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Vážení spoluobčané,

poprvé v letošním roce vychází 
nové číslo zpravodaje a s ním i infor-
mace o tom, co se událo v našem ma-
lém městečku na přelomu roku a také 
o tom, co nás během roku čeká.

Začnu tentokrát zprávou, která se 
objevila možná jen na internetu. 

„Ve dnech 16. a 17. února 2012 se 
ve Velkých Pavlovicích uskuteč-
nil kick – off meeting projektu 
v rámci OP Vzdělávání pro konku-
renceschopnost s názvem „Podpo-
ra transferu inovací v zemědělství, 
potravinářství a oblasti bioenergií 
do praxe“.

Co znamená tato strohá zpráva 
pro naše město a o co se jedná? 
Město Velké Pavlovice se účastní 
projektu na vzdělávání podpoře-
ného fi nančními prostředky z EU, 
zaměřeného na vzdělávání a výzkum 
v oblasti zemědělství a ekologie. 
Projektu se mimo naše město účast-
ní tři významné moravské univerzity, 
kterými jsou Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně, Mendelova univerzita v Brně 
a Vysoká škola báňská – technická 
univerzita OSTRAVA. Dále prestižní 

zemědělské výzkumné ústavy Vý-
zkumný ústav bramborářský Havlíč-
kův Brod, s.r.o.;  Výzkumný ústav 
pivovarský a sladařský, dále Agritec 
Plant Research s.r.o. a Moravskoslez-
ský energetický klastr. Město Velké 
Pavlovice v toto projektu dotváří 
spojení v oblastech vzdělávání, výzku-
mu a veřejné správy. Tento projekt je 
prvním krůčkem k záměru budoucí-
ho využití nově budovaného centra 
environmentální výchovy „Ekocent-
rum Trkmanka“. První setkání všech 
partnerů projektu ve Velkých Pavlo-
vicích nastínilo možnosti, které tento 
projekt nabízí. Představena byla pra-
coviště všech účastníků a jejich plá-
nované projektové aktivity. Devizou 
projektu je spojení výzkumných
ústavů, univerzitních pracovišť, veřej-
né správy a podnikatelských subjek-
tů. Naše město má zájem být dobrým 
partnerem. Mimo nové prostory eko-
centra pro plánované aktivity projek-
tu, nabízí spolupráci s našimi místními 
podniky v oblasti ovocnářství, vinař-
ství, zpracování a využití biomasy. 
V rámci některých aktivit se rovněž 
nabízí možnost zapojení místního 
gymnázia. Velké Pavlovice tak mají 
možnost navázat na vzácné tradice 
z minulosti.  Ať už se jedná o činnost 
Šlechtitelské stanice vinařské nebo 
činnost v oblasti vzdělávání. Vzpo-
meňme pana učitele Františka Laci-
nu, který podstatnou část svého života 
zasvětil výchově dětí a mládeže. Tento 
obětavý učitel je vedl lásce a vztahu 
k přírodě, seznamoval je s biologií 
v pěstitelské i šlechtitelské praxi, s po-
hledem na plánované přetváření kraji-
ny. Ovocnářský kroužek pod jeho vede-
ním byl založen v roce 1948, později byl 
přejmenován na kroužek mičurinský. 
Velkého úspěchu dosáhl v celostátní 
soutěži vyhlášené Akademií zeměděl-
ských věd, ve které se umístil na prv-
ním místě. Bylo tomu v roce 1953. 

Měsíce leden a únor bývají také 
obdobím příprav akcí, které budou 
realizovány postupně v průběhu ce-
lého roku. Ať už jsou to akce inves-
tiční, kulturní či společenské. I my 
se v tomto případě řídíme heslem, že 
pokud nepodáme žádosti o dotace, 
nemáme naději, že budeme úspěš-
ní. Již nyní máme podanou žádost 
o dotaci na výstavbu bytů pro seni-
ory, na výstavbu víceúčelového hři-
ště v areálu TJ Slavoj, na podporu 
slavnosti vinobraní. Ve spolupráci 
s panem farářem Markem Kardaczyn-
skim jsme připravili žádost o dotaci 
na rekonstrukci fasády kostela. 
Připraveny máme žádosti na zateplení 
objektu střediska volného času a so-
kolovny.

Mezi kulturními akcemi domi-
nuje Velkopavlovické vinobraní. 
Sestavením programu byla pověře-
na kulturní komise, konkrétně člen 
zastupitelstva města Jan Melichar. 
Předběžně je v tuto chvíli do pro-
gramu zajištěno vystoupení sloven-
ského orchestru Cigánski Diabli, 
populární Ivan Mládek se skupinou 
Banjo band, folklórní soubor Břecla-
van a několik dalších známých i méně 
známých místních skupin a souborů.

Mezi společenské akce, které 
proběhnou v nejbližších měsících, 
patří především uctění památky 
plukovníka Josefa Pavelky, účast-
níka bojů II. světové války. V neděli 
15.dubna při příležitosti uplynutí 
67. let od osvobození Velkých Pavlovic 
bude panu Josefu Pavelkovi odhalena 
pamětní deska na budovu II. stupně 

základní školy.

Ing. Pavel Procházka, 
starosta města Velké Pavlovice

SLOVO STAROSTY
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– průběžně projednala a vzala na vědomí 

informace o činnosti městského úřadu, 

o průběhu investičních akcí a o činnosti 

služeb města

– vzala na vědomí věstník vlády pro or-

gány krajů a orgány obcí, poděkování 

ZO SPCCH za spolupráci v  roce 2011 

a rodině Šmídové a Herzánové za přístup 

při likvidaci havárie vodovodu a propadlé 

komunikace na ulici Horní 

– průběžně se zabývala problémem při-

pravované výstavby bioplynové stanice 

ZD Velké Pavlovice a problémem výstav-

by tanečního klubu – diskotéky

– projednala a stanovila termín 15. 4. 

2012 odhalení pamětní desky letci Josefu 

Pavelkovi

Schválila:
– studii RD na Padělkách na pozemku 

KN parc.č. 4641/599, k.ú. Velké Pavlovice

– zápis hlavní inventarizační komise 

z  projednání výsledků prvotní inventury 

hmotného majetku města

– spolu pořadatelství města Velké Pavlo-

vice při pořádání akce „Ježíškova dílna“ 

konané dne 18. 12. 2011

– pronájem části pozemku KN parc.č. 

665, k.ú. Velké Pavlovice výměry cca 8m2, 

za účelem umístění prodejního stánku 

pro prodej sýrů a uzenin 

– pronájem pozemků p.č. KN 672/4 

o výměře 146 m2, p.č. KN 672/1 o vý-

měře 14  737 m2, část pozemků p.č. 

KN 678 o výměře 2 400 m2, p.č. KN 

679 o výměře 4  937 m2,  p.č. KN 

680 o výměře 1  200 m2, p.č. KN 699 

o výměře 900 m2, p.č. KN 700 o výměře 

1 100 m2 a p.č. KN 701/1 o výměře 5 840 

m2 v k.ú. Velké Pavlovice (celková výměra 

31 260 m2) – za účelem využití pro spor-

tovní účely společnosti TJ Slavoj Velké 

Pavlovice

– na základě zmocnění ZMě provedení 

rozpočtového opatření č. 11/2011, celko-

vé příjmy zvýšení o 97.000,- Kč, celkové 

výdaje snížení o 2.086.000,-Kč a celkové 

fi nancování snížení o 2.183.000,- Kč

– spolu pořadatelství Společenské-

ho plesu Modrých Hor a fi nanční dary 

do tomboly pro jednotlivé plesy, 

bez povinnosti vyúčtování

– přijetí Ing. Zdeňky Mikulicové do pra-

covního poměru úředníka, na základě 

rozhodnutí výběrové komise 

– předání sbírky pod vánočním stromem 

ve výši 12.000,- Kč Dětskému domu v Mi-

kulově 

– knihovní řád Městské knihovny Vel-

ké Pavlovice, v  souvislosti se zákonem 

o ochraně osobních údajů, provozním řá-

dem internetové studovny a ceníkem slu-

žeb a poplatků

– fi nanční příspěvek Dámskému klubu 

Velké Pavlovice a ZO SPCCH Velké Pavlo-

vice na činnost v roce 2012 

– zaplacení členského příspěvku na rok 

2012 pro Sdružení tajemníků městských 

a obecních úřadů ČR, o.s., ve výši 

1.500,- Kč

– pronájem pozemku 4360 o výměře 

1031m2, kultura orná v  trati Zahájka, 

za účelem zemědělského využití

– fi nanční příspěvek na částečné krytí vý-

dajů spojených s úhradou zájezdu na 56. 

Moravský ples v Praze 18. 2. 2012 pro Vel-

kopavlovickou chasu

– uzavření smlouvy č. 10079416 mezi 

SFŽP ČR, Kaplanova 1931, Praha 

a Městem Velké Pavlovice o poskytnutí 

podpory ze SFŽP ČR ve výši 58.026,15 Kč 

na akci „Revitalizace a výsadba zeleně 

ve Velkých Pavlovicích“

– provedení směny objektu Tovární 

2 bytový dům ve vlastnictví města za dům 

č. p.  511/3, ve vlastnictví Petry Hollé, 

Zahradní 1, V.P.

– podání odvolání proti územnímu roz-

hodnutí o umístění bioplynové stanice 

městem jako účastníkem řízení

– smlouvu o dílo č. 2012/05/1004 mezi 

Městem Velké Pavlovice a spol. MIRROR 

CZ, spol. s r.o., Wintrova 2853/30a, Brno, 

na dodávku a montáž truhlářských výrob-

ků na Ekocentrum Trkmanka

– přepracování PD na zateplení gymnázia 

a sportovní haly – platnost nové normy

– poskytnutí souhlasu s 8 ks věcných darů 

v hodnotě 11.395,- Kč pro MŠ, příspěvko-

vou organizaci zřízenou městem

– předláždění vjezdu před RD, Pod Bře-

hy 43, s  podmínkou nenarušit chodník 

a vjezd provést rozebíratelný z  důvodů 

oprav IS  

– zahájení výběrového řízení na stavbu 

bytů pro seniory ještě před přidělením 

dotace, do smlouvy s  dodavatelem uvést: 

realizace pouze v případě obdržení dotace

– hospodářský výsledek Gymnázia Velké 

Pavlovice

Zastupitelstvo města na svém VII. zase-
dání, které se konalo 15. prosince 2011, 
projednalo:

– vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
rady města a zprávu o průběhu investič-
ních akcí  
– na základě svého jednání a po diskusi 
zastupitelstvo města schválilo:
– změnu příspěvku pro rok 2011 vlast-

ním příspěvkovým organizacím: ZŠ 

na 4.408.209,80 Kč a gymnázium 

na 2.499.188,- Kč

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice

Z RADNICE

Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem sedm-
krát a  mimo jiné se zabývala následující problematikou:
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o částku rozpočtové rezervy, celkové výda-

je překročit nelze

rozpočtový výhled pro roky 2013 – 2016

– odkoupení pozemku KN parc.č. 871/3, 

k.ú. Velké Pavlovice ve vlastnictví státu 

a správě Pozemkového fondu ČR do vlast-

nictví města, z  důvodu výsadby zeleně 

a zajištění přístupu do objektu zámečku 

– přijetí daru, pozemku KN parc.č. 

2588/10 v  k.ú. Velké Pavlovice, výměry 

56m2 od manželů Hany a Ing. Vladimíra 

Hruškových, Irkutská 311/1, Brno

– prodej majetku města dle záměrů 

o prodeji nemovitostí a výsledku jednání:

prodej bytové jednotky č. 925/2 

v  bytovém domě Zahradní 925/23, 

na pozemku KN parc.č. 926, 

v k.ú. VELKÉ PAVLOVICE, za cenu 

881.000,- Kč 

prodej pozemku KN parc.č. 2207/3, 

o výměře 56 m2, v k.ú. Velké Pavlovice, 

za účelem dořešení vlastnických vzta-

hů, za cenu 250,- Kč/m2

prodej pozemku KN parc.č. 2255, 

o výměře 181m2, v  k.ú. Velké Pavlo-

vice, za účelem rozšíření pozemku 

pro výstavbu RD, za cenu 250,- Kč/m2

prodej pozemků KN parc.č. 4467/10, 

o výměře 28m2  a pozemku  KN parc.č. 

4467/11 o výměře 28m2, v k.ú. Velké 

Pavlovice, dle geometrického plánu 

č. 1804-129/2011, V.P. za účelem do-

řešení vlastnických vztahů pozemků 

pod garážemi, za cenu 250,- Kč/m2

Některé dotazy a připomínky členů 
zastupitelstva města a občanů města, 
které byly na zasedání uplatněny:
Člen ZMě Ing. Pavel Lacina upozornil 

na špatný stav aleje kolem silnice vedoucí 

na Němčičky. Ing. Pavel Procházka od-

pověděl, že situace je známa, byla prove-

dena kontrola, stromy budou postupně 

káceny a vysazovány nové. Členové ZMě 

byli dále informováni, že zeleň ve městě je 

průběžně kontrolována a podle zdravotní-

ho stavu jednotlivých stromů se provádějí 

ozdravné řezy.

Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík měl 

dotaz, proč v posledním zpravodaji nebyly 

zveřejněny informace ze zasedání ZMě.

Ing. Karber odpověděl, že v době konání 

posledního ZMě byl zpravodaj již v tisku. 

Ing. Pavel Procházka informoval členy 

ZMě o vydané brožuře propagující DSO 

Modré Hory.

Člen ZMě Lubomír Zborovský se dotá-

zal, proč veřejné prostranství, pozemek 

před RD p. Kalluse na ulici Růžová je ne-

udržovaný, zda by bylo možné ho posekat.

Ing. Pavel Procházka odpověděl, že 

pozemek bude posečen a na jaře budou 

na pozemku vysázeny keře.

Člen ZMě Martin Zborovský se dotázal, 

zda pozemky v podnikatelské zóně jsou vy-

ňaty ze ZPF.

Ing. Pavel Procházka odpověděl, že ni-

koliv, žádost o vynětí ze ZPF musí podat 

stavebník a to jen na plochu, která bude 

ve skutečnosti zastavěna stavbou.

Jitka Krátká, tajemník MěÚ

– změnu příspěvku pro rok 2011 DSO Mik-

roregion Hustopečsko na 35.329,- Kč

– rozpočtové opatření č. 8/2011 provede-

né radou města dne 16.11.2011, celkové 

příjmy i výdaje zvýšení o 70.tis. Kč, fi nan-

cování beze změny a rozpočtové opatření 

č. 9/2011 provedené radou města dne 

24.11.2011, celkové příjmy i výdaje zvý-

šení o 13.555.900,-Kč, fi nancování beze 

změny

– rozpočtové opatření č. 10/2011, celkové 

příjmy snížení o 15.493.900,- Kč, celkové 

výdaje snížení o 9.768.900,-Kč, celkové 

fi nancování zvýšení 5.725.000,-Kč, zá-

vaznými ukazateli jsou hodnoty paragra-

fů u výdajů s  tím, že jednotlivé paragrafy 

lze v  celkovém součtu překročit o částku 

rozpočtové rezervy, celkové výdaje překro-

čit nelze

– příspěvky pro rok 2012 vlastním 

příspěvkovým organizacím: MŠ 1.600 

tis.Kč, ZŠ 2.900 tis. Kč, gymnázium 

1.970 tis. Kč

– příspěvek pro rok 2012 pro Římskoka-

tolickou církev, farnost Velké Pavlovice 

na opravu fasády kostela včetně příprav-

ných prací ve výši 100 tis. Kč

– příspěvek pro rok 2012 pro TJ Sla-

voj Velké Pavlovice na činnost a nákup 

pozemku ve výši 216 tis. Kč

– příspěvek pro rok 2012 pro DSO Modré 

Hory ve výši 88.100,- Kč

– pozměňovací návrh předložený Ing. 

Pavlem Procházkou týkající se rozpočtu 

pro rok 2012. V příjmech se snižuje polož-

ka dotace územní plán – EU na 426.600,- 

Kč a paragraf 3632 - pohřebnictví 

na 9.700,- Kč a ve fi nancování se snižu-

jí položky 8114 splátky kontokorentu 

na -1.474 tis. Kč a 8115 změna stavu krát-

kodobých peněžních prostředků na 0,-Kč

– rozpočet sociálního fondu pro rok 2012: 

tvorba SKF 1.271 tis. Kč, použití SKF 

1.271 tis. Kč

– rozpočet pro rok 2012, celkové příjmy 

89.425 tis. Kč, celkové výdaje 80.806 

tis. Kč a celkové fi nancování – 8.619 tis. 

Kč, závaznými ukazateli jsou hodnoty 

paragrafů u výdajů s  tím, že jednotlivé 

paragrafy lze v celkovém součtu překročit 
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Paragraf Popis Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 122 000
Daň z příjmu fyzických osob z podnikání 854 000
Daň z příjmu fyzických osob - vybíraná srážkou 407 000
Daň z příjmu právnických osob 4 821 000
Daň z příjmu právnických osob za obce 10 000 000
Daň z přidané hodnoty 9 877 000
Poplatky za ukládání odpadů 9 736 000
Odvody za odnětí zemědělské půdy 0
Poplatky za komunální odpad 1 350 000
Poplatek ze psů 100 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství 85 000
Poplatek za provozovaný výherní hrací automat 150 000
Odvod z výtěžku výherních hracích automatů 70 000
Správní poplatky 320 000
Daň z nemovitostí 3 405 000
Neinv.dotace za SR-souhr.dot.vztah 3 499 500
Neinv.přijaté dotace od obcí - na žáky 0
Neinv.přijaté dotace od obcí - na policejní okrsek 178 600
Dotace z úřadu práce 189 000
Dotace internetová televize - EU 425 000
Dotace internetová televize - SR 25 000
Dotace Ekocentrum Trkmanka - ERDF 18 224 000
Dotace Ekocentrum Trkmanka - SR 1 072 000
Dotace Územní plán - EU 426 600
Dotace Územní plán - SR 135 100
Dotace Zastavení v kraji vína a meruněk - EU 1 218 500
Dotace Uměním poznáváme své sousedy - EU 329 000

2119 Záležitosti těžebního průmyslu 200 000
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 120 000
2141 Vnitřní obchod (informační systém) 50 000
2143 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (IC) 70 000
2169 Sankční platby přijaté 0
3111 Předškolní zařízení - odpisy 0
3113 Základní školy - odpisy 0
3121 Gymnázia - odpisy 0
3313 Film, tvorba, disltribuce, kino - vstupné 0
3314 Činnosti knihovnické - tržby 20 000
3341 Rozhlas a televize 20 000
3349 Záležitosti sdělovacích prostř. - reklama ve Zpravodaji 25 000
3392 Zájmová čin.v kultuře (pronájmy sokolovna) 20 000
3399 Kultura ostatní (vstupné vinobraní) 400 000
3612 Bytové hospodářství 4 700 000
3613 Nebytové hospodářství 60 000
3632 Pohřebnictví 9 700
3639 Komunální služby a územní rozvoj 12 401 000
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 180 000
6171 Činnost místní správy 40 000
6310 Obecné příjmy z fi nančních operací 90 000

CELKEM PŘÍJMY 89 425 000

Financování

Paragraf Popis Kč
8113 Čerpání kontokorentu 1 500 000

8114 Splátky kontokorentu -1 474 000

8115 Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků 0

8123 Čerpání úvěru KB na Ekocentrum Trkmanka 3 016 000

8124 Splátka úvěru podnikatelská zóna -11 661 000

CELKEM FINANCOVÁNÍ -8 619 000

Příjmy včetně fi nancování 80 806 000
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Paragraf Popis Kč
1014 Ozdravování zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče 40 000
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5 400
2123 Podpora rozvoje průmyslových zón 400 000
2141 Vnitřní obchod (informační systém) 50 000
2143 Cestovní ruch 1 300 000
2212 Silnice 550 000
2219 Ost.záležitosti pozem.kom. (chodníky, parkoviště,cykl.stez.) 3 200 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 154 600
2310 Pitná voda 100 000
2321 Odvádění a čištění odpad.vod 200 000
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 300 000
2342 Protierozní ochrana 110 000
3111 Předškolní zařízení 1 600 000
3113 Základní školy 2 900 000
3121 Gymnázia 1 970 000
3313 Film.tvorba, distribuce, kino 200 000
3314 Činnosti knihovnické 720 000
3319 Ostatní záležitosti kultury (kronika, kniha, výstavy) 100 000
3326 Poříz.,zachování a obnova hodnot místního povědomí 100 000
3330 Dotace na údržbu církevního majetku 100 000
3341 Rozhlas a televize 800 000
3349 Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj) 200 000
3392 Zájmová činnost v kultuře (sokolovna), 400 000
3399 Ostatní záležitosti kultury (+sbor pro obč.zál.+vinobraní) 700 000
3419 Tělovýchovná činnost (Slavoj) 236 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže 150 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 000
3612 Bytové hospodářství 1 300 000
3613 Nebytové hospodářství 200 000
3631 Veřejné osvětlení 1 400 000
3632 Pohřebnictví 450 000
3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí 200 000
3635 Územní plánování 580 000
3636 Územní rozvoj 400 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 7 100 000
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 80 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 500 000
3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 240 000
3729 Ostatní nakládání s odpady - sběrný dvůr 200 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000 000
3792 Ekologická výchova a osvěta 26 000 000
3900 Ostatní čin.souv.se službami pro obyvatelstvo - SPCCH 10 000
4351 Pečovatelská služba + penzion 700 000
5212 Ochrana obyvatelstva - rezerva na řešení krizových situací 50 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 670 000
5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost 730 000
6112 Zastupitelstva obcí 1 980 000
6115 Volby do zastupïtelstva krajů a do senátu 50 000
6171 Činnost místní správy 7 900 000

