými hlasy prozářily již 
tak slunečné odpoledne.
Několik sólových taktů v moderní sklad-
bě Pozdrav Venuši si vystřihl bubeník     
P. Čermák. Jinak tubista S. Prachař 
ohromil přítomné, když si odběhl k mik-
rofonu a famózně zazpíval Pár havra-
ních copánků. Poslední skladbu si na 
bicí zahrál toho dne na pódiu nejmladší      
M. Bílek. Bezchybné provedení nároč-
ných skladeb v kombinaci s mládím 
a krásou velkopavlovického kroje při 
závěrečné děkovačce publikum doslova 
zvedalo ze sedadel.
V hodové úterý přišla mladá dechovka 
zahrát Lácarance „Sólo muzikanti“ a po 
dobu půlnoční večeře dál vyhrávala na 
place. Sklepník M. Jilka se po sóle v 
trenkách jen taktak stihl obléct a už hrál. 
Školou povinné žáky T. a M. Sadílkovi, 
V. Osičku, klarinetisty O. Tesaře a J. 
Valouška si rodiče po odehrátí převzali. 
Sestry N. a S. Novotné, a trumpetista P. 
Vomáčka zůstali hodovat. J. Polomini 
to vzal tak poctivě, že odjížděl domů jak 

Prázdninové turné školní dechovky
správný šohaj až za světla, ale nástroj a 
marýnku zapomněl v sále! 
Hráčským maratónem se stala sobota    
3. září 2011. V čele s T. a L. Melicha-
rovými, V. Bukovským a O. Novákem 
kapela doprovodila z domu průvodem 
nevěstu Petru Ševčíkovou se svateb-
čany do místního kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie. Následoval rychlý 
přesun na plac za sokolovnou, kde již 
tradičně obohatila program Velkovav-
lovického vinobraní. Po skončení 

ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ..........

vystoupení všichni odjeli do Mikulova na 
hotel Zámeček, kde je čekala svatební 
hostina. Po výborné svíčkové muzikanti 
hráli k tanci, poslechu a povyražení ještě 
několik hodin.

Na závěr patří poděkovat všem muzi-
kantům za precizní hraní a vzornou 
reprezentaci školy a obce, a také 
maminkám za pečlivě nachystané 
kroje. Děkujeme.

MgA. Zbyněk Bílek

Mladá dechovka při ZUŠ Velké Pavlovice zahrála 
i na svatbě – novomanželům Prokešovým.
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ZE SPORTU - - - - - - - - - - - - - - - -   ZE SPORTU - - - - - - - - - - - - - - - -   
TJ Slavoj – FOTBAL
„A“ mužstvo se po nevydařeném 
vstupu do soutěže výsledkově zvedlo, 
zvládlo několik těžkých zápasů a zatím 
patří k lepšímu středu tabulky I.A třídy, 
sk. B. Po třech úvodních porážkách 
dokázali hráči porazit na domácím 
hřišti do té doby bezkonkurenční tým 
Mutěnic 1:0 brankou Jakuba Jambora. 
Poté bohužel ztratil tým zbytečně dva 
body po remíze ve Vacenovicích, které 
svými výkony zatím patří k výrazným 
aspirantům na sestup. Poté zvládli hrá-
či Slavoje velmi dobře vypjaté derby 
proti Bořeticím (podrobnosti v samo-
statném článku), následovalo šťast-
né vítězství v Ratíškovicích a domácí 
výhra proti Velké nad Veličkou. Zápas 
v Lednici se hráčům příliš nevydařil, 
naštěstí dokázali naplno bodovat v 
následujícím derby proti nebezpečné-
mu týmu Tvrdonic. Celkově po deseti 
odehraných kolech fi guruje mužstvo 
na 5. místě se ziskem 16 bodů a 
skóre 13:15. Je třeba ale podotknout, 
že tabulka je mimořádně vyrovnaná, 
rozdíl mezi 3. a 12. místem tabulky je 
pouhých 6 bodů.
Nejčastěji nastupuje „A“ družstvo         
v tomto složení: Jakub Chromek (Jan 
Strýček) – Michal Jilka, Jakub Šabata, 
Kamil Loubek, Tomáš Měřínský (Jiří 
Hajda) – Pavel Latýn, Radek Švrči-
na, Petr Vašek, Lukáš Kotoun (Viktor 
Pilarčík, Radek Škarabela) – Jakub 
Jambor, Pavel Vintrlík (Marek Ondry-
áš, Ondřej Šaněk, Zájeda Lukáš).
Velkou oporou mužstva je brankář 
Chromek, který se po dlouhodobém 
zranění vrátil velmi rychle do své 
bývalé formy. Vcelku dobře funguje 
mužstvu defenzívní činnost, v ofen-
zívě hráče často brzdí nepřesnost a 
ukvapenost. V útoku se zatím velice 
dobře prosazuje Jakub Jambor, který 
střílí i důležité branky (Mutěnice, Boře-
tice, Velká). 
„B“ mužstvo podle předpokladů čeká 
velmi těžká „nováčkovská“ sezóna v 
okresním přeboru. Zatím se družstvu 
více daří v soubojích s favority, kte-
ré několikrát překvapili zodpověd-
nou defenzívou a získali důležité 
body (Krumvíř, Moravská Nová Ves). 
Bohužel v zápasech s průměrnými 
družstvy ztratilo“béčko“ zbytečně body 
(Přibice, Křepice).  Po odehraných 10 
kolech získal tým 13 bodů a ve vyrov-
nané tabulce drží zatím 11.místo.

