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Vážení spoluobčané,
máme za sebou nezvykle dlou-

hou zimu, vždyť ještě 1. dubna ležel 
v ulicích našeho města sníh a příroda 
vše dohání závratným tempem. Ulice 
i krajina v okolí našeho města se mění 
každým dnem, nádherně rozkvetly 
meruňky, třešně a zahrádky zaplavily 
tisíce nádherných květů. Je krásné to 
naše malé městečko, ale za vším stojí 
spousta namáhavé i drobné mraven-
čí, nekončící práce. Výsledek určitě 
stojí za úsilí, které těší nás samotné, 
sousedy i spoluobčany z příjemného 
prostředí pro život a těší i návštěvníky 
města, kteří nám stále častěji přijíždějí 
obdivovat krásné předzahrádky a vý-
borné víno.

S dlouhou zimou se zkrátil termín 
na provedení jarních prací pro za-
hrádkáře a vinaře. A nejinak je tomu 
i pro pracovníky města. Jarní úklidy, 
výsadby stromů a keřů, provádění ne-
zbytných terénních úprav a sečení trá-
vy přišlo téměř současně. Město Velké 
Pavlovice věnuje péči o zeleň a  život-
nímu prostředí velkou pozornost.

I v letošním roce opět přibyly stovky 
nových stromů, bylo vysazeno několik 
alejí podél polních cest. Ten výsledek 
bude více vidět až za pár let, ale již 
nyní se rýsují nové pohledy a Pavlo-
vice se stávají městečkem uprostřed 
zeleně a krásné přírody. Potěší nás, 
když tuto práci ocení v budoucnu další 
generace. S projekty, které jsme v této 
oblasti v minulém období realizova-
li, se přijel osobně seznámit i ministr 
životního prostředí Tomáš Chalupa. 
Slova uznání jsou pro nás oceněním.

A co nás čeká v nastávajících mě-
sících? V následujících týdnech bude 
pokusně zahájen projekt třídění, svo-
zu a zpracování biologicky rozložitel-
ných odpadů. Co to znamená pro naše 
občany a město? Všem domácnostem 
bude nabídnuta možnost zdarma po-
skytnout sběrovou nádobu, popel-
nici o objemu 120 lt, která slouží pro 
uložení trávy, drobného rostlinného 
materiálu a dalšího BRO, například 
slupky z brambor, cibule, nezpracova-
né zbytky zeleniny či ovoce. Do těch-
to nádob nepatří zbytky - potraviny 
z kuchyně! Postupně budou na veřej-
ná místa umístěny i kontejnery vel-
koobjemové, které budou sloužit pro 
sběr větví a dalšího rostlinného obje-
mu. Svoz bude prováděn jedenkrát za
14 dnů a svážen na kompostárnu, kte-
rá bude v letošním roce vybudována 
v areálu společnosti Hantály, u sklád-
ky TKO. Již nyní žádáme občany, aby 
skutečně důsledně dodržovali třídění 
těchto odpadů a do sběrových nádob 
dávali jen to, co tam patří. Kompos-
tování patří k šetrnému hospodaření 
s odpady a díky tomuto zpracování 
odpadu je možné část tohoto materi-

álu vrátit zpět do přírody. Svoz rost-
linného odpadu z ulic se bude postup-
ně redukovat, město stojí tento svoz 
poměrně dost fi nančních prostředků 
a  nový způsob svozu by měl tomuto 
napomoci. 

V minulých dnech nás potěšila in-
formace o poskytnutí dotace na rekon-
strukci chodníku na ulici Hlavní, od 
základní školy po ulici Horní. Na akci 
s rozpočtem, 1,3 mil. Kč činí příslib 
dotace 70 %, cca 0,9 mil. Kč, akce by 
měla proběhnout v měsících červenci 
až srpnu. Do konce srpna bude dokon-
čena i stavba bytů pro seniory, v sou-
časné době probíhá evidence uchaze-
čů o přidělení těchto bytů. Výše nájmu 
i úhrada za spotřebu energií bude pro 
uchazeče velmi příznivá a stále je ješ-
tě možné se do seznamu uchazečů 
o přidělení těchto bytů přihlásit. Bližší 
informace získáte na městském úřa-
dě. Naopak z  důvodu přepracování 
dokumentace na opravu sokolovny je 
pravděpodobné, že se termín rekon-
strukce přesune na jarní měsíce roku 
2014. Tento termín by lépe vyhovoval 
i z důvodu termínů konání kulturních 
akcí, které jsou většinou v podzimních 
měsících a komplikovaly by stavební 
činnost v sokolovně.

Ing. Pavel Procházka

SLOVO STAROSTY
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- průběžně projednala a vzala na vědo-
 mí informace o činnosti městského 
 úřadu, o průběhu investičních akcí, 
 o činnosti služeb města a o činnos-
 ti příspěvkové organizace Ekocentrum 
 Trkmanka
- vzala na vědomí věstník vlády pro or-
 gány krajů a orgány obcí a poděkování 
 časopisu Malovaný kraj za poskytnutý 
 fi nanční příspěvek  

Rada města schválila:
- podání žádosti o dotaci na vybudová-
 ní akce „Oranžové hřiště 2013“ z na-
 dace ČEZ - kluziště, hřiště
- inventarizační zprávu za rok 2012
- uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě 
 o partnerství mezi Městem Velké Pav-
 lovice a DSO Čistý Jihovýchod, který 
 upravuje převedení majetku Sběrného
  dvoru po ukončení projektu k.1.1.2016
  do vlastnictví města
- pronájem pozemku KN parc.č. 3538.3
  o výměře 1.000m2, k.ú. Velké Pavlovi-
 ce kultura vinice, v trati Zemník, 
 za účelem zemědělského využití
- poskytnutí fi nančního daru Presúzní-
 mu sboru a chrámovému sboru Lau-
 damus na činnost v roce 2013 
- účetní uzávěrku za rok 2012 vlast-
 ních příspěvkových organizací: Ma-
 teřská škola Velké Pavlovice, V sadech 
 48, p.o., Základní škola Velké Pavlovi-
 ce, okres Břeclav, p.o., Gymnázium, 
 Velké Pavlovice, Pod Školou 10, p.o.,
  Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 
 1/1, Velké Pavlovice, p.o.
- rozdělení zisku za rok 2012 příspěvko-
 vých organizací MŠ ve výši 110.948,04 Kč
  a ZŠ ve výši 87.847,52 Kč
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
 práva odpovídajícího věcnému břeme-
 nu mezi městem a E.ON Distribuce 
 pro stavbu kabelového vedení „V. Pav-
 lovice, DP, k.NN, Járská“ a pro stavbu 
 „Velké Pavlovice, Zahradní, kabel NN“
- umístění RD na Padělkách stavebníků 
 manželů Sadílkových

- poskytnutí výpomoci Leteckému klu-
 bu formou mechanizované práce a do-
 pravy
- členský příspěvek pro rok 2013 města 
 ve Svazu měst a obcí ČR ve výši 
 10.547,60 Kč
- pokácení stromu - pajasanu, na po-
 zemku města a provedení náhradní vý-
 sadby - stromu nižšího růstu, který
 nebude ohrožovat venkovní vedení 
 NN - Amalanchier
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
 práva odpovídajícího věcnému břeme-
 nu mezi městem a spol. E.ON Dis-
 tribuce a.s. pro stavbu „V. Pavlovice,
 Bří Mrštíků, k. NN, byty seniorů“
- podání žádosti o dotaci z Jm kraje z ob-
 lasti životního prostředí na „Ekofesti-
 val 2013“ pořádaný Ekocentrem
 Trkmanka a z oblasti kultury na
  „Prázdninové slavnosti hudby“ 
- uzavření smlouvy na vypracování PD
 pro výběrové řízení na zateplení so-
 kolovny včetně sanačních prací a re-
 konstrukci střechy
- nabídkovou cenu na výrobu mříže 
 k uzavření a dokončení kolumbária
  a na vypracování Generelu bezbariéro-
 vosti chodníků
- vyhlášení výběrového řízení na ředitele
  gymnázia 
- pořádání Jarní šlapky a otevření nauč-
 né stezky „Zastavení v kraji vína a me-
 runěk“
- snížení povinnosti odvodu účetních
  odpisů v roce 2013 příspěvkové orga-
 nizaci Gymnázium o 200 tis. Kč  
 za účelem II. etapy výměny oken 
 na budově školy
- pronájem části pozemku p.č. KN 665
  v k.ú. Velké Pavlovice za účelem umís-
 tění prodejního stánku obdélníkového
  půdorysného tvaru o rozměrech 5x8,5 m,
 za účelem prodeje cukrovinek a prodejní-
 ho stánku o rozměrech 7,310 x 6,020 m
  za účelem prodeje ovoce a zeleniny 
- uhrazení faktury za přepravu dětí ta-
 nečního souboru Sadováček z MŠ au-

 tobusem do Poštorné 25. 5. 2013 
 na přehlídku dětských folklorních 
 souborů
- stavební úpravy a přístavbu RD na uli-
 ci Dlouhá č. 36
- vybudování příjezdové cesty k RD 
 Nádražní 422/15, na poz. parc.č. 872
- navýšení provozních prostředků roz-
 počtu ZŠ V. Pavlovice o částku 95.385,- Kč 
 související s havárií ohřevu teplé vody 
 v šatnách sportovní haly
- nabídku fi rmy Strabag a.s. na ocenění
  vozovky v lokalitě Padělky – ul. Ostro-
 vecká, Horňanského a Kopečky
- proplacení dopravy ZO SPCCH Velké
  Pavlovice do družebního města Ždírec
  nad Doubravou dne 27.4.2013  
- uzavření MŠ ve dnech 28. a 29.3.2013
  z důvodu velké nemocnosti dětí
- sepsání dohody se ZD V. Pavlovice
  na užívání části pozemku města parc. č. 
 4641/97, kde je umístěna studna ZD, pří-
 stup přes pozemky ke studni, vzhle-
 dem k zemědělskému využití pozemků
  soukromými osobami, je nutno pře-
 dem oznámit  

Rada města neschválila:
- žádost o odkoupení pozemku parc.č. 
 1321/1, k.ú. V.Pavlovice, ul. V Sadech,
  za účelem stavby plechové garáže, vy-
 budování garáže v uliční čáře mezi RD
  je nevhodné z důvodů narušení vzhle-
 du celkové zástavby
- zrušení jednosměrného provozu v ulici 
 Střední, jednosměrný provoz byl upra-
 ven na návrh těchto občanů a na úpra-
 vy byly vynaloženy fi nanční prostředky

Zastupitelstvo města na svém VIII. za-
sedání, které se konalo 21. února 2013, 
projednalo:
- zprávu o činnosti rady města a o prů-
 běhu investičních akcí

Zastupitelstvo města schválilo:
- zvýšení příspěvku pro rok 2013 vlast-
 ní příspěvkové organizaci Ekocentrum
  Trkmanka o 307 tis. Kč, na 1.007 tis. Kč  
- navýšení základního jmění Města Vel-
 ké Pavlovice v akciové společnosti 

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice

Z RADNICE

Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem pětkrát 
a mimo jiné se zabývala následující problematikou:
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 Vinné sklepy Františka Lotrinského a.s. 
 o částku 300 tis. Kč
- rozpočtové opatření č. 12/2012 prove-
 dené radou města dne 27.12.2012, cel-
 kové příjmy snížení o 2.066 tis. Kč, 
 celkové výdaje snížení o 2.097 tis. Kč, 
 celkové fi nancování snížení o 31 tis. Kč
- rozpočtové opatření č. 1/2013, celko-
 vé příjmy zvýšení o 8.592 tis. Kč, cel-
 kové výdaje zvýšení o 6.531 tis. Kč, 
 celkové fi nancování snížení o 2.061
 tis. Kč
- v souladu se zmocněním podle zákona
  č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
 a stavebním řádu, v platném znění 
 a podle zákona č. 500/2001 Sb., správ-
 ní řád, v platném znění:
 o ověření ve smyslu § 54 odst. 2 zá-
 kona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
 nování a stavebním řádu, v platném
  znění, že územní plán Velké Pavlovice, 
 není v rozporu s Politikou územního 
 rozvoje ČR 2008, s výsledkem řešení 
 rozporů a se stanovisky dotčených or-
 gánů nebo stanoviskem krajského úřadu;
 o vydání Územního plánu Velké Pavlo-
 vice, na základě § 6 odst. 5 písm. c) zá-
 kona č. 183/2006 Sb., o územním
  plánování a stavebním řádu, v platném
  znění, formou „Opatření obecné pova-
 hy Územní plán Velké Pavlovice“
 o rozhodnutí podle ustanovení § 172
 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správ-
 ní řád, v platném znění, o námitkách
  uplatněných ke konceptu a návrhu
  Územního plánu Velké Pavlovice, jako
  součástí odůvodnění Územního plánu
  Velké Pavlovice;
- smlouvu o bezúplatném převodu ne-
 movitostí s omezujícími podmínkami
  č. BP 23/09, a to pozemku parc.č.
  4647/3, z vlastnictví České republiky
  do vlastnictví města Velké Pavlovice
- dodatek č.1 ke zřizovací listině Eko-
 centrum Trkmanka Velké Pavlovice,
  Nádražní 1/1, příspěvkové organizace
  města Velké Pavlovice 
- změnu kupujícího u prodeje rodinné-
 ho domu včetně pozemku, na ulici 
 Tovární 457/5, pozemek KN parc.č. 
 853, k.ú. Velké Pavlovice schválené-
 ho Zastupitelstvem města IX/2012
  dne 14.6.2012, ostatní podmínky pro-
 deje se nemění
- záměr prodeje objektu DDM na ulici
  Bezručova 81/23, včetně pozemku
  parc.č. 78, k.ú. Velké Pavlovice, nej-
 vyšší podané nabídce
- prodej majetku města dle záměrů 

 o prodeji nemovitostí a výsledku jed-
 nání:
 o záměr prodeje bytové jednotky č. 
 499/3 v bytovém domě na ulici Tovární 
 499/8 ve Velkých Pavlovicích na po-
 zemku KN parc.č. 905/1 v k.ú. Velké
  Pavlovice, včetně spoluvlastnického
  podílu na společných částech budovy 
 a podílu pozemku, nejvyšší podané 
 nabídce 
 o prodej bytové jednotky č. 499/7 
 v bytovém domě na ulici Tovární 499/8
  ve Velkých Pavlovicích na pozemku
  KN parc.č. 905/1 v k.ú. Velké Pavlo
 vice, včetně spoluvlastnického podílu
  na společných částech budovy a podílu 
 pozemku za cenu 660 tis. Kč
 o prodej bytové jednotky č. 499/10 
 v bytovém domě na ulici Tovární 499/8
  ve Velkých Pavlovicích na pozemku
  KN parc.č. 905/1 v k.ú. Velké Pavlo-
 vice, včetně spoluvlastnického podílu
  na společných částech budovy a podílu
  pozemku za cenu 470 tis. Kč

Některé dotazy a připomínky členů 
zastupitelstva města a občanů města, 
které byly na zasedání uplatněny:

Dotaz člena ZMě Ing. Pavla Laciny: 
Kdy bude v lokalitě Padělky dokončena 
komunikace a veřejné osvětlení? Občané 
sepsali dopis adresovaný městu se žádostí 
o provedení těchto prací se stanovením pri-
ority v letošním roce. 
Odpověď starosty města Ing. Pavla Pro-
cházky:
Výstavba komunikace byla v loňském roce 
pozastavena z fi nančních důvodů. Dle 
plánu činností budou práce - obrubníky, 
kamenivo a osvětlení, zahájeny v dubnu.  
Firma Strabag a.s. byla oslovena k po-
dání nabídky na vybudování asfaltového 
povrchu.    

Dotaz členky ZMě Ing. Marie Šmídové:
Může město ovlivnit využití 1. patra ob-
chodního domu?
Odpověď starosty města:
Město tuto záležitost nemůže ovlivnit, ne-
boť se nejedná o objekt v jeho vlastnictví. 
Požádáme Jednotu COOP o informaci 
o budoucím využití části obchodního domu.

Člen ZMě Lubomír Zborovský požádal 
o zveřejnění ve zpravodaji celkových nákla-
dů na vybudování pojízdného chodníku na 
Zelnicích před sklepy, na zveřejnění celko-
vých nákladů města a celkových nákladů 

občanů na tento chodník a datum, kdy ob-
čané tuto částku zaplatili.
Starosta města se zveřejněním těchto 
údajů souhlasil. (informace byla podána 
ve zpravodaji č. 1)

Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík podal 
informaci, že výsledky žádosti o přidělení 
dotace na opravu chodníku na ulici Hlav-
ní by měly být známy v dubnu a dále vznesl 
následující dotaz:
Sklepní ulička Pod Starou Horou bývá 
vzorně uklizena, kdo v této ulici odklízí 
sníh?
Odpověď člena ZMě Ing. Jaroslava 
Bendy:
Majitelé sklepů si platí správce, který plní 
své pracovní povinnosti. Starosta města 
doplnil, že tudy projíždí traktor jako kaž-
dou jinou ulicí.

Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík upozor-
nil na žalostný stav objektu kina a navrhl 
jeho opravu.
Odpověď starosty města:
V minulosti již byla podána žádost o dota-
ci na rekonstrukci kina, nebyla však přidě-
lena, je třeba zvolit dotační titul, z něhož 
by se mohla rekonstrukce alespoň částeč-
ně fi nancovat.

Dotaz člena ZMě Ing. Ladislava Hádlíka:
Kolik bude stát provoz chlazeného kluziště?
Odpověď starosty města:
Chlazení by se využívalo jenom po určité 
dny na udržení ledové plochy. V první fázi 
bychom chtěli pouze podat žádost o dota-
ci, zatím není jisté, že bude přidělena.

Dotaz člena ZMě Ing. Ladislava Hádlíka:
Je pravdou, že gymnázium nemělo v prosin-
ci peníze na platy, že tyto zaplatilo město? 
Odpověď členky ZMě Ing. Marie Šmí-
dové:
úbytkem žáků ve škole jsme z Jm kraje do-
stali méně fi nancí na platy, pan ředitel byl 
vnitřním nařízením nucen tarify platů, včet-
ně svého, upravit (snížit). Starosta města 
doplnil, že město fi nance na platy neposky-
tuje, poněvadž jsou hrazeny JmK, město 
platí provozní náklady. Finanční prostředky 
nelze zaměňovat a čerpat dle libovůle.

Dotaz člena ZMě Ing. Ladislava Hádlíka:
Jak dopadl reprezentační ples Modrých 
Hor, mezi některými občany se povídá, že 
byla malá návštěvnost, že město proděla-
lo, pozvalo těžkou hudbu a dělá z toho ples 
hogo - fogo?
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Odpověď starosty města:
Pořadatelem Společenského plesu není 
město, ale DSO Modré Hory. Ples nebyl 
prodělečný. Je to společenská událost, 
na které hraje stejný orchestr již 7 let. Jako 
na jediném plese je při této hudbě kvůli hla-
sitosti možná běžná konverzace, ples je ji-
ného charakteru. Dechová hudba hraje na 
všech jiných plesech, proto volíme hudbu 
s jiným repertoárem a jiným nástrojovým 
obsazením. Každý si může vybrat podle 
svého. Je škoda, že naši občané nenašli 
v této hudbě oblibu. (informace byla po-
dána ve zpravodaji č. 1)

Člen ZMě Jiří Hanzálek informoval, že 
město Židlochovice zkouší možnost hro-
madného odběru plynu a elektřiny pro své 
obyvatele s cílem získat nižší cenu a dotá-
zal se, zda by toto šlo uplatnit i u nás?

Odpověď starosty města:
Existují různé společnosti, které levné 
energie nabízí, záleží na počtu odběrů. 
Ing. Zdeněk Karber  nabídl možnost zjistit 
podrobnosti na Městském úřadě v Židlo-
chovicích.
 
Dotaz občana Stanislava Práta z ulice 
Hlavní:
Jsem vlastníkem pozemků Pod Starou 
Horou, které neužívám, neboť část byla 
zabrána na výstavbu RD, něco zůstalo pod 
komunikací nebo předzahrádkou, tato si-
tuace již trvá 50 let. Co se s tím dá dělat? 
Odpověď starosty města:
Město se stará o pozemky, na kterých se 
nachází inženýrské sítě a komunikace. 
Letos proběhla v katastru digitalizace, po-
zemky byly zmapovány. Ty, které nejsou 
ve vlastnictví města, bude město dle fi nanč-

ních možností vykupovat. Ostatní majet-
koprávní vztahy k pozemkům je nutno řešit 
občanskoprávní cestou. Mimo zastavěnou 
část města řeší problematiku komplexní 
pozemková úprava, která právě probíhá.

Dotaz občana Jana Halma z ulice Her-
benova:
Mohlo by ZMě projednat kácení stro-
mu pajasanu u vjezdu do dvora radnice 
a nasadit místo něj něco vhodnějšího? 
Ze stromu létají semena, která po vyklíčení 
zaplevelují každoročně celé okolí a zahra-
dy. I tak je tento druh označen jako invazní 
dřevina, kterou je nutno likvidovat.
Odpověď starosty města:
zjistíme zdravotní stav stromu a zvážíme 
jeho vykácení.

Jitka Krátká, tajemník MěÚ

„DARY JIŽNÍ MORAVY“
            - za ochutnávkami a inspirací na zahrádkářskou výstavu…

Nový ročník této, v minulosti u nás 
tradiční a velmi úspěšné výstavy nabídne 
ukázky různých druhů ovoce a zeleniny, 
které v letošní pěstitelské sezóně vypěstují 
naši občané, zahrádkáři i velkopěstitelé. 
Výstavy se zúčastní i další vystavovate-
lé – šlechtitelské a výzkumné ovocnářské 
ústavy, řada institucí a spolků. 

Vyzýváme touto cestou Vás všechny, 
kdo projevíte zájem a ochotu představit 
své pěstitelské úspěchy, neváhejte a zapoj-
te se, rádi Vás přivítáme mezi vystavova-
teli. Součástí výstavy mohou být i květiny, 
bonsaje, kaktusy a sukulenty, vazby ze su-
chých květin, přírodní aranžmá, trávy, lé-
čivé byliny, houby…, prostě vše, co se váže 
k práci na zahradě a zahrádkaření. 

Rovněž uvítáme Vaše rady, nápady, 
inspirace a organizační pomoc týkající se 
příprav této zahrádkářské přehlídky.

Součástí výstavy bude rovněž dopro-
vodný program:
• odborná poradna pro pěstitele
• projekce a přednášky 

 se zahrádkářskou tématikou
• soutěž o největší dýni
• koutek pěstitelských zajímavostí 
 a kuriozit 
•  test znalostí pro děti a mládež
•  prodej zahrádkářských potřeb 
 a pěstitelských přebytků
•  výstava zemědělské techniky

Organizační pokyny o příjmu expo-
nátů a průběhu přehlídky Vám podrobněji 
upřesníme v dalším vydání zpravodaje. 

Město Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka a ZO ČZS Velké Pavlovice
uspořádají ve dnech 26. – 29. září 2013

podzimní výstavu ovoce, zeleniny, hroznů révy vinné, květin a další úrody.

Kontakt pro jakýkoliv Váš podnět, 
nápad, myšlenku:

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

Přejeme všem úspěšný start do nové 
pěstitelské sezóny a na podzim Vás zveme, 
ať už jako vystavovatele či návštěvníky 
na výstavu…



Velkopavlovický zpravodaj
2/2013

5

Poděkování
Chtěl bych tímto vyslovit poděková-

ní jménem svým i jménem všech obča-
nů, kteří v dané lokalitě obhospodařují 
vinice a pozemky, zástupcům města 
Velké Pavlovice, zejména pak pracov-
níkům služeb města, kteří v zimních 

a jarních měsících vyčistili a upravili 
okolí cesty na Bojanovska. 

Práce se týkaly odstranění náleto-
vých dřevin, které zužovaly vozovku 
a omezovaly rozhledové podmínky a úkli-

du odpadu po občanech, kteří bohužel 
dosud považují přírodní lokality a okolí
cest za smetiště vhodné pro vyvezení nej-
různějšího odpadu.  

Roman Franc, 
Velké Pavlovice, Kpt. Jaroše 5

Štěpkování dřevní hmoty 
(21. 2. 2013)
Pracovníci služeb města se v poslední deká-
dě měsíce února pustili do prací na údržbě 
okolí polních cest a vozovek. Na likvidaci 
odpadní dřevní hmoty hojně využili štěp-
kovacího stroje. Takto vzniklá štěpka se 
bude velmi hodit jako nastýlka neboli mulč 
ke stromům a keřovým skupinám městské 
veřejné zeleně.

Kontrola na Biocentru 
Zahájka 
(26. 2. 2013)
V úterý 26. února 2013 proběhla kontrola 
projektu „Biocentrum Zahájka“. Pracov-
nice Státního fondu životního prostředí 
zkontrolovaly veškerou dokumentaci 
i samotné provedené práce, které doposud 
proběhly. Zástupci Města Velké Pavlovice, 
SFŽP a stavebního dozoru s uspokojením 
konstatovali zvyšující se hladinu vody 
všech vybudovaných vodních ploch.

TELEGRAFICKY...

Dárek pro Dětský domov 
v Mikulově
(27. 2. 2013)

Místostarosta Ing. Zdeněk Karber a radní 
Ing. Jaroslav Benda Ph.D. předali ředitel-
ce Dětského domova v Mikulově výtěžek 
sbírky pod vánočním stromem pro potřeb-
né děti. Částku 10.200,- Kč převzala paní 

ředitelka Mgr. Lada Válková, která nastou-
pila do této funkce v srpnu loňského roku. 
Peníze budou využity na volnočasové akti-
vity pro děti, které neměly to štěstí žít v nor-
málních fungujících rodinách.

Barevné pastelky - novinka 
mezi suvenýry našeho TIC 
(6. 3. 2013)
S prvními jarními dny přišlo velkopav-
lovické Turistické informační centrum 
s další novinkou – krásným vkusným pří-
rodním suvenýrem, pestrobarevnou pas-
telkou fi rmy TUŽKA.NET. Barvu pastel-
ky si může každý vybrat dle svého přání, 
cena je symbolická, 25,- Kč/1 ks. Tužka, 
vyrobená z větviček stromů zlatohorských 
lesů v Jeseníkách, bude zajisté příjemnou 
vzpomínkou na pobyt ve Velkých Pavlovi-
cích a nebo krásným dárkem.

Štěpkovácí stroj jede na plné obrátky, 
u ranče za cihelnou.

Kontrola na projektu Biocentrum 
Zahájka za přítomnosti zástupců 
Státního fondu životního prostředí.

Ing. Jaroslav Benda Ph.D. předává 
fi nanční dar z veřejné sbírky pod vá-
nočním stromem Mgr. Ladě Válkové, 
ředitelce Dětského domova v Mikulově.

Barevná tužka - originální dárek či 
vzpomínka na Velké Pavlovice a Roz-
hlednu Slunečná.



hotelu, který má být dokončen na začátku 
léta v letošním roce.
Nabídne vinotéku, restauraci, apartmány, 
studia a rozšířené vinné sklepy pod kopeč-
kem Floriánkem. Jak vidno na snímcích je 
patrná inspirace toskánskou architektu-
rou. Dodavatelem stavebních prací je opět 
fi rma Osička z Velkých Bílovic.
Pozoruhodné je, že sadovnické úpravy 
okolí nové budovy zahradníci realizu-
jí současně se stavbou. Kamenné suché 
zídky a vysázené dřeviny již nyní zkrášlují 
celý areál.

Tři nové pohlednice města 
Velké Pavlovice 
(26. 3. 2013) 
Turistické informační centrum ve Velkých 
Pavlovicích nabízí místním občanům, 
turistům i sběratelům pohlednic tři nové 
kousky – nové pohlednice města Velké 
Pavlovice. Cena jedné pohlednice je 5,- Kč.

se pracovalo především v interiérech prá-
vě budovaných bytů pro seniory. Místní 
subdodavatelská fi rma Štambacher, s.r.o. 
zahájila v koupelnách a kuchyňských 
koutech malometrážních bytů vodoinsta-
latérské práce. Za povšimnutí rovněž stojí 
důmyslně vystavěné venkovní zídky optic-
ky oddělující jednotlivé byty, které zajistí 
seniorům větší soukromí při odpočinku 
na čerstvém vzduchu.

Třešňové stromořadí 
oslaví pětadvacetiny 
svěžím sestřihem 
(20. 3. 2013)
Pracovníci sadovnické skupiny Služeb 
města Velké Pavlovice využili příznivých 
klimatických podmínek konce měsíce 
února a pustili se do průklestu třešňové-
ho stromořadí kolem cesty ve viniční trati 
Bojanovska. Hlavním úkolem bylo proře-
zat větve, které již zasahovaly do vozovky 
a omezovaly průjezd vozidel. 
Stromořadí vysadilo JZD Velké Pavlovice 
v roce 1988 jako příspěvek ke zvelebení 
krajiny a udržení pestrosti pěstovaných 
ovocných stromů. Výsadbový materiál byl 
na zakázku vypěstován v ovocné školce 
Střední zahradnické školy v Děčíně – Lib-
verdě. Třešňové stromořadí tedy letos sla-
ví 25. výročí od výsadby.

Ze staré budovy ŠSV nový 
hotel pod Floriánkem 
(25.3.2013) 
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pav-
lovice manželů Poliakových intenzivně 
pracuje na druhé etapě přestavby areálu. 
Po dokončení provozní budovy na zpraco-
vání hroznů, výrobu, lahvovaní a expedici 
vína se začalo v loňském roce se stavbou 
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Módní show Elisha Mode 
splnila sen o proměně 
šestici žen 
(8. 3. 2013)
Módní show salonu Elisha Mode Velké 
Pavlovice byla vyvrcholením dlouhodo-
bého projektu Proměna roku 2013, jehož 
ambasadorkami byla šestice kreativních 
a inspirujících žen a zapojily se do něj 
téměř dvě stovky soutěžících. Tři nejú-
spěšnější a nejšťastnější z nich pak získaly 
celkovou proměnu v hodnotě 9.000,- Kč. 
Na módní přehlídce salonu Elisha Mode 
byl pak celý průběh proměny představen 
ve videoreportáži. Celkem šedesát mode-
lů Elisha Mode předvedla i profesionální 
modelka Eliška Bučková a celým večerem 
provázela Gabriela Partyšová.

Senioři se mohou těšit 
na moderní kuchyně 
i koupelny 
(19. 3. 2013)

V lokalitě Padělky ve Velkých Pavlovicích 
panuje čilý stavební ruch. V měsíci březnu 

Šest žen se díky Módnímu salonu 
Elisha Mode a své odvaze změnilo 
k nepoznání...

Třešňová alej na Bojanovskách.

Stará budova ŠSV se mění přímo 
před očima, každý den lze zazname-
nat značný pokrok.

Nové byty nabídnou seniorům příjem-
né soukromí nejen v interiéru, ale díky 
oddělujícím exteriérovým příčkám 
také při pobytu na sluníčku.



Hody, hody doprovody... 
(1. 4. 2013)
O Velikonočním pondělí se nám pro naše 
končiny naskytl velmi nezvyklý obrázek. 
Po nedělní vánici nás čekaly bílé Veliko-
noce, jaké bývají spíše na horách. Ještě že 
se alespoň ukázalo sluníčko. Ani mráz se 
sněhem však koledníky neodradily. Jakko-
liv nás počasí mate, propriety koledníků 
- opentlené pomlázky a výslužka -  malo-
vané i čokoládové vajíčka nenechaly niko-
ho na pochybách, že se nejedná o štěpán-
skou koledu, ale skutečně o velikonoční 
pomlázku. Téměř žádná dívka koledníkům 
s pomlázkou neunikla a nevyhnula se 
vyšlehání, čímž si zaručila svěžest pro celý rok.

Chystá se oprava poklony 
sv. Barbory
(2. 4. 2013)
Město Velké Pavlovice se dohodlo s vlastní-
kem pozemku, na kterém stojí poklona sv. 
Barbory, na provedení údržby a staveb-
ních úprav. Pan Jaroslav Kubeša, Město 
Velké Pavlovice a Městský úřad Husto-
peče – odbor regionálního rozvoje, což je 
příslušný orgán památkové péče, připraví 
podklady a po jejich vyřízení začnou sta-
vební práce na pokloně, která stojí na mís-
tě, kolem něhož po staletí vedla cesta do 
polní trati Podolky.

Co je to vlastně mokřad? Stručně a jednoduše 
řečeno se jedná o přírodní biotopy na pomezí 
vody a souše. Konkrétně se jedná o vlhké lou-
ky, nivy toků, podmáčené okraje rybníků atd. 
Pokud se na celou věc podíváme z pohledu 
rozmanitosti přírody, jde o jedny z nejbohat-
ších území, protože se zde vyskytují jak vod-
ní, tak suchozemské organismy.