6223 Mezinárodní spolupráce (Echenon) 90 000

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 60 000

6320 Pojištění funkčně nespecifi kované 160 000

6399 Ostatní fi nanční operace - daň z příjmu za obec 10 100 000

6402 Finanční vypořádání minulých let 20 000

Vklad do akciové společnosti 500 000

6409 Rozpočtová rezerva 500 000

CELKEM VÝDAJE 80 806 000
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V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se můžete informovat na ekonomickém úseku městského úřadu.
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Erika Veselá, Nám. 9. května 40
Kilián Barnáš, Starohorská 32
Sára a Sofi e Kunčovy, V Sadech 8
Adéla Prokešová, Kopečky 2
Šimon Bureš, Dlouhá 42
Pavel Hlávka, Ořechová 12
David Korhoň, Nádražní 48
Eliška Hiclová, Zelnice 39
Anežka Julinková, Hlavní 41
Nikol Veselá, Herbenova 4

Nela Herzánová, Kopečky 4
Rastislav Karber, Zahradní 30
Amálie Janovská, V Sadech 57
Adéla Čeperová, Starohorská 5
Matěj Bartoš, Nám. 9. května 40
Darina Čejková, Trávníky 8
Brayden Štefan Cody, B. Němcové 27
Erik Matouš Válek, Nová 48
Tobiáš Jan Vašek, Nám. 9. května 40
Ema Michnová, Nová 29
Ondřej Kostrhun, Zahradní 56
Sebastin Prušanský, Nová 6

Anna Blažková, 
Brněnská 29, ve věku 89 let
Jarmila Švástová, 
Pod Břehy 50, ve věku 82 let
Josef Valkovič, 
Tábor 18, ve věku 69 let
Antonín Schäfer, 
Nová 32, ve věku 64 let
Pavel Krmíček, 
Zahradní 3, ve věku 84 let
Hana Tomešková, 
Slepá 8, ve věku 51 let
Marie Jislová, 
Zahradní 46, ve věku 86 let
Anděla Chrástková, 
Bezručova 17, ve věku 82 let
Jana Procházková, 
Starohorská 12, ve věku 71 let
Jarmila Hladíková, 
Zelnice 47, ve věku 79 let

Pro společný život a založení rodiny se rozhodly  a manželství uzavřely 22 páry.
11 manželství bylo rozvedeno.

Nejstarší ženou žijící ve Velkých Pavlovicích je paní Emilie Hlávková, narozená v roce 1914, 
která v loňském roce oslavila 97. narozeniny. 
Čestného místa nejstaršího muže již letos dovršil, ve věku 88 let, pan Josef Chrástek, narozený v roce 1924.

Ing. František Hlávka, 
Trávníky 10, ve věku 59 let
Oldřich Horáček, 
Dlouhá 15, ve věku 74 let
Vladimíra Štefková, 
Herbenova 11, ve věku 73 let
Jana Škodová, 
Dlouhá 28, ve věku 90 let
Petr Zemánek, 
Tovární 8, ve věku 42 let
Jan Hlávka, 
Herbenova 5, ve věku 70 let
Viléma Fialová, 
Nám. 9. května 34, ve věku 53 let
František Komosný, 
Starohorská 13, ve věku 87 let
Marie Mikulicová, 
Nová 54, ve věku 85 let
Anna Blažková, 
Dlouhá 40, ve věku 93 let

Marie Maršálková, 
Zelnice 37, ve věku 85 let
Ing. Josef Procházka, 
B. Němcové 6, ve věku 57 let
Drahomír Šebesta, 
V Údolí 59, ve věku 61 let
Miloslav Sadílek, 
Starohorská 23, ve věku 85 let
Jitka Herzánová, 
Růžová 18, ve věku 56 let
Bohuslava Šmídová, 
Hlavní 39, ve věku 89 let
Marie Bálková, 
Starohorská 31, ve věku 67 let
Zdeněk Tomek, 
Stará 9, ve věku 60 let
Vlasta Doležalová, 
Dlouhá 44, ve věku 77 let
Miloslav Seďa, 
V Údolí 5, ve věku 81 let

Narodily se děti:

Zemřeli:

Dagmar Švástová

Max Svrček, Zahradní 1
Linda Zelenková, Tovární 13
Amálie Pláteníková, V Sadech 3
Matěj Frankota, Nám. 9. května 12
Sára Laurenčíková, Stará 30
Alice Frantová, Bří Mrštíků 5
Jaroslav Kašpárek, V Sadech 34
Anna Marie Dvořáková, V Sadech 28
Valentýna Šulová, Nádražní 42

Z našich řad v loňském roce navždy odešlo 30 našich spoluobčanů. Zemřelo 17 žen 

v průměrném věku 77 let a 13 mužů v průměrném věku 67 let.

Dne 31. 12. 2011 žilo ve Velkých Pavlovicích 3058 obyvatel. Během roku 2011 se za bydlením do Velkých Pavlovic 
přistěhovalo a k trvalému pobytu se přihlásilo 45 občanů. Do jiného bydliště se odstěhoval 41 občanů. 31 rodin 
přivítalo do života malinký lidský zázrak, narozené dítě. Narodilo se 18 děvčátek a 14 chlapečků.

Ze statistiky pohybu obyvatelstva ve městě v roce 2011 
se  dovídáme, že...
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Statistika návštěvnosti webových stránek města 
Velké Pavlovice – www.velke-pavlovice.cz – ROK 2011

Tabulka denních návštěv webu – srovnání roku 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011

Celkové a průměrné hodnoty návštěvnosti webu – srovnání roku 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011

Výběr ze souhrnné statistiky si nyní 
můžete nastudovat v následujících tabul-
kách. Předem Vám prozradíme, že se celo-
roční návštěvnost webu zvýšila v roce 2011 
oproti předchozímu roku 2010 o 9,1 % 

a vystoupala na astronomickou cifru 
264.618 přístupů za rok.
Všem návštěvníkům webu města Velké 
Pavlovice děkujeme za přízeň
a těšíme se i v roce 2012 na Vaše četné 
návštěvy!

Správci webu www.velke-pavlovice.cz 
Karolína Bártová & Věra Procingerová

Průběžné zprávy o návštěvnosti na-
šich internetových stránek, rekordech, 
zajímavostech a novinkách jste mohli bě-
hem celého roku 2011 najít v aktualitách 
na výše uvedené webové adrese.

Každoročně zveřejňujeme v prvním, tedy novoročním, čísle Velkopavlovic-
kého zpravodaje podrobnou statistiku návštěvnosti webu města Velké Pavlovice 
(www.velke-pavlovice.cz) a ani letošek nebude výjimkou.

Měsíc

Počet
návštěv

webu
2007

Počet
návštěv

webu
2008

Počet
návštěv

webu
2009

Počet
návštěv

webu
2010

Počet
návštěv

webu
2011

Nejvyšší 
zaznamenaná

denní návštěvnost
v daném měsíci

(datum) – rok 2011 

Meziroční 
nárůst

měsíční
návštěv-
nosti v %

LEDEN 4.605 8.988 10.903 16.365 23.727 2.736 (10.1.) 45 %

ÚNOR 4.679 8.016 11.211 17.823 20.134 988 (14.2.) 13 %

BŘEZEN 5.601 8.628 14.379 20.127 20.438 1.020 (7.3.) 1,5 %

DUBEN 5.568 9.233 13.838 20.176 19.961 937 (15.4.) -1 %

KVĚTEN 5.922 9.646 18.335 21.470 21.788 969 (23.5.) 1,5 %

ČERVEN 6.820 9.417 16.233 20.681 19.645 902 (6.6.) -5 %

ČERVENEC 7.688 11.466 16.944 18.953 21.527 1.034 (25.7.) 13,6 %

SRPEN 9.092 13.020 19.538 24.523 25.247 1.363 (15.8.) 3 %

ZÁŘÍ 8.378 12.647 21.311 23.849 25.175 1.192 (2.9.) 5,6%

ŘÍJEN 7.987 11.925 15.215 20.778 26.473 2.961 (28.10.) 27,4 %

LISTOPAD 7.922 9.612 15.644 20.417 21.390 1.050 (1.11.) 4,7 %

PROSINEC 6.354 8.894 13.720 17.484 19.113 876 (12.12.) 9,3%

Rok
2007

Rok
2008

Rok
2009

Rok
2010

Rok
2011

Meziroční nárůst
v % 

CELKOVÝ POČET
NÁVŠTĚV webu za rok

80.616 
návštěv

121.492
návštěv

187.271
návštěv

242.646
návštěv

264.618
návštěv

9,1 %

Průměrná MĚSÍČNÍ
návštěvnost webu

6.718 
návštěv

10.124,33
návštěv

15.605,92
návštěv

20.220,5
návštěv

22.051,50
návštěv

9,1 %

Průměrná DENNÍ
návštěvnost webu

220,86
návštěv

331,94
návštěv

513,07
návštěv

666,61
návštěv

726,97
návštěv

9,1 %
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Počet nových AKTUALIT vložených na web – srovnání roku 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011

Počet nových FOTOGRAFIÍ vložených do Fotogalerie webu(bez aktualit)
– rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 

Počet nových sdělení na elektronické Úřední desce Městského úřadu – rok 2011

Technické zajištění administrace webu s denní aktualizací – TIC Velké Pavlovice
Karolína Bártová tel.: +420 519 428 149 mob.: +420 777 736 413 e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
Věra Procingerová tel.: +420 519 428 149 mob.: +420 774 364 009 e-mail: procingerova@velke-pavlovice.cz

Rok
2007

Rok
2008

Rok
2009

Rok
2010

Rok
2011

Meziroční nárůst
v % 

CELKOVÝ POČET 
AKTUALIT

334
aktualit

554
aktualit

745
aktualit

865
aktualit

946
aktualit

9,3 %

Průměrný MĚSÍČNÍ
počet nových aktualit

27,83
aktualit

46,17
aktualit

62,08
aktualit

72,08
aktualit

78,83
aktualit

9,3 %

Průměrný DENNÍ
počet nových aktualit

0,91
aktualit

1,51
aktualit

2,04
aktualit

2,38
aktualit

2,60
aktualit

9,3 %

CELKOVÝ POČET FOTOGRAFIÍ vložených do Fotogalerie webu 
během roku 2011

9.360
fotografi í

CELKOVÝ POČET FOTOGRAFIÍ vložených do Fotogalerie webu 
během roku 2010

7.432
fotografi í

CELKOVÝ POČET FOTOGRAFIÍ vložených do Fotogalerie webu 
během roku 2009

3.575
fotografi í

CELKOVÝ POČET FOTOGRAFIÍ vložených do Fotogalerie webu 
během roku 2008

1.188
fotografi í

CELKOVÝ POČET FOTOGRAFIÍ vložených do Fotogalerie webu 
během roku 2007

439
fotografi í

CELKOVÝ POČET SDĚLENÍ vložených 
na elektronickou Úřední desku během roku 2011

176
sdělení

Průměrný MĚSÍČNÍ počet nových sdělení 14,66
sdělení

Průměrný MĚSÍČNÍ počet nových sdělení 0,48
sdělení

Výtah ze statistiky zpracovala  
Karolína Bártová
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Ve Velký Pavlovicích pracuje při Měst-
ském úřadě několik komisí. Jedna z nich 
se nazývá „přestupková“.Předsedou této 
komise je JUDr. Miroslav Hlávka a členy 
jsou Ing. Marie Šmídová, Ing. Zdeněk 
Karber, Lubomír Zborovský a Petr Hasil. 
Komise se schází ve tříčlenném složení 

Sběrna prádla a šatstva ve Velkých 
Pavlovicích oznamuje občanům, že s plat-
ností od 1. března 2012 došlo ke změně 
provozní doby. 

Připomínáme spoluobčanům, že již 
více jak rok, ve všední dny, vyjíždí z auto-
busového nádraží v našem městě v 6:55 
hodin spoj, který zajíždí až k zastávce 
u hustopečské nemocnice, kam dorazí 
v 7:13 hodin. 

Vážení podnikatelé, provozo-
vatelé služeb, fi rmy!

 
V  současné době probíhá aktuali-

zace kontaktního seznamu všech fi rem 
ve Velkých Pavlovicích. Tyto informa-
ce jsou zveřejněny na webových strán-
kách města Velké Pavlovice pod adresou 

Občané si tak mohou výrazně zkrátit 
pěší cestu k  budově nemocnice, která je 
od autobusového nádraží poměrně dost 
vzdálena.

www.velke-pavlovice.cz, odkaz „Služby, 
fi rmy, podnikatelé“. 

Chtěli bychom Vás tímto požádat 
o spolupráci spočívající v nahlášení ja-
kýchkoliv změn. Jedná se především 
o změny telefonních čísel (zrušení pev-
ných linek), e-mailů, webových adres, pří-

a projednává přestupky, které jsou Městu 
Velké Pavlovice oznámeny od Policie ČR, 
městské policie nebo jiných orgánů.

V roce 2011 se komise sešla de-
větkrát a řešila čtyři desítky oznámení 
o podezření ze spáchání přestupku. 
Z těchto oznámení bylo sedm postoupeno 

jinému správnímu orgánu, šestnáct ozná-
mení bylo odloženo, jeden přestupek byl 
vyřešen v blokovém řízení, pět bylo vyříze-
no v příkazním řízení, pět bylo projednáno 
ve správním řízení. Šest oznámení bude 
projednáno až v letošním roce.

Petr Hasil

Přestupková komise a její práce v roce 2011

Sběrna prádla a šatstva Velké Pavlovice
                                                                     Změna provozní doby

Autobusem k hustopečské nemocnici

Výzva všem podnikatelským subjektům 
ve Velkých Pavlovicích
Aktualizace seznamu podnikatelů

padně nahlášení zrušení fi rmy nebo vznik 
nové fi rmy. 
Tyto informace můžete nahlásit osobně 
na TIC, na tel. 519 428 149,
nebo e-mailem na: 
infocentrum@velke-pavlovice.cz

Karolína Bártová

Nově je otevřeno 
v pondělí a čtvrtek, 
vždy od 15.00 do 17.00 hodin.



2012. Teplý čaj, svařené víno, šampaňské 
i ohňostroj vytvořily typickou atmosféru 
pro příchod nového roku. Silvestrovské ali-
as novoroční setkání u radnice získává na 
oblibě a pomalu se stává příjemnou novo-
dobou tradicí.

Velké Pavlovice a Modré 
Hory na veletrhu 
Regiontour 2012 
(13. 1. 2012)

Ve čtvrtek 12. ledna odstartoval na brněn-
ském výstavišti čtyřdenní maratón veletr-
hů Regiontour a Go. 
Velké Pavlovice a Modré Hory se zde 
tentokrát prezentovaly v pátek 13. ledna 
ve stánku Mikroregionu Hustopečsko. 
Nabízeny byly osvědčené turistické arti-
kly – vinařství, cykloturisticka, turistika, 
folklór a nebo třeba regionální pochutiny. 
Že je to krok správným směrem, potvrzují 
i samotní návštěvníci. 
Největší zájem měli tradičně o kalendáře 
akcí, nabídky vinařství a cyklistické trasy. 
Víno z Velkých Pavlovic tentokrát repre-
zentovali Vinařství Buchtovi a Vinařství 
Lacina.

Krásy Velkých Pavlovic 
v kalendáři 
(20. 12. 2012)
Město Velké Pavlovice a městská knihov-
na celý rok informovaly na webových 
stránkách i ve zpravodaji města o realizaci 
projektu „Uměním poznáváme své sou-
sedy“.  S koncem roku 2011 byly připra-
veny výstupy z projektu, především pak 
stolní týdenní kalendář na rok 2012, který 
obsáhl více než 50 fotek z obou měst za-
řazených do projektu a jejich nejbližšího 
okolí – tedy z Velkých Pavlovic a Senice. 
Tento krásný kalendář byl až do vyčerpá-
ní zásob k  dispozici všem zájemcům a to 
zcela zdarma.

Kolumbárium dokončeno 
(22. 12. 2012)

Koncem měsíce prosince dokončili tesaři 
a klempíři z fi rmy Hlaváč z Moravské Nové 
Vsi stříšku nad kolumbáriem. Žulové des-
ky na jednotlivé schránky osadili řemeslní-
ci Kamenosochařství Dione z Dolní Lhoty 
u Luhačovic. Stavba první etapy kolumbá-
ria byla tak v závěru roku 2011 dokončena.

Velkopavlovičtí společně 
přivítali rok 2012 
(1. 1. 2012)
Stovky velkopavlovických občanů se 
o Silvestrovské noci sešli na náměstí 
před radnicí.  Přítomní využili pozvání 
radnice a společně oslavili příchod roku 

DVD Krojované hody  
2011 v prodeji 
(5. 12. 2011)
Turistické informační centrum Velké 
Pavlovice nabízí všem milovníkům krojů 
a velkopavlovických hodů především nové 
DVD s  názvem Velkopavlovické hody 
2011. Můžete si jej zde zakoupit za cenu 
250,- Kč. 

Srdíčkový den? 
Přispíváte dětem 
(7. 12. 2011)
Další Srdíčkový den, ke kterému se již 
tradičně přidali i studenti velkopav-
lovického gymnázia, připadl na stře-
du 7. prosince 2011. Díky štědrosti 
občanů i návštěvníků města Velké Pav-
lovice se studentům podařilo vybrat 
v rámci této charitativní sbírky celkem 
8.760,- Kč. Výtěžek byl věnován dětským 
zařízením  v České republice, která peču-
jí o nemocné a postižené děti. Ředitelství 
Gymnázia Velké Pavlovice děkuje všem, 
kteří přispěli. 
Více o sbírce na www.zivotdetem.cz.

Podzimní orba díky suchu 
až v prosinci 
(13. 12. 2011)
Podmínky pro orbu a kultivaci půdy, jak 
na polích či ve vinicích a sadech, byly 
koncem roku 2011, v období extrémně su-
chého podzimu a počátku zimy, velmi ob-
tížné. Drobné prosincové dešťové srážky, 
které se objevily zhruba v polovině měsíce, 
částečně usnadnily tuto důležitou práci 
zemědělského roku.

TELEGRAFICKY...
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 Prosincová orba polí.

 Kolumbárium takřka hotové.

Velké Pavlovice jsou vnímány turis-
tickou veřejností jako příjemné místo 
ke strávení aktivní dovolené s mnoha 
vítanými bonusy – lahodným vínem, 
bohatým folklórem, ochutnávkou 
výborného místního ovoce a v  nepo-
slední řadě hustou sítí tolik vyhledá-
vaných a populárních cyklostezek.
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doby bude jídelna uzavřena. Děkujeme 
za respektování oznámení.

Baloun získal ve Francii 
čtyři medaile 
(26. 1. 2012)
Na mezinárodní gastronomické soutě-
ži Agecotel ve francouzském Nice slavil 
úspěch velkopavlovický vinař Radomil 
Baloun. Porota mu přiřkla čtyři medaile 
z šestnácti. Zlato získal na Muškát mo-
ravský, stříbra pak za Tramín červený, 
Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský. Všech-
na vína jsou ročníku 2011.

Školáci odevzdali 
dalších 15.175 kg sběru 
(25. 1. 2012)
O středečním mrazivém lednovém ránu 
se u budovy I. stupně ZŠ Velké Pavlovi-
ce uskutečnilo v letošním školním roce 
již III. kolo sběru starého papíru. Dne 
25. ledna 2012 odevzdali školáci 15.174 
kg papíru - mladší žáci z I. stupně 12.263 
kg a starší žáci z II. stupně pouhých 2.911 
kg. Krásná je však výsledná suma kilogra-
mů za celý letošní školní rok, která činí už 
40.528 kg! Nutno vypíchnout, že nejú-
spěšnějšími sběrateli se stali pro toto kolo 
David Dobšák z 2.B a Michaela Otřelová 
z  6.A. Sbírejte dál, apelujeme především 
na II. stupeň, další kola nás čekají v břez-
nu a poté ještě v květnu.