Dorost vstupoval do sezóny s mírný-
mi obavami, aby se na týmu negativně 
neprojevilo přeřazení některých hráčů 
mezi muže. Začátek sezóny napoví-
dal, že obavy nebyly zbytečné, ale 
postupem času se družstvo zvedlo 
herně a hlavně výsledkově. Tým těží 
z velmi dobré a sehrané defenzívy, v 
útoku se prosazuje sporadicky, spíše 
po dobře nacvičených kombinacích, 
standardních situacích  nebo po stře-
lách ze střední vzdálenosti. V tabulce 
se dorostenci drží na velmi lichotivé    
5. příčce se ziskem 16 bodů. 
Nejčastěji nastupují tito hráči: Dominik 
Kunický (David Václavek) – Dominik 
Forejta, Roman Halm, Ondřej Pilarčík, 
Daniel Šebesta (Tomáš Plšek, Kocou-
rek Michael) – Procházka Martin, 
Havlík David, Pohl Denis, Pohl David 
(Nesvadba Tomáš, Hovězák Vojtěch, 
Drábek Pavel) – Galbavý Lukáš, Záje-
da Lukáš (Springer Pavel, Plot Ladi-
slav).

Výsledky starších žáků napovídají, 
že skupina C, do které jsme naše žáky 
nechali v této sezóně zařadit, je výkon-
nostně daleko slabší, než skupina B. 
Proto také i po odchodu silného roč-
níku 1996 mají starší žáci zatím velmi 
dobré výsledky a v tabulce jim patří 
6.místo se ziskem 13 bodů.

Mladší žáci po dlouhé době nemají 
problém s počtem hráčů, ročníky 1999 
a 2000 jsou početně silné a často 
můžou trenéři střídat celé „sedmičky“ 
hráčů (mladší žáci hrají v počtu 7 + 1). 
Zatím získalo družstvo 9 bodů a je na 
8. místě tabulky.

Letos poprvé přihlásil náš oddíl do 
soutěže také mladší základnu, to 
jsou hráči ročníku 2003 a mladší. Hrají 
v počtu hráčů 4 + 1 a získávají cen-
né zkušenosti se zapojením do fotba-
lových zápasů. Ve starší základně 
(ročníky 2001, 2002) už hrají „zkušení“ 
hráči, kteří okusili zápasy už v minu-
lých sezónách. Letos hraje základna 
Okresní přebor skupiny A, což je nej-
silnější skupina a za svými soupeři jez-
dí po celém okrese (2x MSK Břeclav, 
Březí, Hustopeče, Mikulov, Moravská 
N.V. …). 
Významnou změnou u základen je 
také nový trenér. Od srpna nastoupil 
jako vedoucí trenér základen Stanislav 
Hříba z Bořetic, jako asistent mu pomá-
há Viktor Pilarčík a z řad rodičů často 
vypomohou Pavel Kučerka, Pavel 
Springer nebo Ladislav Vašek. Všem 
rodičům, kteří jsou ochotni pomoci při 
starosti o tento fotbalový potěr, je třeba 
vyslovit velký dík.