Výtěžek Srdíčkových dnů 
poputuje dětem
(27. 3. 2013)
V rámci jarních Srdíčkových dnů, které 
se konaly od 25. do 27. března 2013, bylo 
vybráno studenty Gymnázia Velké Pavlo-
vice celkem 4.616,- Kč. Výtěžek této sbírky 
je určen na pomoc těžce  handicapova-
ným dětem, které jsou stabilně odkázány 
na domácí péči svých rodičů, a to k usnad-
nění nezbytné celodenní péče, kterou si 
zdravotní stav těchto dětí vyžaduje. Srdeč-
ně děkujeme za pomoc všem, kteří přispěli.

Na staré pergole 
se podepsal zub času, 
nahradila ji nová 
(28. 3. 2013)
Dvorek Turistického informačního centra 
a knihovny se dočkal nové pergoly, o její 
vybudování se zasloužili pracovníci Služeb 
města Velké Pavlovice. Pergola je již několik 
let neodmyslitelnou součástí dvorku, v tep-
lých letních měsících je takřka permanentně 
využívána turisty k odpočinku a relaxaci. 
Během posledních letních prázdnin původ-
ní dřevěná pergola značně seschla a tím, 
v kombinaci s tíhou révy vinné, která dřevě-
né kůly pergoly obrůstá, značně klesla dolů. 
Proto bylo rozhodnuto, že bude stará pergo-
la odstraněna a nahradí ji nová, vyšší, pev-
nější, z kvalitnějšího materiálu. Keře révy 
vinné byly v průběhu prací opatrně odkloně-
ny a poté se k novým kůlům vrátily zpět. 

Velikonoční sběr  
- suma sumárum 
23.543 kilogramů 
(26. 3. 2013)
V úterý dne 26. března 2013 proběhl 
na Základní škole Velké Pavlovice již po 
čtvrté sběr starého papíru, kolo přímo 
velikonoční. A vydařilo se! Naloženy byly 
plně čtyři velké nákladní automobily sběr-
ných surovin. Žáci za vydatné pomoci 
svých rodičů odevzdali celkem 23.543 kg. 
Někteří rodiče dokonce na určené datum 
sběru nečekali a sami do sběrných surovin 
sběr odvezli. Za což jim patří poděkování!

Zídky pro ještěrky 
v Biocentru Zahájka 
(27. 3. 2013)

Koncem měsíce března se začalo v Biocen-
tru Zahájka s budováním suchých zídek 
odbornou fi rmou Ekostavby Brno. Ty bu-
dou již za krátký čas sloužit jako přirozený 
úkryt pro ještěrky, střevlíky, nejrůznější dru-
hy blanokřídlého hmyzu, čmeláky a třeba 
i slepýše. Všechny práce se řídí projektem 
vypracovaným brněnskou fi rmou Atelier 
Fontes, s.r.o.. Stavbu realizuje Ekostavby 
Brno. Biocentrum Zahájka je fi nancováno z 
Operačního programu životní prostředí, jež 
je součástí Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj s mottem: PRO VODU, VZDUCH 
A PŘÍRODU. 
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Suchá zídka – Biocentrum Zahájka.

Pomlázka na sněhu - rok 2013 se 
ve Velkých Pavlovicích zapíše do dě-
jin, takové Velikonoce se u nás jen tak 
nevidí!

Práce na nové pergole na dvorku TIC 
a knihovny.
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Na ekocentru 
se besedovalo 
o proměnách krajiny 
(2. 4. 2013)
V úterý 2. dubna 2013 se ve studovně 
Ekocentra Trkmanka konala přednáška 
s následnou besedou na téma Proměny 
krajiny. Historii a současnost krajiny Vel-
kopavlovicka posluchačům přiblížili Ing. 
Marie Šmídová a pan Stanislav Prát, který 
je známý svými rozsáhlými vědomostmi 
v oblasti dějin Velkých Pavlovic i okolí. 
Tato přednáška byla úvodem k zamýšle-
nému cyklu přednášek a besed s názvem 
„Osvětové úterky“, které by přibližovaly 
historický vývoj Velkých Pavlovic v mnoha 
zajímavých oblastech.

Velkopavlovické topoly 
lékem proti alergiím 
(9. 4. 2013)
K symbolům jara v našem městě patří 
mimo jiné i kvetoucí topoly bílé – Populus 
alba u starého zámeckého rybníka. I letos 
přijeli pracovníci farmaceutické fi rmy 
Pharmallerga z Českých Budějovic, aby 
zde posbírali jehnědy s pylem, ze kterých 
se vyrábí léky proti alergiím. Urostlý topol 
bílý u rybníka tak léta pomáhá lidem, kteří 
trpí nepříjemnými projevy alergie. Proti ji-

ným letům je sklizeň jehnědů zhruba o tři 
týdny opožděna.

Okolo sýpky a budovy 
Policie ČR poklizeno, díky 
malé Ivušce i důchodcům 
(11. 4. 2013)

K jaru patří už od nepaměti generální 
úklid, vždyť i název velikonoční „Bílé so-
boty“ vychází ze skutečnosti, že byl tento 
den spojený s poklízením, bílením chalup, 
aby bylo všude na svátky jara, Velikono-
ce, nasmejčeno. Letošní mrazivé, deštivé 
a celkově nevlídné jaro nepřálo vůbec 
ničemu, úklid nevyjímaje. Navzdory 
tomu někteří nevydrželi a dali se, chlad-
no nechladno, do venkovní práce nejen 
na svých vlastních zahrádkách. Kupříkla-
du rodina Buchtova vyhrabala staré listí 
a posbírala odpadky v parčíku u budovy 
Policie ČR. Práce jim šla od ruky, jak by 
ne, když jim byla vydatnou pomocnicí je-

jich tříletá vnučka Ivuška! Pár dnů na to 
je následovali členové SPSCH Velké Pav-
lovice, tedy naši důchodci. Ti se pustili 
do úklidu prostranství s dětským hřištěm 
u sýpky. Vyhrabali staré listí, posbírali 
odpadky, ostříhali keře a přeryli zeminu 
okolo stromků. Všem aktivním pomocní-
kům s jarním úklidem veřejných prostran-
ství ve městě velmi děkujeme! 

V Biocentru Zahájka 
vznikají plazníky
(15. 4. 2013)
Dalšími objekty, budovanými v Biocentru 
Zahájka, které umožní rozmnožování pla-
zů jsou tzv. plazníky. Plazník je už podle 
jména určený plazům. U nás se jedná se 
především o ještěrky, slepýše a užovky. 
Plazník tvoří konstrukce z kulatin, jež 
jsou do sebe zapasovány tak, aby tvořily 
obdélník, do kterého jsou umístěny men-
ší větve a ty zasypány zeminou. Tím se 
mezi větvemi vytvoří velké množství sku-
lin a děr - naprosto ideální úkryt a místo 
pro rozmnožování plazů. Rozklad dřevní 
hmoty uvnitř plazníku dokáže také přilá-
kat některé druhy hmyzu.

Připomínáme 
si výročí osvobození 
Velkých Pavlovic 
(15. 4. 2013)
V pondělí dne 15. dubna 2013 si velko-
pavlovičtí připomněli již 68. výročí osvo-
bození našeho města. Na znamení úcty 
a vděčnosti obětem II. světové války byla 
k pomníku padlých položena kytice. 
Velké Pavlovice byly osvobozeny v odpo-
ledních hodinách ze směru od Velkých 
Bílovic. Při bojích o obec padlo 20 rudo-
armějců. Na následky útrap procházející 

Poklona sv. Barbory před zahájením 
opravy.

Sběr jehněd z topolů u rybníka pra-
covníky fi rmy Pharmallerga České 
Budějovice.

Biocentrum Zahájka – budování 
plazníku.Přenáška na Ekocentru Trkmanka – 

Proměny krajiny.

Dědeček a vnučka, ideální dvojka 
pro jarní úklid!



Již třetí jaro 
rodiny sázejí stromy
(22. 4. 2013)
Třetí ročník projektu „Rodina adoptuje 
svůj strom“ připadl letos přesně na Den 
Země. V parku u Trkmanky a stromořa-
dích kolem cest bylo vysazeno 26 mladých 
okrasných stromů, které dodala rodinná 
školka manželů Kolouškových z Hradčan 
u Tišnova. Ruku k dílu přiložili dědečci, 
babičky, rodiče i malé děti. Městská zeleň 
se rozrostla o celkem 42 stromů, které bu-
dou zkrášlovat Velké Pavlovice samotné 
i jejich okolí. Krásné počasí přispělo k pří-
jemné náladě v den, kdy naše Země slaví 
svátek.

Karolína Bártová, 
Věra Procingerová, 

Ing. Zdeněk Karber

Kč. Koupí hrníčku přispíváte na dobrou 
věc, pacientům postiženým vzácným a 
velmi bolestivým onemocněním EB – ne-
mocí motýlí křídel. Přidejte si k veselému 
hrníčku se zimním motivem i novinku s 
motivem blížícího se léta! Brzy si budete 
moci sbírku doplnit i o magnetku se stej-
ným obrázkem, jaký se nachází na letním 
veselém hrníčku.

Město vysadilo stovku 
stromů v nové aleji 
mezi vinicemi 
(19. 4. 2013)
Pracovníci sadovnické skupiny Služeb 
města Velké Pavlovice připravili plochy 
a vysadili mezi vinicemi Bedříška a Boja-
novska novou alej kolem cesty. V překot-
ně rychle postupujícím jaru měsíce dubna 
stihli vysadit na sto nových stromů. Alej je 
součástí regionálního biokoridoru v soula-
du s plánem, který je defi nován v komlexní 
pozemkové úpravě.

Studenti na Den Země 
sázeli stromy
(22. 4. 2013)
Studenti Gymnázia Velké Pavlovice 
na Den Země, dne 22. dubna 2013, vysadi-
li 16 vzrostlých stromů v  Biocentru Zaháj-
ka a v parku u Trkmanky. Do zeleně města 
a okolí přibyly javory babyky, javory kleny, 
duby zimní, olše lepkavé a lípy srdčité. 
To vše podle projektů Ateliéru Fontes 
a Ing. Jany Kůrové z Brna.

fronty zemřeli Josef Kostrhun, Josef Krej-
čiřík a Antonín Kunický. To však nebyly 
poslední válečné oběti. Při neopatrném 
zacházení s municí, kterou v obci zane-
chali němečtí vojáci, přišel o život Franti-
šek Procházka a zraněni byli Jaroslav Ha-
nák, Jaroslav Jaborník a Jan Kabriel.

Novinka TIC 
- VESELÝ LETNÍ 
HRNÍČEK 
z Velkých Pavlovic 
(16. 4. 2013)

Turistické informační centrum Velké 
Pavlovice přichází s další novinkou – ve-
selým hrníčkem s letním motivem měs-
tečka Velké Pavlovovice fi rmy MMTV, 
s.r.o. o objemu 1/4l. Cena za kus je 120,- 

39
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Veselý hrníček města Velké Pavlovice s 
letním motivem.

Vydatná zálivka stromků nové aleje 
mezi viničními tratěmi Bedříšky a Bo-
janovska.

Pomník padlých I. a II. světové vál-
ky na Náměstí 9. května ve Velkých 
Pavlovicích.

Nové stromky sázeli studenti…

… i rodiny.
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Zvířata máme různá, chovaná 
na maso, chovaná na mléko, chovaná 
na vajíčka. Některá však chováme pro 
jejich hebkou srst. Nemyslím tím, že 
chováme nutrie, aby jsme si mohli poří-
dit nový kožich, ale myslím tím domácí 
mazlíčky o které se staráme a nejednou 
pohladíme právě po hebké srsti.

Takový mazlíček – nebudu to „zaona-
čovat“ – takový pes ale potřebuje svoje. 
Jídlo, veterináře, kosmetiku a nevím co 
ještě všechno možné. Hlavně potřebuje 
prostor. Prostor ve kterém bude žít větši-
nu času. Některým psům postačí kotec, 
jiní se spokojí s boudou na dvorku, další 
jsou vycvičení složit tělo ke spánku v pe-
líšku v obývacím pokoji, ostatní možná spí 
v ložnici s páníčkem.

Další místo, které pes potřebuje, je 
prostor k venčení. Logicky jsou k venčení 
používány ulice, polní cesty anebo také 
parky. Já osobně se k místům před vlast-
ním domem (i jinde ve městě) snažím 
chovat tak, jako bych jej měl půjčené.

Nemám problém u domu ohrnout 
sníh (je pravda že mých šest metrů není až 

Byl jsem osloven, zda bych se zú-
častnil besídky se školáky. Protože rád 
udělám pro druhé co je v mých silách, 
hned jsem svou účast přislíbil. První, 
druhé i třetí třídě.

Abych se měl čeho chytit, rozhodl 
jsem se vyhotovit jakousi amatérskou pre-
zentaci. Při „sbírání“ témat jsem dospěl k 
závěru, že to všechno asi nebude tak jed-
noduché, jak jsem si při slibování líčil.

Při rozebírání zákona „o obecní 
policii“ by se děti asi moc nebavily. Dal jsem 
tedy na rady kantorky a připravil si podkla-
dy k oděvům strážníka či policisty a k jejich 
vybavení. Také jsem měl v plánu zmínit se o 
činnosti strážníků a policistů a okrajově ro-
zebrat chování dětí na ulici či ve škole.

První třída - ta mi dala zabrat. Ne-
předpokládal jsem velké znalosti v oblas-
ti integrovaného záchranného systému 

taková štreka :-)), zametu i kraj-
skou silnic. Nemíním prostě při 
vycházení z domu spatřit prvně 
hrst slámy od nějakého zeměděl-
ce, který si neumí zajistit náklad 
nebo kýbl písku rozhozený na sil-
nici po vydatném zimním posypu. 
Občas musím bohužel zvednout i 
něco jiného. Krabičku od cigaret, papírek 
od čokolády nebo exkrement. Pozor! Ne-
plést s experimentem!

Od exkrementu (v drtivé většině 
psího – kočičí najdeme spíš v zahrádce) 
víme, co můžeme očekávat. Nepříjemný 
puch a fl ek na dlažbě. Protože je v drti-
vé většině už rozšlápnutý. Občas, vlast-
ně pravidelně, se setkávám s informací, 
že má někdo nakáleno před domem, 
v zahrádce nebo na chodníku. Někteří 
lidé to řeší po svém, protože ví, čí pes tam 
chodí. Tento „pozdrav“ vezmou a zanesou 
před trvalé bydliště dotyčného psa. Větši-
na mi bohužel jméno neřekne a když už 
ano, tak nechce svědčit. Ani se tedy moc 
v dnešní době nedivím.

Ale, ...abych se vrátil k tomu prosto-
ru. Nemám mezi sebou kamarády, kteří 

České republiky a tak jsem se alespoň ne-
směle zeptal, zda žáci znají čísla 150, 155, 
158. K mému překvapení mi několik žáků 
precizně „majitele“ čísel odříkalo. Při-
tvrdil jsem na číslo 112. „Těsnící linka!“ 
ozvalo se ze zadních lavic.

Když jsme se věnovali oděvům poli-
cistů a strážníků, kluky ani tak nezajímala 
čepice či zelenkavé bundy „dopraváků“, 
ale především bouchačky, které měli poli-
cisté a strážníci na fotografi ích také. Sna-
žil jsem se žáky s nadsázkou přesvědčit, že 
„bouchačka“ je pendrek (obušek). S tím 
se přeci bouchá. Kluci však byli názoru ji-
ného a poopravili mě, že bouchačka je pis-
tole. Byl jsem poučený, jak se má používat 
při honění zloděje v autě, že musím při 
střílení vystrčit hlavu z okna, abych mohl 
pořádně zamířit.

A proč nemám psa? Takový REX by 
se hodil, všechny zloděje chytne, najde 

by byli zvířecími fajnšmekry (nemyslím 
teď na maso, ale na pejsky pro potěchu), 
takže nedovedu posoudit, jak to vypadá 
doma u chovatelů. Že by fl ek za vraty, tu 
a tam bobek v zahrádce, načurané v truh-
líku na dvoře? Nevím. Možná ne, možná 
jak u koho.

Jestli si necháte nakáleno v zahrádce 
nebo na dvoře v trávě, tak nemusíte zbyt-
ku spoluobčanům dokazovat, že i s tím 
jde žít.

Jestli máte doma po zvířecím mi-
láčkovi uklizeno, tak si po něm uklízejte 
i při procházkách, protože většině národa 
„cizí“ lejna v zahrádce vadí a sami si ho 
tam neudělají :-).

Jestli už uklízíte, děkujeme.

Petr Hasil

  Máme rádi zvířata, 
                    protože jsou chlupatá...

Beseda městského strážníka se školáky

Tísňová telefonní linka 112 platná 
v rámci celé Evropské unie a trio důleži-
tých telefonních čísel – hasiči 150, rych-
lá záchranná služba 155, policie 158.
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Vážení občané! 
V rámci druhého vydání Velkopavlovické-
ho zpravodaje ročníku 2013 jsme oslovili 
členy Zastupitelstva města Velké Pavlovi-
ce s následující otázkou:

„Víte, co v současné době tíží naše obča-
ny? S jakými problémy či tématy se na Vás 
v roli člena zastupitelstva města nejčastěji 
obracejí?“

Na výzvu zareagovali pouze tři zastupi-
telé – Ing. Jaroslav Benda Ph.D za SNK, 
Lubomír Zborovský za KDU-ČSL a Ing. 
Marie Šmídová za KSČM. 

  Ing. JAROSLAV BENDA Ph.D. (SNK)

-  rychlá a bezuzdná jízda motorových
  vozidel po ulici Hlavní, Pod Břehy 
 a Nádražní, která se děje bez zájmu 
 policie
-  absence provozu kina a jeho žalostný
  stav
-  rušení nočního klidu především v okolí
  sklepů (penzionů), a to převážně u čle-
 nů vinařského spolku
-  parkování návštěvníků penzionů na ve-
 řejných komunikacích, které brání bez-
 pečnému provozu na místních komuni-
 kacích

NA SLOVÍČKO SE ZASTUPITELI

-  stav některých chodníků i komunikací
  na území města včetně cest polních
-  kontrola průběhu a s tím související
  stavební dozor na jednotlivých přelož-
 kách inženýrských sítích na pozemcích
  města zejména v ulici Pod Břehy, 
 Brněnská
-  stav zaplavených a zarostlých příkopů 
 s odpadky, ty by měli být funkční 
 na celém katastru, neboť lidé již dosta-
 tečně pozemky zatravnili
-  rozrůstající se nekázeň především řidi-
 čů terénních motocyklů a čtyřkolek,
  kteří nerespektují jízdu po veřejných
 komunikacích a velmi často vjíždějí 
 do soukromích pozemků, které silně
  poškozují a plaší zvěř a s tím spojená
  hlučnost jejich miláčků
-  otázka na výstavbu RD v obci - zda
  bude někdy výstavba rodinných domů
  organizována jako architektonický 
 celek, nebo se to bude i nadále rozšiřo-
 vat jako „čajové písmo“ a město vždy
  zařídí inženýrské sítě
-  a závěrem si jeden spoluobčan posteskl:
  „Z celkového pohledu na rodnou hrou-
 du jsem nějak rozhozen a jaksi se v tom 
 nemůžu vyznat - Toskánsko, tančící
  penziony, sila, budovy Vinia, Drůbe-
 žáren, ZD, bioplynky - chybí fotovoltaika. 
 Prostě jsme asi světoví. Do dnešní doby to

 asi zapadá, neboť vše řídí podnikatel-
 ské subjekty. Možná budeme mít i to
  koupaliště vyhřívané z odpadního tep-
 la některé bioplynky.“

  LUBOMÍR ZBOROVSKÝ (KDU-ČSL)

-  největší a nejčastější problém, který 
 zaznamenávám co by poznámku či
  stížnost z řad občanů našeho města, je
 nedodržování předepsané rychlosti 
 osobních automobilů - 50 km v obci,
  kterou řidiči ve své převážné většině 
 absolutně ignorují a ohrožují tak 
 bezpečnost
-  dále je nepříjemným problémem par-
 kování některých občanů u prodejny
  hospodářských potřeb u Crháků (u kos-
 tela), kde zákazník, který potřebuje 
 5 šroubků, zastaví přímo před vchodem 
 a díky tomu jiný zákazník, který potřebu-
 je zakoupit třeba padesátikilový pytel
 hnojiva, je tak nucen zaparkovat několik
  desítek metrů dál a navíc vláčet těžký 
 nákup přes křižovatku na parkoviště 
-  množí se i dotazy (avšak pouze někte-
 rých skupin veřejnosti) ohledně vybu-
 dování koupaliště, které je pro nás 
 z ekonomického hlediska zřejmě ne-
 splnitelným přáním
- samozřejmě to, co zde perfektně fun-

drogy a ještě přinese svačinu. Přesvědčo-
vat děti ve věku kolem sedmi let, že fi lm 
je jenom fi lm nemělo smysl a tak jsme si 
volně popovídali i o práci pejsků u policie. 
Debata sklouzla k domácím mazlíčkům 
a tak jsem se dozvěděl, kdo má doma ja-
kého psa, který je poslušný, který kam vy-
skočí, který koho olíže, který kdy kam ute-
če a kde dělá který pes nejraději loužičku.

Můj tahák na zpestření debaty bylo 
vybavení strážníka či policisty . Měl jsem 
s sebou pouta, obušek, slzný sprej, mini-
kameru, nášivky, odznak a na fotografi i 
také „botičku“ na auta.

Vesměs všechno toto vybavení děti 
poznaly. Pátral jsem po tom, odkud to mo-
hou znát. Seriál Simpsonovi! Ordinace 
v růžové zahradě nezůstala taky pozadu. 
Jedinou botičku z obrázku znaly děti „na-

živo“. To jsme měli na autě! Taťka za to 
platil moc peněz!

U starších žáků jsem zkoušel, zda 
ví, kdy se volá na „těsnící linku“ 112 a co 
se musí sdělit operátorům. Na tom, že je 
tísňová linka univerzální a lze použít pro 
oznámení různých typů událostí jsme se 
shodli. Co vše se musí operátorům sdělit, 
nevěděl téměř nikdo. 

„Co musíte říci první, když vám ope-
rátor zvedne telefon?“, zněla má první 
otázka. 

„Dobrý den!“, zněla první odpověď. 
A tak jsem vysvětloval jak probíhá 

takové vytěžení oznamovatelů. Iniciály 
oznamovatele, místo odkud volá, co se 
stalo, zda je někdo zraněn, telefonní spo-
jení zpět, atd. Také jsem žáky poučil, že 
v případě zdravotních komplikací dove-

dou operátoři poradit jak se zachovat, jak 
postiženému člověku pomoci. Poučení 
samozřejmě byli i o tom, že je zneužití tís-
ňových linek trestné. Rozvinula se debata, 
kdo kdy kam volal. „Naše babička volala 
sanitku, ale ona nemá mobil, ona má ta-
kový černý dlouhý telefon s drátkem“, 
vysvětloval klučina, jenž si nepřál zveřej-
nit své jméno, ale redakce ho zná :-) .

Nemusím asi zmiňovat, že jsem se 
dozvěděl mnoho dalších věcí, které jsou 
pro mou práci méně či více důležité. Jmé-
na žáků straších ročníků, kteří dělají ne-
pořádek na hřišti za kostelem jsem si peč-
livě poznamenal, teď už jenom zjistit, kde 
mají třídu ti „desáťáci“.

Petr Hasil, 
strážník Městské policie Velké Pavlovice
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 guje, např. odvoz zeleného odpadu,
 sběr PET lahví, papíru, plošné čištění 
 ulic a jiného veřejného prostranství,
  lidé často už vůbec nekomentují a ne-
 chválí, protože to považují za standart
  a samozřejmost

  Ing. MARIE ŠMÍDOVÁ (KSČM)

Nejčastější dotazy našich občanů a stu-
dentů...

JARNÍ ŠLAPKA roku 2013 byla 
přesně taková, jaká má být! Prozářená 
slunečními paprsky, okořeněná dobrou 
náladou, nabitá nutkavou potřebou 
dát si konečně po dlouhé zimě do těla 
a v dětech podpořila soutěžní duch! 
Navíc uspokojila chuťové pohárky všech 
gurmánů. Vynikajícího jídla a samozřej-
mě i neodmyslitelného jihomoravského 
nápoje vína, bylo více než dost. Přestože 
se v sobotu dne 13. dubna 2013 konal již 
pátý ročník této akce, ani v tomto přípa-
dě nedopustili pořadatelé, Město Velké 
Pavlovice a prodejna ZAF Velosport, 
aby sklouzla do nevítaného stereotypu. 
Naopak! Spolu se všemi účastníky ote-
vřeli novou naučnou stezku Zastavení 
v kraji vína a meruněk.

Start akce JARNÍ ŠLAPKA 2013 
– náměstí u radnice…

Naučná stezka Zastavení v kraji vína 
a meruněk o délce cca 12 km, určená pře-
devším pěším turistům a také zdatnějším 
cyklistům, byla za účasti široké veřej-
nosti slavnostně otevřena úvodem akce 
na Náměstí 9. května před radnicí, kde se 
nachází 2 ze 14 informačních panelů. 

Starosta města Velké Pavlovice Ing. 
Pavel Procházka přizval k tomuto aktu 
hlavní realizátory prací na vybudování na-
učné stezky, paní Ing. Hanu Havlíčkovou 
– autorku grafi ky, podstatné části textů, 

PUBLICISTIKA

mnoha fotografi í a kres-
lených obrázků, projekto-
vého manažera pana Ing. 
Tomáše Havlíčka za fi rmu 
Atelier Fontes, s. r. o. Brno, 
poděkoval také fi rmě Kavyl, 
s. r. o. z Mohelna, experta 
na zpracování dřeva, která 
vyrobila dřevěné odpočívky 
po trase stezky a také mís-
tostarostu města Velké Pav-
lovice Ing. Zdeňka Karbera 
a Karolínu Bártovou z Turi-
stického informačního cen-
tra, kteří se podíleli na pří-
pravě podkladů pro panely a 
byli realizačním fi rmám po-
radci při pracích a orientaci 
v terénu. 

Nová NS Zastavení 
v kraji vína a meruněk 
zaujala…

Hned na startu akce 
bylo zjevné, že se účast-
níkům Jarní Šlapky první 
panely naučné stezky vel-
mi zalíbily. Zkoumavě je 
prohlíželi, pročítali a dle 
pokynů pořadatelů si vyzvedli letáček, 
který jim byl nejen průvodcem s nezbyt-
nou mapkou a popisem celé trasy naučné 
stezky, ale současně i formulářem pro Hru 

pro zvídavé návštěvníky, spočívající ve vy-
luštění tajenky. Kdo odpověděl na všech 
14 otázek ze všech 14 informačních pane-
lů, získal nejen dobrý pocit z krásné pro-

JARNÍ ŠLAPKA roku 2013 otevřela novou Naučnou stezku
ZASTAVENÍ V KRAJI VÍNA A MERUNĚK

-  žáky kvarty gymnázia zajímá, zda 
 v současné době existuje pro město
 evakuační plán v případě ohrožení oby-
 vatel, kam by se občané a žáci škol ukry-
 li, kdyby byl vyhlášen radiační nebo che-
 mický poplach?
-  občané se ptají, zda se plánuje výstavba
  Domova důchodců s pečovatelskou služ-
 bou, jak bylo původně v plánu
-  občané se ptají, jak je to se sklepem Eko-
 centra Trkmanka, existuje podezření, 

 že byl za podivných okolností převeden
 společnosti Lotrinské sklepy

Všem zastupitelům, kteří na námi 
položenou otázku odpověděli, děkujeme 
za spolupráci.

Za redakci 
Velkopavlovického zpravodaje

Karolína Bártová a Dagmar Švástová

Dřevěná odpočívka NS Zastavení v kraji vína a meru-
něk nedaleko poklony sv. Antonína Paduánského láká 
k příjemnému posezení s výhledem třeba na protější 
rozhlednu Slunečná. 
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cházky přírodou, ale také v závěru akce 
originální okaté razítko s logem stezky 
a malý sladký dáreček. 

Turisté, pozor! Tuto hru je možné si 
zahrát kdykoliv, po vlastní ose a neorga-
nizovaně, čímž chceme říci, že jsou u nás 
všichni zájemci o zdolání stezky vždy ví-
táni! Stačí si prázdný letáček vyzvednout 
na recepci Ekocentra Trkmanka, v jehož 
zahradě se nachází právě první panel 
celé stezky, nebo na Turistickém infor-
mačním centru a nebo dokonce i na ben-
zinové pumpě PapOil. Pak se stačí vydat 
do terénu, vyplnit tajenku a vrátit se s  ní 
na Turistické informační centrum, kde 
každý dostane stejně jako o Jarní Šlap-
ce 2013 razítko a originální dárek. Jaký? 
To je překvapení! 

Jarní putování Velkými Pavlovi-
cemi a okolím…

Nejen samotné panely naučné stezky 
padly letošním jarním šlapajícím do oka, 
prim rozhodně hrála probouzející se nád-
herná jarní příroda, prohřívající sluneční 
paprsky, úžasné daleké a jasné výhledy 
do krajiny… Objednávka pořadatelů až 
nečekaně vyšla, shůry jim poslali takové 
počasí, které si ani ve snu nepředstavova-
li. Ryzí jaro a považte, odpočívky stezky 
byly ještě před dvěma týdny pod sněhem!

V půli trasy, na myslivně a taktéž v mís-
tě jednoho ze zastavení, bylo připraveno 
malé stanoviště pro děti s přírodovědným 
kvízem. Místní myslivci pro ně připravili 
tzv. poznávačku u nás žijícího ptactva i ji-
ných živočichů a rostlin. Které dítko se zú-
častnilo, odcházelo s lízátkem v puse. 

Ti, kteří celou trasu naučné stezky 
Zastavení v kraji vína a meruněk poctivě 
absolvovali, si nejen zasoutěžili a dosta-
li dáreček, ale především do sebe nasáli 
obrovské množství informací o našem 
městě a jeho okolí. O historii, současnos-
ti, zajímavostech z přírody, fauně, fl oře, 
dověděli se o živě udržovaných lidových 
tradicích, pěstování meruněk, vinné révy, 
zemědělství, prostě v kostce, a navíc pou-
tavě, vše o Velkých Pavlovicích. 

Cíl akce JARNÍ ŠLAPKA 2013 – 
nádvoří Ekocentra Trkmanka…

Vydatná osvěta spojená s aktivním 
pohybem na zdravém čerstvém vzduchu 
unaví a i sebezdatnějšímu poutníkovi 
vytráví. Nic nebylo ponecháno náhodě! 
Na zahradě Ekocentra Trkmanka, v cíli 

výšlapu, byl připraven oběd 
doslovně královský a samo-
zřejmě, opět v režii mistrů 
kotlíku a vařečky, místních 
Sokolů. Na výběr byl buď vý-
živný gulášek, nebo o něco 
odlehčenější polévka zel-
ňačka. A jako sladká tečka 
trocha exotiky! Pravé frgály 
mnoha chutí, majstrštyk 
sousedů z nedalekého Va-
lašského království upečené 
věhlasnou fi rmou Cyrilovo 
pekařství Hrachovec. 

Když je příjem, musí 
být i výdej! Třeba tancem 
na country hudbu, nejlépe 
v živém podání, o kterou se 
postarala velkopavlovická 
country skupina Colorado. 
Nechybělo ani milé a veselé 
předtančení v podání ma-
lých školkaříčků tančících 
v Baby country kroužku 
při MŠ, jež sklidilo obrov-
ský potlesk a v mnohých 
podpořilo chuť si také za-
tančit. Jako první převzali 
od dětí pomyslnou štafetu 
Přátelé country, velkopav-
lovická taneční skupina, 
jejíž členové při zaslechnutí 
prvních tónů muziky divo-
kého západu prostě sedět 
nedokáží! V mžiku zaplnili 
v jednotném slušivém cyk-
listickém kostýmku ZAF 
Velosport travnatý taneční 
plac a dali se do víru tance! 

Vinná tečka za JAR-
NÍ ŠLAPKOU 2013 
– 50. jubilejní výstava 
vín ČZS…

Jarní Šlapka 2013 je 
akcí Velkých Pavlovic, ko-
lébky jihomoravského vi-
nařství, tak se nabízí zvídavá 
otázka, kam se nám to víno 
podělo? Odpověď je nasna-
dě, tentokrát se schovalo do 
podzemního labyrintu Vin-
ných Sklepů Františka Lotrinského, kde 
se taktéž v sobotu dne 13. dubna 2013 ko-
nala již 50. jubilejní výstava vína Českého 
zahrádkářského svazu Velké Pavlovice. 

Vězte, vybírat bylo skutečně z čeho! 
V katalogu bylo uvedeno 551 vzorků ma-

lých vinařství i velkých vinařských fi rem. 
Chodbami sklepů celý den proudili milov-
níci vína se skleničkou a katalogem v ruce 
a ochutnávali, diskutovali, chválili a také 
se mohli zaposlouchat a nebo si i zazpí-
vat s mládežnickou cimbálovou muzikou 

Kulturní program Jarní Šlapky 2013 patřil jako vždy 
country hudbě v podání místní kapely Colorado...

... veselé předtančení pak dětem z Baby country 
kroužku při mateřské škole.