Biocentrum Zahájka 
vstoupilo do II. etapy 
výstavby 
(26. 1. 2012)  
Po dokončení zemních prací dodava-
telskou fi rmou Ekostavby Brno voda 
v rybníce právě budovaného Biocen-
tra Zahájka i přes výrazné sucho ce-
lého měsíce ledna utěšeně nastupuje. 
Od konce listopadu 2011 hladina stoupla 
téměř o půl metru. Firma v průběhu mě-
síce února 2012 zahájila práce na druhé 
etapě projektu na protilehlé části biocen-
tra a jakmile dovolí počasí, budou podle 
projektu vysazeny stromy a keře a vyset 
trávník.

ON. Webové stránky pod adresou www.
tvregion.tv/sk nabízejí řadu zajímavých 
reportáží jak z města Senica, tak z Velkých 
Pavlovic. Posledním příspěvkem z našeho 
města je krátký fi lmový sestřih ze Spole-
čenského plesu Modrých Hor, starší pak 
také z  Krojového plesu a nebo z letního 
hodového veselí. 
Na titulní straně webu města Velké Pavlo-
vice www.velke-pavlovice.cz (v levé části 
pod nabídkou hlavního menu odkazů) 
je umístěna ikona s logem TV REGION 
s přímým proklikem na webový portál této 
televize. Navštívit jej můžete tedy velmi 
jednoduše a kdykoliv!

Výstava holubů 
(22. 1. 2012)

O víkendu 21. a 22. ledna 2012 se 
v chovatelské hale ve Velkých Pavlovi-
cích konala Speciální výstava kobur-
ského skřivana a římana a Oblastní 
výstava holubů ostatních plemen. Cel-
kem zde bylo vystaveno 425 holubů. 
Z toho se 195 holubů účastnilo Speciální 
výstavy a 230 Oblastní výstavy. Holubi 
byli oceněni 16 čestnými cenami a navíc 
byly uděleny i dva poháry. Putovní pohár 
Josefa Svozila na plemeno Český bublák 
bílý si odnesl Jan Procinger mladší a Po-
hár starosty města za Lahore plavý získal 
Pavel Kaňa.

Pozor! 
Změna výdeje obědů 
ve ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 
(25. 1. 2012)
Jídelna při ZŠ a Gymnáziu Velké Pavlovi-
ce upozorňuje strávníky na změnu výdejní 
doby obědů. Od středy 25. ledna 2012 se 
obědy vydávají až od 11.15 hod.. Do této 

Velké Pavlovice v Obrazo-
vém atlase regionů ČR 
(18. 1. 2012)
Velké Pavlovice – město vína, meruněk 
a folklóru. Přesně tak a přídavkem se 
spoustou pěkných fotografi í, je již řádku 
let naše městečko prezentováno v katalo-
gu nejzajímavějších turistických cílů s ná-
zvem Obrazový atlas regionů České repub-
liky, vydávaném Klubem českých turistů. 
Pro rok 2012 byly Velké Pavlovice umíst-
něny na stranu 108. Informace jsou zde 
uvedeny nejen v českém jazyce, ale také 
v angličtině. Máte-li o tento atlas zájem, 
můžete o něj požádat na Turistickém in-
formačním centru ve Velkých Pavlovicích. 
Atlas je zcela zdarma.

Vinařská ulička 
Starohorka roste 
před očima 
(18. 1. 2012)
První polovina měsíce ledna byla, co se 
týče počasí, abnormálně stavebně přízni-
vá. To se odrazilo i na práci při výstavbě 
vinných sklepů v ulici Pod Starou Horou. 
Sklepy byly toho času v různé fázi rozesta-
věnosti, na jednom konci byla již osazena 
okna a dveře, na konci druhém konci jeřáb 
pokládal stropní panely. Patnáct vinných 
sklepů na úpatí nejlepší vinařské tratí 
ve Velkých Pavlovicích – Staré Hory by mělo 
být dokončeno v srpnu letošního roku.

TV REGION 
– reportáže ze Senice 
i Velkých Pavlovic 
(23. 1. 2012)
Město Velké Pavlovice a město Senica se 
spolupodílejí na přeshraničním projektu 
regionální televize s názvem TV REGI-

Moderní „tančící“ architektura vi-
nařské uličky Starohorka.

Jan Procinger mladší s  putovním 
pohárem za plemeno Český bublák.



Kontrolní den 
na Ekocentru Trkmanka 
(24. 2. 2012)
V pátek 24. února 2012 proběhl kontrolní 
den na stavbě Ekocentra Trkmanka. Kon-
troly na staveništi se zúčastnili zástupci in-
vestora, dodavatele, projektanti a stavební 
dozor. Po několika týdnech velmi silných 
mrazů, kvůli kterým byly přerušeny práce, 
se po oteplení vrátili do budovy řemeslníci. 
V podkroví toho času intenzivně pracova-
li sádrokartonáři a specializovaná fi rma 
odvrtávala otvory na osazení  konstrukce 
verandy ve dvoře.

Karolína Bártová, Věra Procingerová, 
Ing. Zdeněk Karber

Kluziště na prázdniny 
(1. 2. 2012)
Pracovníci služeb města ve spoluprá-
ci s  hasiči zahájili se začátkem extrém-
ně mrazivého měsíce února připravo-
vat ledovou plochu na hřišti u kostela. 
V mimořádné noční směně využili nevída-
ného mrazu k založení silnější vrstvy ledu, 
kterou poté pomocí techniky vyhladili. 
Vzniklo tu tak bezpečné kluziště k brusle-
ní, hokeji nebo jen tak ke klouzání. Proto-
že se zrovna blížily „jarní prázdniny“, led 
byl dětmi den co den plně využitý.

Četné poruchy 
na vodovodním řadu 
(11. 2. 2012)
V  období extrémně nízkých únorových 
teplot silně a do hloubky promrzala půda, 
což způsobilo v našem městě hned několik 
poruch na vodovodním řadu. Pracovníci 
pohotovostní skupiny Vodovodů a kana-
lizací Břeclav a.s. ze střediska Hustopeče 
v čele s panem Václavem Hasíkem zasa-
hovali na opravách prasklých potrubí, 
na fotografi i konkrétně na ulici Nádraž-
ní u rybníka. Po s  obavami očekávaném 
oteplení narůstaly tyto havárie geometric-
kou řadou, především na ulici Hlavní. 

Odborná péče 
o velkopavlovické 
památky 
(22. 2. 2012)
Starosta města Velké Pavlovice Ing. Pavel 
Procházka a místostarosta Ing. Zdeněk 
Karber společně s panem Mgr. Stanisla-
vem Strbíkem, který má na starosti péči 
o památky na Odboru regionálního rozvoje 
MěÚ Hustopeče, projednali nutné opravy 
několika kulturních památek v katastru na-
šeho města. Jedná se o rotundy u hřbitova, 
vstupní hřbitovní bránu a fasádu věže koste-
la. Zásah je nutný i na pokloně sv. Barboře, 
která sice není v majetku města, ale i ona 
podléhá pravidlům péče o památky. Na zá-
kladě odborných posudků a vyřízení všech 
administrativních záležitostí budou některé 
stavby zrekonstruovány již v roce 2012.
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Mrzne až praští. Nastal tudíž ne-
vhodnější okamžik k přípravě ledové-
ho kluziště na hřišti za kostelem. 

Silné mrazy poškodily na několi-
ka místech ve městě vodovodní řad, 
vyžádaly si tak mimořádné operativ-
ní opravy.

Práce na zateplení střešní konstrukce 
zámečku, kde vzniknou podkrovní vý-
stavní a společenské prostory.

Opravy se dočká i lidově řečená „Bar-
borka“, přestože není majetkem města.Traktor z mulčovačem likviduje nad-

zemní část porostu rákosí, aby bagry 
mohly zahájit hloubení několika tůní 
tak, jak je naplánováno v projektu. 
Z podzemních oddenků se rákosí 
po skončení prací opět rychle obnoví 
a bude poskytovat útočiště i krytinu 
mnoha živočišným druhům, kteří 
na Zahájce žijí.



Slavnostního přivítání návštěvníků se 
ujal a krátký vánoční pozdrav s přá-
ním všeho nejlepšího do nového roku 
2012 ke všem přítomným pronesl sta-
rosta města Velké Pavlovice Ing. Pavel 
Procházka. Poté následovalo vystoupe-
ní dívčího pěveckého sboru a dechové 
kapely při ZUŠ Velké Pavlovice, zazpí-
vali také žáci základní školy i gymnázia, 
zpěváci mužáckého Presúzního sboru 
a country kapela Colorado.

Vánoční atmosféru umocňovala vůně 
a potažmo i chuť výborných vánočních ná-
pojů a pochutin. K zahřátí byl připraven 
svařáček, punč, čajík a na zub třeba přes-
ňáky, perníčky, uzená cigárka, zabíjačko-
vé specialitky, jen se sliny sbíhaly... 

Ten kdo dá přednost spíše tradičním 
řemeslům a následně také nákupům vkus-
ných vánočních dárečků pro své blízké, 
taktéž nepřišel zkrátka. Celé náměstíčko 
bylo poseto stánečky s rukodělnými vý-
robky z přírodních materiálů a s výrobky, 
které mají k času adventu a Vánoc více 
než blízko – třeba taková vykrajovát-
ka a formičky na cukroví se hodí rok co 
rok! Velkopavlovický vánoční jarmark 
u radnice roku 2011 se velmi vydařil 
a splnil tak bezezbytku výzvu, která se ob-
jevila v závěru pozvánky – lidé se zastavili, 
zapomněli alespoň na chvíli na vánoční 
shon, práci, starosti a přišli se pobavit...

Vendula Bálková
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Rukodělné zboží jako z  pohádky – 
přesně takové věcičky se výborně hodí 
co by vánoční dárečky pod stromeček.

Komu bylo o jarmarku v  mrazivém 
počasí zima, mohl se ohřát u příjem-
ně sálajících uhlíkových košů a samo-
zřejmě také svařáčkem či punčem.

Nebyla by poslední adventní neděle 
úplnou bez tradičního Vánočního jarmar-
ku u velkopavlovické radnice. Novodobá 
tradice se našim občanům i přespolním 
návštěvníkům dostala za posledních pár 
let hluboko pod kůži a rádi se v čase ad-
ventním do našeho městečka vracejí. Ať 
už za koledami, jarmarkem či skořicovou 
vůní svařáku... Ani letos nechybělo nic 
z předem avizovaného bohatého progra-
mu, který ústy pořadatele, tedy Města 
Velké Pavlovice, zval na náměstí již na de-
sátou hodinu dopolední. 

V tento okamžik se pomyslně otevřely 
brány jarmarku a slavnostní neděle mohla 
začít. Úvod patřil výhradně dětem a to těm 
zcela nejmenším, které ještě s dychtivými 
jiskřičkami nadšení v očích bezmezně věří 

PUBLICISTIKA

na Ježíška. Vánoční atmosféru vytvořily 
a všechny přítomné zpěvem naladily děti 
z mateřské školky, které předvedly krásné 
pásmo tradičních i rozverných koled. 

A pak už nastal dlouho očekáva-
ný a pečlivě připravovaný zlatý hřeb 
dopoledního programu – pouštění i těch 
nejtajnějších přání přímo k Ježíškovi, 
na růžových a fi alových balóncích. 
Po pokynu moderátora celého dne – Ton-
nyho Schäffera „TEĎ!!!“ zaplnily balónky 
s psaníčky blankytně modré nebe nad ná-
městíčkem, i sluníčko se přišlo podívat 
a příjemně svítilo přáníčkům cestu... A Je-
žíšek? Ten teď neví, kde mu hlava stojí! Ani 
jedno psaníčko nesmí zůstat nevyřízeno...

Avšak jarmark neprobíhal pouze 
na náměstí před radnicí, ale i uvnitř. 
Zde bylo možné navštívit hned dvě akce. 
V přízemí zval „Domeček“, tedy SVČ 
při ZŠ Velké Pavlovice pod vedením 
Ing. Lenky Bukovské a za obrovské 
pomoci současných i bývalých žáků 
ZŠ, na Ježíškovu dílničku. Hned 
na sedmi stanovištích si mohly děti 
zkusit vyrobit dárečky s vánoční téma-
tikou – svícínky, papírové kornouty 
na bonbóny, svíčky z včelích pláství, 
ozdobit si kolíček či sněhovou polevou 
sladký perníček. O dílničku byl po celý den  
obrovský zájem, děti se zde střídaly jako 
na běžícím páse!

Obdobně rušno bylo i v pod-
krovním výstavním sále radnice, kde 
probíhala pod taktovkou místního Dám-
ského klubu prodejní výstava panenek 
v háčkovaných dobových oděvech. Zde 
zaplesaly především oči malých sle-
čen, ale také jejich maminek a hlavně 
babiček. Dívenky obdivovaly princez-
ny, dospělý doprovod pak preciznost 
ruční práce a nekonečnou fantazii au-
torek oděvů. K vidění bylo nebe, peklo, 
vánoční scenérie, výjevy z pohádek 
a mnohé další.

Jak již bývá na velkopavlovickém 
jarmarku zvykem, hlavní program na-
stal s východem první hvězdy na nebe, 
což je v čase takřka vánočním velmi 
brzy, okolo čtvrté hodiny odpolední. 

Vůně vanilky a skořice provoněla Vánoční jarmark roku 2011

O Ježíškovu dílničku byl obrovský 
zájem. Děti vyráběly krásné dekora-
ce a také dárečky pro své nejbližší.



Pan starosta rád zasedl mezi své starší 
spoluobčany a ještě raději s nimi popovídal 
na rozličná témata. Vzpomínalo se, mluvilo 
se o minulosti, o „starých dobrých časech“, 
ale také se pohlíželo do budoucnosti a dis-
kutovalo se o plánech, co s naším městeč-
kem dál. 

Ať už hosté nebo hostitelé byli průbě-
hem a přívětivou atmosférou besedy velmi 
potěšeni, pan starosta navíc velmi mile 
překvapen vysokou, takřka stoprocentní, 
účastí všech pozvaných.

Následující tři seniorská setkání, která 
se uskutečnila 25. ledna, 2. února a 9. února 
2012, se nesla ve velmi podobném duchu. 
V úvodním kulturním programu vystoupili 
další žáci místní ZUŠ – Flétnové trio MgA. 
Zbyňka Bílka, akordeonistka Veronika 
Poláchová a na posledním setkání zahrál 
na cimbál a zazpíval Roman Veverka. 

Všechna čtyři setkání byla velmi 
příjemná, uvolněná, veselá. Na poslední 
závěrečné besedě pan starosta poděkoval 
všem zaměstnancům města za dokonalou 
organizaci a všem vystupujícím umělcům 
za krásné hudební vstupy. 

Ve skvělé atmosféře posledního se-
niorského podvečera si také všichni spo-
lečně přislíbili, že se znovu sejdou a to 
v úterý, 27. března 2012, v sokolovně, ne-
boť na tento termín připravilo město Vel-
ké Pavlovice další dárek především svým 
starším spoluobčanům, ale nejenom jim. 
Hudební spolek Viola z Olomouce přijede 
s oblíbenými pamětnickými písničkami 
v pořadu „Byla noc krásná, májová“.

Těšíme se proto se všemi na brzkou 
shledanou!

Karolína Bártová
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Posezení nad skleničkou, s  vrstevníky 
a přáteli... i ve stáří se najde mnoho 
pěkných chvilek. Doufáme, že besedy 
na radnici byly jedny z nich. 

Protože si město Velké Pavlovice svých 
spoluobčanů staršího – důchodového věku 
velmi váží, rozhodlo se je pozvat jménem 
starosty Ing. Pavla Procházky k odpoled-
ní besedě na radnici. Jako věková hranice 
byl určen věk 65 let a jakým překvapením 
bylo, že těchto občanů je v našem městeč-
ku na šest stovek. Připomeneme-li si, že je 
k 1. lednu 2012 stav obyvatel 3.057, je to 
takřka 20% z celkového počtu. Z  tohoto 
důvodu byla beseda zorganizována týden 
po týdnu celkem čtyřikrát. Senioři byli zvá-
ni postupně, dle ulic trvalého pobytu. 

První z řady setkání se uskutečnilo 
ve čtvrtek 19. ledna 2012 v odpoledních 
hodinách. Pozvání přijali takřka všichni 
a tak se novotou zářící zasedací místnost 
radnice zaplnila do posledního místečka. 

Program zahájily osoby nejpovo-
lanější - matrikářka Dagmar Švástová, 
starosta města Ing. Pavel Procházka 
a místostarosta Ing. Zdeněk Karber, kteří 
naše seniory přivítali, seznámili je s další-
mi body programu a také si s nimi připili 

vínem darovaným Vinium, a. s. na zdraví 
a také štěstí v právě začínajícím roce 2012. 

Úvodem velkopavlovickým babičkám 
a dědečkům zazpívaly dívenky z pěveckého 
sboru při ZUŠ, poté následovalo promítání 
historických fotografi í obyvatel a ulic naše-
ho městečka a videozáznamu z dění roku 
2002, kdy si Velké Pavlovice připomněly 
velkolepými oslavami 750 let od první pí-
semné zmínky. Pak následoval také fi lm 
o řadě investičních akcích právě uplynulé-
ho roku 2011. 

Pan starosta pohovořil i o plánech pro 
rok 2012, besedovalo se také na téma kul-
tury a společenského vyžití, zpestřené tak-
též střihovým fi lmovým záznamem. 

Závěrečná část pozdního odpoledne 
byla snad nejpříjemnější. Hostem besedy 
byl Jan Melichar, předseda kulturní komi-
se, který je ve Velkých Pavlovicích proslulý 
hrou na harmoniku. A protože ji vzal s se-
bou, nechyběla na setkání ani hudba, ani 
zpěv oblíbených lidových písniček. 

Setkání plná vzpomínek, nostalgie a moudrého stáří...
Zrychlené tempo dnešní uspěcha-

né doby vyústilo k uznávání tzv. „kultu 
mládí“. Dynamickému, asertivnímu 
a pohlednému mladému člověku se 
dveře do světa otevírají takřka samy... 
Avšak chybí mu pár podstatných věcí 
– životní zkušenost, moudrost nasbí-
raná za drahnou řádku let, nadhled, 

Každé ze čtyř setkání bylo vždy zahájeno krásným kulturním programem. V rámci 
první besedy zazpívaly dívenky z pěveckého sboru při ZUŠ V. Pavlovice.

porovnání s tím co bylo a navíc, uvě-
domění si faktu, že i mládí jednou 
pomine. Lidi vyššího věku, dnes tak 
často nazývané „seniory“, bychom si 
měli hýčkat jako pravý poklad, měli 
bychom jim nejen pomáhat, ale také 
se naučit naslouchat jejich povídání 
a se nechat poučit... 
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Přesněji řečeno několik skupinek dětí 
převlečených do šatů charakteristických 
pro tři krále – Kašpara, Melichara a Bal-
tazara. Jako malí koledníčci zvonili dveře 
od dveří, se zlatými korunami na hlavách 
a někteří i s umouněnými tvářemi od uh-
líků, prosili o fi nanční dary pro potřebné.
Zodpovědná dospělá osoba tvořící dopro-
vod tyto peníze schraňovala do zapečetě-
né pokladničky s logem Charity. Lidé byli 
povětšinou štědří a neváhali přispět nejen 
samotnými penězi, ale také tu a tam dě-
tem nějakou sladkostí, ovocem či čajem 
na zahřátí. 
Po ukončení sbírky byly pokladničky 
na Městském úřadě ve Velkých Pavlovi-
cích odpečetěny a výtěžek sečten. Finální 
částka činila 77.000,- Kč. Jako každoroč-
ně byla v plné výši přisána na konto Chari-
ty, pobočka Břeclav. 
Všem, kteří v rámci již dvanáctého roční-
ku Tříkrálové sbírky přispěli, velmi děku-
jeme!

Karolína Bártová

„My Tři králové jdeme k vám...“ Tříkrálová sbírka 2012
S písní na rtu, pokladničkou na krku, ale především s dobrým úmyslem v srdci 

procházeli od pátku 6. ledna až do neděle 8. ledna 2012 ulicemi Velkých Pavlovic 
Tři králové. 

Rovný tucet ročníků si připsal na vrub projekt Tříkrálových sbírek. Je velmi potěši-
telné, že i výše výtěžku neustále roste. Děkujeme Vám!

s neskrývanou radostí příspěvek přijaly 
a vyjádřily se, že bude s největší prav-
děpodobností využit k nákupu sportov-
ních potřeb. 

Právě sportu se zde žijící děti inten-
zivně věnují a to nejen pouze v rámci ho-
bby, ale také doslovně na profesionální 
úrovni. Mladí sportovci dosahují vyni-

kajících výsledků v nejrůznějších sou-
těžích a tak se mohli před svými hosty 
pochlubit početnou sbírkou zaslouže-
ných medailí a pohárů.