A nakonec ženy Slavoje, které hrají 
nejvyšší soutěž, je to Moravskoslez-
ská divize žen. Podle očekávání patří 
našim ženám nejlepší umístění v rám-
ci oddílu, před posledním podzimním 
kolem patří holkám 2. místo v tabulce 
pouze kvůli horšímu skóre za Hovora-
nami, když obě družstva získala zatím 
18 bodů. Holky ale bojují tuto sezónu s 
malým počtem hráček, trenéři se snaží 
mužstvo doplnit o hráčky z nejbližšího 
okolí (Zaječí, Rakvice, Strachotín). 

František Čermák

Vítězství okresního derby pro
ZLATÉ HOCHY z Pavlovic
S napětím očekávané derby zača-
li lépe favorizovaní hosté a přesnou 
kombinací se začali dostávat před 
domácí branku. Své fanoušky potěšili 
už ve 13. minutě, kdy se po standardní 
situaci prosadil v domácí šestnáctce 
dorážkou Dunka - 0:1.

Domácími hráči gól neotřásl, naopak 

dostali soupeře pod tlak a vyrovnání 
viselo ve vzduchu. Nejprve v 15. minu-
tě nádhernou střelou z úhlu trefi l aktiv-
ní Pavel Latýn břevno, o deset minut 
později vytěsnil nad branku gólo-
vou hlavičku Pavla Vintrlíka brankář 
Bořetic Otáhal. Vyrovnat se nakonec 
podařilo Slavoji ve 28. minutě, kdy na 
zblokovanou střelu nejlépe zareagoval 
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„bořečák“ v dresu Slavoje Jakub Jam-
bor a hlavou skóroval - 1:1.

Hostům se podařilo reagovat okamži-
tě, po pěkné kombinační akci po levé 
straně následovala dobře načasovaná 
přihrávka na Lukáše Machalu, který 
potvrdil své kanonýrské schopnosti 

- 1:2. Hosté byli v těchto chvílích na 
koni a několikrát nebezpečně ohrozili 
domácího gólmana. Ke konci poločasu 
však hráči Slavoje na hřišti jednoznač-
ně dominovali. Ve 37. minutě se dostal 
odražený míč k Pavlovi Latýnovi a ten 
se tentokrát trefi l přesně ke vzdáleněj-
ší tyči - 2:2.

Domácí dál pokračo-
vali v náporu, který 
musela obrana Boře-
tic likvidovat i za cenu 
faulů. Po jednom z 
nich zahrával Radek 
Švrčina trestný kop 
a jeho přesný míč 
bohužel trefi l špatně 
hlavou v jasné gólové 
pozici Pavel Vintrlík.
Ve druhém poločase 
pomáhal silný vítr hos-
tům, ale jejich kombi-
nace často vázla díky 
nepřesnostem nebo 
důraznému bránění 
hráčů Slavoje. Domácí 
hráči byli s narůstají-
cím časem stále aktiv-
nější a nebezpečnější 
a podnikali výpady do 
otevřené obrany hos-
tů. V 61. minutě se po 
nakopnutém míči před 
branku prosadil, po 
chybě brankáře, Jakub 
Šabata, ale bohužel 

jeho regulérní gól nepřesný rozhodčí 
Cibulák neuznal.

Ale aktivní Šabata si na svou chvíli 
počkal. V 65. minutě nádherně vystihl 
další nepřesnou přihrávku hostů, vyve-
zl míč, který se k němu po zblokované 
střele opět vrátil a přesnou ránou k tyči 
vstřelil vítězný gól Slavoje - 3:2. 

Klid na domácí kopačky mohla přinést 
74. minuta, kdy opět po nepřesné při-
hrávce hostů postupovala na osamo-
ceného obránce dokonce trojice hráčů 
Slavoje, ale Pavel Vintrlík situaci řešil 
individuálně a jeho nevydařenou střelu 
obránce zblokoval.