Jubilejní 50. výstavy vín ČZS se zúčastnil i Lubo-
mír Stoklásek, z pořadatelů pak nesměli chybět Jan 
Havránek a Ing. Pavel Lacina (na snímku zleva).
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Není snad mezi námi jediného vel-
kopavlovičáka, který by neznal paní 
učitelku Jarošovou. Mnohé z nás uči-
la co by pedagožka na základní škole 
a nebo vedla v pěveckém sboru dospě-
lých i dětí. 

Přestože je již na zaslouženém dů-
chodovém odpočinku, zahálet nedokáže. 
Když nepracuje na své oblíbené zahrádce, 
nevyjde si na vycházku, nepečuje o svá 

milovaná pravnoučátka, věnuje se malým 
děvčatům zpívajícím v dívčím sborečku.

Paní Jarošová je takové milé zá-
řící sluníčko, které potkáme-li na ulici, 
pohladí naši duši. Pro každého má přívě-
tivé slůvko, nikdy se nemračí. A děvčata 
ze sborečku, ty ji přímo milují! Nejenže je 
dokáže naučit spoustě krásných písniček, 
ale také umí vyprávět... 

Co by to byla hodina zpěvu bez 
příběhu? Bez poutavého příběhu ze živo-

ta, vždy s nějakým tím poučením či vese-
lou pointou na závěr? To byste měli vidět 
ty dychtivé oči dětí, když se doma dají 
do překotného tlumočení historek svým ro-
dičům. A to je právě přesně to, na co budou 
celý život vzpomínat, na krásně strávený 
čas s milou paní učitelkou Jarošovou... 

Paní Jarošová se celý svůj život věno-
vala dětem, celých šedesát let docházela 
den co den do školy. Nyní se společně s ní 
ohlédneme a necháme ji vyprávět...

1. 1. září 1953 po absolvování Střední 
pedagogické školy v Brně jste na zákla-
dě takzvané umístěnky nastoupila jako 
devatenáctiletá začínající učitelka na 
Základní osmiletou školu v Ženklavě 
na okrese Frenštát pod Radhoštěm. Co 
nejvíce utkvělo ve Vašich vzpomínkách
z tohoto období?

Musela jsem opustit svůj domov 
v Brně - Tuřanech, rodiče a tři brat-
ry. Lidé tehdy žili skromně, nic nebylo 
k dostání. Byla jsem zpočátku ubytovaná 
ve staré škole 6. - 8. ročníku v malém ka-
mrlíku, kde jsem měla k dispozici jen po-
stel, skříň, stůl a židli, lavór na plechovém 
stojanu a džber na vodu. Také kamna, ve 
kterých jsem neuměla zatápět, protože 
doma už jsme měli plynové topení. V noci 
jsem se tam strašně bála. Druhá školní bu-
dova 1. - 5. ročníku, kde jsem vyučovala, 
byla krásná, nová, jejím projektantem byl 
tatínek slavného malíře Zdeňka Buriana 
z Kopřivnice. Ve stejném roce jako já 
dostal umístěnku na ženklavskou školu 
i můj budoucí manžel František Jaroš, zde 

Všichni mí žáci jsou „moje děti“, 
říká s úsměvem Květoslava Jarošová

při ZUŠ Velké Pavlovice, která s tempe-
ramentem a přirozeností sobě vlastní celé 
odpoledne neúnavně vyhrávala. 

Odpoledním hřebem výstavy bylo vy-
hlášení Šampiona výstavy a vítězů jednotli-
vých odrůd s předáním ocenění a diplomů. 
Ceremoniál uvedl Ing. Pavel Lacina, před-
seda ČZS V. Pavlovice s Janem Havrán-
kem, jednatelem spolku a starostou měs-
ta V. Pavlovice Ing. Pavlem Procházkou. 
Spolu s hosty, mezi kterými byl Ing. Jan 
Hajda, senátor Senátu Parlamentu České 
republiky, Lubomír Stoklásek, místopřed-
seda představenstva fi rmy Moravská Agra, 
a. s. a místní farář P. ThLic. Marek Kardac-
zyński, poblahopřáli nejúspěšnějším vina-

řům 50. jubilejní výstavy, vyjádřili uznání 
nad jejich prací a nešetřili slovy obdivu na 
adresu skvělých vítězných vín.

Titul Šampion výstavy získalo víno 
Ryzlink rýnský 2009 – Zdeněk Bálka Vel-
ké Pavlovice, Vítěz bílých vín Sauvignon 
2012 – Petr Hercog Hustopeče, Vítěz 
růžových vín Svatovavřinecké rosé 2012 
– David Štefka Velké Pavlovice, Vítěz čer-
vených vín Rulandské modré 2011 – Petr 
Koráb Boleradice a Vítěz interspecifi c-
kých vín Golubok 2012 – František Meli-
char, Velké Pavlovice.

Po přečteních těchto řádků je jed-
noznačné, že na akci JARNÍ ŠLAPKA 

2013 nechybělo nic, co pořadatelé předem 
avizovali, dokonce i to krásné slunečné 
počasí překvapivě dorazilo! Cykloturistic-
ká sezóna ve Velkých Pavlovicích je otevře-
ná a to navíc se zbrusu novým bonusem 
– naučnou stezkou Zastavení v kraji vína 
a meruněk. 

Tak tedy hurá, dohustěte kola a šlápněte 
do pedálů a nebo si nazujte turistickou 
obuv a hoďte batoh na záda.

Velké Pavlovice vám nabízí plnou náruč 
zážitků, každoročně obohacenou o něja-
kou tu novinku!

Karolína Bártová

Paní učitelka Květoslava Jarošová a „její děti“.
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Zahradnická fakulta Mendelovy uni-
verzity v Brně uspořádala seminář 
u příležitosti životního jubilea profeso-
ra Ing. Zdeňka Vachůna, Dr.Sc. s ná-
zvem „Ohlédnutí za půlstoletím česko-
slovenského šlechtění meruněk“.

Ve čtvrtek 21. března t.r. se v Lednici 
na semináři sešli kolegové a spolupracov-
níci pana profesora Vachůna jak z naší 
země, tak ze Slovenska a Maďarska. Pro-
fesor Dr. Ing. Boris Krška, který seminář 
řídil, přečetl i zdravice od kolegů z Číny, 
Francie, Rakouska a Ukrajiny.
Pan profesor Vachůn se narodil 17. břez-
na 1933 v obci Nové Osady na Slovensku 
v zemědělské rodině. Po absolvování gym-
názia studoval na Vysoké škole polno-
hospodárské v Košicích a dále na Vysoké 
škole zemědělské v Brně na zahradnic-
kých oborech v Lednici, kam v roce 1960 
nastoupil jako asistent na Katedře ovoc-
nictví a vinařství.

Intenzivně se věnoval klonové selekci 
meruněk se závěry v disertační práci 
v roce 1966. Docentem byl jmenován 
v roce 1989 a habilitován byl v roce 1993.  
Doktorát získal v roce 1991 na univerzitě 
v Kragujevaci v Jugoslávii. V roce 1995 ho 
prezident Václav Havel jmenoval profeso-
rem ovocnictví.
Výzkumná činnost profesora Vachůna je 
zaměřena na pěstování a šlechtění meru-
něk, na hodnocení světového sortimentu 
a lokálních odrůd. Za dobu své pedago-
gické činnosti vychoval tisíce studentů, 
kterým vštěpoval nadšení pro obor ovoc-
nictví, vědeckou i šlechtitelskou práci.
Významná kapitola práce profesora Va-
chůna má souvislost s Velkými Pavlovi-
cemi, kde na Šlechtitelské stanici vinař-
ské zahájil po roce 1960 selekční práce 
na Velkopavlovické meruňce. Navázal 
na práci školního ředitele Aloise Václava 
Horňanského, který v roce 1925 se svými 
spolupracovníky vysadil sad namnožený 

z nejlepších stromů meruněk ve Velkých 
Pavlovicích.
Profesor Vachůn ve třech cyklech selekce 
na kvalitu a zdravotní stav vybral klony Vel-
kopavlovické, které posunuly odrůdu vý-
razně kupředu. Byly to klony LE 6/1, 10/1, 
11/1,12/1, v druhém kole LE – 6/2, 9/2, 
11/2, 12/2. 19/2. Za nejlepší je považován 
klon LE 12/2, který je zapsán ve Státní od-
růdové knize. Ve třetím kole přibyly ještě 
klony LE – M – 45, 48, 6/1 P, 7/1 P.
Pan profesor vzpomínal i na ty, kteří mu 
byli ve Velkých Pavlovicích nápomocni, 
především vedoucí stanice Ing. Jaroslav 
Horák, pan Viktorin,  ředitel školy Fran-
tišek Lacina, předseda JZD pan František 
Šelle a hlavně pan Stanislav Horáček, ve-
doucí ovocnářského střediska družstva, 
kde byly klony Velkopavlovické také vysa-
zeny a ověřovány.
Profesor Vachůn udělal pro odrůdu Velko-
pavlovická obrovský kus práce a patří mu 
za to velký dík našeho města.

Šlechtitel meruněk profesor Vachůn slaví jubileum

jsme se spolu poprvé setkali a po roce se 
vzali. Naše manželství trvalo 54 let.

2. Jak vypadala Ženklava 8 let po II. svě-
tové válce?

Ženklava byla osídlenecká vesnice, stá-
ly tam kamenné domy i typické valašské 
dřevěnice několik set let staré. Vlaková 
zastávka byla v polích tři kilometry dale-
ko od vsi. Autobusy nejezdily moc často, 
hlavně vozily zaměstnance na směny 
do Tatrovky v Kopřivnici a do cementárny 
na úpatí vápencové hory Kotouč, která 
byla a stále je dominantou Ženklavy.

3. S jakými dětmi jste se setkala na Va-
lašsku a jak tenkrát probíhala spolu-
práce rodičů s pedagogy a školou?

Lidé se do Ženklavy přistěhovali z růz-
ných koutů Valašska a Lašska po skon-
čení II. světové války v roce 1945 a teprve 
se tu sžívali. Učitelů si vážili a vedli i děti 
k poslušnosti. Nepamatuji si, že by za 17 
let našeho působení v Ženklavě byl s rodi-
či žáků nějaký problém.

4. V září 1970 jste začali s manželem 
Františkem vyučovat na Základní škole 

ve Velkých Pavlovicích, jaké byly Vaše 
první dojmy z nového působiště?

Po roce 1968 jsme museli ženklav-
skou školu opustit pro manželův veřejný 
nesouhlas se vstupem okupačních vojsk 
na území ČSSR a byli jsme přijati na ZDŠ 
Velké Pavlovice. Hned jsme se tu cítili jako 
doma! Pan ředitel František Lacina i uči-
telský sbor nás pěkně přijali. Ocenili jsme 
i krásy jižní Moravy a hudebnost zdejší-
ho lidu. S chutí jsme se pustili do práce 
ve škole i na veřejnosti. Založili jsme pě-
vecký sbor a tím poznali mnoho skvělých 
lidí, kteří nás naučili nejen zpívat překrás-
né slovácké písně, ale i pracovat ve vino-
hradě. Velmi jsme si vážili zpěvaček, které 
pravidelně navštěvovaly zkoušky sboru, 
přestože chodily do zaměstnání a měly 
malé děti. Zpívali jsme 25 let a získali tři-
krát II. cenu a dvakrát III. cenu v soutěžích 
pěveckých sborů Jihomoravského kraje.

5. Stále vyučujete  a máte možnost po-
znávat nejmladší generaci současných  
žáků. Jsou dnes děti jiné než dřív?

Vedu dívčí pěvecký sbor v ZUŠ a oce-
ňuji, že si děvčata najdou čas na zkoušky, 
když je teď tolik jiných lákavých příležitos-

tí pro zábavu. Dnešní děti mají všechno 
a některé si toho ani neváží.

6. Kdybyste si znovu mohla zvolit svo-
je povolání, chtěla byste být opět uči-
telkou?

Kdybych se znovu narodila, chtěla 
bych být zase učitelkou. Byla jsem na děti 
přísná, ale měla jsem je ráda, moji žáci 
byli „moje děti“!

7. Co byste chtěla vzkázat mladým 
začínajícím pedagogům? Co je nej-
důležitější při výchovně vzdělávacím 
procesu?

Děti jsou ten největší poklad, který 
na světě máme. Dejte jim svou lásku, ale 
buďte přísní a důslední. Rodičům vzkazuji 
odkaz vzácného člověka ThiDr. Dominika 
Pecky, který učil moji maminku v Brně – 
Tuřanech: „Žijte životem lásky, dobroty, 
radosti a krásy, abyste na konci života ne-
stáli s prázdnýma rukama.“

Milena Karberová 
& Karolína Bártová
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Další významnou kapitolou práce pana 
profesora je křížení - hybridizace, jak 
odrůd rozličného původu mezi sebou mezi 
sebou, tak i s použitím botanických druhů 
meruněk. V roce 1981 byly zkříženy odrů-
dy ze střední Evropy a Severní Ameriky. 
Velmi významná byla tehdy spoluprá-
ce s profesorem Houghem z New Jersey 
v USA. Další hybridizační program 
i s využitím asijských genetických zdrojů 
se v Lednici nezastavil a dnes vede tým 
profesor Dr. Ing. Boris Krška. V průběhu 
více jak 30 let bylo získáno 100.000 semen 
a z nich bylo vybráno nejlepší potomstvo, 
které obstálo v náročných dlouhodobých 
testech. Tak vznikly odrůdy patřící dnes 
do sortimentu meruněk: 
Leskora, Lejuna, Legolda, Leala, Lerosa, 
Lemeda, Marlen, Minaret, Palava a Svata-
va. K nejnovějším odrůdám patří Cande-
la, Sophia, Andrea a Betinka.

Ing. Zdeněk Karber
Zleva Ing. Zdeněk Karber,  profesor Ing. Zdeněk Vachůn Dr.Sc.
a profesor Dr. Ing. Boris Krška.

První malí nocležníci na Ekocentru Trkmanka

Pobytem žáků pátých ročníků 
Základní školy ze Ždírce nad Doubra-
vou jsme navázali na dlouhodobé 
přátelství mezi našimi městy. Třicet 
žáků se svými učitelkami absolvovalo 
dvoudenní pobyt na našem Ekocentru. 
Na oba dva dny jsme dětem  připravili 
plno zajímavých aktivit, vycházek, pro-
hlídek a enviromentálních programů.

Dětem se věnoval veškerý personál 
našeho Ekocentra. Jako první dětské 
osazenstvo v historii Ekocentra je ubyto-
val Pavel a seznámil je s pravidly chování 
a bezpečnosti. Radek provázel děti po za-
jímavých místech ve Velkých Pavlovicích, 
z ptačí perspektivy rozhledny Slunečná se 
pokochaly pohledem na další krásy a zají-
mavosti.

Školáci ze Ždírce nad Doubravou na vycházce
po okolí Velkých Pavlovic.

Děti se zúčastnily několika enviromentálních programů. 
Díky jednomu z nich se ocitly ve včelím úle.

Velký úspěch u dětí měla návštěva 
Základní školy, kde je provedl osobně pan 
ředitel RNDr. Ludvík Hanák. Děti absol-
vovaly tři  EVVO programy – „Proměny 
krajiny Velkopavlovicka“ s Ing. Marií 
Šmídovou a panem Stanislavem Prátem, 
„Cestujeme kolem světa“ a „Včelí králov-
ství“ s našimi lektorkami Lenkou, Pavlou 
a Zuzkou. O celodenní stravování se zdár-
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Seminář Moravské vinařské stezky a rozvoj turistiky

Římské legie na Moravě, beseda „Osvětového 
úterku“ na Ekocentru Trkmanka

Dne 28. března 2013 se v Kyjově 
na Moravě konal seminář v rámci česko-
-rakouské přeshraniční spolupráce s ná-
zvem „Moravské vinařské stezky a rozvoj 
turistiky v obcích na jižní Moravě“. Se-
minář se uskutečnil pod záštitou Nadace 
Partnerství, JMK, Centrály cestovního 
ruchu Jižní Morava a spolupracujícím 
rakouským mikroregionem Weinviertel.

Pozvání na seminář také přijali jed-
notliví zástupci obcí, měst a regionů 
na trasách Moravských vinařských stezek 

Ekocentrum Trkmanka a Rota-
ry klub Valtice - Břeclav uspořádaly 
16. dubna 2013 přednášku na téma 
„Římské legie na Moravě“.

S historií doby římské na území jižní 
Moravy seznámil posluchače pan magistr 
Marek Vlach z Archeologického ústavu 
České akademie věd v Brně.

Zaměřil se především na léta 161 až 
180 n.l., kdy byly na území jižní Moravy 
a západního Slovenska vedeny Marko-
manské války. V čele římských legií stál 
v poli císař Marcus Aurelius. Ten plánoval 
na výše zmíněném území, po pacifi kaci 
germánských kmenů Markomanů a Kvá-
dů, založit novou provincii jménem Mar-
komania, která by sousedila s provinciemi 
Pannonia a Noricum na území dnešního 
Maďarska a Rakouska.

Po mnoha bitvách se mu téměř poda-
řilo plán uskutečnit, ale smrt, jež ho za-
stihla u Vindobony, dnešní Vídně, učinila 
všemu konec. Jeho syn Commodus uza-

na jižní Moravě. Za Město Velké Pavlovice 
se semináře účastnil místostarosta Ing. 
Zdeněk Karber a za DSO Modré Hory 
Ing. Přemysl Pálka. Dalšími přítomnými 
byli např. projektová manažerka Anna 
Čarková z MAS Kyjovského Slovácka 
v pohybu nebo bývalý pracovník Nadace 
Partnerství a současný starosta obce Sko-
ronice Ing. Jan Grombíř, který stál u zrodu 
projetku Moravských vinařských stezek.

Mezi přednášejícími vystoupili osob-
nosti, působící v tomto oboru jež ne-
postrádají cenné zkušenosti z vinařské 

vřel s barbary nevýhodné mírové smlouvy, 
římská vojska se stáhla za Dunaj a uvolně-
né území obsadily germánské kmeny.

Na vrchu Hradisko - Burgstall nad 
zaplaveným Mušovem  již 80 let pracují 
archeologové na průzkumech tábora řím-
ského vojska. Za první republiky vedl prá-
ce Anton Gnirs, kterého velmi podporoval 
pan prezident T. G. Masaryk. Po válce stál v 
čele archeologů Jaroslav Tejral a v součas-
né době je to Balazs Komoróczy.

V táboře žilo až 30.000 vojáků 
s doprovodem. Jejich výpady do barbar-
ského území ilustrují pochodové tábory 
nalezené až u Olomouce a Hulína.

Stavby kasáren, stájí, dílen a paláců 
byly postaveny z kolkovaných cihel X. 
legie - Legio Decima Gemina Pia Fidelis. 
Analýzy dokázaly, že cihly se vypalovaly 
v cihelnách poblíže Vídně.

Velmi zajímavá je stavba nemocnice 
o půdorysu 44 x 70 metrů, která byla pro 
vojenské posádky typizovaná a zatím jich 
bylo objeveno pouze 11 na celém území, 

Magistr Marek Vlach vyprávěl
o Římanech na Moravě
s ohromným zapálením.

a turistické oblasti. Ing. Juraj Flamik 
a Ing. Luboš Kala, oba z Nadace Part-
nerství, dále Mgr. Monika Hlávková 
z Centrály cestovního ruchu jižní Morava 
a Ing. Jan Gemela z fi rmy Domovina s.r.o., 
který eviduje všech cca 3500 cykloznaček 
na jižní Moravě.

Účelem semináře bylo poskytnout 
informace o stavu a budoucnosti vinař-
ských stezek, tedy možnosti fi nancování 
ze strany JMK, možnosti propagace, nový 
systém kontroly značení a informačních 
panelů, návrh formy spolupráce mezi 

které kdysi římská říše ovládala. Pohodlí 
obyvatel tábora zajišťovalo v některých 
budovách a lázních podlahové topení - 
hypocaustum a vodovody. Pevnost byla 
chráněna příkopy a hradbami se čtverco-
vitými strážními věžemi.

Historii a současnost archelogických 
vykopávek v Mušově lze zhlédnou v Regi-
onálním muzeu v Mikulově v expozici Ří-
mané a Germáni v kraji pod Pálavou.

Ing. Zdeněk Karber

ně a s velkým úspěchem u dětí postaraly 
Maruška a Gábina.

Tímto pobytem žáků byl položen 
základní kámen spolupráce nejen mezi 

Základní školou ze Ždírce a Ekocentrem 
Trkmanka, ale i s velkopavlovickou Zá-
kladní školou. Těšil nás pohled na úsměvy 
a rozzářené oči dětí, když jsme se s nimi 

loučili a přáli jim šťastnou cestu domů 
do Ždírce. Těšíme se na další návštěvu.

Bc. Zita Dvořáková, MSC, vedoucí 
příspěvkové organizace 
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Jedna z mnoha informačních tabulek 
nové NS Zelené plíce našeho města 
umístěných u stromů po Velkých Pav-
lovicích. Věnujte jí pozornost, dozvíte 
se řadu faktů a zajímavostí.

obcemi a Nadací Partnerství pro rozvoj 
vinařských stezek v příštích letech. 

Seminář byl zakončen také diskusí, 
kde nechyběla zmínka o aktivní činnosti 
Velkých Pavlovic a Modrých Hor v rámci 

vinařské turistiky na jižní Moravě. Pořa-
datelé doufají, že byl program semináře 
pro všechny přítomné přínosný a že na zá-
kladě zde získaných poznatků zefektivní 
své počínání na poli ochrany moravských 

vinařských stezek a dalšímu postupu roz-
voje vinařské turistiky a cestovního ruchu 
na jižní Moravě. 

Ing. Přemysl Pálka

Dlouhodobý srážkový defi cit se vrátil k normálu

Byl březen skutečně tak studený? Aneb Není průměr jako průměr

Naučná stezka ZELENÉ PLÍCE NAŠEHO MĚSTA

Po katastofálním suchu, které postih-
lo náš region na podzim roku 2011 a kte-
ré trvalo až do léta 2012 se začal koncem 
února 2013 srážkový defi cit pomalu vy-
rovnávat. Zatím co od 1. listopadu 2011 
do 25. února 2012 bylo ve Velkých Pavlovi-
cích zaznamenáno pouhých 52 mm srážek, 

Během měsíce března letošního 
roku takřka všichni jednohlasně žeh-
rali na nepěkné studené zimní počasí, 
avšak... Velmi zajímavé srovnání nabízí 
údaje z meteostanice Velké Pavlovice - 
Šlechtitelská stanice. 

Například v únoru a březnu loňské-
ho roku se teploty pohybovaly od -15,4 
do 23,6 °C. Průměrná teplota pro toto ob-
dobí činila 2 °C. Ve stejném období letoš-
ního roku se teploty pohybovaly od -8,5 
°C do 16,3 °C, průměr je ale opět 2 °C.

Projekt Gymnázia Velké Pavlovice “Ze-
lené plíce našeho města“ vznikl v rámci do-
tačního programu, který fi nančně podpořil 
Jihomoravský kraj a Město Velké Pavlovice. 

Studenti gymnázia spolu s pedagogy 
a pracovníky Města Velké Pavlovice po-
stupně shromáždili informace o dřevinách 
v intravilánu města. Zaměřili se zejména na 
zmapování a zdokumentování současného 
stavu zeleně – stromů a keřů v centru Vel-
kých Pavlovic.

Studenti školy pod vedením Ing. Ol-
dřicha Tesaře získané údaje důkladně vy-
hodnotili a získané poznatky zaznamenali 

od 1. listopadu 2012 do 25. února 2013 
spadlo již 144,5 mm srážek. Tento stav je 
příznivý především pro zemědělce.

Dlouhodobý roční srážkový normál 
pro Jihomoravský kraj činí 543 mm srážek. 
Za celý rok 2011 spadlo na území JMK 442 
mm srážek, což je 81% dlouhodobého prů-

Výraznější rozdíl v teplotách nabízí 
srovnání teplot v březnu. Zatímco v loň-
ském roce činil březnový průměr 7,3 °C 
a maximální teploty poslední březnové 
dekády se pohybovaly kolem 20 °C, letoš-
ní průměr činí pouze 3 °C a teplota nad 15 
°C je pouze světlou výjimkou. 

Z teplotního hlediska však letošní 
březen zapadá do průměru a srážkově je 
s 11,2 mm dokonce pod průměrem. Podle 
dlouhodobého měření na jihu Moravy trvá v 
březnu sluneční svit okolo 110 hodin, spadne 
29 mm srážek a průměrná teplota je 3,4 °C.

do publikace, která popisuje původ, cha-
rakteristiku, využití a současný stav dřevin 
v našem městě. Samotnou publikaci 
doplňuje naučná stezka tvořena 25 kusy 
vybraných dřevin, které jsou označeny in-
formačními tabulkami obsahujícími nejen 
botanické údaje, ale i zeměpisný původ 
a stručnou charakteristiku daného druhu.

Naučnou stezku doplňují dva infor-
mační panely, z nichž jeden je umístěn v bu-
dově gymnázia a druhý v parčíku u kostela 
na ulici Dlouhá a poskytují informace o mís-
tech růstu popsaných stromů a keřů.

Věra Procingerová

měru. V roce 2012 zaznamenala meteosta-
nice Velké Pavlovice - šlechtitelská stanice 
550 mm srážek, ale na toto množství má 
nezanedbatelný vliv 127,38 mm srážek, 
které spadly v týdnu od 7. do 14. června 
2012.

Věra Procingerová

Že se nejedná o úplně nezvyklý prů-
běh března, napovídají i léty ověřené lido-
vé pranostiky, které nám dokonce slibují 
bohatou úrodu.

Březen - za kamna vlezem.
Studený marec, mokrý máj - bude humno 
jako ráj.
Březen suchý, duben mokrý a květen větr-
ný pytle obilím a sudy vínem naplní.
24. března: sv. Gabriela, archanděla. Je-li 
mráz na svatého Gabriele, bývají žně veselé.

Věra Procingerová
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Zpětný odběr spotřebičů šetří 
suroviny a energie

Centrum vzdělávání všem je tu nově pro všechny Jihomoravany

Každou hodinu odevzdají Češi 
k recyklaci více než 2900 kilogramů 
vysloužilých elektrozařízení. Každý 
den putuje k ekologickému zpracování 
tisícovka ledniček a mrazniček. Tento 
výsledek řadí Čechy na páté místo mezi 
Evropany.

Díky tomu se nám daří nejen chránit 
životní prostředí, protože staré spotřebiče 
už nekončí na černých skládkách nebo do-
konce pohozené na kraji lesa. Dosahujeme 
i významných úspor materiálů a energií.

Jen za rok 2012 se například recyk-
lací vyřazených spotřebičů získalo železo 
na výrobu 13.000 osobních automobilů. 
Ušetřilo se 14 milionů litrů ropy. Uspoře-
ná elektrická energie by vystačila na rok 
všem obyvatelům zhruba dvacetitisíco-
vého města. A díky odbornému zpraco-
vání „vysloužilců“ neuniklo do ovzduší 
290 000 000 tun CO2, takže ozonová díra 
nad námi se dál zbytečně nezvětšila.

Ekologické aspekty jsou ostatně klíčo-
vým důvodem, proč byl celý systém zpět-
ného odběru spotřebičů v celoevropském 
měřítku vytvořen. Vycházel ze zkušeností 
skandinávských zemí. Postupně jej pře-
vzaly všechny „staré“ státy Evropské unie, 
po nich i ty nové včetně České republiky. 
A Češi jsou dnes mezi nováčky na špičce. 

V jihomoravském kraji zahájila 
v březnu činnost nová instituce Centrum 
vzdělávání všem. Klade si za cíl podat 
pomocnou ruku všem, kteří tápou v pra-
covním životě a zároveň mají chuť s tím 
něco udělat. 

Centrum vzdělávání všem (CVV) 
poskytuje své služby veřejnosti zcela zdar-
ma. Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské 

Motivační program ELEKTROWINu

K dosažení těchto výsledků význam-
ně přispěl i Motivační program kolektiv-
ního systému ELEKTROWIN. Do něj 
se mohou města a obce zapojit a čerpat 
z něj fi nanční odměny již šestým rokem. 
Od roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN 
vyhlásil, z něj bylo vyplaceno už zhruba 
13 400 000 korun.

Při splnění daných kritérií může 
obec získat z Motivačního programu až 
100 000 korun za rok.

Získané peníze obce využily podle 
vlastního uvážení a potřeb především 
k lepšímu zabezpečení sběrných dvorů 
a jiných sběrných míst, zkvalitnění jejich 
obsluhy, a tím současně ke zvýšení množ-
ství zpětně odebraných spotřebičů.

Co domácnost, to lednice

Z nedávného průzkumu vyplynulo, 
že se Češi neobejdou bez lednice. Alespoň 
jednu vlastní všechny domácnosti.

Průměrné stáří ledničky se dnes 
odhaduje na 14 let. Starých lednic a mra-
záků se za posledních sedm let zbavila 
každá druhá česká domácnost. Přes tuto 
masivní obměnu čeká ale ELEKTROWIN 
ještě hodně práce.

ulici a veřejnost může využít jak webu 
www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické 
či emailové konzultace nebo přijít do Cen-
tra osobně.  

Služby Centra vzdělávání všem 
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studijních 
 a profesních stáží   

Nezbytnou součástí každodenního 
života jsou i pračky, kterých v českých 
domácnostech slouží 4,1 milionu. 
Mezi další nepostradatelné pomocní-
ky patří žehličky a rychlovarné konvice 
(po 3,9 mil.), nebo vysavače (3,8 mil.)

Většinu spotřebičů – lednice přede-
vším - lidé používají, dokud fungují. Bez 
ohledu na jejich parametry, například 
spotřebu elektrické energie. Vzhledem 
k cenám elektřiny se ale může tempo 
výměny starých za nové významně zrychlit. 

Největší žrouti energie
Zejména chladicí zařízení patří 

k největším domácím „žroutům energie“, 
protože jsou v chodu 24 hodin denně. Pro-
stou kalkulací tak bude nejspíš stále více 
spotřebitelů docházet k závěru, že výměna 
staré lednice za novou přinese navzdory 
pořizovací ceně nakonec úsporu.    

Ve zpětném odběru se každopádně bu-
dou tyto spotřebiče objevovat ještě dlouho 
poté, co se při prodeji nových přestane od-
děleně uvádět výše recyklačního příspěvku. 
K tomu dojde už v letošním roce. Až tedy 
přijdou při likvidaci na řadu skuteční vete-
ráni, budou se velmi hodit fi nanční rezervy, 
jež ELEKTROWIN vytvářel v uplynulých 
letech. Jen tak bude moci být i tato likvida-
ce skutečně ekologická.

Centrum vzdělávání všem provozuje 
portál www.vzdelavanivsem.cz s přehled-
nou databází všech vzdělávacích kurzů 
v Jihomoravském kraji. Ať už jde o re-
kvalifi kaci na jinou profesi nebo jen po-
čítačový či jazykový kurz, portál je nabízí 
na jednom místě přehledně seřazené po-
dle místa konání, času i ceny. 

„Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při 
vyhledávání naráží na problémy. Neví, co 

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
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První prázdniny s přírodou na Ekocentru Trkmanka

Přivítejte sluníčko v dobré kondici

Prázdninová nabídka letního 
                          dětského tábora na Morávce

Milé děti předškolního a školního 
věku, vážení rodiče! 

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice 
si vás dovoluje oslovit s nabídkou dětských 
letních příměstských i pobytových táborů 
s enviromentálním programem pro období 
letních školních prázdnin roku 2013. 

Týdenní příměstské tábory ve dvou 
srpnových turnusech jsou určeny dětem 

Po dlouhé a únavné zimě jsou naše 
těla zdevastována a unavena. Pokud se 
máte chutě pustit do jarních prací, máte 
možnost své unavené tělesné schránky 
nabudit vhodnou masáží, která Vám uvol-

Táborníci, letní prázdninoví har-
covníci, zbystřete! 

Také letos opět pořádáme letní dětský 
tábor v Morávce v Beskydech! Jedná se 
o stanový tábor s celodřevěnými podsada-
mi. Termín? Od 21. července do 2. srpna 
2013; Cena? 3.300,- Kč.

V ceně je zahrnuta doprava, ubyto-
vání, stravování (5x denně), materiálně-

předškolního věku (cena příměstského 
tábora je 1.775,- Kč), týdenní pobytové 
tábory s nocováním v moderně zařízených 
prostorách ekocentra ve čtyřech červen-
cových turnusech jsou určeny školákům 
od 1. až do 9. ročníku základní školy (cena 
4denního turnusu 1.300,- Kč, cena 5den-
ního turnusu 1.500,- Kč).

Více informací o táborech poskytne 
Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice 

ní zatuhlé svalstvo, klouby a povzbudí 
Vaši mysl.

Začne turistická sezóna a nožky si 
zaslouží dobrou údržbu, kterou Vám za-
jistí pedikérské ošetření, při kterém nohy 

-technické zajištění tábora a celotáborové 
hry. Lékař je v místě.

Provozovatelem tábora je Pionýr Bys-
třice pod Hostýnem, organizačně zajišťuje 
tábor Ing. Marie Šmídová.