Navíc se děti staly příjemnými prů-
vodci po svém krásném domově. Hosty 
provedly po budově domova, ukázaly 
společné prostory i své vzorně uklizené 
a útulně zařízené pokojíčky. Na přetřes 
přišel i školní prospěch a jak bylo vidno 
ze žákovské knížky, ani v něm děti ne-
zaostávají. Nepěkné známky tu místo 
nenacházejí. 

Děti, žijící bez rodičů, v péči obě-
tavých tetiček a vychovatelek, si Vámi 
darované peníze určitě zaslouží.

Proto Vám ještě jednou za příspěv-
ky děkujeme a dětem přejeme, aby si je 
co nejvíce užily!

Karolína Bártová

Dvanáct tisíc – výsledek charitativní sbírky
                    „Pod vánočním stromem“ roku 2011-2012

Během celého loňského adven-
tu až do svátku Tří králů roku 2012 
probíhala na velkopavlovickém náměstí 
před radnicí fi nanční sbírka „Pod vá-
nočním stromem“. Občané byli opět 
štědří a při svých procházkách vánoč-
ním městečkem vhazovali penízek 
po penízku do kasičky a tím přispívali 
dětem žijícím v dětském domově...

Z pod vánočního 
stromu přímo k dětem!

Přesně tak – po vysypání poklad-
ničky a sečtení darovaných bankovek 
a mincí odputovala finanční sbírka 
„Pod vánočním stromem“ přímo k dětem 
a to z dětského domova v Mikulově. Dar 
v hodnotě 12.000,- Kč přijeli osob-
ně předat místostarosta města Velké 
Pavlovice Ing. Zdeněk Karber a radní 
Ing. Jaroslav Benda Ph.D.. 

Ředitelka mikulovského dětského 
domova Mgr. Květoslava Solaříková 
a její zástupkyně Bc. Lada Válková 

Konkrétní peníze konkrétním adre-
sátům – právě tyto děti z  mikulov-
ského domova Vám od srdíček děkují 
za fi nanční pomoc. 
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Alžběta Suská získala titul „Druhá vícekrálovna vín“

Rekordní výsadba zeleně v roce 2011

Dne 22. února proběhla v OREA 
HOTEL Voroněž Brno soutěž Královna 
vín České republiky. Soutěže se mohou 
zúčastnit pouze dívky a ženy ve věku 
od 17 do 25 let, které pochází z vinařské 
rodiny a svou prací jsou spojené s pěsto-
váním, výrobou a obchodem s hrozno-
vým vínem a jeho produkty.

Odborná část 
–  teoretické znalosti z oblasti vino- 
 hradnictví a vinařství 
–  degustace vín 
–  určení 5 charakteristických odrůd

Na jaře a na podzim roku 2011 
bylo ve Velkých Pavlovicích vysaze-
no rekordní množství zeleně – 186 
vzrostlých stromů a přes 1000 keřů.

V dubnu v rámci projektu „Rodina 
adoptuje svůj strom“  přibylo v parku 
u Trkmanky 34 listnáčů. V podzimních 
měsících v okolí kostela a na Padělcích 
vysadila dodavatelská fi rma Záboj-
ník dřeviny v projektu „Revitalizace 
a výsadba zeleně ve Velkých Pavlovi-
cích“, který je dotován Evropskou unií 
v rámci Operačního programu Životní 
prostředí spolufi nancovaného Státním 
fondem životního prostředí  ČR.

Město ze svých prostředků vysadi-
lo stromy na Hodonínské a Tovární ulici, 
v parku a doplňovalo a prodlužovalo stro-

mořadí a aleje v katastru. Životní prostře-
dí tak zlepší několik druhů a kultivarů 
javorů, jeřábů, lip, akátů, jabloní, slivoní 

a  jasanů. Dále to jsou duby, kaštanovníky 
a oskeruše.

Ing. Zdeněk Karber

Výsadba mladých listnatých stromků v lokalitě Padělky.

Společenská část 
–  všeobecné a jazykové znalosti,   
 osobní projev 

Do užšího fi nále postoupilo 8 děvčat z vi-
nařských rodin, nebo studentek Střední 
vinařské školy Valtice a odborná komise ve 
složení 
– Ing. Miroslav Karbula, ředitel soutěže 
a předseda komise, RnDr. Anna Kokoluso-
vá, ředitelka fy Fann, Doc. Ing. Eduard Po-
stbiegel, CSc, Miroslav Řepa, manager CK 
ČEBUS Brno, Jeff Kratochvíl, umělecký 
fotograf 

vybrala 3 nejlepší soutěžící:

Druhá vícekrálovna – Alžběta Suská 
– Střední vinařská škola Valtice
(dcera Bc. Jaroslava Suského – 
Rodinné vinařství Suský, Velké Pavlovice)

První vícekrálovna – Ludmila Veverková 
– Vinařství Veverka Čejkovice

Královna vín pro rok 2011 – Ivana Ševčí-
ková – Pura Vida Zaječí

Věra Procingerová

Za koledování sladká odměna!
V neděli 22. ledna se ve Vinárně 

u Kaderků sešli všichni účastníci 
Tříkrálové sbírky 2012. Farnost 
a Město Velké Pavlovice tímto způ-
sobem poděkovali dětem za jejich 
obětavé koledování v  rámci Tří-
králové sbírky, kdy se jim podařilo 
během tří lednových dnů vybrat 
krásných sedmasedmdesát tisíc 
korun českých. 

Zmrzlinový pohár nebo hranolky 
jsou jen malá odměna za jejich oběta-
vost, pro malé koledníky je nejdůleži-
tější, že vybrané peníze pomohou ne-
mocným, handicapovaným, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak 
sociálně potřebným skupinám lidí. Tito 
malí koledníčci mají velká srdce plná 
lásky a ochoty pomoci bližním.

Věra Procingerová

Malí koledníčci si vykoledovali kromě dob-
rého pocitu z dobré věci také dobrý zmrzli-
nový pohár :-)!
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Masáže baňkování a lávové kameny ve Velkých Pavlovicích

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO

Pod samotnou metodou baňkování rozumíme; přikládá-
ní skleněných nádobek – baněk s nahřátým vzduchem. V nich 
se ochlazováním vytvoří podtlak, který způsobí jejich přisátí 
na pokožku. Pokožka se prudce prokrví a zčervená. Tato meto-
da by měla být bezbolestná, pacient pociťuje pouze lehké pnutí, 
jako kdyby tažení kůže. Používá se nejen k uvolňování bolesti po-
hybového aparátu, ale i k zmírnění vnitřních potíží. Baňky půso-
bí jak fyzikálně, refl exně, ale také metabolicky tím, že ovlivňují 
pochody látkové výměny v přilehlém okolí a v neposlední míře 
stimulují imunitu organizmu. Také ovlivňují procesy na místech 
vzdálených od aplikace. 

Co se odehrává v tkáni při přiložení baňky? 
Podtlak vtáhne část kůže i podkoží do baňky, tím se prokrví 
a okysličí kritické body a odplaví se škodliviny. Výsledkem je 
rychlá metabolizace a regenerace tkáně. Baňkování je součást 
tradiční čínské medicíny, je to alternativní léčitelská metoda, 
která využívá spojení akupunkturních drah s vnitřními orgány. 

Něco z historie
Historicky první důkaz o existenci odsávacích baněk se našel 
jako znak na lékařském pečetidlu v Mezopotámii. Baňky se po-
užívaly před 4000 až 3000 lety i ve Starém Egyptě, Indii a Číně. 
V Egyptě se znaky baněk nacházejí nejen na stěnách egyptských 
chrámů, ale baňky se dávaly do hrobů mrtvým, k posmrtné 
potřebě. 
Ve starém Řecku platila odsávací baňka jako poznávací značka 
a domovní štít nejznámějších řeckých lékařů a proto je označo-
vána jako výsostně řecká.
Skutečný rozkvět zaznamenalo léčení baňkami v 16. stol. n. l. 
mezi lékaři, zejména s novou érou rozvoje chirurgie a anatomie, 
hlavně v Itálii, Francii, Španělsku, Anglii a Německu. V 19. a 20. 

stol. n. l., které nepřinesly v rozvoji této metody nic pozoruhod-
ného, bylo přikládání baněk, které prováděli pouze laičtí léčitelé, 
známé nejen v celé Evropě, ale i v Rusku.

Účinky baňkování
Terapeuti doporučují kombinovat baňkování s dalšími léčebný-
mi postupy.
– Odstraňuje blokády a ztuhlé svaly
– Zlepšuje krevní oběh, při ošetření zatvrzelých artérií, zmrz-
 lého ramene apod.
– Detoxikuje organismus
– Příznivě působí na lymfatický systém
– Pomáhá odstranit problémy se zažíváním, zlepšuje peristalti-
 ku střev při zácpě
– Odstraňuje problémy s močovým měchýřem
– Přináší úlevu při astmatu, zánětech průdušek, kašli
– Působí proti otokům a bolestem nohou
– Uvolňuje křeče a napětí ve svalech, kloubech, účinné při chronic-
 kém revmatizmu
– Prokrví, zahřeje, urychluje se vylučování solí, mazu a vody
– Je účinné při chronických bolestech hlavy, závratích, 
 malátnosti…

Následující dva dny po baňkování je nutné dodržovat důsledný 
pitný režim, aby se škodliviny, které vytáhneme z nitra  do podko-
ží, dostaly pryč z těla.

Lávové kameny
V současném hektickém způsobu života je relaxování nevyhnu-
telnou podmínkou přežití dnešní moderní a rychlé doby. Nega-
tivní energie odchází z těla ven, rozum se zbavuje pochmurných 
myšlenek a zůstává jen pocit duševní a tělesné pohody. 
Masáž lávovými kameny přivede klienta do správné nálady. Tělo 
a mysl se uvolní a tím vytvoří klidnou atmosféru. Teplo kamenů 
působí po těle jako dotek slunečních paprsků, které jemně pro-
hřívají a uvolňují napětí. 

Baňkování...
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Něco z historie
Masáž horkými kameny pochází z rituálů starých severoame-
rických indiánských kmenů. Indiáni používali studené a teplé 
kameny na tělo, čímž potlačovali napětí v těle, uvolňovali svaly, 
mysl a duši. 
O metodě Hot stones můžeme říci, že se stala nejvyhledávaněj-
ší technikou pro své jedinečné a relaxační metody. Je to terapie, 
kterou od pradávna prováděli na Havajských ostrovech. U nás je 
považována za novinku. Využívání speciální havajské techniky 
má vysoký terapeutický účinek. 

Účinky lávových kamenů
Spolupůsobení tepla a chladu má příznivý vliv na meridiánové 
dráhy (energetické dráhy).
– Stimuluje krevní a lymfatický oběh
– Hluboko relaxuje a harmonizuje
– Pomáhá při menstruačních potížích
– Prohřívá celé tělo
– Detoxikuje organizmus
– Vyrovnává energii v těle
– Pomáhá při potížích s celulitidou

– Ulevuje při depresích, stresu, únavě
– Velmi vhodné při křečích celého těla
– Blahodárně působí při revmatu

Pokud si nejste jisti svým zdravotním stavem, poraďte se o vhod-
nosti masáží se svým lékařem. 

V provozovně Pedikúra a masáže Marie dále můžete využít 
těchto služeb:
– Kompletní pedikérské ošetření (lakování, gel lakování)
– Můžete si koupit kosmetiku k ošetření celého těla
– Dárkové balíčky, dárkové poukazy
– Různé druhy masáží (klasická masáž, jemné mobilizační 
 techniky, Dornova metoda, havajská masáž, baňkování, lávové 
 kameny)

Provozovnu najdete na ulici Nová 13, Velké Pavlovice. 
Telefon 519 428 746, 723 173 446.

Na Vaši návštěvu se těší 
Marie Jurenová (Mazalová)

Nebylo by Vánoc bez mše Svatoštěpánské

Z FARNOSTI

Křesťanské Vánoce ve Velkých 
Pavlovicích jsou každoročně oslavo-
vány především v místním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. Počínaje 
Štědrým dnem jsou zde denně slou-
ženy mše svaté. Na svátek sv. Štěpána  
byla mše dle letité tradice věnována 
chlapcům z Velkých Pavlovic, ale také 
hudbě a zpěvu v podání dechové kape-
ly ZUŠ Velké Pavlovice pod vedením 
MgA. Zbyňka Bílka a dívčímu pěvec-
kému sboru Květoslavy Jarošové a Mi-
leny Karberové. 

Děti zahrály a zazpívaly nejzná-
mější a zároveň i nejkrásnější české 
a moravské koledy, za což v závěru 
mše sklidily obrovský spontánní po-
tlesk a poté také od pana faráře slad-
kou čokoládovou odměnu. Kostel byl 
nádherně vánočně vyzdoben a nechy-
běl zde ani Betlémek s dětmi oblíbeným 
černouškem, který byl drobotinou doslo-
va obležen.

V rámci mše připomněl pan farář 
také blížící se Tříkrálovou sbírku, která se 
ve Velkých Pavlovicích uskutečnila v roce 
2012 od 6. do 8. ledna. Předem všem 

poděkoval za vlídné přijetí koledníků 
a také za fi nanční dary pro potřebné. 

Karolína Bártová

O svatém Štěpánovi rozezpívali a rozehráli velkopavlovický kostel Nanebevzetí Panny 
Marie mladí muzikanti z místní Základní umělecké školy.
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Dívčí sboreček vánočně ladil na jarmarku v Bořeticích...

PLESOVÁ SEZÓNA 2012

KULTURA

Rok utekl jako na myším ocásku a už 
už se opět kvapem blíží kouzelné pohád-
kové Vánoce. Co by to však bylo za svátky 
radosti, štědrosti a lásky bez koledování? 
Poloviční a možná vlastně žádné, neboť 
české Vánoce a muzicírování jsou spolu 
od nepaměti pevně spjaty. Své o tom ví 

„Best of“ kulturního kalendáře začátku roku je bezesporu vždy dlouho očekávaná plesová sezóna. Pro rok 2012 bylo 
naplánováno celkem sedm plesů a tanečních zábav. Do okamžiku, kdy je tento příspěvek sepisován proběhlo prozatím 5 z nich. 
Pojďme na ně společně, slovem i obrazem, zavzpomínat...

i děvčata z Dívčího pěveckého sborečku 
ZUŠ Velké Pavlovice, která navštívila 
o poslední adventní sobotě, dne 17. pro-
since 2011, Vánoční jarmak v Bořeticích.

Pod vedením sbormistryně paní 
Květoslavy Jarošové a za klavírního 
doprovodu ředitelky ZUŠ Mileny Karbe-
rové zazpívala návštěvníkům bořetického 
jarmarku pásmo vánočních písní a koled 
a tím zde zpříjemnila krásnou vánoční at-
mosféru. Za svůj profesionální výkon byla 
děvčata odměněna velkým potleskem 
od přítomné veřejnosti a teplým čajíkem 
a párkem v rohlíku od pořadatelů.

Navíc, jako malý dáreček dostala vel-
kou naději. Jakou? Naději, že to, co si pře-
jí na Vánoce, možná i dostanou! Bořetičtí 
hasiči rozdali malým zpěvačkám červené 
balónky, na které si děvčata zavěsila kar-
tičky s přáníčky a poté poslala do nebíč-

ka. „Tak… snad? Prosím Ježíšku!!!“ Hm, 
tak to se uvidí! Dnes už vlastně „uvidělo“ 
a my doufáme, že vanilkou a skořicí pro-
voněný Štědrý den nadělil nejen malým 
zpěvačkám přesně to, co si vysnily.

Karolína Bártová

Vánoční výlet malých zpěvaček 
do Bořetic.

Krojový ples

Myslivecký ples

Za koledování a vyzpěvování radost-
né vypouštění balónků přání a párek 
v rohlíku jako závdavek!

Krojovaný ples 
(7. ledna 2012)

Tak jako posledních několik let 
zahájil plesovou sezónu ve Velkých Pav-
lovicích Krojový ples, pořádaný velko-
pavlovickou chasou. Úvodem večerní 
taneční zábavy vystoupil folklórní ná-
rodopisný soubor při MŠ Sadováček 
pod vedením paní učitelky Radomíry 
Klaškové.

Všichni přítomní měli mimořádnou 
příležitost pokochat se pohledem na desít-
ky dívek a chlapců nastrojených do sváteč-
ních krojů, kteří hned po svých mladších 
„předskokanech“ ze školky zatančili Mo-
ravskou besedu. K tanci a poslechnu exce-
lentně zahrála dechová hudba Lácaranka, 
nechyběla ani bohatá tombola.  

Myslivecký ples 
(21. ledna 2012)

Druhým plesem sezóny se již tra-
dičně stal Myslivecký ples. Tento ples 
je vždy hojně navštěvován a nejinak 
tomu bylo letos. Velkým lákadlem 
pro návštěvníky byla bohatá tombola, 
zvěřinové speciality i dechová hudba 
Túfaranka. 

V letošním roce měli návštěvní-
ci možnost vyřádit se a předvést své 
schopnosti nejen na parketu, ale také se 
zbraní v ruce. Novinkou a zpestřením 
letošního plesu byla totiž laserová střel-
nice, na které si plesající mohli zastřílet 
na divoká prasata nebo kachny. Tato 
novinka zaznamenala ohromný úspěch. 
Téměř nikdo neodolal…
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Společenský ples Modrých Hor 
(28. ledna 2012)

Třetí ples letošní sezóny uspořádal 
Dobrovolný svazek obcí Modré Hory. Spo-
lečenských ples Modrých Hor je tradič-
ně mimořádnou společenskou událostí. 
V krásně vyzdobeném sále velkopavlo-
vické sokolovny hrál hostům Salonní 
orchestr Brno. Ples zahájili starostové jed-
notlivých obcí, přivítali návštěvníky plesu 
a popřáli všem pěknou zábavu.

V průběhu večera měli plesající mož-
nost shlédnout slavnostní předtančení 
společenských a latinsko-amerických tan-
ců v podání slovenského tanečního studia 
Dancer a malou přehlídku Módního stu-
dia ELISHA.

Vedle hudby, tanečního vystoupení 
a módní přehlídky bylo připraveno výbor-
né občerstvení, ochutnávka modrohor-
ských vín a samozřejmě bohatá tombola. 

Vinařský ples 
(4. února 2012)

Vinaři ze spolku 
Víno z Velkých Pavlovic 
pořádali v roce 2012 
v  pořadí II. Vinařský ples. Velko-
pavlovičtí vinaři prokázali, že se do-
vedou ohánět nejen ve vinici a ve 
vinném sklípku, ale i při slavnostní pří-
ležitosti a dovedou s patřičnou noble-
sou provést dámy ve slavnostní róbě 
po tanečním parketu.

Na uvítanou dostala každá z pří-
tomných dam nádhernou růži a každý 
účastník plesu bez rozdílu dostal uvítací 
přípitek. K tanci a poslechu hrála decho-
vá hudba GLORIA. Večerem provázeli 
Lenka Fůkalová a Lukáš Gála. Vyzdobený 
sál, bohatá tombola, taneční vystoupení 
a ukázky sabrage byly třešničkou na celém 
večeru.

Studentský ples 
(17. února 2012)

V řadě už osmý Studentský ples, 
pořádaný v režii studentů, učitelů a také 
rodičů, se uskutečnil v pátek, dne 17. úno-
ra 2012, ve velkopavlovické sokolovně. Ta 
byla při této příležitosti nápaditě a vkusně 
vyzdobena stovkami modrých a bílých ba-

lónků. Tradicí studentského plesu je slav-
nostní předtančení polonézou studenty 
třetích ročníků, které nechybělo ani letos.

Co se týče návštěvnosti, hraje ples 
Gymnázia Velké Pavlovice každoročně 
prim a rok 2012 nebyl žádnou výjimkou. 
Prostory sokolovny byly zaplněny do po-
sledního místečka tanečníky, jejichž vě-
kový průměr určitě taktéž atakuje další 
pomyslnou zlatou příčku. Skladba ná-
vštěvníků tohoto plesu je tvořena přede-
vším mladými studenty a jejich přáteli. 

Nutno zdůraznit, že byl ples velmi peč-
livě připraven a bez chybičky zorganizo-
ván. Studentům tak patří velká pochvala!

Věra Procingerová & Karolína Bártová
Společenský ples Modrých Hor Vinařský ples

Studentský ples

Knihovnické ohlédnutí za rokem 2011
První číslo Velkopavlovického zpra-

vodaje v novém roce je vždy z části vě-
nováno příspěvkům, které bilancují vý-
sledky předchozího roku. Možná bude 
čtenáře i ostatní velkopavlovickou ve-
řejnost zajímat také hodnocení Městské 
knihovny Velké Pavlovice.

Snad nejzajímavějším je přímo to nej-
vyšší číslo z roční statistiky. Když sečteme 
počty návštěvníků knihovny, počty čtená-
řů, návštěvníků všech kulturních a vzdě-
lávacích akcí, uživatele elektronických 
služeb knihovny a návštěvníky, kteří kaž-
dý den přijdou pracovat na PC, pak za rok 
2011 dostáváme úctyhodné číslo 22.843 
návštěvníků.