Konec zápasu byl velmi nervózní, hrá-
či se dostávali do spousty osobních 
soubojů, hra byla rozkouskovaná a 
hráči Slavoje si už zasloužené vítěz-
ství pohlídali, i když hráli posledních 5 
minut oslabeni o vyloučeného Tomáše 
Nesvadbu.

Kaňkou na jinak velmi pěkném a 
zajímavém zápase s nádhernými 
góly bylo chování hostujících „pří-
znivců“ a jednoho z jejich funkcio-
nářů ke konci zápasu a po skonče-
ní zápasu. Nejprve vulgárně uráželi 
rozhodčí a domácí hráče, po skončení 
zápasu vnikli na hrací plochu a pokusi-
li se napadnout rozhodčí. 
Domácí pořadatelé měli plné ruce 
práce, aby aktéry zápasu uchránili při 
odchodu do kabin a odměnou jim bylo 
vulgární urážení a dokonce i pokusy o 
fyzické napadení!

Velké Pavlovice - Bořetice 
3 : 2 (2:2)

Sestava Slavoje: 

Jakub Chromek - Tomáš Měřínský, 
Jakub Šabata, Kamil Loubek, Michal 
Jilka - Viktor Pilarčík (60.min. Lukáš 
Kotoun), Radek Švrčina, Petr Vašek, 
Pavel Latýn (75.min. Radek Škara-
bela) - Pavel Vintrlík (75.min. Tomáš 
Nesvadba), Jakub Jambor.

Trenér: Luděk Šefránek
Asistent trenéra: Pavel Miklík

Branky: Jakub Jambor, Pavel Latýn, 
Jakub Šabata - Jan Dunka, Lukáš 
Machala.

ČK: Tomáš Nesvadba

František Čermák, 
TJ Slavoj Velké PavloviceV zápalu hry...

Nekonečná radost ze zaslouženého vítězství!
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náhradní díly a doplňky, funkční a sportovní prádlo CRAFT, MOIRA, ATEX
zboží od 3000,- Kč lze nakoupit na splátky i bez navýšení – ESSOX

výprodej jízdních kol model 2011
prodej dárkových a servisních poukazů v hodnotě 300 až 1000,- Kč

jízdní kola

Závody 
v rybolovné 
technice 
MORAVSKÝ 
POHÁR 2011
Slunečná bezvětrná sobota, dne 17. září 
2011, vytvořila přímo ideální podmínky 
pro konání závodů v rybolovné techni-
ce. MORAVSKÝ POHÁR 2011 (fi nále 
Českého poháru 2011) uspořádali z 
pověření sportovního odboru rybolovné 
techniky při Radě ČRS společně Klub 
sportovního rybářství TJ Slavoj Velké 
Pavlovice a  MO MRS Brno 5. 

Závod v rybolovné technice je každo-
ročně pořádán za podpory Města Vel-
ké Pavlovice. Stejně jako v minulých 
letech byl i k letošnímu slavnostnímu 
zahájení přizván místostarosta města 
Ing. Zdeněk Karber, který popřál všem 
závodníkům a pořadatelům především 
krásné počasí, hodně zdaru a úspěchů. 
Poté se s organizačními pokyny ujal 
slova ředitel závodu Ing. Jiří Šula. 

Letošního Moravského poháru se 
zúčastnilo celkem 38 přihlášených 
závodníků (kategorie Muži – 14, Ženy 
– 2, Junioři – 16, Juniorky – 6), kteří 
soutěžili v devíti tradičních disciplínách 
- muška na cíl, muška do dálky - jed-
noruč, zátěž na přesnost, zátěž na cíl, 
zátěž do dálky – jednoruč, muška do 
dálky – obouruč, zátěž do dálky – obou-
ruč, multi na cíl a multi dálka – obou-
ruč.

Všechny čtyři výše jmenované katego-
rie soutěžily v Pětiboji, Muži i Ženy v 
Sedmiboji a Muži také v Devítiboji. 
Velké Pavlovice reprezentovali - Ing. Jiří 
Šula (kategorie Muži), Jakub Procinger, 
Jakub Svoboda, Ondřej Latýn, Martin 
Horák a Antonín Střítecký (kategorie 
Junioři).