Přihlášku můžete stáhnout z interneto-
vých stránek tábora www.moravka.hu.cz, 
nebo vyzvednout na Gymnáziu Velké Pavlo-
vice u Ing. Marie Šmídové.

na tel.: +420 519 325 313, e-mailu: info@
ekoncentrum-trkmanka.com a webových 
stránkách 
www.ekocentrum-trkmanka.com.

Velmi se na malé táborníky a zájem 
ze strany rodičů těšíme!

Bc. Zita Dvořáková, 
MSc, vedoucí Ekocentra Trkmanka 

Velké Pavlovice

vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak 
a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti 
k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. 
To, co nenajdeme v databázi, poptáme 
u odborníků. Jde nám o to, aby každý, kdo 
projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem 
nebo dobrou radou,“ říká informační spe-
cialistka Centra Hana Rozprýmová. 

Centrum vzdělávání všem poskytuje 
zdarma také kariérní poradenství. „Když 
člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže 
najít kvůli nedostatečné kvalifi kaci, nebo 
má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu 
snažit pomoci při osobních konzultacích, 
s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší 
životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvět-

luje kariérní specialistka CVV Veronika 
Šuráňová. 

Poslední službou, kterou CVV nabízí 
veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují 
totiž stipendijní programy, které umožňu-

jí vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit 
si tak kvalifi kaci. Studijní i odborné stáže 
jsou řešením například pro ty, kteří nemo-
hou najít uplatnění, včetně absolventů. 
Pracovníci CVV mají přehled o podpůr-
ných stipendiích a individuálních grantech 
a nabídnou veřejnosti podporu při zpro-
středkování a vyřízení zahraniční stáže. 
Právě vyřízení všech formalit lidé totiž čas-
to vnímají jako složité a odrazující. 

Kontakty Centra vzdělávání všem: 

www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

„Centrum vzdělávání všem“  - nová 
profese na míru!

Neváhejte a vydejte se s námi, čeká 
na vás úžasné dobrodružství a nezapome-
nutelné zážitky!               Ing. Marie Šmídová
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Za otcem Petrem Papouškem, 
do podhůří Vysočiny aneb Zážitek 
pro ducha i všechny smysly

PLESOVÁ SEZÓNA 2013
Studentský ples 
Gymnázia Velké Pavlovice

Studenou, ale zážitky napěchovanou 
první březnovou sobotu prožili farníci, 
kteří využili nabídky místní jednoty Orla 
a vydali se navštívit dlouholetého místní-
ho faráře P. Petra Papouška. Druhým ro-
kem působí ve farnosti Deblín, nedaleko 
Tišnova, k níž náleží řada dalších menších 
obcí. A právě Deblín byl cílem naší cesty. 

Předtím jsme ale smysly potěšili ex-
kurzí v pivovaru Černá Hora, návštěvou 
cisterciáckého kláštera Porta Coeli v Před-

V pátek dne 22. února 2013 se konal 
9. Studentský ples Gymnázia Velké Pav-
lovice. Už od středečního odpoledne jsme 
zdobili sokolovnu. Čtvrtek a pátek s námi 
trávil taneční mistr Zdeněk Chlopčík se 
svou ženou Brigitou, kteří s námi společ-
ně nacvičili polonézu. Všichni jsme byli 
překvapení, jak rychle jsme se ji naučili. 
V pátek jsme ještě dokončili poslední pří-
pravy, aby ples mohl začít.

V půl osmé večer se otevřela sokolov-
na pro veřejnost a ples byl zahájen slav-

klášteří u Tišnova zase po-
hladili ducha, a zlatým hře-
bem bylo setkání s otcem 
Petrem v kostele ve Křoví 
a v Deblíně.

Při mši svaté zpívala 
schola Boží děcka a rovněž 
zazněla píseň Cyrila Vever-
ky Pavlovický kostelíček. Deblínští farníci 
nás ohromili pohoštěním a srdečným při-
jetím, ani se nám z útulné fary nechtělo 

nostní polonézou a valčíkem 
v podání všech 16 párů. Ce-
lým pohodovým večerem nás 
provázela kapela ŠAJTAR 
z Ostravy, která svým širo-
kým repertoárem nalákala na 
parket všechny přítomné.

Velký dík za skvěle 
vydařený ples patří nejen 
jim,ale také vtipnému a mi-
lému moderátorovi Zdeňku 
Chlopčíkovi. V neposlední  řadě našim 
třídním učitelům, Mgr. Janě Lorenzové 
a Mgr. Petru Horáčkovi. Za dary do tom-
boly děkujeme našim sponzorům.

budou také promasírovány; tudíž prokr-
veny a ošetřeny vhodnými přípravky. 

Tyto dvě procedury můžete využít 
v provozovně: Pedikúra a masáže Marie. 

Nabízím několik druhů masáží, pedikúru, 
ošetřující kosmetiku a dárkové poukazy.

Na Vaši návštěvu se těší:

Marie Jurenová
Nová 13, Velké Pavlovice
tel.: 519 428 746
mobil: 723 173 446

Z FARNOSTI

KULTURA

Velkopavlovičtí farníci na mši svaté v deblín-
ském kostele, současném působišti faráře P. Petra 
Papouška.

K zahájení Studentského plesu patří vždy slavnost-
ní předtančení polonézy v podání studentů pořáda-
jících předmaturitních ročníků.

odjíždět. Za bezchybnou organizaci patří 
dík Petru Mikulicovi, Martinu Prokešovi 
a vlastně všem, kteří se výletu zúčastnili. 

Mgr. Pavla Míchalová

Studenti septimy a 3.A 
Gymnázia 

Velké Pavlovice
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Bláznivý víkend ve znamení 
ŠIBŘINKOVÉHO plesání

Dětské ŠIBŘINKY v režii 
hasičů, plné novinek 
i evergreenů

Přátelé country roztančili 
poslední bál letošní sezóny

Stalo se už pravidlem, že se jeden 
z posledních víkendů plesové sezóny 
ve Velkých Pavlovicích nese na vlnách kar-
nevalového veselí, u nás řečených ŠIBŘI-
NEK. V neděli to rozparádí děti na maškar-
ní diskotéce, předchozí sobotní večer patří 
dospělým, mnohdy až do brzkého ranního 
kuropění! Ani rok 2013 nebyl výjimkou 
a tak v sobotu večer, dne 2. března, otevře-
la místní sokolovna své brány bláznivému 
světu fantazie bez hranic a zábran. 

Úvodní průvod masek zaplnil par-
ket pestrým zástupem jednak tradičních 
bytostí ze světa pohádek, ale také ze svě-
ta nejrůznějších povolání, ať už součas-
ných nebo z dob dřívějších, nechyběly ani
bytosti navýsost morbidní, jiné hýřící vti-
pem… prostě od každého trocha. Nejen 
do pochodu průvodu, ale také k tanci, 
poslechu, zpěvu či popíjení vyhrávala 
taktéž jako rok co rok stejná a hlavně oblí-

První březnová neděle s pěkným troj-
kovým datem 3. 3. 2013 patřila ve Velkých 
Pavlovicích dětem, maskám, hudbě, tan-
ci, soutěžím, sladkostem, smíchu, pest-
robarevným balónkům, konfetám... ur-
čitě jste již uhádli, že ničemu jinému než 
karnevalu, u nás pořádaném již tradičně 
místními hasiči. 

A tak jako vždy, i letos bylo plno. Dětí 
se sešla ohromná síla, která vesele rozšvi-
tořila sokolovnu od sklepa až po půdu. Ce-
lému tomu roztodivnému hemžení vévodil 
na pódiu nesmrtelný DJ Tonny Schäffer, 
který uváděl nejen písničky, ale také řadu 
zábavných soutěží o sladké ceny. 

Pro letošek připravili hasiči – po-
řadatelé několik zbrusu nových her a 
také oprášili skoro zapomenuté soutěže 

V sobotu, dne 16. března 2013, se 
uskutečnil ve Velkých Pavlovicích posled-
ní bál, či chcete-li ples, letošní bohaté ple-

bená kapela ESSO, která dělá čest svému 
jménu. Její muzikanti jsou skutečně esa, 
zahrají totiž cokoliv, na co si jen vzpomente.

Samozřejmostí Šibřinek byla i bohatá 
půlnoční tombola, ale především hřeb ve-
čera - slavnostní vyhlášení nejlepších a nej-
nápaditějších masek. Opět další tradice 
– nebylo to lehké a jednoduché rozhodová-
ní. Nakonec padlo následující rozhřešení 
– ve skupinách braly zlato ČARODĚJNI-
CE, stříbro si odnesli AVATAŘI a bronz 
ASTERIX A OBELIX. V jednotlivcích 
zvítězil RÁKOSNÍČEK, druhou příčku 
obsadil NEADRTÁLEC, další místa udě-
lena nebyla.

Oceněným maskám posíláme ješ-
tě dodatečně obrovskou gratulaci! Také 
všem, kteří neváhali a věnovali svůj dra-
hocenný čas náročným přípravám masek, 
patří ohromný obdiv, uznání a poděko-
vání. Svou účastí nejen zpestřili, ale také 
vlastně vytvořili ŠIBŘINKY přesně tako-
vé, jaké mají být. Barevné a veselé! 

Karolína Bártová

„z archivu“. Jednou z novinek byla třeba 
„opičí dráha“ nebo přetahování lana jiš-
těným z obou stran silnými jedinci z řad 
rodičů. Ze starších her pak hasiči vyru-
kovali s prý snad nebezpečným skákáním 
v pytli. Naše děti jsou však šikovné a tak 
k žádnému pádu či zranění nedošlo. Pyt-
lovaná přinesla malým plesajícím jen a jen 
radost.

Tak jako každý rok nechyběla ani 
tombola a to, co se nepodařilo rozdat v ne-
děli přímo na maškarním bále, odputova-
lo v pondělí ráno do mateřské školy, jako 
dar malým školkaříkům. I vstupné bylo 
v tradiční výši, tedy „dobrovolné“. Jeho 
výtěžek bude využitý pro potřeby znovu 
obnoveného a velmi aktivního kroužku 
„Mladých hasičů“ při SDH Velké Pavlovi-
ce. Doufáme, že se děti i jejich dospělý do-
provod dobře bavily a že se příští rok opět 
na dětských Šibřinkách setkáme!

Karolína Bártová

sové sezóny - Country bál. Bylo by hodně 
divné, kdyby tam Přátelé country chyběli! 
Zmobilizovali tedy veškeré síly po nočním 
tahu v Brně, kde se zúčastnili jako čest-
ní hosté oslavy 10. narozenin spřátelené 
taneční skupiny Honky Tonk, přemohli 

ON Sněhurka a ONY sedm trpaslí-
ků. Na Šibřinkách není nic nemožné, 
ani si vyměnit role!

Co se týče masek, fantazii se meze 
nekladou, proto je dětský maškarák 
vždy nekonečně nápaditý a pestrý. 
Maminky jsou prostě šikulky!

ospalost, nakonec to nebylo díky hodi-
nám tréninku až tak těžké, a i druhý večer 
v pohodě zvládli. K tanci a poslechu hrála 
kapela Jižané.

Úvodem bálu se představily děti 
z místní mateřské školy, které tančí 
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Přátelé country to na Country bále opět dokonale rozjeli, 
únava z předchozího protančeného večera neměla šanci!

Ideální symbióza, Eliška za klaví-
rem, Barunka vedle něj, zvuk se bo-
hužel zprostředkovat přes stránky 
zpravodaje nedá... 

Jedno z největších dobrodružství Mo-
ravského plesu v Praze – vzájemné 
oblékání děvčat do kroje.

v kroužku s názvem Baby country. Jejich 
vystoupení sklidilo veliký úspěch. Před 
půlnocí předvedly svá představení zpě-
vačka a šest tanečnic z Moravského Žiž-
kova. Zazněla píseň Milord z repertoáru 
Edit Piaf a děvčata předvedla úžasný kan-

kán - dokonalou tečku 
za sedmičkou všech le-
tošních velkopavlovic-
kých plesů. 

Za Přátele country 
z Velkých Pavlovic 

Jana Vondrová

Velkopavlovičtí tančili na Moravském 
plese v Praze aneb Zážitek pro ducha 
i všechny smysly

Ani letošní 57. ročník Moravského 
plesu v Praze se neobešel bez velkopav-
lovické krojované chasy. Velkopavlovič-
tí krojovaní již tradičně v Praze tančí 
Moravskou besedu. Letošní ročník si 
určitě budou všichni účastníci dlou-
ho pamatovat díky přívalům sněhu, 
který v sobotu 23. února 2013 doslo-
va zasypal celou republiku. Po příjez-
du do Prahy čekalo velkopavlovické 
tanečníky dopilování nástupu přímo 
na místě, poslední nácvik Moravské be-
sedy a oblékání do slavnostních krojů.

Starosta Slováckého krúžku v Praze 
Mirek Říha přivítal přesně v půl osmé ve-
čer všechny návštěvníky, milovníky a ob-

divovatele moravského 
folklóru, mezi kterými 
byli i místopředseda Senátu České re-
publiky Zdeněk Škromach s manželkou, 
předseda Folklórního sdružení Zdeněk 
Pšenica a další osobnosti a hosté. Barevná 
škála krojů z různých koutů Moravy potě-
šila oko všech přítomných.

Na Moravském plese vystoupilo 
na třicet účinkujících souborů, sborů 
a muzik za doprovodu dechové hudby 
Podlužanka z Tvrdonic. O tradiční zatan-
čení Moravské besedy v podání tanečních 
párů z hanáckých, valašských a slovác-
kých souborů a dechové hudby Podlužan-
ka byl i tentokrát velký zájem.

Věra Procingerová

                  Hudební talent 
     ELIŠKY a BARUNKY je dar od Boha...

„Zimomriavky“ – ve slovenštině 
mají pro takový stav naprosto výstiž-
ný výraz. Přesně tento pocit zažívala 
asi většina diváků, která přišla v neděli 
v podvečer do koncertního sálu velko-
pavlovické radnice, aby zde vyslech-
la koncert posluchaček konzervatoří 
v Kroměříži a Brně. Své umění zde 
předvedly vynikající klavíristka a zá-
roveň i maturantka Eliška Vomáčková 
a studentka třetího ročníku sólového 
zpěvu Barbora Grůzová. 

Mladé umělkyně si připravily pro do 
posledního místečka zaplněný sál svých 
obdivovatelů nádherný program složený z 
děl jak českých tak i světových hudebních 
skladatelů a autorů. Z domácích „luhů 

a hájů“ zazněly tóny písní od Antonína 
Dvořáka, Ilji Hurníka, Františka Slád-
ka či Bohuslava Martinů. Ze světa pak 
ve většině případů velmi technicky nároč-
né skladby L. van Bethovena, F. Chopina, 
F. Liszta, F. Mendelssohna-Bartholdyho, 
G. F. Händela a J. S. Bacha.

Toť stručné a jasné informace o tom, 
co se na koncertě hrálo a zpívalo. Avšak 
pocit, ze kterého bude většina dojatých 
a naprosto konsternovaných posluchačů 
hodně dlouho čerpat pozitivní a povzne-
senou energii, se nedá slovy ani popsat. 
Ano, to jsou právě ty slovenské „zimo-
mriavky“... 

Při pohledu na ruce Elišky Vomáčko-
vé, které se prohání s naprostou lehkostí 
a přirozeností nad klaviaturou, zůstává 
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Večerní část Noci s Andresenem pa-
třila kvízům a hrám, v dětech se pro-
budil soutěžní duch, všechny chtěly 
být první!

Snídaně s Večerníčkem, malováním 
pohádkových postaviček a loučením... 

Závidíte? Kdo z vás už nocoval 
v knihovně?

rozum stát. Snad ani není možné, aby 
se prsty lidské ruky dovedly takto rychle 
pohybovat... a navíc vytvářet tak úžasné 
melodie, hudbu, která vám přináší tak 
silný prožitek, který cítíte nejenom jako 
emoci, ale i fyzicky. Eliška nehraje pouze 
rukama, hraje celým tělem, ona ty skladby 
prostě žije.

Stejný obdiv skláníme taktéž na ad-
resu Barunky Grůzové. Ke klavíru se 
postaví mladá dívenka, v šatičkách po-
setých květinami se na první pohled jeví 
jako křehká éterická bytost... jen do oka-
mžiku, kdy začne zpívat. Taková síla, co 

se mísí vzduchem z Barunčina hrdla, je 
při pohledu na její nevinnou skořápku 
naprosto nečekaná. Vysoké tóny střídají 
hluboké, něžný projev střídá důraz, ani 
na vteřinu není pochyb, že by snad mohl 
být některý z tónů jiný než naprosto čistý. 
V člověku se rozprostírá nekonečný klid 
a jen si vychutnává tu nádheru, křišťálový 
zpěv ve spojení s libými tóny klavíru.

A přece, nedá se to popsat, takový kon-
cert se musí prožít. Proto, pokud se Eliška 
s Barunkou rozhodnou ještě někdy po-
dobný hudební večer uspořádat, určitě se 
přijďte podívat, stojí to jednoznačně za to. 

Děvčatům za krásný a silný zážitek 
děkujeme, stejně tak i paní Mileně Karbe-
rové, ředitelce ZUŠ Velké Pavlovice, která 
koncert konaný v den s takřka magickým 
datem 3. 3. 2013 dojemným slovem uved-
la i zakončila. Vždyť právě Eliška byla její 
žačkou, kterou nejen léta hře na klavír 
učila, ale také připravovala k úspěšným 
talentovým přijímacím zkouškám na kro-
měřížskou konzervatoř.  
Elišce a Barunce patří obrovský obdiv 
a poděkováni, mají dar od Boha...

Karolína Bártová

Andersen je s Večerníčkem a dětmi kamarád, i v noci...

Víte, kdy se pod štětcem Radka 
Pilaře „narodil“ Večerníček? Víte, že 
už za pouhé dva roky oslaví půlstoletí 
svého nestárnoucího života na televizní 
obrazovce České televize? Uhádli byste, 
že se natočilo celkem 365 večerníčkov-
ských seriálů, ryzího fenoménu českých 
dětí, přesně tolik, jako je dnů v roce? 
Víte, že má tento okatý klučík, mávající 
na nás každý večer vesele z obrazovky, 
své vlastní webové stránky www.vecer-
nicek.com a že pouze jediný z Večerníč-
ků byl natočen s herci, všechny ostatní 
jsou kreslené, loutkové, animované…

Je toho spousta, co se dá o Večerníč-
ku povídat a dovědět se. A naše děti, děti 
z Velkých Pavlovic, které se zúčastnily už 
pátého velkopavlovického ročníku Noci 
s Andersenem, připadajícího roku 2013 
na noc z 5. na 6. dubna, toho už ví sku-
tečně víc než dost. Bohatý program plný 

pohádek právě z Večerníčků si pro ně peč-
livě, poutavě a zábavně připravily ruku 
v ruce paní knihovnice Mgr. Dana Růžič-
ková, členka o. s. Domino Mgr. Eva Sadíl-
ková a vedoucí SVČ při ZŠ Velké Pavlovi-
ce Ing. Lenka Bukovská.

Co to vlastně je NOC S ANDERSENEM?
Jednoduše a výstižně řečeno – jedná 

se o projekt, který má děti přimět ke čtení. 
Avšak ne příkazem „musíš“, ale otevřít 
dětem bránu, ukázat cestu. Nenásilně 
v nich vzbudit zvědavost a touhu pustit se 
sám do světa nekonečné fantazie, dobro-
družství, vědění, čtení...

Kde se vzala NOC S ANDERSENEM?
Troška statistiky neuškodí… První 

ročník se odehrál v jedné jediné knihovně 
a to v Uherském Hradišti roku 2000. Už 
rok na to, tedy v roce 2001, se uskutečnila 
první společná noc čtyřiceti českých, mo-
ravských a slezských knihoven a to díky 
obrovské popularizaci Klubu dětských 
knihoven SKIP. V roce 2002 se zapojilo 
dokonce už i 72 míst v sousední Slovenské 
republice. V roce 2003 se spalo s Anderse-
nem na 153 místech s účastí doslova me-
zinárodní – zapojila se Česká republika, 
Slovenská republika a nově i Polsko. No 
a tak bychom mohli pokračovat dál a dál, 
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VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA zavoněla jarem

Velikonoční kraslice zdobené slá-
mou nebo voskem, kolíček s jarním 
motýlkem, květináček se zajíčkem, ve-
likonočního papírového beránka na za-
píchnutí do květináče a spousty dalších 
krásných drobností a dekorací si měly 
možnost opět po roce vyrobit děti všeho 
věku na Velikonoční dílničce na radni-
ci. Tu již tradičně uspořádalo Středisko 
volného času při ZŠ Velké Pavlovice 
v čele s Ing. Lenkou Bukovskou a hoj-
ným počtem dobrovolníků z řad součas-
ných a bývalých žáků školy. 

Ani ledové a větrné počasí, které 
v neděli s datem 24. března 2013 třeba 
jen vzdáleně Velikonoce nepřipomínalo, 
neodradilo spousty dětí a jejich rodičů, 
aby opustili své vyhřáté příbytky a vyrazi-
li na velkopavlovickou radnici, společně 
strávit pěkné tvůrčí odpoledne provoně-
né jarem.

Za drobný poplatek dostalo každé dít-
ko průkaz, se kterým chodilo od jednoho 
výtvarného stanoviště ke druhému a za 
pomoci šikovných a milých instruktorů 
stříhalo, lepilo, vybarvovalo, zdobilo kras-

lice, prostě s radostí a zapálením dětem 
vlastním vyrábělo.

Velké poděkování patří především 
již zmiňované Ing. Lence Bukovské, 
která děti naučila krásnému tradičnímu 
velikonočnímu řemeslu, zdobení pestro-
barevných kraslic slámovou technikou 
a také Ing. Marii Šmídové. Ta naopak učila 
děti, kterak ozdobit kraslice typickou vel-
kopavlovickou technikou, tedy malování 
vajíček rozpuštěným voskem za pomoci 
špendlíku. Je až obdivuhodné, jak šly tyto 
náročné a velmi pracné techniky i těm nej-

třeba až do roku 2008, kdy měly v rám-
ci této akce premiéru i Velké Pavlovice, 
uskutečnil se zde totiž první ročník Noci 
s Andersenem.

Pro koho je 
NOC S ANDERSENEM určena?

Pro děti, které chtějí číst a chodí 
do druhé až čtvrté třídy základní školy. 
Vše je založeno na absolutní dobrovolnos-
ti. Kdo chce, přihlásí se. Kapacita je vždy 
omezena na určitý počet účastníků (letos 
17) a vězte, pořadník je plný za několik 
málo dnů od zveřejnění výzvy. Práce s dět-
mi je vždy velmi příjemná, jedná se totiž 
o děti, které mají o četbu a knížky skuteč-
ný zájem a to jde na první pohled okamži-
tě poznat. Děti jsou aktivní, snaží se, baví, 
dělají prostě to, co mají rády. Atmosféra 
bývá naprosto strhující, jedinečná a určitě 
nepřeháním, když napíšu, že pořadatele 
naplňuje pocitem opravdové smyslupl-
nosti této činnosti. 

Jaká byla NOC S ANDERSENEM 
roku 2013 ve Velkých Pavlovicích?

Jak už bylo řečeno, plná pohádek 
z Večerníčků. „Všechny děti potřebují po-
hádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou 
duši“, řekl autor mnoha pohádkových 
knížek, písniček a příběhů pro děti Zde-
něk Svěrák. Přesně tohoto citátu se pořa-
datelé drželi. 

Děti se prostřednictvím vyprávění, 
společného čtení, soutěží, kvízů, podívání 
se na ukázky pohádek či zpívání večerníč-
kovských písniček dověděly ohromnou 
sílu informací o seriálových postavičkách. 

Teď už ví, jak se „dělá“ Večerníček, kdo to 
na nás mluví z obrazovky, jak náročná je 
animace a také to, že anketu o nejoblíbe-
nější Večerníček vyhrály v České republice 
Krkonošské pohádky, ale v rámci celé Ev-
ropy Bob a Bobek.

Ukázka z Večerníčku Chaloupka 
na vršku děti nenápadně poučila o zvy-
cích, obyčejích a lidových pranostikách 
a také jim společně s do oken bušícími 
dešťovými kapkami připomněla, že jaro 
pořád „není tu“. Jak se vypořádat se stu-
denou královnou Zimou? Stejně jako děti 
z večerníčkovské Chaloupky na vršku, co 
takhle si vynést Moranu do Trkmanky? 
„Proč ne?“ ozvalo se jako by ze sluchátka 
Macha a Šebestové a protože v pohádkách 
je možné všechno, najednou se objevila 
uprostřed knihovny Morana! Sice dorazi-
la v negližé, ale to dětem nevadilo. Krásně 
si ji vystrojily, nakreslily jí smějící se obli-
čejík, ozdobily vejce, navlékly je na šňůru 
jako korály a pověsily je Moraně, nebo 
chcete-li Mařeně, na krk. 

Hurááá k Trkmance! A šup s ní 
do ledové vody, s Mařenou hořící v rudých 
spalujících plamenech! Jen si taky Zimo 
užij pořádné zimy, stejně jako my. My už 
chceme konečně sluníčkem prohřáté jaro!

Plameny hořící Morany uhasly, odpla-
vala pryč a děti se vydaly zpět do knihovny 
a pomaloučku už i do hajan. Předtím si 
však ještě vlastnoručně připravily večeři, 
nachystaly si pelíšky, šuply do pyžámek, 
vyčistily zoubky a co by to bylo za usínání 
mezi regály napěchovanými pohádkovými 
knížkami bez pohádky? I ta samozřejmě 
byla a pak, dobrou noc, Andersene!

Ráno byl pro děti připraven poslední 
bod programu. Každý malý čtenář měl 
za úkol nakreslit svého nejoblíbenější-
ho hrdinu z Večerníčku, vystřihnout jej 
a nalepit na obrovský společný obraz, kte-
rý zůstane jako památka na kouzelnou po-
hádkovou Noc s Andersenem vystavený 
celý následující rok v knihovně. Dětem se 
kresbičky krásně povedly, jak by ne, když 
s hrdiny svých milovaných seriálů strávily 
celý večer, noc i ráno! 

Potom už nastal čas loučení, ale 
také odměn. Všichni malí Andersenovci 
zaslouženě dostali krásnou knížku, origi-
nální pohlednici a také sladkost na cestu.  
A nejen to, to nejdůležitější se do batůž-
ku zabalit nedá, to si děti odnesly domů 
a do svého života samy v sobě – zasazené 
semínko lásky ke čtení. Budou-li ho pocti-
vě, společně se svými rodiči a učiteli, zalé-
vat a dávat mu pravidelnou výživu v podo-
bě co nejvíce přečtených knížek, bude mít 
semínko „dostatečnou vláhu“ a vyroste 
v mohutný a statný strom nikdy nekončící 
fantazie a poznání….

Karolína Bártová

PS: Děkujeme všem, kteří se jakýmko-
liv způsobem zapojili do organizace akce 
NOC S ANDERSENEM 2013 ve Velkých 
Pavlovicích. Jmenovitě Mgr. Daně Rů-
žičkové – Městská knihovna Velké Pavlo-
vice, Mgr. Evě Sadílkové – Domino, o.s., 
Ing. Lence Bukovské – SVČ při ZŠ Velké 
Pavlovice a dobrovolníkům - instruktorům 
Monice Valové, Jiřímu Sadílkovi a Dankovi 
Herzánovi.novi.
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Krajková drátkovaná krása                  
  na velikonočních kraslicích

O ZELENÉM ČTVRTKU vsadilo Ekocentrum Trkmanka
          na tradiční řemesla, pomlázky a kraslice

V rámci dalšího „Výtvarného čtvrt-
ku“ se ve velkopavlovickém Ekocentru 
Trkmanka sešla dne 14. března 2013 
snad dvacítka nadšenců s tvůrčím du-
chem, aby se pod vedením zkušené 
a zručné lektorky kurzu Ing. Marie 
Šmídové naučila nádherné a zároveň 
i velmi náročné technice zdobení veli-
konočních vajíček. Jaké? Nebyla by to 
paní Šmídová, kdyby nevzala do rukou 
tenoučký drátek. Ano, tentokrát se va-
jíčka drátkovala a přidávaly se i drobné 
skleněné korálky.

Drátkovaná výzdoba velikonočních 
kraslic, pokud se to umí, vypadá jako jem-

ná uháčkovaná kraječka. 
Tedy alespoň ta na vzo-
rech, které nám paní Šmí-
dová přinesla na ukázku 
coby inspiraci. 

Všechny dámy, malé 
holčičky i jeden šikov-
ný kluk dělali co mohli, 
ale zřejmě budou muset 
odrátkovat ještě velkou 
kupu vyfouknutých vajec, 
aby se alespoň částečně 
dopracovali na úroveň své 
skvělé paní učitelky. Nyní 
už vědí „jak na to“.

Karolína Bártová

Velikonoční brány Ekocentra Trkman-
ka se otevřely ve čtvrtek 28. března 2013 už 
ve dvě hodiny odpoledne a až do podvečer-
ní šesté hodiny zde proudily desítky tvoři-
vých jedinců dychtících nejen po možnosti 

Umíte si vlastnoručně uplést pořádně štiplavou pomlázku z proutí? Anebo si 
nazdobit kraslici voskem? Dokonce typickou velkopavlovickou technikou, což značí 
malování černých motivů na červenou kraslici? Pokud jste navštívili další z řady Výtvar-
ných čtvrtků na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, v tomto případě navíc 
s velikonočním podtitulem, máte tato dvě tradiční řemesla v malíčku, nebo přinejmen-
ším, alespoň jste si je vyzkoušeli. Stejně jako řada dětí, ale i dospělých, kteří si tuto mi-
mořádnou příležitost nenechali ujít. 

přiučit se něco nového, ale také se mnohé 
o Velikonocích a zvycích s nimi spojenými 
dovědět.

Páni kluci zamířili po svém příchodu 
rovnou do suterénu, kde se pletly pomlázky. 

Trpělivými a hlavně neuvěřitelně zručnými 
učiteli jim byli pánové Stanislav Horáček, 
Oldřich Vymazal a Pavel Krejčiřík. Svěží 
proutky v jejich rukách hrály doslova sym-
fonii a po předání svých zkušeností mladší 
generaci i pod prstíky klučíků, kteří se už 
nemohli dočkat pondělní pomlázky s pořád-
ným šmigusem. To budou děvčata pištět, až 
se budou hory zelenat! Brumlali si hoši ško-
dolibě pod vousy… 

O Velikonočním pondělí možná oprav-
du pištěly a navíc si dávaly obkládečky 
na zadničky, ale o Zeleném čtvrtku byly ješ-

menším dětem od ruky. Jak by ne, když 
měly tak výborné a trpělivé paní učitelky!

Děti nadšeně a s chutí pracovaly, ro-
diče si povídali a kdo měl chuť na něco 
sladkého, uzobával z připraveného občer-
stvení. Na Velikonoční dílničce si přišly na 
své i malé parádnice! Bylo zde totiž možné 
si u stánku mladé výtvarnice Moniky Va-
lové zakoupit šperky a přívěsky na mobil 
z FIMO hmoty a také krásné zvířátkové 

Kraslice zdobené několikero technikami a spousty dal-
ších jarních dekorací se naučily vyrábět děti na letošní 
Velikonoční dílničce na radnici. 

Paní Šmídová učí své malé i velké žačky prastarému 
řemeslu drátkování, v čase jarním došly na řadu kraslice.

maňásky vyrobené z po-
nožek.
Kdo letošní Velikonoční 
dílničku na radnici nena-
vštívil, udělal obrovskou 
chybu.
Možnost nápravy bude 
opět za rok :-)!

 
Karolína Bártová
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Ponožka + Monča + šikovné ruce = ORIGINÁLNÍ MAŇÁSEK!

Amatérští fotografové potěšili svými pohledy

Stačilo si přinést, nebo si zakoupit 
přímo na místě od Monči pestrobarevné 
ponožky, vybrat si ze spousty připra-
vených potřebných dekoračních předmětů 
a pomůcek, popadnout nůžky, lepidlo, za-
pojit fantazii a maňásci v rukou dětí i ma-
minek či babiček jenom hráli! Přestože bylo 
původně v plánu vyrobit si tři kousky vese-
lých příšerek, některá nadšená děvčata si 
jich vyrobila pomalu jednou tolik.

Na ponožkové tvoření dorazily i úplně 
nejmenší dětičky, které mají sice na tako-
vé náročnější vyrábění ještě čas, ale vůbec 
jim to nevadilo. Z hotových maňásků měly 
ohromnou radost, pozorně si je prohlíže-

Projekt se jmenoval „Uměním pozná-
váme své sousedy“ a koncem loňského roku 
jsme mohli navštívit první aktivitu vzájem-

Možná až najednou moc pěkné jarní počasí bylo příčinou menší návštěvnosti Vý-
tvarného čtvrtku na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, který se uskutečnil 
dne 11. dubna 2013. Ale ani tato skutečnost neubrala všem zúčastněným, v čele s ne-
skutečně šikovnou lektorkou slečnou Monikou Valovou, elán a chuť vyrobit si naprosto 
originální maňásky – z ponožek! Nevěříte? 