Knihovnice Dana Růžičková po-
važuje za nejdůležitější podíl knihovny 
na kulturním a společenském životě měs-
ta. Spolupráci se všemi školami a spolky, 
podporu akcí svého zřizovatele, města 
Velké Pavlovice. Za rok 2011 to předsta-
vuje celkem 56 akcí, kterých se zúčast-
nilo 5.249 návštěvníků. Určitě se nejvíc 
líbilo vystoupení spisovatele a historika 
Vlastimila Vondrušky v březnu 2011 
a nepochybně také výstava obrazů bývalé-
ho velkopavlovického lékaře, MUDr. Jana 
Studničky, která se konala v dubnu a květ-
nu 2011.

Městská knihovna se určitě nemu-
sí stydět za své místo mezi všemi pro-
fesionálními knihovnami břeclavské-

ho regionu. Právě v oblasti kulturních 
a vzdělávacích aktivit, nově zakoupených 
knih během roku či práce se čtenářem a 
poskytování elektronických služeb stojí 
na 4. místě v regionu, přičemž před námi 
jsou pouze knihovny velkých měst, který-
mi jsou Břeclav, Hustopeče a Mikulov.

Knihovna zaznamenala v loňském 
roce celkem 379 evidovaných čtenářů, 
kteří si postupně vypůjčili 16.019 knih 
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S Jiřím Márou po Africe

a časopisů. Počty čtenářů a počty výpůjček 
se v posledních letech téměř nemění, což 
v dnešní době vlastně znamená pozitivní 
skutečnost. Těšíme se, že nový přístup 
k doporučené četbě na školách všech 
stupňů k nám přivede další nové čtenáře.

Během posledních tří let po konzul-
taci se ZŠ a Gymnáziem Velké Pavlovi-
ce dokoupila knihovna všechny knihy 
pro doporučenou četbu, dokážeme je 
získat také z dalších knihoven prostřed-
nictvím meziknihovní výpůjční služby. 
Jenom za rok 2011 jsme nakoupili 985 
nových knih, přičemž se snažíme respek-
tovat potřeby a vkus všech svých čtenářů. 

Do knihovny přibyly romány součas-
ných autorů – Březinová, Hůlová, Jakoub-
ková, Keleová-Vasilková, Körnerová, Ku-

bátová, Kundera, Lustig, Procházková, 
Soukupová, Viewegh, Clarke, Coleová, 
Kinsella, Mawer, Mayer, Rendellová nebo 
Robertsová. Na své si přišli i milovníci 
romantické literatury s autorkami, jako 
jsou Brownová, Cabotová, Coulterová, 
Howardová, Smallová, Steelová či Quic-
ková. Přibyly thrillery – Deaver, James, 
Koontz, McClure, Patterson, nebo třeba 
detektivky – Bauer, Vondruška, Clarko-
vá, Connelly, Cornwellová, Francis, Par-
ker, Petersová, Tremayne. Doporučenou 
četbu pro studenty jsme rozšířili o Dyka, 
Havla, Krchovského, Kunderu, Musseta, 
Nezvala, Seiferta, Skácela, Vrchlického 
a další autory. Malí čtenáři si mohou vý-
půjčit nové knihy od Breziny, Wilsonové 
nebo Ullrichové, a především od českých 

autorů Březinové, Čecha, Hlaváčkové, 
Kahouna, Kratochvíla, Lanczové, Láz-
ničkové, Nikla, Řeháčkové, Síse, Svěráka 
nebo Šruta.

Přehledy nových knih najdou čtenáři 
pravidelně na webových stránkách města 
a mohou zde získat také všechny informa-
ce o připravovaných akcích knihovny. Tou 
nejnovější bude setkání s cestovatelem 
a spisovatelem Jiřím Márou na téma 
„Tajuplná Afrika“ v úterý, 3. dubna 2012.

Za pozornost stojí také nový Knihov-
ní řád Městské knihovny Velké Pavlovice 
platný od ledna 2012, včetně tří nových 
příloh.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Po delší době nabízí Městská knihov-
na Velké Pavlovice velkopavlovické veřej-
nosti další setkání s rodinou cestovatele 
a spisovatele Jirky Máry.

Na základě zájmu a dotazů svých čte-
nářů, kteří se těší na již předem oznámené 
vyprávění o cestě po Africe, jsme připra-
vili společné setkání na téma „Tajuplná 
Afrika“ na úterý, 3. dubna 2012, v 18.00 
hodin v zasedací místnosti Městského 
úřadu Velké Pavlovice. Pokud patříte 
k těm, kteří se na setkání rádi připravují, 
můžete si stejnojmennou knihu vypůjčit 

Činnost sboru
Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých 

Pavlovicích měl ke dni 31. 12. 2011 34 členů. 
9 žen a 25 mužů. Mezi nejmladší čle-

ny patří Miroslav Kekelák a Jan Schäfer.
Velkopavlovický sbor dobrovolných 

hasičů prochází neustálým vývojem. 
Zúčastňujeme se nových akcí a naopak 
také opouštíme účast na akcích pro sbor 
zaběhlých. V  loňském roce jsme se roz-
hodli ukončit spolupráci s  velkopavlo-
vickými vinaři. Naše spolupráce byla 

v městské knihovně již nyní a přidat si 
k ní i další novinku autora Jiřího Máry, 
kterou je kniha „Ve stopách Vikingů“. 

Z úvodu k nové knize:
„A mám je všechny“, mohl si říct 

známý vozíčkář – cestovatel, mladý Jirka 
Mára, po svém návratu ze subsaharské Af-
riky. Nemyslel ani tak tmavé krasavice jako 
všechny obydlené světadíly, které v průbě-
hu pěti let navštívil. S naší cestovatelskou 
rodinou zažijete v knize i na společných 
setkáních úžasné africké safari, setkáte se 
s Velkou pětkou, poznáte, kdy jsou vodopá-
dy i pouště nejkrásnější…

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Hasiči v roce 2011

SPOLKY A KONÍČKY

ukončena především v  rámci zajišťování 
občerstvení při akcích vinařů, kdy pro nás 
bylo neúnosné zabezpečovat občerstvení, 
ale nevydělávat. 

Zajištění občerstvení nám zůstalo 
na několika dalších akcích a netajíme se 
tím, že fi nanční příjem sboru je především 
z tohoto prodeje.

V  roce 2010 bylo sborem zažádáno 
o dotaci z rozpočtu JMK. Bylo nám vyho-
věno a tak jsme mohli použít částku 40tis. 
na nákup sportovních věcí - teplákových 

souprav, obuvi a sportovních hadic. Tato 
dotace byla taky jedním z  důležitých pří-
jmů. Žádost jsme zasílali v roce 2010, ale 
samotné čerpání fi nančních prostředků 
proběhlo až v roce 2011.

Když fi nanční prostředky získáváme, 
musíme je nějakým způsobem i investo-
vat. V  roce 2011 jsme bez spotřebního 
materiálu a věcí uhrazených z dotace utra-
tili nejvíce za plynový gril a to „pouhých“ 
6.000,- Kč.
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Požární sport
V roce 2011 jsme téměř celou sezonu 

odběhali se dvěma družstvy. Jedno druž-
stvo se skládalo ze členů letitých („A“), 
druhé ze členů mladších(„B“).  První se-
zóna družstva poskládaných z  mladých 
hasičů nebyla nikterak zázračná. Výsled-
né časy se však ke konci sezóny zlepšovaly 
a věříme tomu, že se stále zlepšovat budou 
i v sezóně nové. 

Družstvo „A“ se v  letošním roce 
dostalo ve splnění požárního útoku 
pod 20 vteřin. Poprvé na domácí noční sou-
těži a podruhé na poslední soutěži v Boře-
ticích. 

V roce 2011 jsme se zúčastnili všech 
osmi kol Břeclavské hasičské ligy a navíc 
jsme byli soutěžit ještě v Moutnicích, Vo-
deradech a také na soutěži nazvané „Slo-
vácký džbánek“ ve Vacenovicích. 

Na závěr „sportovního bloku“ jsem si 
nechal připomínku, že jsme na noční sou-
těži v  Brumovicích skončili na pěkném 
3.místě a dovezli jsme si tak jediný pohár 
za celou sezónu.

Zásahová jednotka 
Minulí rok jsme nejčastěji zasahovali 

doma. Tedy ve Velkých Pavlovicích. Z 23 
zásahů jsme v polovině hasili trávu. Vyjíž-
děli jsme také čtyřikrát k likvidaci hmyzu, 
sundávali ze stromu kotě či jsme odstra-
ňovali z komunikace strom. 

Mezi poslední zásahy patří „záchrana 
vozidla“, které bylo zaparkováno ve vjez-
du do domu a propadlo se do jámy, která 
vznikla vymíláním od vody. Po vytažení 
auta byla ještě vzniklá jáma zasypána drtí. 

Náročný zásah byl také na skládce 
rostlinného odpadu v  areálu fi rmy Han-
tály. Zde byl odpad rozhrabáván a hašen 
za pomocí proudů a poté i z  otočných 
lafet. Na likvidaci požáru padlo téměř 100 
kubíků vody. 

Vyjížděli jsme samozřejmě i mimo 
svůj katastr. 7x Velké Bílovice, 7x Zaje-
čí  ,  10x Hustopeče, 5x Bořetice, 4x Šak-
vice, 3x Starovičky, 3x Němčičky, 3x Ko-
bylí, 3x Rakvice,2x Kurdějov, 2x Horní 
Bojanovice, Brumovice,  Nové Mlýny, 
Nosislav, Vranovice, Vrbice, Diváky.

V  roce 2011 investovalo Město Vel-
ké Pavlovice do požární ochrany celkem 
1.060 tis. Kč. Z toho 441 tis. Kč na mzdy, 
dotace činili v  roce 2011 cca 350 tis. Kč. 
V celkové částce je započítána i cena vysa-
vače 72 tis. Kč. Bez dotací a bez vysavače 

(dotace 2010) investovalo Město Velké 
Pavlovice do požární ochrany celkem 
638 tis. Kč. 

Jednotka SDH Velké Pavlovice pro-
šla v  roce 2011 i personálními změnami. 
Nově uzavřeli v  měsíci květnu dohodu 
se zřizovatelem jednotky Martin Valenta 
a Jiří Schäfer. Na počátek roku 2012 
je plánováno ukončení pracovní doho-
dy s  Josefem Švábem, Jiřím Krčmařem 
a Martinem Duhanským. 

Protože bude v JSDH po těchto změ-
nách 13 členů, dohodli jsme se, že od 1. 1. 
2012 uzavře se zřizovatelem jednotky do-
hodu i Petr Hlávka. Tímto dosáhneme pro 
nás optimálního stavu.

Činnost hasičů ve Velkých Pavlovicích 
se je bezesporu pestrá, dovolím si ještě 
heslovitě dodat:
–  spolupráce s Městem Velké 
 Pavlovice 
 – mytí komunikací
 – čištění kanalizací
 – čerpání studní a jiných jímek
 – doprava 9 místným vozidlem Ford
 – zabezpečení chodu akcí pořáda- 
  ných městem

–  ukázka techniky a výbavy hasičů
  při akcích pořádaných pro děti jiný-
 mi organizacemi

–  poskytování informací dětem z  ma-
 teřské školy, z příměstských táborů

–  spolupořádání Dne dětí

–  údržba hasičské zbrojnice  
 – instalace odsávání výfukových plynů
 –  vybudování nových stěn s  věšáky 
  na zásahovou výstroj  a výzbroj
 –  vybudování odpadu a vodovodu 
  na domově hasičů

–  zúčastnili jsme se 145.výročí založe-
 ní sboru ve Voderadech
–  velitelé, strojníci, řidiči i ostatní členo-
 vé prošli školením
–  zúčastnili jsme se velkého úklidu  
 okolí našeho města
–  zorganizovali jsme dětskou maškar-
 ní diskotéku, výtěžek byl darován
  mateřské škole
–  průběžně byla prováděna údržba 
 na technice
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Myslivecká jednota pořádala hon

Jak žít ve stáří

Dámský klub podal pomocnou ruku dětskému domovu ve Štítech

První letošní skutečný hon na drob-
nou zvěř pořádala Myslivecká jednota 
Velké Pavlovice v sobotu 3. prosince 2011. 
Hned zrána se na myslivně sešlo zhruba 
60 střelců. Díky trubačům ze Školního 
lesního podniku Křtiny Mendelovy země-
dělské a lesnické univerzity v Brně získal 
celý hon na slavnostní atmosféře. 

V plánu byl tentokrát také lov v části 
katastru kolem rozhledny Slunečná, kde 

Tak zněl článek v  novinách, který 
jsem si nedávno přečetl. Pravda je, že 
život člověka je velmi složitou záležitostí 
a dělí se na práci a odpočinek a každý má 
tolik volného času, kolik si ho vytvoří. 

Bilancování se nekoná jen na závěr 
roku, ale hodnocení prožitého života čeká 
každého bez rozdílu – v tom nezná slitová-
ní. Přijde nemoc, ztráta zdraví, otázka byla 
jak se lidé dovedou vyrovnat se stářím. 

Připomněl jsem si článek 25. listopadu 
minulého roku na výroční členské schůzi 
základní organizace SPCCH. Členové také 
hodnotili činnost za uplynulé období a bylo 
co hodnotit. Některé akce byly zveřejněny 
ve Velkopavlovickém zpravodaji a každý, 
kdo se akcí zúčastnil, si odnesl hezkou 
vzpomínku. Je nutné si především zacho-
vat chuť do života a správný optimismus. 

V malebné krajině Orlických hor se 
nachází městečko Štíty a v něm dětský do-
mov, ve kterém žijí děti, které lásku svých 
rodičů nepoznaly. Kontakty s domovem 
navázal Dámský klub v zimním období 
roku 2010. Dětský domov je internátní 
zařízení pro výkon ústavní výchovy mlá-
deže s prvky rodinné výchovy. V součas-
né době má 24 dětí ve věku od 3 do 18 let. 
Výjimečně 26 let.

Děti se zde dělí do tří rodinných sku-
pin v počtu nejvýše 8 dětí různého věku 
a pohlaví. Do skupin se zařazují se zřetelem 
na jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní 
potřeby. O každou rodinku pečují 3 peda-
gogičtí pracovníci a asistentka vychovatele. 

se běžně pro zvýšený pohyb osob neloví. 
Všichni občané uposlechli předem avizo-
vanému varování a tak mohla být drobná 
zvěř úspěšně lovena i v těchto končinách.

Díky výborné organizaci a disciplíně 
střelců i honců mohl být hon o čtvrté hodi-
ně odpolední úspěšně ukončen a ulovené 
zvěři na výřadu vzdán hold. 

Pro všechny účastníky honu se navíc 
večer na myslivně konala poslední leč.

Miroslav Grégr

Tóny slavnostních fanfár zahájily 
první hon lovecké sezóny 2011-2012.

Že se umí senioři bavit, o to není pochyb. 
Stačí si jen připomenout Májovou veselici, 
setkání s družebními seniory ve Ždírci nad 
Doubravu nebo Senici. Také pro zdraví - tý-
denní pobyt v  lázních Luhačovice, je toho 
skutečně dost. 

Snad proto překvapila odpověď týka-
jící se členství „co bych tam dělala, dám 
jim peníze na příspěvky a jinak se tam nic 
neděje“. Ano, jedná se o neziskové občan-
ské sdružení a všechny akce si hradí čle-
nové z  vlastních prostředků. S  výjimkou 
pomoci města, které v  rámci možností 
poskytuje služby nebo uhradí náklady 
na dopravu do družebních měst. Také vel-
kou pomocí je každý, i malý dárek, věno-
vaný sponzorskou formou. 

Je však dost těch, kteří nemají pocho-
pení pro činnost sdružení a zapomínají na 
to, že na ně také čeká podzim života a potě-
ší je třeba jen kytička a blahopřání u příle-
žitosti životního jubilea od výboru SPCCH. 
Pokud nechce jen fňukat, nebo opustit své 

pohodlné kanape a televizi, rád si vyjde 
za zdravím či zábavou, řád pozná nové 
tváře, spolu s  přáteli a spoluobčany si 
obohatí své stárnutí o skvělé akce, které 
se snaží výbor s ohledem na fi nanční mož-
nosti organizovat. 

Musím přiznat, že s  přibývajícím vě-
kem je život opravdu jakýmsi uměním 
a také je pravdou, že každý je tak starý jak 
se cítí, ale i tak je třeba jednou vyměnit 
aktivní práci za aktivní odpočinek. Každý 
ve svém životě prožívá radost, úspěchy, 
ale také prohry a tak se snažíme, aby těch 
radostí bylo pokud možno co nejvíce a to 
je to hlavní.  

Zdraví si nikdo nekoupí a roky nikdo 
nezastaví a tak peníze na využití volného 
času, k  zábavě či ozdravnému pobytu, 
opravdu nejsou neuváženou investicí, ale 
obohacení podzimu života. 

Josef Bazala
Základní organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami Velké Pavlovice

Od roku 2008 je DD ve Štítech odloučeným 
pracovištěm ZŠ a DD v Zábřehu.

A jak se snaží Dámský klub pomá-
hat těmto dětem?

Během loňského roku jsme mezi 
námi vybraly různé ošacení, hračky, 
lyžařské vybavení a podobně. Tyto věci od-
vezli dětem manželé Pecháčkovi.Za jejich 
ochotu jim od nás patří velký dík.

Na výroční schůzi v prosinci roku 
2011 jsme mezi sebou vybraly částku 
4.750,- Kč. Tato částka byla odeslána 
dětem jako malý dáreček k Vánocům. 
A jakou radost jsme způsobily?
Úryvek z dopisu

„..Velmi nás překvapil váš fi nanční dá-
rek. Byli jsme doslova paf. Jste velmi a ne-

obyčejně laskavé. Za Vaši fi nanční částku 
jsme dětem pořídili hry a stavebnice, které 
na všech rodinných skupinách chybí...“

Milý dopis a krásné vánoční přání 
i nám udělal velkou radost. A protože nám 
nejsou lhostejné osudy těchto dětí, roz-
hodly jsme se, že i nadále budeme kontak-
ty s Dětským domovem ve Štítech udržo-
vat a ještě více prohlubovat. 
Chcete i vy, občané, Velkých Pavlovic 
pomoci těmto dětem?
Volejte na číslo 607 676 739.

Za Dámský klub 
Mgr. Alena Kocmánková, 

Zuzana Pecháčková
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Přátelé country hodnotili uplynulý rok

Vína z Velkých Pavlovic mezi stovkou nejlepších

Zahrádkáři zvou na VELKOPAVLOVICKÝ KOŠT VÍN

Přátelé country nejsou pověr-
čiví a v pátek 13. ledna 2012 se sešli 
na svojí 2. výroční schůzi. Připo-
mněli si, co všechno v uplynulém 
roce 2011 prožili.

Nacvičili a šestkrát vystoupi-
li se svojí choreografií, zúčastnili 
se 22 country večerů, bálů a výuk, 
zorganizovali si vycházky, výjezdy 
na kolech, atd. Protože všechny je-
jich akce jsou přísně dobrovolné, 
každý si našel tolik aktivit, kolik 
komu vyhovovalo. 

Zástupci Národního vinařského 
centra a Svazu vinařů České republi-
ky představili výsledky Salonu vín ČR 
– Národní soutěže vín 2012, nejvyšší 
soutěže vín v České republice. 

Kromě absolutního Šampiona byla 
zveřejněna také vítězná vína v jednotli-
vých kategoriích, nejlepší kolekce sou-
těže a složení degustační expozice sta 
nejlépe hodnocených vín – Salon vín 
České republiky. Nový ročník celoroční 
degustační expozice Salonu vín ČR byl 
veřejnosti otevřen 25. února 2012 tra-
dičně na zámku ve Valticích.

Rok 2011 je minulostí a tak je tře-
ba přemýšlet nad budoucností. Hned 
na schůzce začali „přátelé“ vybírat, 
který country večer navštíví, mají 
v zásobě spoustu nových tanců k vý-
uce, plánují, kam všude si zajedou 
na kolech.... 

Pro nadcházející rok připravují 
novou taneční choreografii, kterou 
míní poprvé předvést na březnovém 
Country bále ve Velkých Pavlovicích. 
Více na stránkách Přátel country: 
http://pratelecountry.blogspot.com/

Jana Vondrová

Přátelé country uzavřeli rok 2011 a se smě-
lými plány, krokem tanečním, vpluli do nové 
třistapětašedesátky :-)!

Velkopavlovická vína se ve tvrdé kon-
kurenci Salonu vín ČR neztratila.

Z  koštu vín místních vinařů roku 
2011. Kdo bude letošním Šampio-
nem? Dovíte se již 25. března 2012 
na Místní výstavě vín s  přehlídkou 
oceněných vín..