Kompletní výsledky naleznete na webo-
vých stránkách města Velké Pavlovice 
www.velke-pavlovice.cz. 
Závod Moravského poháru 2011 se 
uskutečnil na travnatých plochách fot-
balových hřišť v areálu TJ Slavoj Velké 
Pavlovice, technické zázemí a drob-
né občerstvení poskytla nová budova 
Rybářské bašty u rybníka, celodenní 
stravování bylo zajištěno v Restauraci 
Sport a ubytování závodníků v Turis-
tické ubytovně TJ Slavoj a v Ubytování 
Pešák Jaroslav. 

Pořadatelé a závodníci děkují touto cestou všem, kteří se podíleli 
na organizaci závodů a všem dobrovolníkům za výpomoc.

Organizační tým:
Ředitel závodu: Ing. Jiří Šula
Hlavní rozhodčí: Bc. Pavel Kobliha
Zástupce hl. rozhodčího: 
František Škarpíšek
Garant soutěže: MUDr. Josef Doležal
Technický ředitel: Radek Bárta
Pokladník: Jiří Šula st.
Bodovací komise: Michaela Šulová

Technická výpomoc: 
Ladislav Macháň, Oldřich Vymazal
Bodovací výpomoc: Marie Šulová 
Fotodokumentace a publicita: 
Karolína Bártová

Všem úspěšným závodníkům blaho-
přejeme a těšíme se na další závody 
na velkopavlovické půdě!

Karolína Bártová

záruční i pozáruční servis, opravujeme všechna jízdní kola, provádíme 
opravy kotoučových i hydraulických brzd

otevřeno:   
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

Závodníci převážně z Velkých Pavlovic; zleva Martin Horák, Ondřej Latýn, 
Jakub Procinger, Jan Bombera, Jakub Svoboda a Antonín Střítecký.

Jakub Procinger v akci.
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PEDIKÚRA A 
MASÁŽE MARIE 

nabízíkompletní pedikérské ošetření od 130,- Kčlakování i gelové laky (tvrzeno v UV lampě) – dlouhodobé a odolné lakování na léto, dovolenou…klasickou celotělovou masáž od 150,- Kčjemné mobilizační techniky - Dornovu metodu, havajskou masáž od 150,- Kčdárkové poukazykosmetické přípravky na ošetření celého tělakosmetické dárkové balíčkyVše za velmi příznivé ceny!
Marie Jurenová (Mazalová)Nová 13, Velké Pavlovice

tel.: 723 173 446, 519 428 746

•
•

•
•
•
•
•

v areálu nemocnice 
ve Valticích nabízí

PRANÍ A MANDLOVÁNÍ 
PRÁDLAPRANÍ A MANDLOVÁNÍ Í

PRÁDLA
PRANÍ A MANDLOVÁNÍ 

PRÁDLA
DOPRAVA ZDARMA
Tel.: 519 363 171, 519 363 172

www.valticeservis.cz

PRANÍPRANÍ
A MANDLOVÁNÍA MANDLOVÁNÍ

PRÁDLAPRÁDLA
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Speciální nabídka pro obyvatele m sta Velké Pavlovice

P ipravili jsme pro vás výhodnou nabídku pro získání idi ského oprávn ní (zahájení je 
možné max. 18 m síc  p ed dosažením v ku pro p íslušnou skupinu). 

Co nabízíme: 

zavád cí výhodnou cenu na sk. B 

výuku v míst  bydlišt

zap j ení u ebních pom cek

nástup a ukon ení jízd v míst  bydlišt

rychlé zahájení výcviku 

on-line komunikace prost ednictvím  našich webových stránek

individuální plánování jízd v etn   sobot a ned lí

možnost volby zna ky výcvikového vozidla a u itele

placení výcviku na splátky 

sleva na kartu EURO26 

získáte v rnostní kartu AR autoškola  s dalšími výhodami 

p i zahájení dostanete firemní dárek 

pohodlné zázemí p i záv re ných zkouškách  v naší provozovn

Nabídka platí pro žadatele, kte í zahájí výcvik do 31.12.2011

Informace  a p ihlásit se m žete na tel:  602 736 241 nebo e-mail: info@ar-autoskola.cz

www.ar-autoskola.cz

5.900,- K