Výstavu fotografi í velkopavlovických a dalších spřátelených amatérských fotogra-
fů si mohli prohlédnout všichni zájemci ve výstavní síni Městského úřadu Velké Pav-
lovice ve dnech 28. března až 30. dubna 2013. Výstavu připravila městská knihovna 
pod záštitou města Velké Pavlovice a vznikla v rámci udržitelnosti projektu přeshranič-
ní spolupráce s partnerským slovenským městem Senica.

ly, zkoumaly a občas jsme my dospělí měli 
pocit, že v nich vidí sobě rovné kamarády.

Je obrovská škoda, že přišlo méně 
účastníků, než se očekávalo. A je to přede-
vším obrovská škoda právě pro ně, moh-
li si během necelých dvou podvečerních 
hodinek vyrobit vtipné a nápadité hračky 
a strávit příjemně čas s ostatními, v kolekti-
vu naladěných na stejnou vlnu. 

Tak tedy příště! Termíny a témata Vý-
tvarných čtvrtků jsou pravidelně zveřejňo-
vány na webových stránkách Ekocentra 
Trkmanka www.ekocentrum-trkmanka.
com a města Velké Pavlovice www.velke-
-pavlovice.cz. 

Karolína Bártová

né roční spolupráce – výstavu fotografi í 
amatérského senického Fotoklubu zde 
ve Velkých Pavlovicích. Místní fotografové 

Přesně tak se plete velikonoční 
pomlázka - letos si ji díky panu Horáč-
kovi upletla spousta kluků úplně sama. 

Věřili byste, že se i z ponožek dá vyro-
bit úžasná loutka ke hraní divadélka 
– maňásek na ruku?

Mezi děvčaty vládla během malování 
kraslic veselá nálada!

tě ke svým mužských protějškům shovívavé 
a dokonce pro ně zdobily vajíčka, za odborné-
ho dohledu své učitelky, milé a šikovné paní 
Ing. Marie Šmídové. Paní Šmídová děvča-
tům přinesla na ukázku a pro inspiraci spous-
ty nazdobených pestrobarevných kraslic 
voskovou technikou, avšak jak nezapomněla 
podotknout, pouze červená vajíčka s černým 
dekorem jsou pravá velkopavlovická.

Do vosku, aby byl vskutku černý jako 
uhel, se má správně dokonce přidávat jem-
ný popel, jak to dříve zcela běžně místní ma-
lérečky dělávaly. Dnes už stačí rozpustit na 
lžíci nad plamínkem svíčky černou pastelku 
voskovku, i když, co si budeme povídat, tra-
dice je tradice a popel je popel!

Karolína Bártová

recipročně vystavovali v prosinci v Senici 
a tuto výstavu nyní představili doma ve Vel-
kých Pavlovicích.

Představilo se 12 fotografů, celkem 
připravili na výstavu 47 barevných i černo-
bílých fotografi í. Ani prezentace slovenské-
ho fotoklubu, ani současná výstava neměly 
speciální téma, každý z fotografů se předsta-
vil pracemi, které si sám zvolil.

Své práce na současné výstavě před-
stavili fotografové Oldřich Hradský, Vilém 
Huber (Břeclav), Zdeněk Karber, Franti-
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šek Kobsa, Oldřich Otáhal, Milán Pecka, 
Ludmila Podešvová, Adam Růžička (Kos-
tice), Lukáš Růžička (Břeclav), Pavel Sed-
láček (Vrbice), Jana Vondrová a Radomír 
Zapletal.

Slavnostní vernisáž výstavy fotografi í 
„Dívejme se kolem sebe“ se uskutečni-
la ve čtvrtek 28. března. Návštěvníci, jež 
si udělali čas v tomto svátečním jarním 
období, vyjádřili svůj obdiv vystavujícím 
fotografům a také velkou spokojenost 
s připraveným kulturním programem, 
kterým byly dvě taneční variace členů 
velkopavlovické skupiny Přátelé country. 
Fotografové a tanečníci patří nerozlučně 
dohromady, neboť mezi Přáteli country 

Vernisáž výstavy fotografi í „Dívejme se kolem sebe“ zahájili 
spolu s fotografy i představitelé města. 

jsou také 3 vystavující 
fotografové. Výsta-
vu zahájil na verni-
sáži starosta města, 
Ing. Pavel Procházka.

Pokud jste se ne-
stihli na vystavené foto-
grafi e podívat, můžete 
využít další příležitosti 
v Městské knihov-
ně Břeclav, kde bude 
výstava představena 
od 3. do 30. června 2013.

Mgr. Dana Růžičková, 
knihovnice

             Komedie „Jezinky a bezinky“ 
                       umí rozesmát

O VÍNĚ PŘI VÍNĚ lákalo do podzemního vinného labyrintu

K pravidelným návštěvám divadel-
ních představení v Městském divadle 
Brno se mohou vrátit zájemci z Vel-
kých Pavlovic při akcích, které pořádá 
městská knihovna. Na loňské podzimní 
představení slavné „Charleyovy tety“ 
navázala v předvelikonoční březnovou 
sobotu návštěva detektivní komedie 
„Jezinky a bezinky aneb Arsenik a staré 
tety“. 

Tajuplný název v sobě skrývá vyni-
kající humor a skvělé výkony slavných 
brněnských hereček Zdeny Herfortové 
a Jany Gazdíkové. A nejenom těchto dvou. 
Ve své programové nabídce uvádí MDB, 

Spolek velkopavlovických vinařů Víno 
z Velkých Pavlovic pozval všechny vinaře 
a milovníky vína v sobotu podvečer, dne 
23. března 2013, na již tradiční akci s pří-
značným názvem O víně při víně, zcela 
premiérově do nových stylových prostor 

že to byl Jan Werich, 
který tuto hru viděl 
na Brodwayi a který ji 
nechal přeložit a uvést 
v Čechách poprvé 
v roce 1958. Důvo-
dem jeho nadšení byl 
fakt, že se na divadle 
ještě nikdy předtím 
tolik nesmál…!

Stejně tak se společně můžeme těšit 
na podzimní sezónu a nabídku dvou vyni-
kajících představení, které bude městská 
knihovna zajišťovat. Na činoherní scéně 
Městského divadla Brno uvidíme kome-
dii „Brouk v hlavě“, na kterou již dlouho 

Vinných sklepů Františka Lotrinského. 
Hlavním bodem programu byla ochutnávka 
vín především předchozího ročníku 2012, 
ale také hodnocení výsledků uplynulého 
vinařského roku a v neposlední řadě příle-
žitost k příjemnému popovídání a možná 

čekáme. Pro diváky všech věkových kate-
gorií je potom určena nabídka představe-
ní na hudební scéně, kterým bude v listo-
padu nebo prosince 2013 skvělý muzikál 
„Mary Poppins“.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

i zanotování si moravských lidových písni-
ček spolu s cimbálovou muzikou z Kyjova.

Letošní návštěvnost akce O víně 
při víně byla naprosto rekordní a pro pořa-
datele mile překvapivá. Oproti minulým 
ročníkům, kdy se účast počítala na desítky, 
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„O víně při víně“, akce, kde se skloňuje víno v debatách 
i vychutnávání ve všech pádech!

Třináct dalších medailí putuje do Velkých Pavlovic

III. ročník zatřiďování vín VOC Modré Hory

V pátek 5. dubna 2013 se v hotelu Cent-
ro v Hustopečích konala soutěžní přehlídka 
vín „O hustopečskou pečeť“. Velkopavlovič-
tí vinaři i tady exelovali a přivezli si celkem 
3 zlaté, 4 stříbrné a 6 bronzových pečetí.

Vinařství Baloun získalo jednu zlatou 
a čtyři bronzové pečeti, Vinařství Buchtovi 
dvě stříbrné a jednu bronzovou pečeť, Vi-
nařství Mikulica jednu zlatou pečeť, Vinař-
ství Procházka získalo jednu zlatou a jednu 
stříbrnou a Vinařství V & M Zborovský má 
jednu stříbrnou a jednu bronzovou pečeť.  
Všem úspěšným vinařstvím 
blahopřejeme!

Vinařství Baloun 
Ryzlink vlašský pozdní sběr 2012
Bronzová pečeť

Do širšího výběru v pořadí již třetího 
zatříďování vín VOC Modré Hory, které 
proběhlo v Hotelu Kraví hora v Bořeti-
cích, byly přihlášeny více než dvě desítky 
vzorků, k posouzení jich bylo doporučeno 
sedmnáct. 

Komise, tentokrát v čele s předsedou 
o. s. VOC Modré Hory Ing. Janem Stávkem, 
PhD. a členy Vítem Sedláčkem, Marcelem 
Lanžhotským, Vladimírem Zborovským 
a Leošem Horákem, vybrala nakonec pat-
náct vzorků vín. Hodnocena byla vína ze 

Vinařství Baloun
Veltlínské zelené pozdní sběr 2012
Bronzová pečeť
Vinařství Baloun
Modrý Portugal pozdní sběr 2010
Bronzová pečeť
Vinařství  Baloun
Svatovavřinecké pozdní sběr 2011
Zlatá pečeť
Vinařství Baloun
André pozdní sběr 2009
Bronzová pečeť
Vinařství Buchtovi
Ryzlink vlašský moravské zemské víno 2012
Bronzová pečeť
Vinařství Buchtovi
Veltlínské zelené moravské zemské víno 2012
Stříbrná pečeť

tří odrůd révy vinné - Frankovky, Modrého 
Portugalu a Svatovavřineckého. 

Zatřiďování proběhlo pod přísným do-
hledem zástupců Ministerstva zemědělství 
ČR z odboru rostlinných komodit, v čele 
s Ing. Antonínem Králíčkem a Ing. Pav-
lou Zajícovou. Předseda o.s. VOC Modré 
Hory Ing. Jan Stávek, PhD. společně s ta-
jemníkem Ing. Pavlem Veverkou vyjádřili 
po ukončení hodnocení spokojenost s vý-
sledky. 

Výběr byl náročný a z původního po-
čtu přihlášených vín uspěla většina vzorků. 

Vinařství Buchtovi
Veltlínské zelené moravské zemské víno 2012 
Stříbrná pečeť
Vinařství Mikulica
Modrý Portugal jakostní víno odrůdové 2011
Zlatá pečeť
Vinařství Procházka
Svatovavřinecké pozdní sběr 2011
Zlatá pečeť
Vinařství Procházka
Svatovavřinecké moravské zemské víno 2011
Stříbrná pečeť
Vinařství V & M Zborovský, v.o.s. 
André kabinetní víno 2012 
Bronzová pečeť
Vinařství V & M Zborovský, v.o.s.
Modrý Portugal výběr z hroznů 2011
Stříbrná pečeť

Věra Procingerová

Předseda DSO Modré Hory Tomáš Bílek 
ocenil spolupráci obcí a vinařů, která se sys-
témem VOC dostává novou kvalitu.

Vinaři si opět připomněli i myšlenky ini-
ciátora vzniku Modrých Hor pana profesora 
Ing. Viléma Krause CSc., který je pomá-
hal před šesti lety zakládat. Tajemník VOC 
Ing. Pavel Veverka poté oznámil výsledky. 

Výsledky dle pořadí degustovaného vzorku, 
které komise zatřídila:
•  Vinařství Baloun, Velké Pavlovice 
-  Frankovka ROSÉ 2012 – zatříděno
•  Vinařství Baloun, Velké Pavlovice 
 - Frankovka 2011 – zatříděno

se letos mohla hrubým odhadem sejít více 
než stovka milovníků vína. A nebylo výjim-
kou, že se na vinný večer do Velkých Pavlovic 
vydali i účastníci celodenních Otevřených 
sklepů v sousedních Velkých Bílovicích. 
Snad aby vína konkurenčních vinařských 
obcí porovnali a ve výsledku zjistili jediné 
– rivalita je zbytečná, velkopavlovická vína 
jsou jednoznačně nejlepší :-)!

Svěží bílá a růžová vína bez nadsázky. 
Po těch byla taková poptávka, že se musela 
v průběhu akce i navíc navážet. Nejen víny 
však byli účastníci vinného dýchánku nad-
šeni. Hledáčku jejich obdivu a slovům chvá-
ly neunikl ani v loňském roce nově vybudo-
vaný a slavnostně otevřený labyrint chodeb 

sklepů F. Lotrinské-
ho. Mnozí tyto sklepy 
navštívili zcela poprvé 
a vězte, byli mezi nimi 
turisté ze všech koutů 
celé České republiky, 
hlavní město Prahu ne-
vyjímaje.

„O víně při víně“ 
roku 2013 se nad veš-
kerá očekávání pořa-
datelů úžasně vydařilo, 
zásluhou všech, kteří 
přišli. Děkujeme a příš-
tí rok na shledanou!

Karolína Bártová
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Degustování vzorků vín odrůd Frankov-
ka, Modrý Portugal a Svatovavřinecké 
za účelem zatřídění pod značku „Vína 
originální certifi kace Modré Hory“.

Mgr. František Kynický, vedoucí Vinných sklepů Františ-
ka Lotrinského, a.s., nabízel k degustaci vynikající vína 
z jihu Moravy.

•  Leoš Horák, Vrbice 
 - Svatovavřinecké 2011 - zatříděno
•  Rodinné vinařství Jedlička a Novák, 
 Bořetice - Svatovavřinecké ROSÉ 2012 
 - zatříděno
•  PATRIA Kobylí a.s. 
 - Modrý Portugal 2011 - zatříděno
•  PATRIA Kobylí a.s. 
 - Frankovka ROSÉ 2012 - zatříděno
•  Vít Sedláček, Vrbice 
 - Frankovka ROSÉ 2012 - zatříděno
•  Vít Sedláček, Vrbice 
 - Frankovka - 2011 - zatříděno
•  Vít Sedláček, Vrbice 
 - Svatovavřinecké - 2011 - zatříděno
•  Vít Sedláček, Vrbice 
 - Modrý Portugal - 2011 - zatříděno

•  Vít Sedláček, Vrbice 
 - Cuveé MP a SV - 2011 - zatříděno
•  Ing. Jan Stávek, Ph.D., Němčičky 
 - Frankovka ROSÉ 2012 - zatříděno
•  Ing. Jan Stávek, Ph.D., Němčičky 
 - Frankovka 2011 - zatříděno
•  Vinařství Radim Stávek, Němčičky 
 - Frankovka 2011 - zatříděno
•  Vinařství Radim Stávek, Němčičky 
 - Svatovavřinecké 2011 - zatříděno 

Přejeme všem milovníkům červených mo-
ravských vín příjemné chvíle s víny originál-
ní certifi kace!

Ing. Přemysl Pálka,  
DSO Modré Hory

Páteční prosluněné odpoledne 12. dubna 2013 předznamenalo snad již jistý 
vstup do všemi očekávaného jara. Kontraktační výstava VOC vín, která se konala 
v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, přilákala milovníky vína do mikro-
regionu Modrých Hor.

Od doby existence systémů VOC 
zatím nevznikla žádná ucelená výstava 
těchto vín. Výstava byla specifi cká zatří-
děním rosé a červených VOC vín z pro-
dukce vinařů VOC MODRÉ HORY.

V tomto směru byla tedy výstava je-
dinečná zejména z toho pohledu, že vína 
prezentovali samotní sklepmistři nebo 
majitelé fi rem tak, aby byl návštěvník akce 
dostatečně obeznámen se specifi kami jed-
notlivých originálních vín. Tato vína totiž 
vyžadují zasvěcený komentář, nejlépe sa-
motných výrobců, tak, aby byla dokonale 
pochopena výrobní fi lozofi e.

Na seznamu byla tato vinařství – 
V & M Zborovský, Velké Pavlovice; Víno 
J. Stávek, Němčičky; Syfany s.r.o., Vrbice; 
Vinařství Vít Sedláček, Vrbice; Vinařství 
Leoš Horák, Vrbice; Vinařství P & R Stáv-
kovi, Němčičky; Patria Kobylí a. s.; Vinař-
ství Helena Bednaříková, Velké Pavlovice; 
Vinařství Lacina, Velké Pavlovice a Vinař-
ství Halm, Velké Pavlovice.

K ochutnání byla také vybrá-
na vína z VOC Znojmo, VOC Mi-
kulov a VOC Pálava. Výstava byla 
otevřena zdarma od 16 hodin pro od-

Kontraktační výstava VOC Modré Hory

borníky, tzn. majitele vinoték, restau-
rací, someliéry a obchodníky s vínem. 
Pro odbornou veřejnost vinaři svá vína 
prezentovali u jednotlivých stolků, za kte-
rými z jedné strany seděl vinař, prezentu-
jící víno a z druhé jednotlivý návštěvník 
této akce, kterému bylo víno prezentová-
no. Odpolední odborná část měla kon-
traktační, tedy obchodní charakter.

Pro veřejnost byly 
brány výstavy otevře-
né od 19 hodin. Pre-
zentovaná vína byla 
přesunuta do chladi-
cích boxů, ze kterých 
vinaři návštěvníkům 
nalévali. Za 250,- Kč si 
mohli přítomní zakou-
pit vstupenku, která 
zahrnovala katalog vy-
stavovaných vín a vina-
řů, degustační sklenič-
ku a vstup na besedu 
s cimbálovou muzi-
kou, během které pro-
běhla také ochutnávka 
vín z odrůd Veltlínské 

zelené a Frankovka od velkopavlovických 
a okolních vinařů, které pořádala akciová 
společnost Vinné sklepy Františka Lotrin-
ského v čele s vedoucím sklepů Mgr. Fran-
tiškem Kynickým. 

Všem pořadatelům děkujeme!

Ing. Přemysl Pálka
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Hodnocení vín pro jubilejní 50. výstavu vín ČZS 
V. Pavlovice.

Přátelé country z Velkých Pavlovic předávají vinné 
dárky a gratulace Zuzce Kovandové, „duši“ brněn-
ské taneční skupiny Honky Tonk.

První dubnová neděle roku 2013 patřila ve Velkých Pavlovicích vínu. V místní 
sokolovně se od deváté hodiny ranní hodnotily vzorky vín pro Místní výstavu vín 
ČZS. Přihlášeno bylo celkem 551 vzorků, hodnoceno a bodováno bylo však 432 vín. 
Zbylých 119 přihlášených vzorků velkých vinařských fi rem hodnoceno nebylo. Tato 
vína byla pouze připravena k ochutnání na jubilejní 50. výstavu vín pořádanou v so-
botu dne 13. dubna 2013 Českým zahrádkářským svazem Velké Pavlovice. 

Přátelé country přelomili první jar-
ní měsíc letošního roku nabitým víken-
dem. V pátek 15. března 2013 slavili 10. 
výročí jejich kamarádi z taneční skupiny 
Honky Tonk z Brna. Přátelé country se 
od nich naučili od podzimu 2009, od kdy 
se datuje jejich seznámení, spoustu tan-
ců. Postupem času došlo i na vzájemnou 
výměnu tanců. Proto byli velmi poctěni 
pozváním na oslavu tohoto kulatého výročí.

Duší a hnacím motorem Honky Tonk 
je Zuzana Kovandová, která učí country 
tance i děti v uskupení s názvem Vinohra-
ďánek, shodou zvláštních náhod je jejich 
zkušebna v ulici Velkopavlovická.

Jistě by byla škoda nevyužít takový 
potenciál během bálu. Veškeré přestáv-
ky byly vyplněny nějakým programem. 

Přátelé country slavili a tančili s Honky Tonk v Brně

50. výstava vín ČZS - ŠAMPIONEM roku 2013 byl zvolen
RYZLINK RÝNSKÝ Zdeňka Bálky z Velkých Pavlovic

Buď to bylo vystoupení nebo 
výuka. Vyvrcholením ce-
lého večera byla scénka 
s kankánem. Na jevišti se stří-
daly kapely Paradox a Gravit.

A proč nabitý víkend? 
Hned v sobotu nato se konal 
ve velkopavlovické sokolov-
ně Country bál, kde nemohli 
Přátelé country chybět! Více 
se o bále dočtete v příspěvku 
PLESOVÁ SEZÓNA 2013, 
rubrika Kultura.

Za Přátele country 
z Velkých Pavlovic 

Jana Vondrová

V letošním roce se sešel 
rekordní počet degustátorů, 
rovných jedenašedesát, což 
pořadatele velmi potěšilo a 
navíc je příjemně překvapilo, 
že se nejednalo jen o místní vi-
naře. Hodnotitelé se sjeli do-
slova ze všech koutů republi-
ky. Dorazili třeba z nejbližších 
Němčiček, dále pak z Bořetic, 
Zaječí, Kobylí, Hustopečí, 
Boleradic, Ivančic, Hýsel, Ja-
senné, Moravan, Rajhradic, 
ale i ze vzdáleného Blanska, 
Hradce Králové či Prahy. De-
gustátoři byli rozděleni do 12 
komisí. Vítězného šampiona 
pak zvolila subkomise ve slo-
žení – předseda Radomil Ba-
loun, Karel Otáhal a Jaroslav 
Bureš. Hodnotilo se 100bo-
dovou stupnicí.  

Výsledky hodnocení:
ŠAMPION  VÝSTAVY
RYZLINK RÝNSKÝ 2009
Zdeněk Bálka, Velké Pavlovice

VÍTĚZ  BÍLÝCH  VÍN
SAUVIGNON 2012
Petr Hercog, Hustopeče

VÍTĚZ  RŮŽOVÝCH  VÍN
SVATOVAVŘINECKÉ ROSÉ 2012 
David Štefka, Velké Pavlovice

VÍTĚZ  ČERVENÝCH  VÍN
RULANDSKÉ MODRÉ 2011
Petr Koráb, Boleradice

VÍTĚZ INTERSPECIFICKÝCH VÍN
GOLUBOK 2012
František Melichar, Velké Pavlovice

Za ČZS Velké Pavlovice Radek Bárta
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Přátelé country se ten-
tokrát místo na parketu sešli 
v zasedací místnosti městské-
ho úřadu, aby si v poněkud 
slavnostnějším duchu připo-
mněli události uplynulého 
roku – roku 2012. Nejenom 
že se setkávají dvakrát týdně 
v tělocvičně při nácviku a opa-
kování tanců, ale zúčastnili se 
v loňském roce 36 tanečních 
akci - bálů, country večerů 
a výuk. Nebrání se ani veřej-
ným vystoupením, i když to 
není jejich priorita. 

V sobotu 23. února 2013 se i přes 
nepříznivé počasí vydali mladí hasiči 
SDH Velké Pavlovice na uzlovací štafetu 
do nedalekých, ale kvůli hustému sněžení 
těžko přístupných, Starovic. Mladí hasi-
či jeli na štafetu teprve podruhé, ale i tak 
nebyli nervózní a byli odhodlaní se porvat 
o co nejlepší příčky.

Mladší družstvo mělo podruhé za se-
bou šťastný los a tak se prakticky bez boje 
dokázalo probojovat až do fi nálových bojů, 
kde měli trochu smůlu a možná také dopla-
tili na svou nezkušenost. Starší družstvo uz-
lovalo rychle a bez chyb, ale ani to nestačilo. 

V sobotu 16. března 2013 před 
polednem proběhlo cvičení na vyhledává-
ní osob v zakouřeném prostředí v dýchací 
technice, správný postup řešení mimo-
řádné události - požáru, seznámení se 
s objektem. Po cvičení byla zkontrolována 
také výstroj zasahujících i nezasahujících 
hasičů.

Cvičení proběhlo v bývalé jídelně 
na ul. Nádražní 3 vedle Ekocentra Trkmanka. 
V budově byla v prvním podlaží položena 
fi gurína, zapáleny tuhé podpalovače a také 
byly škrtnuty tři dýmovnice. Jedna u vchodu 

Přestože se naši mladí hasiči „rvali na krev“,
jako nováčci prozatím na stupně vítězů nedosáhli.
Do příštích soutěží jim budeme držet palce!

Přátelé country hodnotili uplynulý rok

Mladí hasiči uzlovali ve Starovicích

Hasičské cvičení v sousedství Ekocentra Trkmanka

Loni jste jejich choreografi e mohli spa-
třit na Country bále a na Májové zábavě, 
pořádané SPCCh. Jinak si rádi zatančí i „jen 
tak“ při každé příležitosti, kde hraje country. 
Nejsou jim cizí ani jiné pohybové aktivity, 
jako jsou například pěší túry, ale především 
výjezdy na kolech. Krásné, společně stráve-
né chvíle, si připomněli během promítání 
fotografi í a fi lmů z různých akcí.

Rádi a bez zbytečné nostalgie zavzpo-
mínali, ale už také spřádali plány, kam v nej-
bližších týdnech, měsících...

Více o činnosti 
Přátel country naleznete 
na: http://pratelecountry.blogspot.cz/

Jana Vondrová

Hned na začátku muselo 
jít do opravných bojů, kde 
narazilo na zkušený Stra-
chotín, a tak se s turnajem 
rozloučilo.

V jednotlivcích sahala 
na stupně vítězů Katka Pí-
šová, ale bohužel narazila 
na těžkou soupeřku, ale 
i tak je její umístění skvě-
lé. Nakonec si ještě mladí 
hasiči postavili sněhuláka 
za dodávkou hasičů z Tvrdo-
nic a jeli domů do tepla. 

Michal Procinger

a dvě v prvním podlaží. V budově byly rov-
něž ponechány dvě PB láhve.

Poplach byl hasičům nahlášen těsně 
před 11 hodinou přes operační středisko, 
tedy přes tel. č. 150. Doba výjezdu - 4 mi-
nuty, vyjíždělo se Tatrou 148 (tři hasiči) 
i MANem (pět hasičů). Na místě byla vozidla 
za cca 1 minutu. Další dva hasiči dojeli 
na místo zásahu svými vozidly.

Po příjezdu bylo zkontrolováno odpo-
jení el. energie a plynu. Vzhledem k tomu, 
že bylo v budově nedýchatelně (a nevidi-
telno :-)) byli vystrojeni dva hasiči do DT. 
S vysokotlakem byl proveden průzkum 

Přátelé country se sešli a ohlédli za svou bohatou 
činností v roce 2012.

uvnitř domu. Další hasiči vynesli láhev PB, 
která byla ihned za vchodovými dveřmi. 
Láhev byla vynesena - omakem zjištěno, že 
není potřeba chlazení. Byl natažen i záložní 
proud „C“, dým totiž vycházel i z půdy.

V prvním podlaží byl oheň uhašen, byla 
nalezena osoba - fi gurína a další PB láhev. 
Figurína jakožto člověk byla z budovy vyne-
sena (také PB láhev), budova byla odvětrá-
na přirozeně (okny) i za pomocí přetlako-
vého ventilátoru. Cvičení proběhlo úspěšně 
– jídelna protentokrát neshořela :-)!

Protože bylo v plánu, aby hasiči co 
možná nejdéle nevěděli, že jde o cvičení,  
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BŘECLAVSKÝ DENÍK, 19. února 
2013 * Velkopavlovický vinař Jiří Vala 
podniká v oboru dva roky. Za tu dobu už 
si vysloužil zlatou medaili i titul šampi-
ona. V rozhovoru pro Břeclavský deník 
Vala říká: „Nejhorší chvílí bylo krupobití 
a nálet špačků.“

BŘECLAVSKÝ DENÍK, 26. března 
2013 * Velké Pavlovice – Nad Velkými 
Pavlovicemi se rodí malé Toskánsko. Vi-
nařství od července doplní také penzion 
a restaurace.

Dvě stě milionů korun. Zhruba tolik 
bude stát břeclavského podnikatele Vladi-
míra Poliaka přeměna zanedbané Šlechtitel-
ské stanice vinařské ve Velkých Pavlovicích 
na moderní vinařské centrum. S obnovený-
mi sklepy, obří rotundou, stylovým penzio-
nem a restaurací, pálenicí, vinařským mu-
zeem a upravenou okolní krajinou. S vůní 
Toskánska.

„Právě vinohrady a sady byly jedním 
z důvodů, proč jsem odešel z Bratislavy za že-
nou do Velkých Bílovic. Našel jsem se v tom,“ 
přiznal Poliak, který dokonce před rokem 
1989 nějakou dobu vinařil.

Pak se ale začal věnovat fi nančnictví. 
K vinařství se vrátil oklikou až po osmnácti 
letech. V roce 2009 využil příležitosti a kou-
pil velkopavlovickou šlechtitelskou stanici 
vinařskou. Už za dva roky postavil novou 
výrobní halu a pustil se do rozsáhlé pře-
měny sklepů pod „šlechtitelkou“. Ty navíc 
doplnila unikátní rotunda, největší v České 
republice. Má průměr osm metrů a vysoká 
je čtrnáct metrů. „Letos přibude vinařský 
penzion André s více než padesáti lůžky, ale 

Vinaři pod lupou - Jiří Vala

Šlechtitelská stanice vinařská vstává z popela

Devětadvacetiletý Jiří Vala z Velkých Pav-
lovic podniká v oboru dva roky. Lidé jej mohou 
potkat a ochutnat jeho vzorky, když ve městě 
navštíví tamní vinařství Valovi, kde se schází 
vlastní úroda z jednoho hektaru vinic.

Vala ročně vyprodukuje asi sedm tisíc li-
trů vína. Na jaká se zaměřuje? „Na jakostní 

také administrativní sídlo vinařství s kance-
lářemi. Původně jsme pro stavbu chtěli využít 
část starého sídla, ale nakonec jsme zjistili, 
že jednodušší je začít znovu,“ vysvětlil.

Počet zaměstnanců Rodinného vinař-
ství Poliak, jehož zavedenou značkou ale 
zůstane Šlechtitelská stanice vinařská Velké 
Pavlovice, se po dokončení penzionu s re-
staurací zvýší ze současných devatenácti na 
sedmadvacet. A datum otevření? Prvního 
července 2013.

Sklep za sklem
Unikátní bude zejména prosklená část 

restaurace s výhledem do sklepa se sudy. 
„Jídlo i ubytování budou spíše pro bohat-
ší klientelu, například pro naše partnery 
z pojišťovnictví a bankovnictví,“ nezastírá 
břeclavský podnikatel, který nechce konku-
rovat menším vinařům.

„Co se týče vína, rozhodne kvalita. 
Pro město je investice do šlechtitelské stanice 
každopádně plus. Rozšiřuje nabídku a díky 
tomu by se mohla zvýšit poptávka po Velkých 
Pavlovicích coby turistické lokalitě,“ míní Pa-
vel Lacina, který ve městě provozuje jedno 
z mnoha vinařství.

Poliakovi se pustili i do rekultivace 
přilehlých pozemků, kde nechali vysadit 
ovocné stromy. A na terasách nad šlechtitel-
skou stanicí ukáží zájemcům všech devate-

s přívlastkem i zemské víno,“ vyjmenovává v 
seriálovém rozhovoru pro Břeclavský deník. 
Vala je svobodný, na děti zatím čeká. Mezi 
jeho výrazné úspěchy patří například zisk 
zlaté medaile na výstavě v domovském městě 
nebo ocenění šampion odrůdy vín na soutěži 
v Zaječí.

náct odrůd révy vinné, které pěstují. Pěkně 
pohromadě.

„Máme v plánu udělat z velkopavlovic-
kého areálu takové malé Toskánsko. Ráz 
krajiny je podobný. Počítáme i s toskánskou 
kuchyní. Pozveme odborníky přímo z této ob-
lasti Itálie, aby nám s tím pomohli,“ prozra-
dil Poliak.

„Také rekonstruujeme skleník. Bude 
z něj zimní zahrada a místo odpočinku,“ do-
plnil. K areálu patří i včelař, který se už nyní 
stará o třicet včelstev. Časem jich má být sto 
až sto padesát.

Starosta Velkých Pavlovic Pavel Pro-
cházka přeměně „šlechtitelky“ tleská. „Ta-
kových investorů bychom potřebovali víc. Tě-
šíme se, že budeme mít jeden z nejkrásnějších 
vinařských objektů v republice,“ liboval si.

Hrozny Poliakovi pěstují na čtyřiceti 
hektarech vlastních vinic, které postupně 
nakupují, zcelují a obnovují. Za čtyři roky 
více než ztrojnásobili produkci „šlechtitel-
ky“. Ta se vyšplhala na půl milionu litrů vína 
ročně. Z šedesáti procent převažují červené 
odrůdy. Sází zejména na André vyšlechtě-
nou právě ve Velkých Pavlovicích. A nově 
také na odrůdu Agni.

Poslední etapa přestavby se bude týkat 
původního sídla šlechtitelské stanice, jejíž 
historie se začala psát už v roce 1901. Stojí 
nedaleko. Uvnitř vznikne muzeum mapující 
vývoj „šlechtitelky“. V plánu je také menší 
pálenice.

Autor: Michal Šupálek

přijel velitel k místu požáru asi půl minuty 
po zasahujících hasičích, jakože nestíhal. 
Někteří se dotazovali, zda v tom nemá velitel 
prsty, ale jakmile otevřeli dveře, tak se na ně 

vyvalil dým a na chvíli bylo prozrazení zažeh-
náno. Po odvětrání si však už někteří všimli 
dýmovnice na chodbě a tak byli požádáni o 
loajálnost, aby nechali zbytek hasičů pátrají-

cích a hasících nahoře „v tom“. Po nalezení 
fi guríny bylo už naprosto všem jasno, že se 
tentokrát jedná skutečně jen o poplach.