Do vybrané kolekce se dostalo i ně-
kolik vín majících svůj původ ve viničních 
tratích Velkých Pavlovic. Jedním z nich je 
Ryzlink rýnský 2010 pozdní sběr Velké 
Pavlovice Nadzahrady 1410 Šlechtitel-
ská stanice vinařská Velké Pavlovice, 
a.s., dalším Zweigeltrebe 2009 pozdní 
sběr Velké Pavlovice Trkmanska 964 
HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o. a po-
sledním Rulandské modré 2007 výběr 
z hroznů Velké Pavlovice Staré Hory 
- Francle 65/07 VINAŘSTVÍ Plešingr, 
spol. s r.o..

Zdroj: 
Národní vinařské centrum Valtice

Český zahrádkářský svaz Velké Pav-
lovice a Víno z Velkých Pavlovic pořádají 
pod záštitou města Velké Pavlovice v so-
botu dne 31.března tradiční Velkopavlo-
vický košt vín s přehlídkou oceněných vín.  

Akce začíná v 10 hodin v místní soko-
lovně. Vstupné je 150,- Kč, zahrnuje ka-
talog a volnou konzumaci vystavovaných 
vzorků. Skleničku lze zakoupit samostatně 
za 50,- Kč. K dobré náladě zahraje stejně 
jako minulý rok cimbálová muzika Píšťa-
lenky z Mikulova. 

Letošní výstava  bude  hodnocena 
a bodována 100bodovou stupnicí. Bodo-
vat se budou pouze vína od drobných pěsti-
telů. Po celou dobu výstavy bude zajištěno 
občerstvení.

Neváhejte a přijďte se pochlubit a sa-
mozřejmě také pochutnat místní, ale i vína 
z okolí. Rok 2011 byl pro vinaře excelent-
ní, zvláště pak červená vína budou pro ná-
vštěvníky jedinečná.

Na rozdíl od let minulých bude tato vý-
stava bodovaná. Bodovat se budou pouze 
vína drobných pěstitelů a to nejlepší bude 
oceněno. Bodování proběhne 25. března 
2012 od 9 hodin taktéž v místní sokolovně. 

Tímto žádáme všechny, kteří budou 
mít zájem, aby se tohoto bodování zúčast-
nili a zvolili šampiona výstavy. Jak bylo již 
zmíněno, bodovat se bude 100 bodovou 
stupnicí a před hodnocením proběhne 
malé školení.
Těšíme se s Vámi na příjemné setkání!

Jan Havránek
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Mikuláš a jeho přátelé ví kam zavítat. 
Ve školkách je vysoká koncentrace dětí za-
ručená. Ale všechny jsou nejhodnější, tudíž 
čerti odešli opět s nepořízenou.

Nevíte, jak označit v automatu jízdenku? Nevadí, děti vám 
poradí. Nevěříte? Jen se jich zeptejte!

Cukrovíčko jako od maminky! Mňam!!! To my samy!

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY...
Mikuláš, anděl a čertovská družina zavítali do mateřinky

I zimní vycházka může 
                                       být zajímavá...

Školkaříčci napekli vánoční cukroví

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Co by to bylo za adventní přípravy 
na čas Vánoc bez mikulášské nadílky? 
Nebyly by ani celé, ani poloviční – byly 
by prostě ochuzené, hlavně o pohled 
na trošku ustrašené, ale především 
plamenem zvědavosti hořící očička na-
šich dětí. 

Také Mateřskou školu ve Velkých Pav-
lovicích navštívil Mikuláš i s čertovskou 
družinou a to přesně na svůj svátek, tedy 

V rámci poznávání našeho města 
a jeho blízkého okolí se děti z naší MŠ 
vypravily jednoho zimního dopoledne 
do lesoparku u vlakové zastávky. A zjis-
tily, že i navzdory chladnému počasí je 
zde stále co pozorovat. Tak třeba jezír-
ko, stromy, změny na keřích a také ne-
obyčejný výhled na nedalekou rozhled-
nu Slunečná bez zelených vinic. 

Navíc za doprovodu paní učitelek 
využily možnost seznámit se s vlakovou 

V  období adventu, 
tedy v čase mílovými kro-
ky se blížích Vánoc, se roz-
hodly děti, ale především 
paní učitelky, vlastnoruč-
ně si napéci vánoční cuk-
roví. Třída Sluníček nene-
chala nic náhodě, hodila 

5. prosince 2011, což se na den 
málokterý rok podaří. A co nadílce 
od Mikuláše předcházelo? No pře-
ce besídky ve všech třídách. 

U Berušek a Sluníček bylo Čer-
tí rejdění, ke Koťátkům přijela paní 
Zima a u Kuřátek měli své předsta-
vení Sněhuláci. O dobré náladě 
v  mateřince se můžete přesvědčit 
i na přiložené fotografi i. 

Učitelky MŠ Velké Pavlovice

zastávkou. Paní vý-
pravčí ukázala ma-
lým cestujícím, kde 
se prodávají jízden-
ky, jak a kde zjistit 
příjezd a odjezd 
vlaku, jak označit 
v automatu lístek. 

Odměnou každý 
dostal dětskou ob-
rázkovou jízdenku. 

Kolektiv MŠ

mouku na vál a za chvíli bylo těsto hotovo. 
Plíšky se v cuku letu zaplnily hvězdičkami, 
zvonečky, srdíčky a školka zavoněla vanil-
kou a skořicí jako o Štědrém dnu. Hned 
bylo čekání na pohádkové svátky o něco 
příjemnější! 

Kolektiv učitelek MŠ Velké Pavlovice 
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Sadováček zahájil plesovou sezónu roku 2012

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY...
Základní škola – příjemné prostředí 
pro žáky i učitele

Stalo se již tradicí, že v MŠ je prv-
ní týden v novém roce ve znamení pří-
prav a nácviku na Krojový ples. Nejinak 
tomu bylo i letos. Děti musely v krátké 
době zvládnout náročné nacvičování 
i přecházení do sokolovny za nepřízni-
vého počasí. 

Natěšené tanečníky ale dobrá nálada 
neopouštěla ani v sobotu 7. ledna, kdy si 
ve 20 hodin vesele vykračovali zaplněným 

Ani v zimních měsících se na základ-
ní škole nezahálelo a byla dokončena 
další etapa modernizace výukových 
prostor v obou budovách.

Na prvním stupni byla zrušena 
počítačová učebna, známá pod názvem 
INDOŠ, neboť její technické vybavení 
bylo zastaralé a nesplňovalo parametry 
současných učeben informatiky. V jejích 
prostorách byla zřízena nová pracovna PC 
s knihovnou a studovnou. Učebna je vy-
bavena 16 počítači, datovým projektorem 

Radostné vystoupení folklórního sou-
boru Sadováček na Krojovém plese. 
Děti předvedly, že tanec i zpěv zvlá-
dají doslova bravurně!

Žáci I. stupně v nové pracovně vybavené moderními počítači, 
která zároveň slouží i jako knihovna.

a knihovnami plnými naučné i dětské 
literatury pro žáky 1.stupně. V současné 
době tedy škola disponuje dvěma učebna-
mi informatiky s celkovou kapacitou 46 

míst.
V budově 

druhého stupně 
došlo během jar-
ních prázdnin 
ke kompletní 
výmalbě všech 
kmenových tříd 
a chodeb. Třídy 
dostaly barevný 
vzhled, na jehož 
výběru se podí-
leli sami žáci. 
Ve dvou učeb-
nách bylo záro-
veň vyměněno 
podlahové lino-
leum.

Školu ně-
kolik let trápila 
knihovna, kte-
rá, ač poměrně 

slušně vybavená obrovským množstvím 
zajímavých knižních titulů, byla umístěna 
nepřehledně v mnoha místnostech školy. 
Proto byla na místě bývalého kabinetu 
pro zeměpis a dějepis v přízemí 2.stupně 
vytvořena nová školní knihovna, která 
pojme veškeré knihy a bude dostupná 
všem žákům i pedagogům.

sálem za doprovodu dechové hudby Láca-
ranky. Po odtančení byly děti odměněny 
nejen velkým potleskem a uznáním, ale 
i sladkou odměnou od krojové chasy. 

Svým působivým zpěvem Sadováček 
doprovázela Beáta Bláhová a na harmoni-
ku zahrál pan Jan Melichar. Oběma patří 
velký dík.

Radka Klašková, vedoucí folklórního 
souboru Sadováček

Jsme také velmi potěšeni, že se nám 
daří doplňovat technické zázemí učeben. 
K sedmi stávajícím interaktivním dato-
vým projektorům zakoupila škola další 
čtyři zařízení. Na jejich fi nancování se 
významnou měrou podílelo Domino o.s. 
– sdružení rodičů  a přátel školy  a řada 
sponzorů z Velkých Pavlovic a okolí, jejichž 
soupis společně s poděkováním uvedeme 
brzy na internetových stránkách školy.

V současné době probíhá instala-
ce těchto zařízení a pro školu bude jistě 
přínosem, že již 11 tříd bude vybaveno 
pro interaktivní výuku.

Všechny čtenáře Velkopavlovického
 zpravodaje srdečně zdraví

RNDr. Ludvík Hanák, 
ředitel základní školy 
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MIKULÁŠ dorazil do školy, už po ránu!

Vysvědčení letošních prvňáčků? Jednotvárná, leč krásná!

Mikuláš a jeho družina si o svém 
vlastním svátku vskutku přivstali! V bu-
dovách základní školy se objevili již brzy 
po ránu. Nejprve navštívili s košíky pl-
nými sladkostí první stupeň, jenomže 
čerti s obrovským zklamáním zjistili, že 
tu nejsou žádné zlobivé děti a peklo tudíž 
nebude oslavovat žádné tučné přírůstky. 
Školáčkům tedy společně se spokojeným 
Mikulášem a usměvavým andělem rozdali 
pamlsky a hurá na druhý stupeň! 

Zde už šlo do tuhého! Tady se Miku-
lášova družina nedočkala spousty krás-
ných básniček a písniček jako u mladších 
spolužáků. Starší a světem sběhlejší žáci 
byli na slovo, co se týče recitace, skoupí. 
No nic, tak do pytle s nimi! Nedá se nic 
dělat, počet žáků se na druhém stupni ZŠ 
rapidně snížil. Den na to tak hrozilo tříd-
ním učitelům přepisování seznamů žáků 
a tak raději začali bleskurychle vyjednávat 
se samotným Luciferem :-)))!

Karolína Bártová 

Vysvědčení vyzdobená jednička-
mi od shora až dolů – pohádka hod-
ná letošních prvňáčků! Všichni žáčci 
prvních tříd Základní školy ve Velkých 

Mikuláš s  andělem na obchůzce školními třídami – na prvním stupni žáčci zlobit 
neumí, na druhém už raději také ne!

Předškoláčci svým starším kamarádům prvňáčkům trošku jedničky záviděli. Žádné 
strachy, však už se svého prvního vysvědčení také brzy dočkají!

Pavlovicích se během celého prvního 
pololetí velmi snažili a pilně se den co 
den učili. Odměnou za jejich snahu 
a ohromný kus práce jim bylo úplně 

a zcela první vysvědčení, které od svých 
paní učitelek obdrželi v úterý, dne 
31. ledna 2012.

V tento slavný den si za zaslouženou 
odměnu vyrazili na vycházku za svými 
mladšími kamarády do mateřské školky, 
kde se krásnými jedničkami pochlubili 
a to i paním učitelkám a s dětmi si chvil-
ku pohráli. 

Kromě toho také nezapomněli le-
tošní předškoláčky srdečně pozvat 
ke slavnostnímu zápisu do 1. třídy, který 
se letos konal ve čtvrtek 2. února 2012.

Paní učitelky ze školky své malé 
absolventy moc pochválily a přislíbily, 
že ani ony na zápisu nebudou chybět!

Mgr. Eva Drienková, 
Mgr. Darina Zborovská
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Balet * Sněhurka a sedm trpaslíků Janáčkovo divadlo, Brno
V pondělí 16. ledna jsme jeli 

s novým předmětem „Kulturní vý-
chova“ do Janáčkova divadla na ba-
let Sněhurka a sedm trpaslíků.

V Janáčkově divadle jsem byla 
poprvé a moc se mi tam líbilo. Byly 
tam krásné obrazy, které mě zaujaly.

Nemohli jsme se dočkat až 
začne balet. Začal hrát orchestr. 
Na podium vstoupila zlá královna 
a Sněhurka.

Pohádka byla celá beze slov. Jen 
tam nádherně baletili a tančili. Jak 
už to v pohádkách bývá, všechno 
dobře dopadlo.

Moc se mi balet líbil a určitě bych 
se ráda do Janáčkova divadla znovu 
podívala. Byl to moc hezký výlet.

Helena Michnová, 5.B Žákyně pátých tříd navštívily v  rámci nového předmětu Kulturní výchova brněnské 
Janáčkovo divadlo.

Zápis budoucích školáčků do 1. třídy

Ve čtvrtek 2. února 2012 proběhl na 
naší škole zápis dětí do prvního roční-
ku příštího školního roku 2012/2013. 
Zápis dítěte do školy vnímají všichni ro-
diče jako mimořádnou událost v životě 

Malí předškoláčci zvládli zápis na obrovskou jedničku ozdobenou hvězdičkou!

svého dítěte, protože nástupem do školy 
mu končí bezstarostné dětství a začíná 
školní život plný práce a povinností. 
My učitelé zase považujeme tento den 
za velmi důležitý pro vývoj naší školy.

Zatímco maminky a tatínkové budou-
cích prvňáčků sepisovali všechny potřeb-
né administrativní údaje, děti plnily roz-
manité úkoly: kreslily obrázek, recitovaly 
básničky, počítaly, třídily obrázky, písme-
na a barvy. Tyto aktivity jsou klasickým 
testem školní zralosti.

Na základě výsledků pak škola roz-
hoduje o přijetí žáka do první třídy nebo 
může rodičům doporučit odklad školní 
docházky jejich dítěte.

Každý budoucí školáček dostal malý 
dáreček, který pro něj vyrobili žáci pá-
tých ročníků, a pamětní list, který mu 
bude tento den připomínat. Všechny děti 
za jejich výkony moc chválíme a těšíme 
se na ně v příštím školním roce.

Za kolektiv učitelek 
1. stupně ZŠ 
Mgr. Miroslava Fišerová
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Deváťáci na besedě o Karlu Čapkovi

V Bludišti jsme nezabloudili!

O věhlasném spisovateli Karlu Čap-
kovi si přišli poslechnout žáci devátých 
tříd velkopavlovické základní školy 
do městské knihovny. Po dohodě s češti-
nářkou Mgr. Šaňkovou je to právě tento 
slavný český autor, který je pro deváťáky 
současnou doporučenou četbou. 

Tak, jako čtenáři z I. stupně základní 
školy by měli znát Dášeňku a Devatero 
pohádek, k poslednímu ročníku základní 
školy určitě patří Povídky z jedné a druhé 
kapsy a Kniha apokryfů. To ovšem musí 
dospívající čtenáři zvládnout sami. 

Jednoho lednového rána se objevi-
la v naší třídě paní učitelka Bukovská 
a sdělila nám, že náš 9. ročník přihlásila 
do televizní soutěže pro žáky základ-
ních škol - do Bludiště. A že za patnáct 
dní bude řada na nás. Proběhl tedy 
výběr širší nominace družstva, v kterém 
jsem byl i já. 

První trénink se konal na lezecké stě-
ně v Břeclavi, tam jsme si zkusili popru-
hy a karabiny. Poté byl za dva dny sraz 

na SVČ, kde jsme zhléd-
li několik dílů Bludiště, 
a pak jsme hráli různé 
vědomostní hry. Nako-
nec jsem byl nominován 
jako náhradník.

Do Ostravy, kde se 
nachází studio, jsme 
vyrazili zhruba v 9. ho-
din. Cesta byla celkem 
příjemná, i když únav-
ná. Cestou jsme také 
po dlouhé době viděli 
sníh, který u nás stále 
nechtěl napadnout. 
V autobuse jsem byl 
vybrán do družstva, 
což jsem nečekal a pře-
kvapilo mě to.

Když jsme dorazili 
do studia, zjistili jsme, 
že musíme čekat, 
protože soupeři před 

námi se z technických důvodů zdrželi. Byl 
to totiž první natáčecí den v novém roce. 
Po dlouhém čekání jsme se šli převléknout 
do kostymérny, kde nám dali červené sou-
těžní teplákové soupravy. A šlo se na věc, 
natáčení začalo.

První se natáčely náběhy k soutěž-
ním stolům. Pak přišlo na řadu lezení 
po laně, na které jsme nominovali Filipa. 
Ten nezklamal a zvítězil. My jsme měli 
tedy možnost výběru otázek. První otázku 
jsme uhodli, druhou už bohužel ne, ale to 

Velkopavlovičtí deváťáci nejsou v Bludišti žádní nováčci, 
letos si zajeli zasoutěžit už po třetí! Náš tým soutěžil ve 
složení – (zleva) Martin Knápek, Filip Cvan, Jakub Pro-
cinger a Michal Procinger.

nám náladu a motivaci nezkazilo. Potom 
přišla na řadu lanová dráha, ve které jsme 
se neztratili, ale zkušenější soupeř byl lep-
ší. Pak přišla na řadu paní učitelská sou-
těž, kterou naše dvě paní učitelky vyhrály, 
a připsali jsme si tedy body za výhru. Přišly 
na řadu otázky, ve kterých jsme propadli 
a museli tedy spoléhat na poslední dvě hry.

Tou další na řadě byl laser, do kterého 
jsme nominovali jako soutěžícího Kubu 
a navigátora Filipa. Ti získali 8 bodů, čímž 
nám pomohli udržet soupeřův náskok na 
stejné úrovni, a měli jsme tak stále šanci 
na výhru. Bohužel stres, nervy a strach 
napomohly k tomu, že jsme správnou 
odpověď neřekli a nechali tak vyhrát 
soupeře.

Cesta domů byla velmi smutná, 
protože jsme vítězství byli velmi 
blízko. Ale i když jsme pro-
hráli, užili jsme 
se to a získali vel-
kou zkušenost 
a památku na celý 
život. 

A nakonec 
nezbývá než do-
dat: ,,Kdo neza-
bloudí v Bludišti, 
ten se ani ve Vel-
kých Pavlovicích 
neztratí!“

Michal Procinger, 
IX.A

Při besedě šlo knihovnici spíše 
o Čapka jako o člověka své doby, fi lozofa, 
malíře, fotografa, básníka, novináře, než 
o memorování titulů a obsahů knih. 
Úryvek z Čapkovy povídky slyšeli žáci 
v knihovně v podání herce Oty Sklenčky 
jako CD nahrávku.

Zda si důležité informace zapama-
tovali, to si mohli účastníci besedy ověřit 
doma při zpracování literárního sudoku, 
které si z knihovny na rozloučenou odnesli.

Mgr. Dana Růžičková, 
knihovně MěK V. Pavlovice
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Čenkovické kopce v obležení velkopavlovických lyžníků!

Mladé šachové naděje se v kraji neztratily

Celkem 32 žáků sedmých až devá-
tých ročníků základní školy, 3 instruk-
toři a zdravotník, absolvovali v  týdnu 
od 30. ledna do 3. února 2012 lyžařský 
výcvikový kurz v lyžařském středisku 
Čenkovice v Orlických horách. 

Po prvním dnu byli žáci dle svých do-
vedností, zkušeností a zdatnosti rozděleni 
do tří družstev. Těch , kteří nikdy nestáli 
na lyžích bylo letos 9 a právě těm patří nej-
větší poklona. Všichni zvládli první den 
základy a mohli tak druhý den na vlek.

Pochvalu si však nakonec zaslou-
ží úplně všichni, protože zvládli celý 
kurz bez sebemenšího úrazu a přečkali 
i extrémně mrazivé počasí, které letos 
nečekanou razancí panovalo na území 
celé Evropy, česko-moravský důlek ne-
vyjímaje.

Kromě sjíždění svahu se žáci pořádně 
vydováděli také na sněhu a zkusili si jeho 
zdolávání i bez lyží, jen tak po břiše. Pod-
mínky byly ideální, sto a více čísel sněhové 
pokrývky nebyla letos žádná vyjímka!

Ing. Lenka Bukovská
Školáci se opět něčemu novému přiučili – tentokrát umění lyžařskému!

Hra nad čtyřiašedesáti černými a bílými poli může být 
i velká legrace :-)!

V úterý, dne 
24. ledna 2012, se 
konalo v Břeclavi 
Krajské kolo škol-
ních čtyřčlenných 
družstev v šachu, 
na kterém nechybě-
li ani reprezentanti 
ZŠ Velké Pavlovice. 

Do kategorie 
žáků I. stupně se 
kvalifi kovali z vý-
borného druhého 
místa v okresním 
kole. Nejenže se na-
šim malým nadějím 
opět podařilo pora-
zit okresní šampió-
ny z Velkých Něm-
čic, ale dokonce je 
tentokrát předběhli 
i v celkové tabulce.

V partiích jsme byli někdy svědky oku 
lahodícím kombinacím, častěji ovšem 
převládalo prachsprosté vyjídání fi gurek. 
Celkově, snad i díky mnoha zapomenu-
tým bodům za šachovnicemi, skončilo 
družstvo Velkých Pavlovic osmé z dvanác-
ti účastníků.

Nejlepším našim hráčem se stal Ši-
mon Bedřich operující na 3. - 4. šachovni-
ci. Povedlo se mu okrást soupeře v sedmi 
kolech o 4,5 bodu. Také Martin Horák bo-
jující na 1. - 3. šachovnici nebyl zklamán 
ze zisku 4 bodů ze stejného počtu utkání. 
Dominik Rolíšek nejspíš vstal levou no-
hou z postele, když se pro něj „místem 
činu“ stala 2. - 3. šachovnice, kde se mu 
podařilo někdy vydřít, jindy ztratit, ale na-
konec připsat pro tým 3 body z šesti par-
tií. Lukáš Pejchl, Martin Bank a Štěpán 
Prokeš sbírali hlavně zkušenosti a snad je 
tedy co nejdříve zúročí.

Ing. Lenka Bukovská



Velkopavlovický zpravodaj
1/2012

31

Velkopavlovická premiéra DÍVČÍ FLORBALOVÉ SOUTĚŽE

Zpátky do školy

Z GYMNÁZIA...
Školní rok 2011/2012 na gymnáziu vstoupil do druhé poloviny

Celkem čtyři dívčí družstva z Ko-
bylí, Šitbořic, Gymnázia a Základní 
školy z Velkých Pavlovic si dala sraz 
ve středu, dne 14.prosince 2011, ve vel-
ké tělocvičně základní školy, aby si zde 
změřila své síly v oblíbeném kolektiv-
ním sportu - fl orbalu.

Vzhledem k tomu, že se další možná 
družstva na okrese nedala dohromady, 
jednalo se rovnou o okresní kolo. Hrálo 
se systémem „každý s každým“ a ze vzá-
jemných zápasů vzešel vítěz, kterým se 

„Zpátky do školy“ – takové motto 
měl Den otevřených dveří na Základní 
škole ve Velkých Pavlovicích. Na všech-
ny současné, bývalé i budoucí žáky, 
rodiče i učitele čekaly vyzdobené třídy 
školy na téma: I. stupeň  „Z pohádky 
do pohádky“ a II. stupeň „Ze země 
do země“. A tak se v jeden moment 
potkala Karkulka s vlkem, Jeníček 
s Mařenkou, malí Šmoulové.

stalo družstvo ze Šitbořic. Nut-
no je zde podotknout, že se tato 
děvčata umístila v loňském roce 
na 3. místě v celorepublikovém 
kole. 

A co dodat závěrem? Holky 
byly jste super a za rok znovu. 
Ať kluci vidí, že si s fl orbalovou 
hokejkou a míčkem poradí i ně-
kdo druhý, než oni! 

Ing. Lenka Bukovská 

Dívčí fl orbalový tým ZŠ V. Pavlovice.

Návštěvníci školy u vstupu obdrželi 
soutěžní lístek, do kterého měli na zákla-
dě prohlídky tříd napsat o jakou pohádku 
se jedná a na druhém stupni školy potom 
o jakou zemi se jedná. Jednotlivé třídní 
kolektivy na výzdobě pracovaly v rámci 
pátečního projektového dne. A že přípra-
vu vzali opravdu vážně, o tom se mohl 
každý sám osobně přesvědčit. V jedné 
třídě byla ke shlédnutí berlínská zeď, 
v druhé potom indiánské oděvy a zmen-
šenina týpí, v další korida či pochutiny 
z dané destinace. 

Kromě vyzdobených tříd proběhla 
v malé tělocvičně výstava prací žáků a to 
nejen z výtvarné výchovy, ale i z dílenské 
tvorby chlapců a ze šití dívek. 

Největší  pomyslný poklad pak 
čekala na návštěvníky sobotního odpole-
dne v učebně zeměpisu v podání starých 
fotek žákovských třídních kolektivů. Bylo 
zajímavé sledovat příchozí,  jak na insta-
lovaných panelech plných fotek hledají 

Dříve než si studenti našeho gym-
názia začali užívat jednodenních 
pololetních a následně jarních prázd-
nin, obdrželi ve čtvrtek 2. února 2012 
pololetní výpis vysvědčení za školní 
rok 2011/2012, čímž se období školní 
výuky přehouplo do své druhé polovi-
ny. Jak dopadlo toto pololetí po strán-
ce klasifi kace prospěchu a chování se 
pokusím velmi stručně zhodnotit. 

své rodiče, sourozence i kolektivy a vzpo-
mínají.

V sobotu měla svou premiéru 
knihovna, která vznikla v kabinetu map 
vedle  učebny zeměpisu. Bude sloužit ne-
jen žákům, ale i učitelům. 

No a poslední, a z mého pohledu nej-
více navštěvovaná, byla velká tělocvična. 
Ne že by si návštěvníci dne otevřených 
dveří chtěli zlepšit fyzičku či kondici, 
ale proběhlo zde pásmo vystoupení dětí 
ze zájmových kroužků při středisku vol-
ného času. Za velkého potlesku se před-
stavili žáci z kytarového kroužku, malé 
i velké roztleskávačky a gymnastky a za-
čínající herci z dramatického kroužku 
s pohádkou „Mrazík“. 

Že se den podařil, patří dík všem. 
Za rok zase, ale trochu jinak.

Ing. Lenka Bukovská

Na nižším stupni gymnázia (prima 
– kvarta) prospěli všichni žáci, z toho 
s vyznamenáním 59 žáků. Pochvalu tříd-
ního učitele obdrželo 20 žáků. Pochvalu 
ředitele školy za vzornou reprezentaci 
školy v Pythagoriádě obdržel Petr Sklář, 
David Štajner a Eva Škrabáková za lite-
rární práci zveřejněnou v deníku Mladá 
fronta Dnes. 

Na vyšším stupni gymnázia (kvin-
ta – oktáva, 1.A – 4.A) prospělo s vy-
znamenáním 29 žáků, neprospěl jeden 
žák a jedna žákyně nebyla hodnocena. 
Studenti, kteří dosáhli za první pololetí 
vyznamenání, obdrží za dosažené studij-
ní výsledky letos poprvé prospěchové sti-
pendium, které má motivovat i zbývající 
studenty k lepším studijním výsledkům. 
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Studenti gymnázia excelovali v angličtině
Ve středu 15. února 2012 se v Břec-

lavi konalo okresní kolo v anglické 
konverzaci. Zúčastnili se jí i studenti 
velkopavlovického gymnázia Martin 
Kovařík z tercie a Barbora Bendová 
ze septimy. V náročné konkurenci obsa-
dila Barbora Bendová ve své kategorii 
třetí místo a Martin Kovařík v soutěži 

Třídní učitelé uděli-
li 8 pochval. Pochvalou 
ředitele školy byl oceněn 
příkladný a svědomitý 
přístup žáků k repre-
zentaci školy v soutěžích 
a projektech. Za umístě-
ní v okresním šachovém 
přeboru obdrželi po-
chvalu Vojtěch Buchta, 
Adam Rilák, Jan Krůza 
a Petr Machač.  

Za literární práci zve-
řejněnou v deníku Mladá 
fronta Dnes získala po-
chvalu Aneta Dolejšová.

Na tomto místě chci 
poděkovat za úspěš-
nou reprezentaci školy 
v okresním kole soutěže 
„Bible a my“ Zuzaně Fri-
drichové (kvarta), která 
ve III. kategorii získala 
druhé místo a Jan Míchal 
(kvarta) skončil na čtvr-
tém místě. 

Z pohledu výchov-
ných opatření byla 
udělena jedna důtka třídního učitele 
a dvě napomenutí. Za první pololetí je 
průměrná omluvená absence 65 hodin 
na žáka. Skončené první pololetí z hle-
diska prospěchu a chování hodnotím 
s vědomím toho, že každý student má re-
zervy a čas své studijní výsledky vylepšit.

Tradiční „Den otevřených dveří“ byl 
především určen budoucím uchazečům 
o studium a jejich rodičům. Po celý den 
se střídaly návštěvy dětí, které přicháze-
ly většinou v doprovodu rodičů. Po ce-
lou dobu pobytu se návštěvám věnovali 
pověření pracovníci a studenti školy.

Poskytovali informace o studiu, 
o možnostech výuky cizích jazyků, o spor-
tovních a mimoškolních aktivitách. Zod-

Den otevřených dveří na velkopavlovickém gymnáziu se velmi vydařil. Vážných zájemců 
o studium přišlo opět o něco více, než v předcházejících ročnících. Děti i rodiče byli nadšeni – mož-
nostmi školy i nadstandardním moderním vybavením.

povídali otázky na dojíždění, na úspěšnost 
studentů v nových maturitních zkouškách 
a na jejich výsledky v přijímacím řízení na 
vysoké školy. 

Zajímavostí nejen pro návštěvníky 
školy, ale i pro naše žáky byl projektový 
den „Poznáváme svět kolem nás“. V jed-
notlivých dílnách studenti např. vytvořili 
vlastní nástěnnou mapu Ameriky a Asie, 
preparovali živočichy, pozorovali stavbu 
rostlinného těla prostřednictvím mikro-
skopů, hráli divadlo v angličtině, zpívali 
a podobně. 

Budoucím studentům jsme nabídli 
možnost přihlásit se do přípravných kurzů 
na přijímací zkoušky z matematiky a čes-
kého jazyka. Bezplatné kurzy pro uchaze-

če o osmileté a čtyřleté studium probíhají 
od poloviny měsíce února 2012. 

Studenti školy se v průběhu prvního 
pololetí zapojili do tradičních naukových 
soutěží, uspořádali taneční večer, srdíč-
kový den, zapojili se do projektu „Stu-
denti čtou a píší noviny“ a dalších aktivit. 

O dalších školních a mimoškol-
ních aktivitách našich studentů, kte-
ré připravují pod vedením pracovníků 
školy se můžete více dozvědět z inter-
netových stánek gymnázia pod adresou 
www.gymnazium.velke-pavlovice.cz.

Dr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovicee

vyhrál, čímž obhájil loňské vítězství 
a bude naše gymnázium reprezentovat 
v krajském kole této soutěže v Brně. 

Soutěžící museli hovořit na jedno 
z vylosovaných konverzačních témat, 
a také projevit jazykovou obratnost v im-
provizovaném rozhovoru i poslechu.  Jejich 

cesta k jazykovým znalostem je vykoupena 
poctivou prací ve škole i mimo ni. 

Oběma studentům blahopřejeme 
a přejeme, ať jim nadšení vydrží. Vždyť 
znalost světového jazyka jim otevírá 
pomyslné dveře k cestování do zahraničí 
a navazování nových přátelství.

Mgr. Petr Kadlec
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Gymnazisté se protančili do plesové sezóny
 Když se v září roku 2011 na velko-

pavlovickém gymnáziu opět po dvou 
letech vyskytla možnost přihlásit se do 
tanečního kurzu, nikdo netušil, že tato 
nabídka bude mít tak velkou odezvu.

Na první informativní schůzku 
s tanečním mistrem, panem Brožíkem, 
přišlo přes dvacet zájem-
ců, dalších lekcí se pak 
zúčastnilo celkem dvacet 
tři studentů z kvinty, sex-
ty, septimy, 1.A. a 3.A, ale 
poměr dívek a chlapců 
nebyl vyrovnaný, čtr-
náct dívek a devět chlap-
ců. Do slavnostní pro-
dloužené však dvě dívky 
taneční nedokončily.

Po úvodních lek-
cích, které byly věnovány 
společenskému chování 
a základům tance 
na hudbu blues, jsme 
přistoupili k nácviku 
tanců standardních 
i latinsko-amerických. 
Osvojili jsme si na-
příklad waltz, foxtrot, 
cha-chu, jive, klasický 
valčík, polku i tempera-
mentní salsu a mambo.

I přes časovou ná-
ročnost a přestože naše 
taneční nebyly klasický-
mi tanečními, ve kterých 
bychom trávili večery 
v oblecích a slavnost-
ních šatech, jsme tan-
ci podlehli a užili si 

krásná úterní odpoledne v rytmu hudby 
a ve skvělém kolektivu.

Po jedenácti perných lekcích jsme 
již byli připraveni ukázat naše taneční 
dovednosti na prodloužené, která se ko-
nala 3.prosince 2011 v sále sokolovny 
ve Velkých Pavlovicích. Zahájili jsme 
ji polonézou. I přes značnou nervozitu 

Bez tanečního umění se o plesové sezóně aktivní účastníci této zá-
bavy dozajista neobejdou.

a drobné chyby některých z nás se polonéza 
vydařila.Poté se zábava rozproudila.

Tanec střídaly soutěže o ceny, ať už 
o nealkoholickou konzumaci u baru 
zdarma, „volňásky“ na ples gymnázia, 
či poukaz do pizzerie věnovaný man-
želi Rilákovými. Soutěže byly zábavné 
a některých se mohli zúčastnit i naši 

rodiče. 
Jedna z nich spočívala 

v tom, že taneční pár držel 
mezi sebou minci, která mu 
při tanci nesměla spadnout. 
Soutěž vyhrála  Katka Bu-
kovská s partnerem z  řad ro-
dičů. Při další hře jsme mu-
seli tančit s partnerem kolem 
židliček. Když přestala hrát 
hudba, partner si musel 
sednout na nejbližší volnou 
židli, na koho židle nezbyla, 
ten musel z kola ven. Tuto 
hru vyhrál Vítek Loveček 
s Bárou Švehlovou. V po-
slední soutěži se vybírala 
porota nejlepšího tanečníka 
a tanečnici. Zúčastnilo se jí 
deset párů, z toho se pět pro-
tančilo do fi nále, ve kterém 
zvítězili Vítek Loveček s Ve-
ronikou Skoupilovou.

Slavnostní večer jsme si 
všichni užili a loučili jsme se 
slovy: „Za dva roky se do ta-
nečních přihlásíme znovu!“   

Eliška Mainclová 
& Barbora Švehlová 

studentky kvinty 
Gymnázia V. Pavlovice

Wolkerův Prostějov opět ve Velkých Pavlovicích
V úterý 21. února 2012 se v pod-

krovním sále Městského úřadu ve Vel-
kých Pavlovicích sešli opět všichni nad-
šenci v přednesu textu. Konalo se totiž 
oblastní kolo recitační soutěže Wolke-
rův Prostějov. Ve vyrovnané konkuren-
ci hodnotila porota - Mgr. Růžičková, 
Mgr. Marková, Bogdan Trojak, takto: 

I. KATEGORIE 

1. místo   Martin Fiala, 
Gymnázium Klobouky u Brna
2. místo   Michaela Doležalová, 
Gymnázium Velké Pavlovice
3. místo   Anna Ondráčková, 
Gymnázium Hustopeče

II. KATEGORIE 

1. místo   Jana Krásná, OA Břeclav 
2. místo   Barbora  Skřečková, 
Gymnázium Hustopeče 
3. místo   Jiří Rotter, OA Břeclav

Gymnázium Velké Pavlovice
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Jeseničtí lyžníci :-)! Nejen že ve zdraví pokořili celou barevnou škálu obtížností sjezdovek, ale také silný mráz 
a přívaly sněhu. Jsou prostě jedničky!

Hurá na hory!
         Letos do zasněžených a vymrzlých Jeseníků

V sobotu 14. ledna 2012 před de-
vátou hodinou ráno přijel před školu 
autobus, aby nás odvezl na lyžařský 
výcvik do Ludvíkova, což je lyžařské 
středisko ležící pod Pradědem. Cesta 
trvala přibližně tři hodiny. Po příjez-
du jsme si do chaty, která se jmenova-
la U Sovy, odnesli všechna zavazadla 
a lyžařské vybavení a poté se ubytovali 
na pokojích.

Po zabydlení jsme vyšli na svah, který 
ležel hned vedle chaty. Naši učitelé a zá-

roveň instruktoři nám přikázali vyšlapat 
si svah a sjet dolů, aby nás mohli rozdělit 
do družstev podle našeho lyžařského 
umění. Když všichni věděli, do které-
ho družstva patří, znovu jsmese vrátili 
na chatu. Ale snad nikdo nezůstal 
ve svém pokoji, protože každý šel navští-
vit své kamarády a zjistit, kde kdo bydlí. 
V 6 hodin byla večeře. Den pomalu kon-
čil a v 10 hodin už jsme museli všichni 
ležet v posteli.

Každý den ráno jsme vstávali v půl 
osmé a v osm hodin byla snídaně. Po sní-
dani následovalo uklízení kvůli bodování 
pokojů a v 9 hodin už jsme stáli na svahu. 
O půl dvanácté jsme se vrátili na chatu 
a o půl jedné jsme hladoví zasedli k obědu.

Po obědě jsme se všichni těšili na za-
sloužený odpolední klid, kdy jsme hezky 
v klidu oddychovali, abychom načerpa-
li síly na další lyžování. Už ve 2 hodiny 
jsme se  vypravili znovu ven na zasněžený 
kopec. Po večeři byl denní rozkaz, kte-

rý nás informoval o tom, co se bude dít 
následující den.

Pak následoval buď večerní program, 
nebo volná zábava. Někdy byla večerka 
vyhlášena dříve, ale to jen tehdy, když  jsme 
byli při jídle příliš hluční. Takto probíhal ka-
ždý den a každý den byl pro nás docela fyzic-
ky náročný.

Jednoho dne jsme se místo odpoled-
ního lyžování vydali autobusem do sou-
sedního městečka, Vrbna pod Pradědem, 
kde jsme se byli podívat ve sklárně. Jiný 
den, kdy nebylo zrovna nejlepší počasí 
pro  lyžování, jsme stavěli sněhuláky, iglú 
a jiné sněhové výtvory.

Konec pobytu se každým dnem 
nezadržitelně blížil. Předposlední den 
se konaly závody ve slalomu a o večerní 
program tohoto dne se tentokrát posta-
rali naši učitelé. Když se večer nachýlil 
ke konci, všichni ulehli do svých postelí 
a nejednomu z nás určitě bleskla hlavou 
myšlenka, že  se nám po horách bude 

stýskat.
P o s l e d n í 

den ráno jsme 
se  sbalili, vykli-
dili jsme pokoje 
a čekali na auto-
bus. Domů jsme 
si odvezli mnoho 
krásných zážit-
ků i směšných 
historek. Snad 
každý z nás si 
za tento týden 
vylepšil lyžařské 
dovednosti, do-
konce dva naši 
spolužáci, kteří 
na lyžích nikdy 
nestáli, umí teď 
možná lyžovat 
ještě lépe než 
mnozí z nás. 
Na lyžařský kurz 
budeme určitě 
rádi vzpomínat. 
Tereza Slámová, 

studentka třídy 
sekunda 

– Gymnázium 
Velké Pavlovice
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ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY...
Adventní čas plný nostalgického muzicírování aneb Děti dětem

Žáci ZUŠ zahráli na tradičních vánočních besídkách

Základní umělecká ško-
la Velké Pavlovice uspořádala 
pro potěšení svých žáků, jejich 
rodičů, prarodičů, kamarádů 
a přátel školy několik zdařilých 
vánočních besídek, na kterých 
zazněly skladby vážné i vese-
lé, písničky z pohádek a hlavně 
koledy přinášející slavnostní 
vánoční atmosféru. 

Tyto besídky se konají rok co rok 
a získávají stále na větší oblibě. 
Nejvíce se na ně však těší rodiče, 
kteří se tak mohou veřejně podívat 
na své děti a poslechnout si jejich 
pokroky v  hudebním umění, které 
den co den doma poctivě pilují.

Milena Karberová

Adventní koncert žáků ZUŠ dokonale naladil, na čas Vánoc se začali těšit děti 
i dospělí...

Adventní páteční dopoledne, dne 
9. prosince 2011, patřilo velkému mu-
zicírování, písničkám, koledám, ale 
především dětem. Ve výstavním sále 
velkopavlovické radnice předvedli žáci 
Základní umělecké školy svým spolu-
žákům z I. i II. stupně Základní ško-
ly Velké Pavlovice pásmo sestavené 
z folklórní hudby, zpěvu a tanců. 

Ve vánočně laděném programu 
vystoupila žákovská cimbálová muzi-
ka pod vedením pana učitele Martina 
Čecha, taneční soubor Lucie Stránské 
a pedagogická cimbálovka ve složení - 
kontrabas Mgr. Josef Hanák, cimbál Mi-
chal Grombiřík a housle Martin Čech. 
Výběr z nejkrásnějších slováckých písní 
zazpívaly žákyně z pěvecké třídy pana 
Mgr. J. Hanáka.

Tradice pořádání těchto koncertů 
trvá již více než deset let, těší se velké 
oblibě vystupujících i publika  a je jimi na-
plněna přátelská spolupráce mezi školami 
v našem městě.