Petr Hasil

NAPSALI O NÁS
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Jak a díky komu jste se k vinařství dostal? 
Je to rodinná tradice. Vínu jsem se chtěl 
věnovat odjakživa.

V čem podle vás spočívá tajemství výro-
by dobrého vína?
To je právě to tajemství… Vinaře to musí 
bavit a dělat svou práci s láskou.

Existuje nějaké pravidlo, kterým se jako 
vinař bezvýhradně řídíte?
Spočívá v celoroční práci ve vinohradě, skle-
pě a odříkání, aby vše dobře dopadlo.

Kolik vína denně obvykle vypijete? 
Někdy nic, někdy třeba i půl litru.

Jakou nejkrásnější a naopak nejhorší 
chvíli jste s vínem dosud zažil? 
Nejlepší chvíli jsem zažil při dosažení zlaté 
medaile. A naopak nejhorší při krupobití 

Mladý velkopavlovický vinař Jiří Vala.

a pozorování šestitisícového 
hejna špačků.

Kterého ze svých vinař-
ských úspěchů si ceníte 
nejvíc?
Tak určitě všech úspěchů, kte-
rých jsem doposud v této pro-
fesi dosáhl.

Máte raději tradiční odrů-
dy a postupy, nebo jste spíše 
zastáncem moderních metod 
a nově vyšlechtěných odrůd? 
Zastávám tradiční způsob vi-
nařství, a to u jakékoliv odrůdy.

Kterého z vašich konkurentů si nejvíc váží-
te? A proč? 
Vážím si všech vinařů pro jejich práci a na-
sazení.

Myslíte na budoucnost? Vychováváte si 
svého zástupce?
Zatím ne.

Autor: Lukáš Ištvánek

BŘECLAVSKÝ DENÍK, 27. března 
2013 * Vinař Luboš Vintr je ředitelem 
velkopavlovické Šlechtitelské stanice vi-
nařské. Nejlepší vinařský zážitek má spo-
jený s Bolkem Polívkou. Říká: Stínal jsem 
lahve v královské družině.

Vinař Luboš Vintr vede Šlechtitel-
skou stanici vinařskou ve Velkých Pavlo-
vicích od roku 2009, kdy ji koupil břeclav-
ský podnikatel Vladimír Poliak. Vinařská 
společnost, která navazuje na stoletou 
tradici, dnes pěstuje na 42 hektarech vi-
nic devatenáct odrůd révy vinné. A ročně 
vyprodukuje 450 tisíc litrů vína od jakost-
ního až po slámové, přičemž devadesát 
procent produkce tvoří vína přívlastková. 
Dvaapadesátiletý Luboš Vintr je ženatý 
a má tři děti. 

Jak a díky komu jste se k vinařství vlast-
ně dostal?
Díky náhodě. Když jsem ještě praco-
val jako učitel, dostal jsem pozvání na 
vinobraní do Rakvic. Tam mě ze všeho 
nejvíc uchvátil burčák, s kterým jsem 
začal později obchodovat. Po počáteč-
ním úspěchu jsem si pod budovou školy 
pronajal sklepy a začal víno i lahvovat. 
Postupně jsem začal s vínem více a více 
obchodovat a učitelskou dráhu jsem 
opustil. 

Vinaři pod lupou – Jiří Vintr
Později jsem nastoupil do fi rmy Soare, kde 
jsem začínal jako obchodní zástupce a po-
dařilo se mi to dotáhnout až na obchodního 
ředitele. Při rozšiřování aktivit tato fi rma 
zakoupila Vinařství Zaječí, kde jsem začal 
působit jako ředitel společnosti.
Když manželé Poliakovi, s nimiž jsem 
byl v kontaktu, začali uvažovat nad mož-
ným nákupem vinařství, dostala se k nim 
zajímavá nabídka na koupi šlechtitelské 
stanice ve Velkých Pavlovicích. Na zákla-
dě jejich velkorysého přístupu pak došlo 
nejen k její koupi, ale také k pozdějšímu 
vybudování špičkového vinařství.

V čem podle vás spočívá tajemství výro-
by dobrého vína?
Nejdokonalejší výrobky vytváří příroda 
sama a my bychom jí v tom neměli bránit. 
Proto se domnívám, že pokud se vše nechá 
běžet přirozenou cestou a my jako vinaři 
dbáme pouze na dodržení základních pra-
videl, nemůžeme vytvořit špatný produkt.

Kolik vína denně obvykle vypijete?
To záleží na momentální náladě a chuti.

Jakou nejkrásnější a naopak nejhorší 
chvíli jste s vínem dosud zažil?
Nejkrásnější byla rozhodně ta, kdy jsem 
se jako člen královské skupiny valašského 
krále Bolka Polívky zúčastnil zahranič-

ní cesty na Slovensko. Měl jsem funkci 
stínače hrdel lahví. Kolona šestnácti do-
provodných motocyklů, včetně vlád-
ních limuzín, projíždějících Bratislavou 
pro mne zůstane nezapomenutelná. 
Na této cestě jsme byli také přijati minist-
rem zahraničí Slovenska. Já jsem měl bě-
hem vystoupení provádět stráž. Nejhorší 
bylo v přeplněném sále před kamerami 
a fotografy najít vhodné místo, kam smě-
rovat odseknutou zátku. 

Máte raději tradiční odrůdy a postupy, 
nebo jste spíše zastáncem moderních 
metod a nově vyšlechtěných odrůd?

Jiří Vintr, ředitel ŠSV Velké Pavlovice
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Dříve, než budeme hodnotit život 
a pracovní úspěchy Ing. Josefa Veverky, 
je třeba se poohlédnout na průběh rozvo-
je a úspěchy jihomoravského vinařství. 
Dnes má v celém světě již své jméno a 
sklízí uznání i v zahraničí. Ve srovnání s 
vinařskými velmocemi je svojí rozlohou 
(počtem hektarů) malé, kvalitou vína však 
nezanedbatelné. 

Kristian Karel ANDRÉ (1763-1831) 
byl reverend, pedagog, organizátor a pu-
blicista, rodem ze saského města Hild-
burghausenu (asi 70 km jižně od Erfurtu). 
V letech 1790-1821 působil také v Brně. 
Měl mimořádné znalosti o evropském ze-
mědělství. Propagoval zavádění moder-
ních pěstitelských technologií do tehdejší 
zemědělské a zahradnické praxe. Velice 
aktivně pracoval i jako sekretář „Morav-
sko-Slezské zemědělské společnosti“ Ini-
cioval také vznik specializované odborné 
společnosti s názvem „Spolek ovocnicko 
– vinařský“ v roce 1816 v Brně pro Moravu 
a Slezsko a později v roce 1818 také v Praze. 

ANDRÉ si velice zamiloval morav-
ské vinařství a moravská vína. Výstižný 
je jeho výrok: „Na moravských vinicích 
rostou znamenitá vína, nejlíbeznějších 
chutí, podobně jako mají vína rakouská 

Ing. Josef Veverka (1922 – 2006),
velkopavlovický vinař a šlechtitel, jehož věhlas nezná hranic

a přitom jsou i ohnivá, jako vína uher-
ská …“. Právě pro velkou přízeň k mo-
ravskému vinařství byla jeho jménem 
pojmenována i jedna odrůda révy vinné ze 
ŠS Velké Pavlovice z roku 1980 ANDRÉ 
(kříženec odrůd: Frankovka a Svatovavři-
necké). Vyšlechtil ji vrstevník a kolega Ing. 
Josefa VEVERKY, Ing. Jaroslav HORÁK, 
vedoucí ŠS ve Velkých Pavlovicích.

Réva vinná nezůstala bez povšimnutí 
ani u tak slavného vědce, jakým byl J. G. 
MENDEL (1822-1884). Zásluhou opa-
ta tehdejšího starobrněnského kláštera 
P. Františka Cyrila NAPPA (1792-1867), 
který velmi aktivně pracoval v „Moravské 
hospodářské společnosti“, byla v klášter-
ních zahradách vybudována výzkumná 
a šlechtitelská vinohradnická a vinařská 
báze. Na výzkumu v tomto zařízení se mj. 
podílel i sám MENDEL.

Osobností, které se větší měrou 
zabývaly révou vinnou, bylo v průběhu let 
hodně. Není možno jmenovat všechny. Je 
však třeba připomenout, že zájem o zlep-
šení vinohradnictví na jižní Moravě byl 
směrován zejména od poloviny 19. století 
třemi základními směry:  
-  boj proti onemocnění a poškozování
  révy vinné fyloxerou, padlím a perono-

Tradiční odrůdy jsou sázkou na jistotu 
spojenou s nostalgií, ale podstatou člově-
ka je zkoušet a poznávat nové věci, proto 
se tedy nebráním ani experimentům.

Kterého z vašich konkurentů si nejvíc 
vážíte? A proč?
Nejvíce si vážím Miloše Michlovského 
a Jožky Valihracha. Přestože jde o pova-

hově velmi rozdílné lidi, jsou a zůstanou 
pro mě vzory moravských vinařů.

Myslíte na budoucnost? Vychováváte si 
už svého nástupce?
Na budoucnost myslím, ale zatím bez ná-
stupce.

Autor: Petr Vlasák

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ

Vzpomene-li se mezi vinaři jméno „Jožka Veverka“, každý ví, o koho se jed-
ná. Jméno vinaře, šlechtitele Ing. Josefa Veverky, však není známo jen v Čechách 
a na Moravě, ale také na Slovensku a v některých dalších zemích Evropy. Znají jej 
dokonce i vinaři v Severní Americe, v USA, kde v letech 1988 až 1992 zaváděl vino-
hradnické a vinařské technologie evropského typu.

 sporou. Bylo třeba přistoupit k totál-
 nímu a radikálnímu řešení, chránit 
 vinohrady před decimováním. Zavádění 
 a šlechtění odolných a vhodných podno-
 ží. Z významných osobností, které 
 se  těmito otázkami zabývaly, nutno 
 vzpomenout zejména jméno Franz 
 SCHWARZMANN (1816-1890).
- šlechtěním získat vhodné a výkonné 
 odrůdy i odolné podnože révy vinné 
 pro jihomoravské podmínky. Z řady
 zainteresovaných pracovníků přede-
 vším třeba vzpomenout: F. FRIMMELA 
 z Lednice n. M. a Alberta STUMMERA
  z Mikulova. Na jejich práci po I. světové 
 válce (1914-1918) navazovali docent
  Dr. Ing. Karel NEORAL (1889-1945) 
 a docent Dr. Ing. Josef BLAHA. Oba
  pracovali v tehdejších Zemských vý-
 zkumných ústavech zemědělských 
 v Brně – Pisárkách a současně praco-
 vali i na Vysoké škole zemědělské 
 (dnešní Mendelově univerzitě v Brně –
  Černých Polích). 
-  zintenzivnění efektivních pěstitelských
 technologií révy vinné a vymezení nej-
 optimálnějších pěstitelských oblastí 
 a rajonů. Tady nutno vzpomenout 
 především jména: Antonín MARKANT
  (1877-1942) Cyril MÍŠA (1896-1977),
  Jaroslav MÍŠA (1902-1960) nebo 
 i Bedřich PŠTROSS (1887-1942).

Po druhé světové válce (1939-1945) 
se o oživení, zvelebení a zefektivnění ji-
homoravského vinohradnictví a vinařství 
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zasloužili již jmenovaní BLAHA a MÍŠA. 
Jejich zásluhou od počátků padesátých 
let vyrostly takové osobnosti, jakými jsou 
pozdější univerzitní profesoři KRAUS 
a FIC nebo i docent POSTBIEGL. 

Docent BLAHA vychoval i mla-
dé, nadšené a později i u docentů velice 
úspěšné vinařské šlechtitele jakými byli: 
Ing. Josef VEVERKA (1922-2006), 
Ing. Jaroslav HORÁK (1922-1994) nebo 
Ing. Václav KŘIVÁNEK (1927-2008).

V roce 2013, konkrétně 12. ledna, 
by se Ing. Josef VEVERKA dožil 91 let. 
Byl to „opravdový pravý jihomoravský 
vinař“. Lze nadneseně říci, že se narodil 
pod révou vinnou a že svůj věčný odpo-
činek nalezl opět obklopen milovanými 
vinohrady. Narodil se ve Velkých Pavlo-
vicích a jeho tělesné ostatky jsou rovněž 
uloženy na místním velkopavlovickém 
hřbitově.

Pocházel z tradiční slovácké země-
dělské rodiny ve Velkých Pavlovicích, kde 
také získal základní školní vzdělání. Stu-
dium reálného gymnázia ukončil v Židlo-
chovicích (ve válečné době byla Břeclav 
v roce 1942 přičleněna do tehdejší „Velko-
německé říše“).

Následně nastoupil na Vyšší ovoc-
nářsko-vinařskou a zahradnickou školu 
(tehdy jedinou v Čechách a na Moravě) na 
Mělníce. Po válce, od roku 1946, pokračo-
val ve studiu na Vysoké škole zemědělské 
v Brně. Ukončil ji v roce 1951 již na nově 
zřízeném specializovaném směru agrono-
mické fakulty „směr B, Zahradnicko – vi-
nařský“. Učitelem vinohradnictví a vinař-
ství mu byl vynikající vědecko-výzkumný 
pracovník docent Dr. Ing. Josef BLAHA. 
Ten mu nejen předal užitečné znalosti, ale 
vypěstoval, respektive v něm ještě více 
podpořil lásku, k moravskému vinařství.

Jako “novopečený inženýr“, naplněn 
bohatými znalostmi svého milovaného 
oboru a s mladistvým nadšením, nastou-
pil své první inženýrské místo na Šlech-
titelské stanici (ŠS) ve Velkých Pavlovi-
cích. Byl mu uložen úkol na udržovacím 
šlechtění odrůd révy vinné. K tomu měl 
velmi dobré předpoklady, poněvadž jeho 
vysokoškolský pedagog docent Dr. Ing.  
J. BLAHA se ve své vědecko výzkumné prá-
ci tomuto problému intenzívně věnoval.

V době nástupu Ing. J. VEVERKY 
na ŠS byl vedoucím Ing. František 
PCHÁLEK (1883-1980). Byl to zkuše-
ný výzkumník a šlechtitel, který do roku 
1939 působil na Slovensku. Právě ve 

šlechtění révy vinné se cíleně zaměřo-
val právě na udržovací šlechtění. Když 
pak odešel do důchodu, jeho nástupcem 
ve vedení ŠS byl od roku 1957 ustano-
ven Ing. J. VEVERKA. 

Žel, tehdejší politické ovzduší nepřá-
lo mladému a nadšenému vinařskému 
šlechtiteli. Stal se nepohodlným tehdej-
šímu politickému režimu pro své politic-
ké názory a hlavně pak pro svůj původ, 
ve Velkých Pavlovicích soukromě hospo-
dařící rolnické rodiny.

Ing. J. VEVERKA byl proto přemís-
těn na nově vybudovanou šlechtitelskou 
stanici vinařskou v Perné pod Pálavskými 
vrchy u Mikulova. Byla tak uskutečněna 
jakási „rošáda“, kdy z Perné odešel Ing. 
J. HORÁK na ŠS ve Velkých Pavlovicích 
a místo něj nastoupil do Perné na ŠS Ing. 
J. VEVERKA. Nového vedoucího čeka-
lo mnoho práce, organizačních opatření 
a samozřejmě i usměrnění šlechtitelského 
programu. 

ŠS měla v době nástupu Ing. VEVER-
KY něco přes 9 ha půdy a téměř přes tři 
a půl hektaru vinic, které v té době byly 
z poloviny ještě s tzv. vedením na hlavu. 
Bylo třeba vybudovat nové provozní ob-
jekty, pracovny i sociální zařízení. V prů-
běhu deseti let se tak podařilo především 
díky iniciativě a operativnímu řízení VE-
VERKY stanici vybudovat tak, že to byla 
ŠS svým způsobem reprezentativní a vzo-
rová. Posloužila k demonstrování žákům 
vinařských škol i posluchačům Vysokého 
učení zahradnického z Lednice. Samo-
zřejmě, že byla často navštěvována a při-

jímána s obdivem i specialisty ze zahraničí. 
Postupem doby došlo k dalšímu zvýšení plo-
chy obhospodařované půdy. Celková výmě-
ra ŠS se tak zvýšila na 21,8 ha, z této plochy 
bylo již 18,3 ha vinohradů plodných.

V udržovacím šlechtění se nejdříve 
postupovalo podle časově zkrácené me-
todiky, zahrnující vážení úrody již při hro-
madném výběru (selekci). Od roku 1966 
však již byl prováděn individuální výběr 
(selekce). V roce 1970 byly vybrané klony 
10 odrůd naštěpovány. V roce 1977 pro-
běhlo hodnocení klonů a nejlepší z nich 
pak byly přihlášeny k evidenci Ústřední-
mu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu 
zemědělskému (ÚKZUZ). 

Ing. VEVERKA však měl i své před-
stavy o vyšlechtění domácích, kvalitních 
odrůd révy vinné. Ještě ve Velkých Pavlo-
vicích začal své záměry realizovat. V roce 
1953 započal pracovat na šlechtitelském 
úkolu – záměru vyšlechtit nové, jakost-
nější a výnosnější odrůdy moštové révy 
vinné. Ve své šlechtitelské práci vycházel 
z 25 kombinací rodičovských párů. Z nich 
vypěstoval 429 semenáčů. Z volného opy-
lení dalších čtyř kombinací získal 1785 
semenáčů a z 11 samoopylení 417 seme-
náčů. 

V Perné v práci pokračoval od roku 
1960. Podařilo se mu získat mnoho dal-
ších nadějných novošlechtění, které byly 
později na základě výběrů zařazovány do 
mezistaničních zkoušek. V roce 1965 byla 
kombinace rodičovských párů Tramín 
červený x Müller Thurgau (TČMT 0104) 
přihlášena do Státních odrůdových poku-
sů (SOP) a v roce 1977 konečně uznána 
jako původní nová odrůda Pálava.

Je to vynikající moštová odrůda 
k výrobě bílého vína s výraznou kořennou 
vůni a chutí. Možno ji charakterizovat 
jako víno připomínající Tramín zlatožluté 
barvy s tramínovou vůní po růžích, dopl-
ňovanou vůní vanilky. Vína této odrůdy 
jsou s nižším obsahem kyselin a dlouho-
trvající dochuti. Víno je vhodné pro lah-
vování i ke scelování s jinými odrůdami. 
Byla zařazena do skupiny I.A. Výnosem 
překonává svojí mateřskou odrůdu Tra-
mín až o 100%.

Když nebudeme brát v úvahu odrůdu 
Veritas, původně ze ŠS Znojmo-Loucká, 
o které se stále neřeklo konečné slovo, 
Pálava je vůbec první (v praxi byla v le-
tech 1967-1977) naše původní moravská 
odrůda révy vinné. Třeba doplnit, že je to 
odrůda i dosti odolná a snáší vcelku dobře 
zimní i jarní mrazy. 

Ing. Pavel Veverka (1922 – 2006)
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Další kvalitní původní moravskou 
odrůdou je Aurelius. V mezistaničních 
zkouškách byla vedena jako NERR 4518. 
Je to kříženec Neuburské x Ryzlink rýn-
ský. Ve Státních odrůdových zkouškách 
byla prověřována od roku 1973. Jako od-
růda byla schválena v roce 1983. 

Odrůda Aurelius se vyznačuje buj-
nějším vzrůstem, produkující kuželovitý, 
rozvětvený hrozen, se zelenožlutými bo-
bulemi o průměru 14 mm. Má šťavnatou 
dužninu jemné chuti. Vína z této odrůdy 
jsou zelenožluté barvy s kdoulově-lipo-
vou vůní. Připomínají poněkud Ryzlink 
rýnský, jsou však kořenitější a mají hodně 
aromatických látek. Hodí se proto i jako 
vína tzv. kabinetní. Nejvíce jsou rozšířeny 
ve vinařské podoblasti na Mikulovsku.

Ing. J. VEVERKA však nevyšlechtil 
jen výše jmenované odrůdy, ale spolupo-
dílel se i na klonovém šlechtění několika 
odrůd moštového typu. Jako spoluautor 
vyšlechtil uznané klony těchto odrůd: 
Ryzlink vlašský, Muškát Ottonel, Sau-
vignon. Na kontě šlechtitelských úspěchů 
Ing. VEVERKY tedy jsou 2 odrůdy moš-
tové révy vinné a 12 klonů moštových 
odrůd. Mimořádně se tak svou vinařskou 
erudicí, obětavostí i pílí zasloužil o vyso-
kou a také mezinárodně uznávanou úro-
veň ŠS Perná a našeho vinařství vůbec. 
V této vysoké úrovni pokračuje i nástup-
ce původní ŠS Perná - současný podnik 
Vinselekt Perná, řízený špičkovým vi-
nařským odborníkem docentem Ing. 
M. MICHLOVSKÝM. DrSc.

Ing. Josefa VEVERKU možno tak 
plným právem začlenit mezi nejvýznam-
nější odborníky vinohradnické a vinařské 
praxe. O jeho kvalitách svědčí mj. i sku-

tečnost, že byl požádán, aby jako odborný 
expert působil v USA v letech 1988-1992 
jako odborný poradce u fi rmy Sand Castle 
Winery ve státě Pennsylvania (PA) na se-
verovýchodě USA. Majitelé fi rmy prefe-
rovali tradiční evropské pojetí vinařství. 
Jednalo se hlavně o zachování nejlepší 
kvality evropských odrůd - od řezu až 
po sběr a hlavně technologie zpracování 
a výroby vína. Stát Pennsylvania je jedním 
z nejvýznamnějších hospodářsky vyspě-
lých států v USA, což se týká také zahrad-
nické produkce.

Až do svého odchodu do důchodu 
(v roce 1985), od padesátých let 20. sto-
letí, zastával Ing. VEVERKA funkci 
předsedy Šlechtitelské rady pro Českou 
a Moravskou vinařskou oblast. Šlech-
titelská rada se konávala v Brně v rámci 
Šlechtitelského a semenářského podniku 
Jihomoravského kraje. Byl rovněž členem 
Šlechtitelské rady na Slovensku, která 
mívala zasedání na ŠS vinohradnické a 
vinařské v Modre, v rámci Komplexného 
výskumného ústavu vinárského a vino-
hradnického Bratislava.

Ve šlechtitelské práci využíval 
vedle klasických šlechtitelských metod 
hybridizace také radiačního šlechtění. 
Zaměřoval se i na rezistentní šlechtění a na 
ozdravování šlechtitelského a množitel-
ského materiálu révy vinné. Ve spolupráci 
s Ing. Františkem ZATLOUKALEM 
(který jej po odchodu do důchodu zastou-
pil ve vedení ŠS) vybudoval „protivirózní“ 
izolát pro révu vinnou.

Ani po odchodu do důchodu však 
nezahálel. Nejenže doma ve Velkých Pav-
lovicích vinařil, ale také obětavě a s nad-
šením vykonával odbornou poradenskou 

činnost. Jeho životní pouť, odborné nad-
šení, lidská dobrotivost i další nadějné 
perspektivní výsledky byly ukončeny úmr-
tím 21. října 2006. Dožil se 84 let. 

Poslední rozloučení bylo v obřadní 
síni na hřbitově v Hustopečích u Brna 
dne 26. října 2006 za účasti nespočetné-
ho množství jeho kolegů, přátel a všech, 
kteří jej měli rádi a chovali k němu úctu. 
Se zesnulým se za přítomné rozloučil 
předseda Svazu vinařů České republiky 
Ing. Jiří SEDLO a předseda velkopav-
lovické organizace KDU-ČSL Stanislav 
KOSTRHUN. Jeho tělesné ostatky byly 
poté převezeny a uloženy na velkopavlo-
vickém hřbitově.

Za jeho vynikající výsledky, vzornou 
šlechtitelkou i výzkumnou činnost, pora-
denství a aktivitu o zvelebení moravské-
ho, českého i slovenského vinohradnictví 
a vinařství se mu dostalo mnoho ocenění 
a uznání. V roce 1995 jej Českomoravská 
vinohradnická a vinařská unie jmeno-
vala čestným členem. Byl členem i dal-
ších specializovaných organizací, jako 
Českého zahrádkářského svazu, Svazu 
chovatelů drobného domácího zvířectva 
a dalších.

Odchod Ing. VEVERKY je velikou 
ztrátou pro celé vinařství u nás i mimo 
naší zemi. Byl to člověk vynikajících kvalit 
odborných i lidských. Byl jedním z těch, 
kteří po II. světové válce zvelebili nejen 
moravské, ale i celé československé vino-
hradnictví a vinařství a šířili dobrou po-
věst o našem vinařství v celém světě. 

Autoři: SALAŠ P., LUŽNÝ J., 
zdroj informací: Jižní Morava 2012, 

roč. 48, s. 372-377

Dopis pana učitele Tonara...

Vážení a milí přátelé,
srdečně děkuji za pozvánku na osla-

vu 120. výročí nové školy a 1.150. výročí 
příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
na Moravu, která se uskuteční v sobotu 
9. března 2013. Byl jsem opravdu mile 
překvapen, že jste si vzpomněli na býva-
lého, dnes již stařičkého učitele.

Dovolte mi tedy alespoň pár vzpo-
mínek na moje učitelské začátky. Poprvé 
jsem Velké Pavlovice poznal již v závěru 
své vojenské služby v roce 1951. Dodnes 

se mi velice živě vybavuje milé a srdečné 
setkání s tehdejším ředitelem školy An-
tonínem Ptáčníkem, zástupcem ředitele 
Františkem Lacinou a některými dalšími 
učiteli. Je to již 62 roků, co jsem nastoupil 
na pavlovickou školu, ale zdá se mi, jako 
by se to všechno odehrálo včera.

Vyučovali jsme tehdy v dost obtíž-
ných materiálních podmínkách. Školní 
budova působila navenek opravdu ne-
vzhledně a zchátrale. Dá se říci, že byla 
doslova “vybydlená“. Venkovní omítka 
oprýskaná, otlučená, okna i dvéře roz-

praskané a špatně se zavíraly. Po bývalém 
nátěru ani památky. Pískovcové schodiště 
uvnitř budovy bylo vyšlapané generacemi 
žáků. Záchody byly suché a jejich zápach 
bylo často nepříjemně cítit po celé škole. 
Třídy byly vytápěné obrovskými želez-
nými kamny. Žáci je vtipně pojmenova-
li „HUKO“ (hutní kombinát). Kamna 
ve třídách po naložení nekvalitního hně-
dého uhlí často vybuchovala a čpícím 
kouřem zamořovala vzduch ve třídách, 
takže okna i v kruté zimě musela být často 
dokořán otevřena, než se vyvětralo. 

Vzpomínám si, jak jsem si jednou, jen 
tak při řeči na konzultaci na přírodově-
decké fakultě, postěžoval příteli doc. Kra-
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Vzpomínky na školní léta… 

Prvních pět let jsme se učili ve škole 
obecné a další tři roky v tehdy zvané měš-
ťance. Tam se k nám připojili spolužáci 
z Němčiček a Bořetic. Škola se jme-
novala Osmiletá střední škola a byla 
zakončena ústní i písemnou zkouškou.

Moje vzpomínky patří všem učitelům, 
ale nejraději vzpomínám na hodnou a mi-
lou slečnu katechetku. Měli jsme v prv-
ních ročnících náboženství a chodili jsme 
ke zpovědi a k přijímání. 

Pak to byl pan učitel Zezulák, kte-
rý nás učil hlavně češtině. Vedl v obci 
knihovnu, kde jsme jako jeho žáci půj-
čovali knihy. Učil nás krásně psát, což se 
v mém případě nepodařilo. Poznávat naše 
spisovatele, např. Aloise Jiráska, malíře 
Ladu a jiné, a vlastenectví (vztah k obci, 
okolí, lidem, přírodě a vlasti). 

Dalším učitelem, kterého si vá-
žím, byl pan učitel Lacina. Ten nás vedl 
k praktickému životu. Škola provozovala 
pod jeho vedením mičurinskou zahra-
du, o kterou jsme se vzorně starali. Ten-
to kroužek býval hodnocen jako nejlepší 
v republice a býval také fi lmován. Při-
spíval tak k propagaci Velkých Pavlovic. 
Býval jsem předsedou tohoto kroužku 
a byl jsem účastníkem celostátních sjezdů. 
Kromě toho jsem dva roky zapisoval kaž-
dý den v zahradě meteorologické údaje. 

Dále bych si dovolil vzpomenout 
pana učitele Pícu, který se věnoval naší 

Takto malebně kdysi vypadala budova II. ZŠ ve Velkých 
Pavlovicích, řečená „měšťanka“.

tělesné výchově. Vedl nás ke sportu tak, že 
jsme každý den byli na některém hřišti nebo 
v sokolovně. Za jeho vedení jsme jako žáci 
školy, kromě fotbalu, hráli českou házenou, 
košíkovou a v zimě dokonce hokej. Jezdili 
jsme hrát tyto sporty do okolních vesnic, 
nejčastěji do Rakvic, Brumovic i na učňov-
skou školu do Divák.

Dorůstali jsme v poválečné době, 
potom v době socializace vesnice, která 
byla pro naše rodiče jemně řečeno proble-
matická. Došlo k vystěhování rodiny Stří-
teckých z Tábora a rodiny Františka Pláte-
níka. Po vstupu sedláků do JZD (někteří 
byli označeni za kulaky, což znamenalo 
také zvýšení do-
dávek na dvoj-
násobek) tito 
několik let pra-
covali zadar-
mo. Mezi námi 
žáky se tehdy 
neprojevovaly 
žádné tzv. tříd-
ní rozdíly ani 
žádná politika. 
Na Švástové 
zdi před ško-
lou bylo bílým 
písmem napsá-
no: „Volte voly 
třeba krávy, jen 
nevolte kleriká-

ly“ a toto nám nic neříkalo ani to nikdo 
celá léta nesmazal. Studovalo s námi taky 
několik žáků z řeckých a romských rodin. 
Ale ty nějak vítr odvál neznámo kam. 

Mohu na závěr tohoto vzpomínání 
říci, že jsme prožívali krásné mládí a škol-
ní léta, sice nikoliv v nějakém přepychu či 
hojnosti, ale že nám o to více zůstal pocit 
kamarádství, jak doufám dodnes.

…tolik z pera pana Stanislava Plá-
teníka, rodáka z Velkých Pavlovic, který 
pozdravuje své spolužáky ročníku 1941 
a 1942.

tochvílovi, že mám smůlu, že jsem ještě 
na pěkné škole vůbec neučil. Ten mne v 
zápětí „uzemnil“ slovy: „Františku, nic si z 
toho nedělej a pamatuj si, že i pod ošumě-
lým kloboukem se může skrývat moudrá 
hlava…“. Tímto příměrem moji skepsi úpl-
ně rozptýlil. Od té doby jsem již nevyhledá-
val problémy a nevymlouval se na objektiv-
ní potíže, kterých bylo tenkrát všude plno, 
nevyjímaje zejména oblast školství.

I když materiální podmínky na škole 
nebyly dobré, přesto jsme pod vedením 
tehdejšího ředitele Tondy Ptáčníka s ko-
lektivem odpovědných kolegů učitelů 
učebně výchovnou práci úspěšně zvládali 
a výsledky byly velmi dobré.  Pavlovická 
škola byla v tomto směru uznávána jako 
jedna z nejlepších v okrese.

V Pavlovicích jsem poznal řadu dob-
rých přátel, na něž dodnes rád vzpomínám 
a na které se nedá zapomenout. Nedá mi, 
abych v prvé řadě nejmenoval pana učitele 
Františka Lacinu a Ondřeje Kopince. Pěk-
né vzpomínky se mi vybavují dále na sta-
rého pana učitele Zezuláka, kterého nám, 
mladším učitelům, dával ředitel Ptáčník 
i okresní školní inspektor za vzor. Dále 
na paní učitelku Macourkovou, výbornou 
učitelku českého jazyka, na učitelky Nitu  
Součkovou, Mastíkovou, Ralenovskou, 
na Alenu Ptáčníkovou. Živě se mi vyba-
vuje z 1. stupně základní školy pan učitel 
Zoubek, Jožka Kostrhůn, tehdejší školní-
ci, manželé Cypriánovi a další učitelé...

Musím ještě dodat, že jsem za svého 
působení ve školství poznal tehdejší kan-

tořinu skrz na skrz a kolem ní se v různých 
funkcích „otáčel“ plných 43 let! Nevím, 
zda bych to dokázal v dnešní složitější, 
překotně pádící době…

Milí přátelé, závěrem si dovoluji 
popřát všem kolegům a kolegyním do dal-
ších let především hodně a hodně zdraví, 
což je v našem věku to nejdůležitější a ni-
čím nenahraditelné. 

Přeji dále všem dobrou pohodu, 
trochu větší uznání za dosavadní práci
(to člověka velice potěší), radost ze života, 
a hodně optimismu do dalších let.

Všechny Vás srdečně zdraví 
bývalý učitel a váš kolega 

František Tonar
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Velkopavlovický kostel
Nanebevzetí Panny Marie

Kostel, který neměl věž

Okolo roku 1680 nechal Bedřich 
hrabě z Oppersdorfu postavit kostel, 
na ruinách starého kostela svaté Kate-
řiny. Ten byl postaven bez kostelní věže. 
Tato skutečnost nebyla místním farní-
kům lhostejná. 

V roce 1776 se uvažovalo o stavbě 
kostelní věže u kostela, která měla být 
11 sáhů vysoká a 2,5 sáhů široká. Zednic-
ký mistr Matyáš Rischa z Hodonína, před-
ložil rozpočet na stavbu věže ve výši 1523 
zl. 30 krejcarů. Na tesařské dílo předložil 
tesařský mistr Jan Holan rozpočet za ma-
teriál 674 zl. a za mzdy 400 zl. Ke stavbě 
věže nakonec nedošlo. Vznikl spor, kdo 
stavbu věže zaplatí. Zda obec nebo vrch-
nost. Obec kostelní věž nakonec začala 
stavět až 200 let po postavení kostela.

Dne 24. června 1882 projednával 
obecní výbor stavbu kostelní věže a způ-
sob fi nancování. Při hlasování bylo 12 
hlasů pro stavbu věže, 1 hlas proti.

Dne 1. července 1882 projednával 
obecní výbor opět způsob fi nancování 
stavby věže a došel k názoru, že za roky 
1882, 1883 a 1884 bude vybráno na
nájmech na obecních pozemcích dostatek 
peněz a s darem od pátera Procházky bude 
na stavbu zhruba 13.200 zlatých.

Dne 8. srpna 1882 byla schválena 
jednohlasně „veřejná dražba“ stavby 
věže. Dražba byla oznámena ve dvou ča-
sopisech. Stavba věže byla zadána fi rmě 
J. Vaňásek a Jan Langr z Hustopečí.

Dne 20. března 1883 informoval 
důstojný pan farář Bartoloměj Špatina 
obecní výbor, že započaly přípravné práce 
na stavbě věže a začal se navážet stavební 
materiál. Byla provedena volba „výboru 
věžního“ ve složení - starosta František 
Horáček, členové výboru - Josef Benda, 
Jan Berka, Josef Jelínek, Martin Vever-
ka, František Mikulica. Veškerý dozor 
na stavbě bude prováděn zdarma. Vrchní 
dozor na stavbě věže byl určen z CK úřadu 
Ing. Liehta z Hodonína. 

Ve 3 hodiny odpoledne 24. dubna 
1883, za velké účasti lidí místních i z širo-
kého okolí, byl položen a vysvěcen základ-
ní kámen. Postupně na kámen poklepal 
a pronesl proslov farář Bartoloměj Špa-
tina, nadučitel František Štikarovský 
a starosta obce František Horáček. A tak 
začala stavba kostelní věže ve Velkých 
Pavlovicích. Stavba věže byla podle návr-
hu architekta Jiřího Liehta z roku 1856.

Dne 3. května 1883 obecní výbor
projednával změnu původního plánu. 
Dvoje dveře určené ke vstupu do věže 
umístěné uvnitř stavby za hlavním vcho-
dem budou zrušeny. Postaveny pak budou 
zvenku podle hlavního vchodu (panovaly 
obavy, že by narušily nosnost hlavních 
stěn věže).

Dne 28. května 1883 nebyl obecní vý-
bor spokojen se fi rmou Vaňásek – Langr 
z Hustopečí a odvolal je (hlavně proto, že 
se na stavbě věže málo zdržují). Stavbu 
pak převzal Šimon Aškenési (žid) z Vel-
kých Pavlovic.

Dne 15. července obecní výbor pro-
jednával žádost podnikatelů stavby, 
o vyplacení zálohy za stavbu věže. Pení-
ze bylo třeba vypůjčit v hypoteční bance 
v Brně. Dále rozhodli, že stavitel Aškenési 
opraví hřbitovní zdi a dobrým cementem 
je omítne. K tomu všechny čtyři „kostni-
ce“ (rotundy) pokryje novým šindelem. 
Za opravu hřbitova dostane 800 zlatých.

Dne 7. srpna obecní výbor rozhodl, 
že je třeba vypůjčit 6.000 zlatých ve spoři-
telně v Lednici. Dále je třeba koupit plech 
na věžní hodiny. Důstojný pán Jakub Pro-
cházka společně s majitelem realit panem 
Janem Vladikou, přispěli penězi ke koupi 
věžních hodin. Hodiny dodal hodinář Jan 
Vičar z Brna. Zbytek peněz doplatila obec.

Dne 14. srpna obecní výbor rozho-
dl, že je potřeba  přidat panu podnikateli 
stavby 200 zl. na koupi cementu, na pro-
vedení venkovních a vnitřních omítek. 
A tak stavba pokračovala dál se všemi 
starostmi. Během stavby věže nedošlo 
k žádnému neštěstí. Dne 16. září 1883 
za velkého shromáždění lidí, byl vztyčen 
na věži kříž. Při této příležitosti, pronesl 
tesařský poltír Popovský z Bořetic „při-
měřenou řeč“. 

Důstojný pán Jakub Procházka 
(profesor theologie v Brně), rodák v Vel-
kých Pavlovic, daroval na stavbu věže 
900 zlatých. Proto, že nebylo zvonů (dva 
zvony byly poškozené, pouze jeden byl 
použitelný), tak na přímluvu pana faráře 
Bartoloměje Špatiny, věnoval tyto peníze 
na zakoupení nových zvonů. Staré zvony 
byli přelity a dva zvony byly přikoupeny 
u  fi rmy Emil Weber v Brně. 

Celkem bylo na věž zavěšeno pět zvo-
nů. Největší zvon se jmenoval „Panenka 
Marie“ (436 kg), druhý v pořadí měl jmé-
no „Svatý Cyril a Metoděj“ (218 kg), tře-
tí byl „Svatý Josef “ (140 kg), čtvrtý nesl 
jméno „Svatá Barbora“ (40 kg). Nejmen-
ší zvon „Svatý Jan“ (18 kg) se používal 
při „pozdvihování“. K tomuto účelu byla 
na přání pana faráře Špatiny, nad pres-
bytářem postavena malá věž. Zvony byly 
na věž slavnostně vytaženy 28. října 1883.

Dne 13. listopadu 1883 byl pro Velké 
Pavlovice velkým svátkem, neboť sem měl 
zavítati Jeho Milost nejdůstojnější pan 
biskup brněnský František Seleský Brauer, 
aby nově vystavěnou věž vysvětil.

Nepřehlédnutelné davy věřících pospí-
chaly na nádraží do Zaječí, aby vznešeného 
církevního hodnostáře důstojně přivítaly. 
V jich čele jela bujará mládež na pestře 
ověnčených koních, provázena zástupy 
družiček. Přivítavše náležitě Jeho Milost 
biskupskou, vzali vzácného hosta do svého 
středu a za hlaholu hudby dali se na cestu 
k Pavlovicím.

Obec oděla se slavnostním hávem, 
na mnoha místech byly postaveny vkus-
né slavnostní brány s vhodnými nápisy 
a oku pozorovatele objevilo se při pohledu 
na Pavlovice moře praporů. Barva praporů 
byla výhradně národní. Po obou stranách 
při vchodu do Velkých Pavlovic byla roze-
stavěna školní mládež se svými učiteli, pak 
odrostlejší a dále lidé dospělí. Slavnost-
ní průvod ubíral se k faře, kde zastavil. 
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Průchody naší krajinou od nepaměti
- s důrazem na jižní Moravu

Území jižní Moravy skýtá jedineč-
ný příklad pro sledování prvého pří-
chodu člověka, vzniku starých stezek, 
osídlování krajiny a přeměně vzhledu 
obývaného území. Na jižní Moravě lze 
totiž sledovat hlavně nížinné polohy 
s toky řek (Moravy, Dyje, Svratky) resp. 
s méně výraznými toky říček a potoků, 
potom nevelkou plochu se zvýšenými  
polohami  vápencových Pavlovských 
vrchů, nebo pahorkatin jako Ždánické-
ho lesa.

Vzhledem k tomu, že zdejší nížinné 
krajiny se nalézají v nejjižnější poloze na 
území České republiky, odráží se to výrazně 
v klimatických podmínkách. Ty způsobily, 
že zdejší krajina je a byla nutně nejteplejší 
z celého našeho území ve všech časech. Též 
proto se jeví tato krajina jako nejpříhodněj-
ší pro pobyt člověka odedávna.

Kdy se objevili první lidé na našem 
státním území lze usuzovat z údajů o pů-
vodu člověka, které se opírají o poznatky 
DNA. Podařilo se zjistit, že člověk Homo 
sapiens se objevil přibližně před 150.000 
lety jako nový druh mezi primáty ve vý-
chodní rovníkové  Africe. Odtud se začal 
velmi zdlouhavým putováním šířit napřed 
po Africe a pak do dalších kontinentů. Asie  
byla prvá na řadě už snad před 70.000 lety. 
Posléze někdy v čtvrtém deseti tisíciletí se 
dostal člověk, když procházel územím 

severně od pásem horstev 
ve střední Evropě až na území 
dnešní jižní Francie. Kraje již-
ní Evropy zůstávaly v té době 
člověkem  neosídleny. Teprve  
někdy v časech  před asi čty-
řiceti tisíci lety si našel člověk 
cestu do střední  Evropy. 

V dobách před asi třice-
ti tisíciletími se nepochyb-
ně řeka Dunaj stala jednou 
z hlavních orientačních os při 
průchodu do nově osídlova-
ných krajin a to nejen pro člo-
věka ale i pro putující mamu-
ty. Když došel člověk až k ústí 
řeky Moravy do Dunaje jako 
zvídavý jedinec postupoval  
podél Moravy k severu. Když 
dospěl k ústí Dyje přecházel 
dále podél Dyje, aby konečně 
při úpatí Pavlovských vrchů 
našel území trvale mu vyho-
vující k žití.

V čase před asi dvaceti 
pěti tisíciletími podle exis-
tujících dokladů víme, že tu 
lovci mamutů žili za chladné-
ho počasí v krajině tundry a křovinatého 
porostu. Vybrané místo bylo  velmi výhod-
né k životu, protože z mírného svahu, kde 
se zdržovali, shlíželi na trasu v údolí pra-
videlně procházenou mamuty (predispo-

Tu přivítal pana biskupa pan farář Špatina, 
p. děkan František Tesařík a pan okresní 
hejtman Kaller z Hustopeč, mnoho duchov-
ních z okolních osad, představenstva obce a j.

Žákyně Anna Průšová podala Jeho 
Milosti krásnou kytici a oslovila pana bis-
kupa přiměřenou řečí.

Po krátké zastávce ubíral se celý prů-
vod k chrámu páně, kde pan biskup měl 
nejprve velmi dojemnou řeč, načež za četné 
asistence sloužil mši svatou. Po mši sva-
té podpisovala se pamětní listina, která je 
ve věži zazděna. Konečně následovalo svěcení 
věže a svěcení nově postaveného kamenného 
kříže před kostelem, který nechala svým ná-
kladem postaviti vdova  Františka Vitásková 
(dnes stojí kříž u vchodu do zákristie).

Po vykonaných obřadech konána byla 
v zdejší faře slavnostní hostina, jíž se zú-
častnilo asi padesát osob. S následujícím 
večerem ubíral se nejdůstojnější pan bis-
kup zpět do Brna. Ulice, kudy jel, byly četně 
osvětleny (tak zapsal do školní kroniky nad 
učitel R. František Štikarovský).

 Dne 2. února 1884 řešil obecní výbor 
požadavek stavitele věže o doplatku 2.428 
zl. 45 krejcarů. K vyjádření o správnosti po-
žadavku, bylo potřeba kontaktovat dozor-
čího stavby věže Ing. Liehta z Hodonína.

Dne 2. března 1884 obecní výbor 
projednával „více požadavek“ za stavbu 
věže. Po dohodě s podnikatelem stavby 
byl uznán požadavek a to ve výši 1.500 
zlatých. Dále se s podnikatelem stavby 

dohodli, že malou věž pokryje „dobrým 
plechem“ a natře tou samou barvou jako 
věž velkou. Za tuhle práci dostane od obce 
podnikatel 100 zlatých. Nakonec byl se-
psán protokol o ukončení všech pohledá-
vek za stavbu věže.

Obec zaplatila za stavbu kostelní věže 
přibližně 12.000 zlatých (přepočet z roku 
1995 je 1zl. = 165 Kč).

Použité prameny: 
Obecní kronika, obecní protokoly, 

Dějiny městečka Velkých Pavlovic –    
Hosák, Skutil, Štambacher

Zpracoval Stanislav Prát

Zřejmě tak nějak vypadala kdysi dávno 
krajina v místech, kde se nacházejí Velké 
Pavlovice...

... a takový pohled na kulturní krajinu v okolí 
našeho městečka se nám nabízí dnes. 

zice podél Dyje pro stezku, byla současně 
predispozicí pro mamutí trasu). Na dosah 
ruky měli zajištěnu možnost lovu.

Skupině lovců mamutů se zde dob-
ře dařilo. Proto se začali trvale usazovat 
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v malé osadě. Stalo se to dávno před ča-
sem neolitu, o němž se praví, že v té době 
člověk poprvé  trvale osídlil vybrané území 
a budoval si prvé osady O tom nepochyb-
ném faktu existence sídliště  z doby pale-
olitu mě ubezpečil nedlouho před svou 
smrtí archeolog Bohuslav Klíma. 

Lovci mamutů žili z našeho dnešní-
ho pohledu dost primitivně, ale přece jen 
nastal u  nich velký pokrok proti dřívějším 
časům, když si teď stavěli kožené stany 
a dokonce se projevovali  rukodělnými vý-
robky nejen kamenných nástrojů, ale i pr-
vých textilních částí oděvů vedle kožešino-
vých hábitů. Ve volných chvílích vytvářeli 
umělecká díla, jakými byla například svě-
toznámá věstonická Venuše nebo v mamu-
tím klu vyrytá mapka zdejšího okolí.

Zda zde žili lidé už v tisíciletích před 
lovci mamutů, nevíme. Kdyby i několik 
jedinců prošlo krajinou nemohli zanechat 
trvalé doklady o svém zdejším žití na roz-
díl od lovců mamutů staletí žijících na jed-
nom místě.

Staré stezky z těch dávných časů se 
nemohly dochovat. Jistý je pouze fakt, 
že prastaré dálkové stezky nutně vedly  
podél vodních toků, jejichž koryta se 
během tisíciletí v důsledku přírodních 
pochodů (jako eroze, vertikální pohyby 
zemských bloků, proměna průtočného 
množství vody) musela ve své trase mě-
nit a tudíž i průběhy stezky nemohly být 
stabilní, stále však existovaly ve vazbě 
na vodní tok.

Po tisíciletí jednou z nejdůležitějších 
stezek na jižní Moravě byla ta, jejíž pre-
dispozici určoval tok Dyje. A proto též se 
úpatí Pavlovských vrchů stalo rozhodující 
pro osídlení po všechny časy. Nedaleko 
odtud existovala další predispozice stez-
ky, která vedla podél Svratky k severu. 
Tento  průchod umožnil  lovcům mamutů 
dostat se až k území Moravského krasu, 
kde také byla zjištěna přítomnost lovců 
mamutů.

Přírodní ráz při malém počtu obyva-
tel zůstával v podstatě beze změn. A když 
se i stalo, že člověk tu po dlouhá období 
nebyl přítomen, přírodní krajinu neměl 
kdo měnit.

Nejpozději od neolitu (konec mladší 
doby kamenné) se člověk začal usazovat 
na více místech krajiny. Jako počínající 
zemědělec začal přetvářet její vzhled.

V  době bronzové i železné se počet 
obyvatel postupně zvyšoval a to vedlo jak 
k rozšiřování ploch zemědělské půdy, tak 
i sítě stezek. Obývané území bylo stále vá-

záno na nížinné oblasti, ale stezky nemu-
sely se přidržovat jen okolí vodních toků. 
Podřizovaly se tvarům reliéfu při průcho-
du krajinou za vzniku regionálních tras 
spojujících dálkové stezky.

Za časů pěti tisíciletí před našim le-
topočtem až do prvého tisíciletí n. l. se 
postupně vytvářela kulturní krajina 
1. typu. Charakterizoval ji v nížinných 
polohách výškově málo proměnlivý reliéf. 
Území bylo typické malým zalesněním. 
Na četných místech odstranili zemědělci 
les, aby mohli zvětšit plochu polí. Stálé 
obdělávání celkově značné plochy polí 
vedlo k zarovnávání i drobných  nerov-
ností terénu. Tehdy mohly vznikat i lokál-
ní stezky, které zahušťovaly síť stezek a to 
někdy podél drobných potůčků, nebo i při 
překonávání mírných převýšenin terénu, 
když spojovaly zkratkou významnější trasy.

Během těch tisíciletí se člověk naučil 
postupně novým technikám, napřed při 
práci s bronzem a později i se železem. 
Přes ty výhody s produktivnějším pracov-
ním výkonem, (ovlivněným  například za 
Keltů schopností vyrábět nejrůznější ná-
řadí, z nichž dodnes je většina těch typů 
běžně produkována), nenastal zásadní 
zlom ve způsobu žití. Jen se mírně zvyšo-
val počet obyvatel, které byli schopni ze-
mědělci uživit.

Sídliště i pole - během času opouště-
ná - zanechávala drobné stopy v krajině za 
tisíciletého pobytu člověka. Takto vznikla 
typická krajina, jejíž ráz ještě do našich 
dob se na jižní Moravě dá dobře sledovat. 
Paměť krajiny to dobře  umožňuje. Člověk 
tuší, že dnešní pole je velice starobylé, že 
leckde musela stát chatrč dávného našeho 
předka.

Teprve po zániku Velké Moravy na za-
čátku 10. století nastala do konce tisíciletí 
změna ve způsobu života. I když moc Moj-
mírovců zanikla a na Moravu se přesouval 
během těch let vliv Přemyslovců, způsob 
žití se v zásadě neměnil. Přes počáteční 
jisté nepokoje působené ze strany Uher, 
Polska i Čech se počet obyvatel na Moravě 
zvyšoval. Bylo to dáno zřejmě příznivým 
klimatem a také uklidněním Maďarů po 
jejich usazení v uherské nížině a půso-
bením Přemyslovců na polskou stranu, 
které vedlo k ukončení jejich mocenských 
ambicí na Moravě.

Důsledek demografi ckého růstu na 
Moravě se brzy projevoval nedostatkem 
volné půdy pro nové generace. Proto 
mladé rodiny opouštěly nížinné oblasti a 
postupovaly podél říček a potoků do vyš-

ších poloh. Během 11. a 12. století zabrali 
noví obyvatelé téměř veškeré území dotud 
na Moravě (stejně jako v Čechách nebo 
ve Slezsku) neosídlené. Jen území se skal-
ními výchozy, prudkými stráněmi anebo 
velice členité ponechal člověk svému osudu.

Tento převratný způsob okupace no-
vých území doprovázely změny v skladbě 
setého obilí. Chladnější klima ve vyš-
ších polohách přimělo pěstovat více žita 
pro výrobu chleba než dříve preferovanou 
pšenici. Vyšlapáním cestiček podél říček 
a potoků se vytvořily četné nové drobné 
lokální stezky. Současně vznikaly velmi 
hojně malé osady.

Nově osídlené území se lišilo od sta-
rých sídelních oblastí. Dalo vzniknout 
kulturní  krajině 2. typu. V ní se nemů-
že paměť krajiny výrazně uplatnit, jako 
v předchozím případě kulturní krajiny 
1. typu. Na rozdíl od jejího téměř jed-
notného rázu krajiny mnohem členitější 
reliéf u druhého typu nedal možnost tak 
značnému procentu plochy půdy k polní-
mu využití a hlavně doba její existence jen 
několika staletí nedala možnost dlouho-
dobého působení člověka. 

Dědiny obvykle stály při úpatí  kop-
ce. Pole a louky zřízené na pokud možno 
rovinatých plochách střídaly lesnaté úse-
ky na členitějším terénu. Prudké stráně 
a hluboká úzká údolí zůstávala bez zře-
telných stop po ruce člověka. Osídlování 
trvalo dlouhou dobu. Jen nemnohé osady 
dosahují maximálního věku osmi, devíti 
staletí.

Četná nová sídla však neměla dlouhé-
ho trvání.  Způsobilo to několik zásadních 
vlivů. Nejdůležitější skutečností se stala 
brzká ztráta úrodnosti ploch kdysi zarost-
lých lesem s neúživnou půdou. Dalším 
důvodem se stal nový způsob dělby práce 
šířící se ze vzdálenějších území jižní či zá-
padní Evropy. Dosavadní nutnost zvládat 
veškeré techniky při stavbě obydlí, při vý-
robě oděvu a obuvi a stejně tak i ze země-
dělské činnosti byla podrobena značným 
změnám, rychlé specializaci týkající se 
většiny obyvatelstva. Lidé proti dřívějšku   
začali mnohem více  směňovat své zboží či 
platit za výrobky - produkty své práce.

V téže době se nevídaným tempem 
rozšiřovalo křesťanství u všeho obyva-
telstva - též pod vlivem nového myšlení 
týkajícího se způsobu a dělby práce. Vý-
razně se postup christianizace projevil 
početnými románskými stavbami křes-
ťanských svatyní. Rotundy (stavěné ještě 
podle tradice z doby Velké Moravy) a také 
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kostelíky s půdorysem obdélníkovým si 
stavěli především v oblastech dávno osíd-
lených území. Na jižní Moravě se z docho-
vaných kostelíků musí upozornit na dva 
nejvýznamnější objekty, totiž rotundu sv. 
Kateřiny ve Znojmě a osmibokou stavbu 
kostelíka v Řeznovicích u Ivančic.

Jako reakce na všechny uvedené vlivy 
se stalo zanikání  desítek a desítek  z těch  
nových osad během následujících staletí. 
Jak zanikala četná sídla, braly za své i čet-
né úseky lokálních stezek.

Na jižní Moravě však kulturní krajina  
2. typu nemá zdaleka takový rozsah jako  
jinde  na Moravě, většinu zdejšího území 
totiž zabírá nížina. V pahorkatinách je 
často zastoupen les a sídla chybějí. V Ždá-
nickém lese nebo v Drahanské vrchovině 
jsou nuzné příklady uvedeného 2. typu 
kulturní krajiny.

Všechny uvedené okolnosti vedly 
v 13. století  ke vzniku nových vsí nebo 
rozšiřování  dosavadních osad. Koncent-
rování řemeslníků specialistů způsobilo, 
že na vhodných místech  došlo ke vzniku 
měst. V centru města nejčastěji  na křižo-
vatce stezek vzniklo náměstí. Zde se usa-
dili hlavní výrobci. Pomocné síly se ubyto-
valy na kraji města. Nejdůležitější objekty 
postavili uprostřed města. Představitelem 
duchovní síly a znakem  křesťanského ži-
vota se stal kostel a nedaleko obvykle na 
opačném konci náměstí zbudovali tvrz, 
která reprezentovala  představitele svět-
ské moci.

Nejvýznamnější města jižní Moravy 
stojí na hlavních přechodech (brodech 
později mostech) přes Dyji a Moravu. 
Jsou to dosavadní okresní města Znojmo, 
Břeclav a Hodonín. Na Svratce vzniklo 
Brno.

Síť stezek se po vzniku měst začala 
měnit. Dřívější stav rozdílného významu 
stezek se  pod vlivem městského obchodo-
vání, které vedlo z centra na všechny stra-
ny, sjednotil na stejnou úroveň. Došlo tak 
k propojení obcí stejně významnými stez-
kami. Život většiny obyvatel se však stále 
opíral především o zemědělskou činnost. 
Ani městům se práce na poli nevyhýbala.

Až koncem 18. století nastával nená-
padný převrat. Osvícenstvím se dostalo 
nových impulsů začínající vědě a brzy 
na to životu všeho obyvatelstva. Způsobil 
to útok na dosavadní síť stezek. Začalo to 
stavěním císařských silnic. Rozvoj jejich 
staveb v 19. století a především v té době 
započaté budování železnic způsobily 
přetrhání tras starých stezek a zbudová-

ní nové dopravní sítě. Na Moravě vznikla 
na  našem území vůbec první trať parní 
železnice Brno – Vídeň. Následována byla 
později i dalšími tratěmi. Nastával rozvoj 
průmyslu, což se týkalo podstatné části 
obyvatel. 

Zánik funkční sítě stezek během 
19. století a poté od začátku 20. století 
zavádění automobilové dopravy pro oso-
by i náklady a postupný růst měst způsobil 
dalekosáhlou proměnu ve způsobu života. 
Počet zemědělců klesl během necelého 20. 
století z 50 % na 5 %, všeho obyvatelstva. 
Ruční práce na poli téměř zmizela. Jako v 
průmyslu tak i v zemědělství a jiných obo-
rech se do konce 20. století práce svěřila 
strojům.

Souběžně s touto proměnou v životě 
lidí, se během moderní doby (19. a 20. 
století) změnila i tvářnost krajiny. Ještě 
v 19. století úkol zvýšit produkci dřeva 
vedl v lesnictví k podstatné změně, totiž že 
místo původních přirozených smíšených 
lesů se vysazovaly monokultury hlavně 
smrkové. Kalamity s kůrovcem následo-
valy. Na jihu Moravy s minimem lesních 
porostů (vyjma území na soutoku Dyje 
s Moravou u Lanžhotu, které je postiženo 
snížením podzemní vodní hladiny po vy-
budování Novomlýnských nádrží v dru-
hé polovině 20. století) nejsou škody tak 
značné jako jinde v naší republice. 

V téže době se regulovaly a napřimo-
valy vodní toky. To se týkalo řek Moravy 
i Dyje. (Svratka byla zregulována už 
v 19. století i se svými přítoky Svitavou 
a Ponávkou.) Důsledky vodohospodář-
ských úprav se zvláště výrazně projevily 
v době povodní posledních dvou deseti-
letí. Velice výrazně se drobné a středně 
velké plochy polí v druhé polovině 20. 
století spojovaly ve veliké lány polí bez 
mezí a stromoví. Tak se umožnila prá-
ce velkým strojům a na druhé straně 
podstatně se zvětšila eroze půdy. Do-
šlo též k vypuzení mnohé zvěře. Zcela 
zmizely křepelky, zredukovaly se stavy 
zajíců, koroptví. Místy vzrostl stav srn-
čí zvěře a divokých prasat, které nejsou 
vázány na výskyt stromů ani drobných 
mezí. Vzhled takové zhanobené krajiny 
s omezenou možnosti průchodu pěší 
nohou mimo silnici se na jižní  Moravě 
neodlišoval od ostatního našeho území...

Teprve na konci 20. století a začát-
ku 21. století se změnami politickými 
i hospodářskými se objevuje  možnost 
revitalizace krajiny. Ta zahrnuje i obnovu 
částí starých stezek jako cyklotras a turis-

tických stezek někdy v okolí vodních toků, 
jindy v lesnaté, kopcovité krajině. 

Úpravy vodních toků s přiblížením 
se dávnému stavu toků by měly postupně 
zahrnovat víc než minimální zásahy, aby 
se chránily četné plochy před povodněmi. 
Nynější zalesňování by se mělo blížit pů-
vodnímu rázu smíšeného lesa nejen jako 
výjimečná událost. Výběr různých plodin 
při pěstování na polích by měl ve větší 
míře brát zřetel na ochranu před  vodní 
i větrnou erozí. Dopravní sítě by  nadále 
měly udržovat nezvýšený plošný rozsah. 
Ty všechny předpoklady dalšího vývoje 
krajiny platí stejně pro jižní Moravu jako 
pro ostatní části naší republiky.

Průchody naší domovskou krajinou 
by během 21. století měly nabídnout 
naději na lepší tedy hlavně hustější síť 
pěších tras, které by daly možnost shléd-
nout nejen krásnou přírodní krajinu, ale 
i pohled  na pěkný vzhled obcí. To už se 
místy děje. Zlepšený stav obcí se dá nalézt 
například na Uherskobrodsku.

Čas světověku v 21. století s globali-
zací a šířením informatiky se bude rozví-
jet  jak s novými hospodářskými metoda-
mi, tak proměňujícími se společenskými 
idejemi. Zvláště ty ideje nastupující 
evoluční ontologie Josefa Šmajse spjaté 
s řešením konfl iktu přirozené a kulturní 
evoluce dávají  v mnoha ohledech výhled 
k vytváření obnovené krajiny a to jak 
na území celé naši republiky tak zvláště 
na území kouzelné po tisíce let obývané 
jižní Moravy. 

Ing. Radan Květ, CSc.

Literatura:

Květ R. (2003): Duše krajiny (Staré stezky 
v proměnách věků) – Praha, Academia

Květ R., Podborský V. (ed.) (2006): Cesty 
a stezky do časů Velké Moravy -  Knižnice Mo-
ravskoslezského archeologického klubu sv. 4

Podborský V. a j. (1993): Pravěké dějiny 
Moravy – Brno, Muzejní a vlastivědná spo-
lečnost

Šmajs J. (2008): Filosofi e – obrat k Zemi – 
Praha, Academia

Wells S. (2005): Adam a jeho rod (Genetická 
odyssea člověka) – Praha, Dokořán a Argo



Velkopavlovický zpravodaj
2/2013

43

Velikonoce před námi, Vánoce 
za námi... Co se skrývá v mezidobí? No 
přeci masopust, nebo chcete-li šibřinky, 
čas karnevalů, veselých masek, tance, 
hudby a dobré bezstarostné nálady...

Přesně toho si plnými doušky užily 
i děti z naší mateřské školy, rozhodly se 
totiž se svými paními učitelkami uspo-
řádat tak jako každý rok pestrobarevný 
karneval. Mateřinka se proto toho dne, 
22. února 2013, hemžila namísto dětiček 
roztodivnými postavičkami, především 
z říše pohádek, fantazie, ale i ze světa zvířat.

Nevěříte? Tak se podívejte na foto-
grafi i, jak nám to slušelo!

Karolína Bártová

Nastal nám zas 
karnevalů a dětských 
radovánek čas!

Z mateřské školy...

Ze základní školy...

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Měsíc únor a školka bez karnevalu a reje masek? Nemyslitelné :-)!

Voda a koupání přináší dětem ohromnou radost 
a je vítaným zpestřením docházky do školky. 

Malí „Pavlovčáci“ už plavou jako rybičky!

Tři čtvrtiny školního roku za námi

Voda je součástí našeho života, přita-
huje nás a zároveň v nás vzbuzuje respekt. 
Pravidelný pohyb ve vodě spojený s decho-
vým cvičením, jednoduchými protahovací-
mi cviky, pohybovými hrami, otužováním, 
saunováním a relaxací, pozitivně ovlivňuje 
fyzický i psychický rozvoj dětí v předškol-
ním věku. Toto všechno letos umožňuje 
Mateřská škola Velké Pavlovice pěti až 
šestiletým dětem. Každé pondělí vyjíždíme 
na výuku do Plavecké školy v Hustopečích. 

Děti se zábavnou formou vodních her 
a soutěží seznamují s vodou a osvojují si 
základy plavání. V průběhu jednotlivých 

Třetí čtvrtletí školního roku 2012/2013 
máme za sebou a za pár týdnů nás čekají 
prázdniny. V tomto čase se rozhoduje o tom, 

lekcí plní úkoly, za které 
jsou odměňováni rybí šu-
pinkou, kterou si přilepují 
na kapříka.

Děti se na pondělní 
plavání moc těší a také paní 
učitelky z plavecké školy 
malé „Pavlovčáky“ hod-
ně chválí pro jejich dobré 
chování, statečnost a chuť 
do učení. Doufáme, že 
dětem nic nezkazí jejich 
zážitky a získají kladný vztah k vodě, plavá-
ní, sportování a že si utuží i své zdraví. 

na jakou střední školu či učiliště po prázd-
ninách nastoupí současní deváťáci, které 
v naší škole v příštím školním roce nahradí 

Za kolektiv učitelek MŠ 
Radka Klašková

noví žáci – prvňáčci. V únoru se konal zápis 
do první třídy a celkem se  dostavilo 37 dětí, 
z toho šest po loňském odkladu. Zapsá-
no bylo 33 žáků; u čtyř byla podána žádost 
o odklad povinné školní docházky.

Začátkem března oslavila základní 
škola 120. výročí otevření budovy druhé-
ho stupně a zároveň jsme si připomenuli 
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1.150 let od příchodu  Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu. Školu si prohlédlo velké 
množství návštěvníků, kteří zejména oce-
nili historickou třídu z počátku 20. století, 
kterou naší škole zapůjčilo Muzeum Ko-
menského z Přerova.

Kulturní program sledovalo na šede-
sát pozvaných hostů z řad bývalých učitelů 
školy, vedení města Velké Pavlovice, ředi-
telům ostatních příspěvkových organizací 
města a osobností, jejichž profesní život 
byl a je spojen s naší školou. Věřím, že akce 
byla důstojnou prezentací školy. Velký dík 
patří všem účinkujícím, pedagogům a žá-
kům ZUŠ Velké Pavlovice, jejichž spolu-
práce se základní školou si velmi cením.

Největší zásluhu na organizaci 
programu má zástupkyně ředitele paní 
Lenka Korpová a ,,její‘‘ tým ve složení 
Jaroslava Procházková, Eva Drienková 
a Lenka Veverková. Poděkování také náleží 
ostatním zaměstnancům školy, kteří se na 
organizaci oslavy podíleli.