Milena Karberová, 
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

Písničky z pohádek a koledy dokáží vykouzlit v dušičce každého, nejenom dítěte, nezapo-
menutelné Vánoce...
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Napsali o nás...

Memoriál Vladislava Trsťana 2012
Sadová vyhrála velkopavlovický turnaj

SPORT

 Břeclavský deník, 27. 12. 2011 * 
Velké Pavlovice - Sadová vyhrála vel-
kopavlovický turnaj se skóre 20:0. Rok 
co rok už osmnáct let se na druhý svá-
tek vánoční scházejí ve školní sportovní 
hale ve Velkých Pavlovicích hráči malé 
kopané, aby turnajem uctili památku 
Vladislava Trsťana. Po celodenním sna-
žení vyšel z turnaje vítězně tým Sado-
vé, který se tak těšil ze druhého titulu 
za poslední tři roky. Ve fi nále zdolal FC 
Padělky 3:0. 

Sadová vstřelila v šesti 
zápasech dvacet branek. 
Přitom ale žádnou nedosta-
la. Turnaj vyhrála podru-
hé v historii. Tým Sadové 
už byl na turnaji osmkrát 
v semifi nále. Tentokrát 
jasně dokázal, že do elit-
ní čtveřice týmů patří. Už 
skupinou prošli bez zavá-
hání se skóre 8:0. To však 
byl jen začátek.

Tým, v jehož brance 
stál zkušený brankář To-
máš Kučerňák, kterého 
mohou fotbaloví fanoušci 
znát z působení v Mikulo-
vě, se povedl husarský kou-
sek. Ani v play–off nejenže 
nepoznal hořkost poráž-
ky, ale Kučerňák nemusel 
ani jednou lovit míč ze své 
branky.

„Tohle se nám ještě nikdy nepovedlo, 
navíc v hale, kde těch gólů padá požehna-
ně. Chce to kus štěstí. Měli jsme letos vý-
borný manšaft, snad jen v prvním zápase 
jsme se ještě sehrávali a porazili jsme sou-
peře jen jedna nula,“ říká dvaatřicetiletý 
strážce svatyně, kterého logicky organi-
zátoři zvolili nejlepším gólmanem celého 
memoriálu.

Jak sám tvrdí, v brance se nenudil. 
„Rozhodně jsem se ale zapotil. I když 
jsme soupeře poráželi lehce, vždycky ně-
jaká ta střela projde. Potkali jsme se pros-
tě s formou a měli i potřebné štěstí. Navíc 
nám vypadli nejtěžší soupeři už v průbě-
hu play–off,“ těšilo Kučerňáka, který se 
účastnil tradičního štěpánského klání už 
podesáté.

Ve fi nále se jeho tým utkal s domácími 
FC Padělky. Tým, který táhl odchovanec 
velkopavlovického Slavoje Patrik Lev-

čík, se dostal do fi nále poté, co senzačně 
v semifi nále vyřadil nejúspěšnější tým 
historie Restaurace u Kolíků 3:2. V boji 
o největší pohár se však i oni museli sklo-
nit před propracovanou obranou a smr-
tícími brejky Sadové. Ta už o poločase fi -
nále vedla 1:0 a po změně stran si vedení 
ještě dalšími dvěma brejkovými brankami 
pojistila.

Chvíli předtím sledovala plná spor-
tovní hala ještě utkání o bronz. V tom se 
utkal tým Boca s již zmiňovanou Restau-
rací u Kolíků. V bílooranžovém dresu Ko-
líků se prezentoval i útočník Polonie Var-
šava Pavel Šultes.

„Na tomto turnaji jsem podruhé. Je 
určitě lepší mezi svátky hrát s přáteli fot-
bálek než jen běhat podle tréninkových 
plánů. Nějaké ambice na vítězství jsem 
já osobně neměl, chtěl jsem si zahrát pro 
zábavu. Ale výkon týmu mě potěšil, vždyť 

jsme pětkrát vyhráli,“ 
komentoval třetí mís-
to Kolíků po výhře 3:1 
šestadvacetiletý odcho-
vanec břeclavského Slo-
vanu. 

Konečné pořadí 18. 
Memoriálu Vladislava 
Trsťana 2011:

1. Sadová
2. FC Padělky
3. Restaurace u Kolíků
4. Boca 

Nejlepší brankář: 
Kučerňák (Sadová)

Nejlepší střelec: 
Levčík 
(9 branek v šesti utkáních)

Nejlepší obránce: 
Ordoš (Boca)

Nejužitečnější hráč: 
Mucala (Sadová)

Martin Daneš

Mužstvo SADOVÁ – vítěz 18. ročníku Memoriálu Vladislava Trsťana 
2012.
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Tradiční Štěpánský šachový turnaj

Velkopavlovičtí šachoví draci válí

Šachový oddíl Slavoje Velké Pav-
lovice uspořádal 26. prosince 2011 
tradiční Štěpánský turnaj. Jako první 
proti sobě nastoupili šachisté v kategorii 
žáků. Naši malí borci se do toho opřeli 
s obrovským zaujetím a vervou. Figurky 
se po šachovnicích hýbaly s obrovskou 
energií a rychlostí, rodiče fandili jak 
na koridě a všichni byli nadšení.  

Pro zúčastněné byly připraveny i drob-
né ceny. Vyhráli všichni zúčastnění v násle-
dujícím pořadí: 1. Dominik Rolíšek, 2. Lu-
káš Pejchl, 3. Martin Bílek, 4.–5. Miroslav 
Náležinský a Filip Hicl. 

V kategorii dospěláků zcela zaslou-
ženě zvítězil František „Sahara“ Kynic-
ký. Druhé místo zachvátil Jan Michna 
a 3. pořadí patřilo Mirkovi Hlávkovi.

Bylo to velmi příjemné zakonče-
ní letošního šachově úspěšného roku. 
První tým skončil v krajském přeboru 
na 3. místě, i když ambice byly rozhodně vyš-
ší. „B“ tým velmi důstojně reprezentoval též 
v této soutěži a skončil na krásném 7. místě. 

Začátek letošního roku se nám 
opravdu vydařil. Do každého zápasu 
jsme se perfektně připravili a náš bojo-
vý duch nám byl oporou. Soupeře jsme 
drtili jak pořádný mlýnek „milerku“ 
ve vinobraní. 

„A“ tým zahájil letošní rok vítěz-
stvím v Poštorné 5:3, poté naše tsuna-
mi smetlo favorita z Hodonína také 5:3 
a nahodili jsme se tím na euforickou vlnu. 
V následujícím kole jsme Brňákům z SK 
Lokomotivy naložili 6:2 a poslali je domů. 
Odveta od ŠK  Brno nenastala, protože 
poté co jsme doklapali do velkého měs-
ta, nám přálo drobet štěstí a odvezli jsme 
3 body za výhru 5,5:2,5.  Tímto výsled-
kem jsme zachvátili první příčku průběž-
ného pořadí KP II. tř. a věříme, s velkou 
pokorou v srdcích, že nás z ní nikdo již 
do konce soutěže nesundá. Čekáme, 
s naším aktivním přispěním, historický 
úspěch velkopavlovického šachu.

Dařilo se především 
šachistům v žákovských 
kategoriích, kde jsme 
získali prvenství v pře-
boru škol okresu a ani 
umístění v krajském 
kole nebylo vůbec špat-
né. Jako každoročně, 
i letos jsme před koncem 
školního roku uspo-
řádali žákovský turnaj 
o „Pohár starosty“.

Na našich výsled-
cích se začíná projevovat 
dlouhodobá práce s mlá-
deží, kdy mladší vede 
Franta Kynický a starší 
mezinárodní mistr Pisk. 
Tréninky se konají pravidelně každý týden 
ve škole, a pokud bude mít někdo z dětí zá-
jem přijít se podívat, popř. i začít hrát, rádi 
jej uvítáme. V letošní sezóně začínají star-
ší pravidelně nastupovat za „béčko dospě-
lých“ a po celém okrese se začíná mluvit 
o mládežnících z Velkých Pavlovic. 

Šachy získávají ve Velkých Pavlovicích na popularitě. 
Královské hře se aktivně věnuje dlouhá řada dospělých 
a čím dál více dětí. 

Děkujeme touto cestou všem našim 
příznivcům, sponzorům a fandům za pod-
poru, kterou nám doposud věnovali a nechť 
nám zachovají přízeň i v roce 2012, protože 
bez nich by se šachy na stávající úrovni zce-
la jistě hrát a vyučovat nedaly.

Ing. Zdeněk Hicl, 
předseda šachového oddílu

„B“ tým v letošním roce také „hrne“ 
výsledky. V základní části jsme obsadili 
krásné druhé místo za týmem z Hustope-
čí, kteří nás tímto pěkně zlobí (nejenom 
v šachu). Boje v play-off jsme zahájili 
vítězstvím nad družstvem Lanžhota 
4,5:2,5, čímž jsme výrazně vykročili správ-
nou nohou za titulem okresního přeborní-
ka. Snažíme se pravidelně po každém kole 
informovat odlehčeným komentářem 
o aktuální situaci na webu města.

Družstva starších a mladších žáků 
se již také zapojují do různých soutěží 
a jejich stále lepší výsled-

ky jsou odrazem kvalitní přípravy  z dílny 
špičkových trenérů – mezinárodní mistr 
Petra Piska a Františka „Sahary“ Kynic-
kého. 

Děkujeme všem našim fandům, příz-
nivcům, sponzorům, dárcům a ostatním, 
kteří nám drží všechny palce. Obzvláš-
tě to potěší od p. Jeřábka, který ve věku 
81 let navštívil několik našich zápasů. Pros-
tě díky. Velkopavlovický šach zažívá nejlep-
ší období historie, tak si to užíváme, buďte 
s námi.

Ing. Hicl Zdeněk, 
předseda šachového oddílu



2011 – „superrok“ pro tenisovou naději Dominika Kunického
Mladá velkopavlovická tenisová 

naděje – Dominik Kunický, vstoupil 
do nové halové sezóny 2011 na tvrdém 
povrchu v Brně - Jundrově, kde předve-
dl velmi dobrý výkon, ale hned ve čtvrt-
fi nále narazil na jednoho z nejlepších 
dorosteneckých tenistů na Moravě Da-
niela Vrbu. Po dobrém tenisu podlehl 
1. nasazenému 5:7 4:6. Ve čtyřhře 
dokázal spolu s Pavlem Vránou dokrá-
čet až do semifi nále kde prohráli s dvo-
jicí Tylych, Majda 2:6 4:6.

Další turnaj se konal ve dnech 
10. - 12. 12. 2011 na betonových dvorcích 
nafukovací haly BORS clubu Břeclav. 
Na tom se sešli velmi dobří hráči z celé již-
ní Moravy. Los turnaje našemu tenistovi 
moc nepřál. Všichni výborní hráči se na-
cházeli v jeho dolní části hracího pavouka.

V prvním kole si Dominik poradil 
s Alešem Kovářem 6:1 6:3 mimo jiné deb-
lovým partnerem v tomto turnaji. Pak už 
na něho čekali samí hráči, které ještě ni-
kdy v životě nedokázal porazit. Ve čtvrt-
fi nále nastoupil proti Martinu Štěpán-
kovi, kterého zdolal po velkém boji 3:6 
6:0 6:3. Tato výhra jako kdyby Dominika 
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nakopla a v semifi nále si poradil s Patri-
kem Brabcem 6:2 6:3. Po tomto zápase 
nastoupil spolu s Alešem Kovářem do fi -
nále čtyřhry, když v předešlých zápasech 
dokázali všechny soupeře porazit. Dvojice 
Kunický, Kovář ve fi nále zvítězila 7:5 6:3, 
nad duem Brabec, Holoubek.

Finále dvouhry bylo na programu 
v pondělí 12. 12. 2011 v  10.00 hod.. 
Ve fi nále se Dominik potkal s vynikajícím, 
komplexně vybaveným tenistou a kama-
rádem Michalem Němečkem. Finálové 

utkání bylo svou kvalitou opravdovým 
vyvrcholení turnaje. V 1. setu až do stavu 
4:5 tahal náš hráč za kratší konec, ale v zá-
věru setu zahrál skvělé údery a dokázal oto-
čit na 7:5. Druhému setu vévodil Michal 
a jednoznačně zvítězil 6:1.

V kratičké přestávce mezi sety doká-
zal Dominik zmobilizoval všechny síly, jak 
psychické, tak hlavně fyzické a do třetího 
dějství vstoupil výborně. Po vynikajících 
výměnách obou hráčů vyhrál v posledním 
rozhodujícím setu 6:2 a tím zvítězil v ce-
lém turnaji. 

Finále trvalo 2 hodiny 5 minut a bylo fy-
zicky vyčerpávající. Po utkání byla na obou 

hráčích vidět velká únava po náročném 
víkendu, ale oba sklidili velký potlesk pří-
tomných diváku za předvedenou hru.

Dominik se výborným výkonem 
odvděčil svému tenisovému oddílu Sokol 
Lanžhot, který byl pořadatelem tohoto 
turnaje. Momentálně studuje obor ,,řízení 
sportu“ na sportovní škole SŠOS v Jihla-
vě kde může plně rozvíjet své dovednosti 
v kopané a tenise. 

Před mladým sportovcem stojí dal-
ší výzva a tou je hostovaní v tenisovém 
oddílu Spartak Jihlava, kde bude čle-
nem ligového družstva dorostu. Tam už 
bude nastupovat opravdu proti nejlepším 
dorosteneckým tenistům u nás. Jeho cíl je 
jasný udělat další krok a hrát vyrovnané 
zápasy i s těmi úplně nejlepšími.

Určitě velmi těžký úkol, ale Dominik 
Kunický již teď dokázal, že zarputilostí 
a poctivým přístupem k tréninku lze 
nahradit jeho skromnější fi nanční mož-
nosti. Je to jistě ještě dlouhá a náročná 
cesta, ale v případě kluka, který sportem 
doslova žije, určitě ne nereálná. Co říct zá-
věrem?  JEN TAK DÁL!

PS: Přitom v pátek večer před turna-
jem to vypadalo tak špatně. Dominikovi 
při tréninku praskly výplety na obou ra-
ketách, ale naštěstí tenisový nadšenec pan 
Dalibor Šefránek mu doslova přes noc 
obě rakety vypletl a jak se později ukázalo, 
našel strunu vítěznou. ,,Na vítězství máš 
velký podíl Dalibore – moc děkuji“ vzka-
zuje Dominik.

Turnaje se zúčastnil i další nadějný 
tenista z Velkých Pavlovic Lukáš Kynický, 
který v 1. kole hladce porazil Jana Janulíka 
6:0 6:0 a v dalším kole narazil na 1.nasa-
zeného Pavla Vránu na kterého nestačil 
a podlehl mu 6:1 6:1. Ve čtyřhře postou-
pil Lukáš společně s Milanem Nguy-
enem přes pár Příplata, Kallus 7:6 (4) 7:5 
do čtvrtfi nále kde nestačili na dvojici Vrá-
na, Štěpánek po boji 6:1 3:6 1:0 (6). 

I pro Lukáše byl turnaj určitě dobrou 
zkušeností a zvládl celkem složitý pře-
chod ze žáků do dorostu. Pokud Lukáš dál 
podstoupí tréninkovou dřinu, tak i u něj 
se brzy můžeme dočkat výborných výsled-
ků. Předpoklady určitě má, ale výsledky 
v tomto náročném sportu nikdy nepřijdou 
zadarmo.

Jan Kunický

Lanžhot cup 2011 – Dominik Kunický (vlevo) po čtyřhře (dále zleva Kovář, 
Holoubek, Brabec).
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Pohár Modrých Hor opět obhájila Senica

INZERCE

7. ročník Nohejbalového turnaje profesionálních amatérů

Dramatické zápasy a boj o každý 
míč přinesl další ročník mezinárodně 
obsazeného turnaje, kterým si býva-
lí hráči připomínají své spoluhráče, 
kteří odešli z tohoto světa předčasně. 
Původně Memoriál Klementa Minaří-
ka byl později přejmenován na Turnaj 
O pohár Modrých Hor.

Vítězství v turnaji, který se uskutečnil 
v sobotu 11. února 2012, obhájilo kvalitní 
mužstvo z partnerského slovenského měs-
ta Senica. Na druhém místě skončily Vel-

Již tradičně velmi slušně obsazený 
turnaj hráči z takřka z celé republiky 
svedl do nezapomenutelných soubojů 
nový systém losování, kdy každý hráč 
musel ukázat své kvality na úkor sehra-
nosti týmu.

Losování však rozhodlo, že při 7. roč-
níku nohejbalového turnaje, který byl se-
hrán v sobotu 18. února 2012, bude velmi 
těžké hledat favorita. A tak po velmi vyrov-
naných a atraktivních soubojích poprvé 
v historii turnaje vítězství zůstalo doma, 

Vítězný tým Turnaje O pohár Modrých Hor – 
mužstvo partnerského města Senica.

ké Pavlovice a na třetím Hovorany. 
Zápasy, zejména mezi prvními tře-
mi mužstvy, byly velmi vyrovnané 
a dramatické. Na čtvrtém mís-
tě skončilo mužstvo z Němčiček 
a na pátém Brumovice.

Nejlepším hráčem turnaje byl 
vyhlášen Patrik Komárek z Němči-
ček, brankářem Pavel Forejta z Vel-
kých Pavlovic a nejlepším střelcem 
se 6 brankami se stal hráč ze Seni-
ce, Jozef Ružička.

Ing. Přemysl Pálka

když Modrý tým ve složení Tomáš Panen-
ka, Tomáš Bauer a Radek Krejčiřík prošli 
turnajem bez porážky a před druhým Še-
dým týmem ve složení Antonín Panenka, 
Michal Lízal a Roman Krejčiřík, je dělilo 
jen vzájemné ví-
tězství. 

Stupně ví-
tězů pak velmi 
překvapivě do-
plnil Červený 
tým ve složení 
Jenda Haman, 

Laďa Pálka, Luboš Svozil a Zdeněk Prokeš.
Za Rodinné vinařství Krejčiřík a Vel-

koobchod Michal Hádlík vítězům blaho-
přejeme a těšíme se na příští 8. ročník.

Radek Krejčiřík



Tel.: +420 775 334 870

PRODEJ

BŘECLAV
Kpt. Jaroše

MIKULOV

Piaristů – dvůr

519 321 340 • 728 814 447
spinifexgroup@quick.cz

více info na www.sgbyty.cz

BYTY IHNED 
K NASTĚHOVÁNÍ!

•  oprava vozidel všech zna ek
•  karosá ské, mechanické, 
 antikorozní, lakýrnické práce
•  prodej a montáž náhradních díl
•  p íprava a zajišt ní STK
•  vým na autoskel
•  sva ování plastových díl
•  míchání autolak
•  práce na rovnacím rámu
•  oprava vozidel z Povinného 
 ru ení nebo Havarijního 
 pojišt ní

Pracovní doba:  PO - PÁ   8.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 hod., 
SO - Mob.: 736 105 008 • e-mail: autoopravna-Barvik@email.cz  

U Zastávky 98/4 • 691 06  Velké Pavlovice

AUTOOPRAVNA
BARVÍK
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Prodej bytu 3+1 v OV po rekonstrukci ve Velkých Pavlovicích 
Ref. číslo: PAV821 
Bytová jednotka se nachází ve 
2. patře cihlového domu  
o šesti bytových jednotkách. 
Byt je vytápěn vlastním 
Plynovým kotlem. Součástí 
prodeje je také zděná garáž 
u domu.  
Cena: 1.699.000,--  Kč                                  
Tel.: 775 33 48 70 

….VYKUPUJEME NEMOVITOSTI ZA 
HOTOVÉ, ŘEŠÍME VAŠE EXEKUCE, BLÍŽÍCÍ 

SE DRAŽBY….. 

ZAVOLEJTE, ZACHRÁNÍME I VAŠI 
NEMOVITOST! 

Prodej stavebního pozemku Velké Pavlovice 
Ref. číslo: PAV502 
Jedná se o stavební parcelu 
 o celkové rozloze 640 m2  
nacházející se v nově vznikajícím 
satelitním městečku na okraji  
Velkých Pavlovic. Veškeré IS se 
 nachází na hranici pozemku. 
Cena: 640.000,-- Kč 
Tel: 728 601 610 
 

Pronájem skladovacích, výrobních prostor Velké Pavlovice 
Ref. číslo: PAV759 
Jedná se o prostor s rozměry 
13,2 x 14,2 x 4,1 m,  
o velikosti 187 m2 a obsahu  
763 m3. Vjezdová vrata o výšce  
3,27 m a šířce 2,88 m. Před  
budovou je velká manip. plocha.  
Napojeno na kanalizaci, vodu,  
EL. 240/400V, vytápění infrazářiči  
nebo kotlem na tuhá paliva. 
Cena: 11.000,-- Kč/měs. 
Tel: 608 600 008 
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