V souvislosti s významným výročím 
příchodu Cyrila a Metoděje je třeba také 
zmínit projekt základní školy s názvem 
,,Od hlaholice po Comenia script‘‘, jehož 
realizace se nyní rozbíhá. Projekt obdržel 

prostřednictvím Sdružení rodičů – Domi-
no, o.s. dotaci z MŠMT ve výši 81.600,- Kč. 
Výstupy projektu budou spočívat zejména 
v rozvoji čtenářské gramotnosti žáků, se-
stavení tzv. galerie písemnictví, organizaci 
naukových soutěží, autorských čtení a ex-
kurzí pro žáky na téma ,,Po stopách Cyrila 
a Metoděje‘‘.

Také letos se žáci druhých a třetích tříd 
účastní plaveckého kurzu v Hustopečích. 
Jelikož náklady na provoz plavecké školy 
a doprava značně vzrostly, byli jsme nuceni 
požádat o vyšší fi nanční spoluúčast rodiče. 
Spolupráce s rodiči našich žáků je v tomto 
směru  příkladná a mám velkou radost, že 
bude plavecký kurz zachován a fi nancován 
školou, rodiči a  sdružením rodičů.

A co plánujeme nového?
Momentálně probíhají práce na úpra-

vách školního vzdělávacího programu, 
kam musíme dle nařízení MŠMT od příš-
tího školního roku povinně zařadit druhý 
cizí jazyk, a to nejpozději v osmém ročníku, 
dále pak učivo o zlomcích a desetinných 
číslech zařadit do ŠVP již na první stupeň 
a také rozšíření nabídky povinně volitel-

ných předmětů o seminář z matematiky, 
z českého jazyka a anglickou konverzaci.

V dubnu začal na naší škole působit 
rodilý mluvčí anglického jazyka, Brit pan 
James Preston. Zatím se seznamuje s cho-
dem školy a navštěvuje hodiny angličtiny 
společně s vyučující. Od září bude vyučovat 
právě hodiny konverzace na druhém stupni.

Základní škola společně s gymnáziem 
a městem Velké Pavlovice se podílí na dvou 
projektových žádostech, které zpracovává 
a předkládá zřizovatel. Jde o kompletní re-
konstrukci a modernizaci laboratoře fyziky 
v prvním patře budovy druhého stupně, 
kterou využívají obě školy a dalším z pro-
jektů je rekonstrukce podlahy ve sportovní 
hale. Doufejme, že některý z plánovaných 
projektů bude úspěšný a pozitivně posu-
ne výuku a sportovní aktivity našich žáků 
a studentů.

Všem pracovníkům základní školy 
přeji ve zbytku školního roku 2012/2013 
hodně pohody a sil, děkuji rodičům našich 
žáků za podporu školy a všem čtenářům 
Velkopavlovického zpravodaje přeji poho-
dové jarní a letní měsíce.

RNDr. Ludvík Hanák, ředitel školy

Výročí školy

Rok 2013 je ve znamení významné-
ho výročí. Před 1150 lety přišli na Vel-
kou Moravu z daleké Byzancie bratři 
Konstantin a Metoděj, aby Slovanům 
přinesli písmo a jazyk, srozumitel-
ný pro jejich křesťanské  bohoslužby. 
A Slované se vydali se svými učiteli 
na cestu k moudrosti.

Ale rok 2013 je také rokem jiného 
významného výročí – před 120-ti lety se 
začaly psát dějiny velkopavlovické nové 
školy. Budovy, která ve své době byla nad-
časová a přes řadu oprav a rekonstrukcí 
neztratila nic ze své původní majestátnos-
ti a svému účelu slouží dodnes.

A právě těmto dvěma výročím byla vě-
nována sobota, 9. března 2013. Základní 
škola nabídla návštěvníkům k prohlédnutí 
nejen své učebny a pracovny, ale i vybave-
ní třídy z počátku 20. let minulého století. 
Do školních škamen s kalamářem usedli 
nejen dnešní žáci. Vyzkoušel je i starosta 
města a že krasopisně psát obyčejným pe-
rem namáčeným do inkoustu nebylo nic 

jednoduchého, o tom se přesvědčili hosté 
všech věkových kategorií.

Součástí staré třídy byly panely při-
bližující historii velkopavlovické školy 
i obce samotné a tak se mnozí zahloubali 
do textů ze starých kronik. Ke vzdělávání 
patří také učebnice. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout a porovnat učebnice z dřívěj-
ší doby i ty, ze kterých se učí dnešní žáci.

Odpoledne patřilo bývalým učite-
lům a pracovníkům školy. Komponovaný 
program, ve kterém vystoupili žáci ZUŠ 
ve Velkých Pavlovicích, žáci  základní školy, 
žesťový kvartet a zpěvačka Barunka Grůzo-
vá,  provedl posluchače průvodním slovem 
zachycujícím vývoj vzdělávání a školství 
od Velké Moravy přes středověk a reformy 
Marie Terezie až do doby dnešní školy.

Školství ve Velkých Pavlovicích je 
spojováno s obnovením fary r. 1686. 
První dochovaná zmínka je z roku 1691 
a píše se v ní, že ,,tu býval čtvrtní grunt, 
který propuštěn obci na školu“. Obec za 
to vrchnosti vždy o sv. Jiří a sv. Václavu 
platila 18 krejcarů. Jako první kantor je 

uváděn Martin Theodor Rech, který byl 
do Velkých Pavlovic ustaven jako učitel 
dekretem. Vesnické školy v té době velkou 
úroveň neměly.

Obrat ve školských poměrech nastal 
za vlády Marie Terezie – dala vzniknout 
všestranné a úplné soustavě novodobé-
ho školství. Školní řád vydaný za Marie 
Terezie stanovil také základní požadavky 
na školní budovy a zřídil úřad komisařů, 
kteří dohlíželi na plnění školního řádu. 
Ten platil i pro Velké Pavlovice.

Škola dostala vlastní budovu. Měla 
jednu učebnu a byt pro učitele. V učebně 
bylo 12 lavic, 1 stůl se židlí, kříž a tabule. 
Těžko si dovedeme představit, že se do ní 
vešlo r. 1804 128 dětí z Velkých Pavlovic 
a 48 z Bořetic. Učilo se pět hodin dopoled-
ne a pět hodin odpoledne.

Příjmy učitele nebyly nijak závidění 
hodné, ale zbavovaly učitele nutnosti vy-
bírat si školné sám. Dětí bylo čím dál víc 
a tak se přistavila další učebna a byt pro 
podučitele.

Nové školské zákony daly vzniknout 
místním školním radám, které měly roz-
hodující pravomoci a byly pro školy urču-
jící. Dále stanovily nejvyšší možný počet 



Učitel, osudové povolání

MATEMATICKÝ KLOKAN aneb Velkopavlovičtí
        školáci změřili své síly s celým světem

Učitelské povolání patří k těm 
povoláním, u kterých je nutné a důležité 
celoživotní vzdělávání. Nároky klade-
né na výkon profese učitele v současné 
společnosti neklesají. Naopak souběžně 
s tím, jak široká veřejnost na školu de-
leguje řadu nových odpovědností, např. 
z oblasti prevence, mediální výchovy, eko-
nomické gramotnosti aj., rostou nároky 
na učitele – profesionály přímo geomet-
rickou řadou. V souvislosti s tím se i naše 
základní škola snaží stabilizovat kvalifi -
kovaný a kvalitní učitelský sbor a vytvořit 
pro své učitele pozitivní pracovní prostředí.

Do pestré palety možných zlepšení 
pracovních podmínek velmi konstruktiv-
ně zapadají i možnosti dalšího vzdělávání 

V pátek, dne 22. března 2013, začala 
pro žáky Základní školy Velké Pavlovice 
výuka netradičně. Všichni, kteří ten den 
dorazili do školy, se totiž zúčastnili celo-
světového měření matematických a logic-
kých schopností Klokan.

a metodického vedení členů pedagogické-
ho sboru. Pedagogičtí pracovníci se vzdě-
lávají v rámci jednotlivých vědních oborů, 
absolvují různá školení z oblasti výchovné 
práce i práce se žáky se speciálními vzdě-
lávacími potřebami.

Mnohé tyto vzdělávací akce jsou 
na naší škole pořádány formou odpoled-
ních kurzů přímo ve škole pro všechny 
pedagogické pracovníky.

V tomto duchu již druhým rokem 
spolupracujeme s psycholožkou Mgr. 
Janou Pláteníkovou, která pro vyučující 
pořádá semináře zaměřené na psycholo-
gii žáka, učitele i rodiče. Poslední seminář 
s názvem „Rodiče a jak s nimi (ne)jednat“ 
probíhal nejenom po stránce teoretické, 

Mezinárodní soutěž Matematic-
ký klokan vznikla přibližně v roce 1980 
v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila 
do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže 
účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěží-
cích ze 30 zemí našeho kontinentu.

ale i praktické. Pedagogové se při tré-
ninku modelových situací vžívali do rolí 
rodičů vstřícných a spolupracujících, ale 
i  „nabroušených“ a urputně bránících 
své dítě (jednajících často jen pod tlakem 
informací svého potomka, bez získaných 
dokreslujících informací od pedagogic-
kých pracovníků školy) a rolí pedagogů 
schopných bez zbytečných emocí ustát 
tyto situace.

Nejenže jsme se zasmáli, ale získa-
li jsme i řadu cenných rad, které zvláště 
mladým pedagogům pomohou při jejich 
náročné práci.

Tímto také děkujeme Mgr. Janě Plá-
teníkové, která si pro naši základní školu 
nachází čas a její semináře jsou vždy peč-
livě připravené, poučné a inspirující.

Mgr. Jitka Šaňková & 
Mgr. Táňa Hanzálková

Soutěžící jsou podle věku rozděleni 
do kategorií: nejmladší se nazývá Cvrček 
(pro žáky 2. a 3. tříd), následuje Klokánek 
(pro žáky 4. a 5. tříd), Benjamin (pro žáky 
6. a 7. tříd) a Kadet (pro žáky 8. a 9. tříd). 
Šedesátiminutové testy podstupovali 
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žáků ve třídě – 80, stanovily pravidelné 
vyplácení služného pro učitele a stanovily 
třicetihodinový úvazek. Neúnosné pro-
storové podmínky byly řešeny úpravou 
obecní pastoušky. Nákladem 4.000 zla-
tých vznikly dvě nové učebny a dvě třídy 
zůstaly ve staré budově.

V roce 1882 navštěvovalo školu 420 
žáků. Do roku 1892 se počet tříd zvýšil na 
pět a dvě pobočky. Vyučování při dalším 
zvyšování počtu dětí nebylo možné ani při 
směnování a vysokých počtech ve třídách. 
Tíživou situaci vyřešil před 120-ti lety, 
r. 1893 tehdejší starosta Domanský, když 
směnil svůj dům s majitelem domu č. 47 
Hrabalem, prodal jej obci a podporován 
předsedou místní školní rady Janem Ve-
verkou prosadil postavení jednoposcho-
ďové budovy, která byla ve své době svou 
impozantností chloubou obce. Měla dvě 
učebny, tělocvičnu, byt pro nadučitele a 

Také současní učitelé si mohli vyzkoušet, jaký 
kumšt kdysi býval krasopis!

kancelář obecního úřadu 
v přízemí (ten do té doby 
úřadoval v místním hos-
tinci), čtyři učebny, pět 
kabinetů a sborovnu v prv-
ním poschodí.

Dvacáté století bylo ve 
znamení výstavby obecné 
školy. Kancelář republiky 
svolila, aby škola nesla ná-
zev Masarykova jubilejní 
škola obecná. Vybavení 
školy se modernizovalo 
a vzdělávání prodělalo 
spoustu změn. Vedením 
školy, ale taky školní-
mi lavicemi prošla řada
významných osobností, 
které zanechaly svou nezapomenutelnou 
pečeť nejen ve Velkých Pavlovicích, ale 
i za hranicemi okresu a státu.

Mgr. Jaroslava
Poulíková – Procházková
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ve stejný den školáci po celém světě, takže 
žáci absolvují školní, oblastní, republikové 
a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici.

Úlohy, které jsou zařazeny do testo-
vání, nejsou vůbec jednoduché. Vyžadují 
u žáků nejen konkrétní znalosti, které 
jsou jim předávány v hodinách matemati-
ky, ale také notnou dávku logického uva-
žování, čtenářské gramotnosti a zdravého 
úsudku. Proto při vyhodnocení se ukazuje 
zajímavá skutečnost, že někteří v mate-
matice úspěšní žáci dopadají hůře, než ti 
řekněme lenivější, kteří se během normál-
ní výuky tolik nesnaží.

MATEMATICKÝ KLOKAN 2013
Žebříčky nejúspěšnějších řešitelů

kategorie: CVRČEK
1. místo
Zborovská Klára * 2.A * 72 bodů
2. místo
Prokešová Markéta * 3.B * 63 bodů
2. místo
Hicl Filip * 3.B * 63 bodů
3. místo
Nováková Markéta * 2.A * 62 bodů

kategorie: KLOKÁNEK
1. místo
Fůkal Matyáš Antonín * 5.B * 87 bodů
2. místo
Hasilová Simona * 5.B * 82 bodů
3. místo
Bednařík Viktor * 5.B * 79 bodů

Školička aneb Co nás čeká ve škole?

Začínáme konverzovat v anglickém jazyce

Před vstupem do základní školy by 
mělo být dítě pro školu zralé a připrave-
né tak, aby bez velkých potíží zvládlo její 
nároky a zátěž. Posouzení školní zra-
losti může být někdy obtížné. Pro vaše 
děti bude vstup do první třídy úspěšný 
a snadnější, pokud bude připraveno. 
Rodiče by této přípravě měli věnovat 
velkou pozornost. Proto naše škola 
nabízí již třetím rokem rodičům 
přípravný kurz „ZŠ školička“.

V letošním školním roce kurz probí-
hal každý čtvrtek odpoledne od 21. úno-
ra do 14. března. Děti byly rozděleny do 
dvou skupin. Rodič, který dítě doprovází, 
je jeho oporou a pomocníkem. Naší sna-
hou je, aby rodiče pomáhali, opravovali 

Od dubnu na naší škole začal pů-
sobit rodilý mluvčí pan James Preston. 
Žáci 6. a 7. tříd tak mají jedinečnou 
příležitost si osvojené znalosti z anglic-
kého jazyka vyzkoušet v reálné situaci. 
V této souvislosti by mohla vyvstat otáz-
ka „Není to příliš brzy?“.

Dnešní počítačová generace teen-
agerů je schopna velmi dobře porozumět 
mluvené řeči, ale co se týče samotné kon-
verzace, ta velmi pokulhává. Hodiny s ro-

špatné držení tužky a aby 
děti pracovaly podle slov-
ních pokynů učitelky.

Rodiče se účastní čin-
ností a získávají tak náměty 
pro práci se svými dětmi. 
Názorně vidí, jak s dítětem 
rozvíjet hrubou i jemnou 
motoriku, orientaci v pro-
storu, zrakové a sluchové 
vnímání a další potřebné 
schopnosti a dovednosti. 
Děti se učí samostatně pra-
covat, soustředit se, dokon-
čit úkol a rodiče je v dané 
aktivitě podporují. 

Na závěr celého kurzu děti dostaly 
odměnu a velikou jedničku.

dilým mluvčím by mohly tento problém 
ve velké míře pozitivně ovlivnit. S ním 
žáci pochytí přirozenou cestou správnou 
výslovnost i intonaci. Dalším přínosem 
hodin s rodilým mluvčím je větší sou-
středěnost žáků, kteří musí být neustále 
ve střehu, aby jim neunikly souvislosti.

Komunikace samozřejmě probíhá 
pouze v anglickém jazyce a tím postupně 
ztratí obavy. Z tohoto důvodu má odpo-
věď na výše uvedenou otázku je „Ne, není 
to brzy.“.

Přípravný kurz Školička usnadní dětem přechod ze 
školky do školních lavic. Po jeho absolvování již bu-
dou vědět, co a kdo je tu čeká.

kategorie: BENJAMÍN
1. místo
Petrásková Karolína * 7.A * 69 bodů
2. místo
Čačík Lukáš * 6.A * 68 bodů
3. místo
Otřelová Michaela * 7.A * 67 bodů
kategorie: KADET
1. místo
Bystřický Pavel * 9.A * 58 bodů
2. místo
Hulata Zdeněk * 9.A * 55 bodů
3. míst
Levčíková Veronika * 9.A * 54 bodů

Mgr. Veronika Prokešová

Mgr. Jitka Řádková 
a Mgr. Lucie Nováková

Tato teoretická fakta máme šanci 
vyzkoušet v praxi i na naší škole. Žáci 
šestých a sedmých ročníků tak poprvé vy-
zkoušeli na vlastní kůži jaké to je bavit se 
s rodilým Angličanem. Počáteční rozpa-
čité pohledy se začaly měnit na jedno-
slovné odpovědi v některých případech 
i na krátké věty. Jednoznačně bych potvr-
dila tvrzení, že i naši žáci rozumí, ale ne-
jsou schopni komunikace.

Hodnocení hodiny s rodilým mluvčím 
z pohledu našich žáků bylo ovšem jedno-
značné. Skoro všichni žáci hodinu ohod-
notili známkou jedna. Hodina pro ně byla 
velmi atraktivní, byl vidět jejich zájem 
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Proč nevyužít lekce plavání?

Dyslektický kroužek 
na velkopavlovické základní škole

Tak jsme opět po roce vyměnili tělo-
cvičnu za plavecký bazén. Kdo? Žáci dru-
hých a třetích tříd ZŠ V. Pavlovice. Děti 
jsou nadšené, někteří rodiče již méně. 
S každým dalším rokem rostou ceny. Pla-
vecký kurz je ale povinnou součástí hodin 
tělesné výchovy ve 2. a  3. ročníku. Mnozí 
rodiče namítají, že jejich dítě přece plavat 

Žáci základní školy se specifi ckými 
poruchami učení jako je dyslexie, dys-
grafi e a dysortografi e, mají možnost na-
vštěvovat dyslektický kroužek. Docházka 
do něj je dobrovolná. Jeho náplní je po-
zvolné odstraňování poruch při čtení, 

umí, jelikož mají doma bazén. A právě to 
může být problém.

Bazén doma sice je, ale často jeho 
hloubka dosahuje 50 – 90 cm. Velikost 
také není bůhvíjaká. Dítě sice „plave“, ale 
tak, že se dotýká dna. Udělá dvě tři tempa 
a je na druhém břehu. To se zrovna za pla-
vání považovat nedá.

psaní a pravopisu, při uži-
tí specifi ckých výukových 
metod (individuálního 
přístupu, her, soutěží, do-
plňování, křížovek,…).

Výsledkem této práce 
by mělo být čtení s poro-
zuměním, které je zákla-
dem pro veškerou činnost 
ve škole i v životě. Dále 
se u takového žáka rozvíjí 
schopnost napsat si čitel-

ně a pravopisně správně vlastní myšlen-
ku, doplnit slovo určitou hláskou, doplnit 
větu vhodným slovem. K těmto schopnos-
tem dochází tito žáci „krůček po krůčku“.

Rodiče se správně domnívají, že 
jejich děti s prokázanou specifi ckou po-

Naučit se perfektně cizí jazyk vyžaduje „mluvit, mlu-
vit a mluvit“, nejlépe s rodilým mluvčím.

Dyslektický kroužek pomáhá najít dětem s poruchou 
učení cestu ke knihám a radosti ze čtení.

ruchou učení mají mít úlevy, těmito úle-
vy jsou myšleny např. zkrácené texty 
pro čtení, přednost doplňování před dik-
táty nebo zkrácené diktáty, dostatek času 
na zpracování úkolu, individuální přístup 
při klasifi kace a jiné. V žádném případě 
nejde o úlevy při domácí přípravě.

Tak, jak člověk po úraze končetiny re-
habilituje pravidelným cvičením, tak i žák 
se specifi ckou poruchou učení dosáhne 
uspokojení ze své práce každodenní uvě-
domělou činností. Bez jeho snahy, trpělivé 
spolupráce rodičů jsou však úspěchy žáka 
minimální, naopak práce v dyslektickém 
kroužku refl ektuje dobré výsledky žáka 
ve vyučování a tedy i v jeho hodnocení.

Mgr. Marie Pilařová

a soustředěnost, a tím se nám potvrzuje 
další z teoretických bodů v praxi.

Jediný bod z teoretické části naši žáci 
popírají a to je, že by měli rozumět. Většina 

z nich ve svém hodnocení 
hodiny tvrdí, že nerozuměli. 
Zajímavé na tom však je to, 
že jejich reakce na pokyny 
pana Jamese byly správné. 
Já osobně se tedy přikláním 
k tomu, že i naši žáci jsou 
schopni rozumět a reagovat. 

Pro mne, jako vyuču-
jícího, bylo velmi zajímavé 
pozorovat své žáky, jak své 
znalosti používají v praxi 
a odhalit i skryté talenty ve 
svých třídách. Zkrátka a 
jednoduše, některým mlčí-

cím žáků náš rodilý mluvčí jazyk rozvázal. 
Za všechny bych ráda citovala příspě-

vek naší žačky Adély Dostoupilové o prv-
ním setkání s rodilým mluvčím...

„Jednoho dne nám paní učitelka 
Osičková oznámila, že k nám přijde rodi-
lý mluvčí z Anglie. Přišel k nám 3. dubna 
a my všichni jsme byli zvědaví, jaké to 
bude. Když zazvonilo na hodinu tak při-
šla paní učitelka s mluvčím. Pak se nám 
představil, že se jmenuje James. Na tabuli 
napsal věty, které by nám sloužily, kdyby-
chom něco chtěli a přeložili jsme si je. Šlo 
nám to báječně.

Věci, co jsme se nenaučili ve škole, 
nás pan James naučil. Tahle hodina s pa-
nem mluvčím se mi moc líbila a těším se 
na další.“

Mgr. Vilemína Osičková

Ve velkém bazénu si žáci osahají růz-
né hloubky od 50 do 160cm. Plavou, aniž 
by se dotýkali dna nebo břehů. Naučí se 
skákat do vody, potápět se, zvyknou si 
na stříkání a vodu v očích. A to pod 
odborným dohledem. Když se dítě potom 
dostane na koupaliště, nemůže se stát, že 
se  leknutím začne topit.

V kurzu se také naučí starat se o sebe, 
převléct, osprchovat se, vysušit si vlasy. 
Je to důležitá součást osamostatňování. 
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Návštěva sauny je zase prospěšná imuni-
tě. No a hlavním účelem kurzu je samo-
zřejmě naučit se řádně plavat, osvojit si 
plavecké styly – prsa, kraul a znak.

Pětadevadesát procent žáků se oprav-
du plavat naučí. A o to přeci jde. Tak proč 

Druháci a třeťáci se na úterní kurz 
plavání na bazéně v Hustopečích 
vždycky moc těší.

Přestože uplynulo od konce II. světo-
vé války už 68 let, prostory koncent-
račního tábora působily i dnes velmi 
skličujícím dojmem...

Super nálada? Jako vždy, holky roz-
leskávačky jsou veselá kopa. 

jim to neumožnit? Sáhněme si do svědo-
mí, neutratíme často tytéž peníze za zby-
tečnosti v pravém slova smyslu?

Mgr. Dagmar Šmídová

Osmáci jeli za poznáním 
              holocaustu do polské Osvětimi

Taneční táboření kroužku malých roztleskávaček

Celkem 14 žáků Základní školy Vel-
ké Pavlovice se vydalo na poznávací výlet 
do Polska, Osvětimi. Koncentrační tábor 
Auschwitz, jak jej přejmenovali Němci, je 
pro celý svět symbolem  teroru, vyvražďo-
vání lidstva a holocaustu. Koncentrační 
tábor byl založen nacisty v roce 1940 před 
branami města Osvětim, které bylo spolu 
s ostatními oblastmi Polska během II. svě-
tové války obsazeno Němci.

Naše prohlídka byla rozdělena 
do dvou částí, v první jsme si prohlédli 
Auschwitz I. Navštívili jsme několik bloků 
a shlédli dokumenty, které se dochovaly 
z té doby a jsou důkazem zla, které páchali 
Němci na Židech.

V pátek 8. března 2013 se před bu-
dovou SVČ při ZŠ Velké Pavlovice zača-
la scházet parta malých i velkých slečen 
s baťůžky a spacáky. Není divu! Blížila 
se pátá hodina odpolední a to znamena-
lo sraz kroužků Tance pro radost a Roz-
tleskávačky, aby se mohlo uskutečnit 
letošní přespávání.

Hned po vpuštění tanečnic do jejich 
nového přechodného bydliště následovalo 
rychlé poučení, jak se chovat a seznáme-
ní s desaterem, které bez výjimky platilo 
pro všechny účastníky, obzvlášť poslední 
pravidlo: „Usmívat se!“. Pak následo-
val krátký čas na připravení se na cvičení 
a mohlo se začít.

Obě dvě taneční skupiny před sebou 
měly nelehký úkol - dodělat své taneční 
sestavy a vyrobit si část tanečního kostý-
mu. Proto se musely maximálně snažit a 
vstřícně spolu vycházet. Všechno krásně 

Potom jsme se pomocí autobusu pře-
sunuli do Auschwitz II – Birkenau, název 
získal podle nedalekého březového háje, 
který byl místem největšího hromadného 
vyvražďování Židů v dějinách. Většina 
Židů deportovaných sem bezprostředně 
po příjezdu zahynula v plynových komo-
rách. 

Ke konci války jednotky SS demonto-
valy a zničily plynové komory, krematoria 
a spálily dokumenty, které by je usvědčily 
z jejich zločinů. My jsme si celý komplex 
prošli a myslím si, že jen málo z nás si 
dovedlo představit tu hrůzu, která se zde 
odehrála.

Ing. Lenka Bukovská

vyšlo a po dvou hodinové námaze násle-
dovala odměna v podobě toastů k večeři, 
po kterých se jen zaprášilo.

Aby všem vyhládlo, šlo se na večerní 
procházku po Velkých Pavlovicích a po-
tom následoval zlatý hřeb večera. Každý 
zúčastněný si musel připravit taneční pře-
kvapení. Vedoucí byly ze začátku odhod-
lané vyhlásit nejlepšího tanečníka večera, 
ale všechna vystoupení byla tak pěkná, 
že nakonec odměnily sladkou odměnou 
všechny. Potom už jen zbývalo připravit 
se na spaní, nachystat si své místečko, kde 
se uložit a po čtení krátkých příběhů se šlo 
spát, aby všichni byli fi t na další den.

Ráno proběhl v půl osmé budíček, 
i když všichni byli vzhůru už před sedmou, 
čím to asi bylo? Že by se všichni, tak moc 
těšili na vánočku, která měla být ke snídani?

Celé dopoledne bylo zasvěcené výro-
bě tanečního kostýmu, konkrétně, výrobě 
tylové sukýnky. Zprvu se to zdálo jako ne-

možný úkol, aby byly všechny sukýnky ho-
tové vůbec do nejbližšího vystoupení a ne 
za pár hodin, ale jakmile se do toho všich-
ni dostali, tak to šlo samo a i nejmladší 
účastnice všechno hravě zvládly.

Následovalo zopakování sestav a vol-
ná zábava na hraní her, aby vedoucí mohly 
v klidu připravit oběd a mohlo se pokra-
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čovat v nacvičování tanečních kreací. Až 
překvapivě šlo vše podle plánu, ve dvě ho-
diny odpoledne se už mohly začít uklízet 
prostory SVČ a mohlo se začít připravovat 
k odchodu. Ve tři jsme se všichni rozlouči-
li a rozešli se každý svou cestou k domovu 

s tím, že v úterý a čtvrtek nás čekají další 
hodiny tancování.

Moc bychom chtěli poděkovat všem 
zúčastněním, kteří se podíleli na příjemné 
atmosféře a moc nezlobili a právě naopak 
pomáhali vedoucím a další velký dík patří 

SVČ, bez kterého bychom neměly prosto-
ry a materiální zabezpečení pro uskuteč-
nění jak přespání, tak celých kroužků.

Vedoucí kroužku Kamila Kunická 
a Marie Holásková

Z gymnázia...
Maturity opět jinak

Projekt „Progresivní vzdělávání na Gymnáziu
                   Velké Pavlovice“ vstupuje do druhé poloviny

Na středních školách v České re-
publice byly dne 2. dubna 2013 zahájený 
maturitní zkoušky. Maturitní zkoušky v 
nové podobě se konají v tomto roce po-
třetí a nikoho již ani nepřekvapí fakt, že 
jejich podoba doznala v letošním roce 
dalších změn.

Reforma maturitní zkoušky je závaž-
nou změnou v dosavadním systému zkou-
šek dospělosti u žáků středních škol a měla 
by být dobře a účelně promyšlena. Neustále 
se o ní diskutuje, a přesto, že z denního tisku 
je možné získat podrobné informace, poku-
sím se přiblížit průběh letošních maturit-
ních zkoušek z pohledu našeho gymnázia.

Maturitní zkouška se skládá ze spo-
lečné a profi lové části. Společná část je 
určena pro všechny studenty bez rozdílu 
oboru či typu střední školy a garantuje 
ji ministerstvo školství prostřednictvím 
Cermatu. Probíhá formou didaktických 
testů, písemných prací a v jarním zkušeb-
ním období se uskuteční ve dnech 2. až 
9. května 2013. Pro společnou část si žák 
musí zvolit dvě povinné zkoušky z předmě-
tů český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo 
matematika. 

Přesně před rokem jsme na naší ško-
le spustili projekt s názvem „Progresivní 
vzdělávání na GVP“, který je fi nancován 
z Evropské unie v rámci OP VK. Projekt 
navazuje na realizaci školního vzdělávací-
ho programu „Škola pro život“, který tím 
rozvíjí a zkvalitňuje. Hlavní cílem projek-
tu je modernizace výchovně vzdělávacího 

Povinná zkouška se od letošního roku 
koná v jedné úrovni obtížnosti, tj. základní. 
V případě komplexní zkoušky z českého ja-
zyka a literatury a cizího jazyka se zkouška 
vztahuje na všechny tři její dílčí části (úst-
ní zkoušku, didaktický test a písemnou 
práci). Pro úspěšné složení společné části 
maturitní zkoušky musí žák uspět u obou 
povinných zkoušek. V případě, že žák část 
zkoušky nesložil, opravuje jen tu část u niž 
neuspěl. Problematika oprav písemných 
prací z českého jazyka v minulém roce 
přiměla Cermat k tomu, že je žákům školy 
budou opravovat vyučující, které jmenuje 
ředitel školy.

Ve společné části si může žák dále volit 
dvě nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk 
a matematika. Pro cizí jazyky u povinných 
i nepovinných zkoušek škola v tomto škol-
ním roce nabízí jazyk anglický a německý.

Profi lová část, označovaná spíše jako 
školní část, se skládá ze 2 povinných zkou-
šek a z možnosti konat až 2 nepovinné 
zkoušky. Profi lové zkoušky se budou ko-
nat formou ústní zkoušky před zkušební 
maturitní komisí. Žák si pro povinnou a 
nepovinnou zkoušku volí z nabídky násle-
dujících předmětů; anglický nebo německý 
jazyk, základy společenských věd, dějepis, 
zeměpis, matematika, fyzika, chemie, bio-
logie, informatika, estetická výchova (vý-

procesu v rámci inovace a zkvalitnění výu-
ky prostřednictvím ICT. Mezi priority této 
oblasti patří doplnění kmenových učeben 
o novou didaktickou a audiovizuální tech-
niku s prvky ICT a pořízením interaktivní 
tabule. 

V souvislosti se zavedením interak-
tivních metod do výuky byli proškolení 

tvarný nebo hudební obor). Při volbě před-
mětu ve školní (profi lové) části je možný 
souběh s předměty povinné zkoušky ve 
společné části maturitní zkoušky jen za 
předpokladu, že je zkouška složena jinou 
formou. 

Školní část maturitní zkoušky se na 
škole uskuteční v termínu od 27. do 30. 
května 2013 pro maturitní třídy 4.A a oktá-
vu. Obě třídy se účastnily v minulém měsíci 
testování ze zkušebních testů, které posky-
tl pro přípravu CERMAT. Vyučující školy 
prošli během posledního roku systémem 
vzdělávání pro hodnotitele ústní a písemné 
části maturitní zkoušky a škola má i odpo-
vídající technické zařízení pro skenování 
zkušební dokumentace. 

Letošní maturitní zkoušky budou 
náročné po časové i organizační stránce. 
Výsledky maturitních zkoušek budou stu-
denti znát nejdříve 6. června 2013. Po ce-
lou dobu maturitního maratonu, který nás 
čeká od 2. května 2013 držme palce a přej-
me štěstí studentům i jejich vyučujícím.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

všichni pedagogičtí pracovníci. Nová 
multimediální technika je k dispozici 
pro všechny vzdělávací předměty, stejně 
jako pro tvorbu a pilotáž digitálních učeb-
ních materiálů nově tvořených v rámci to-
hoto projektu. ICT technika byla pořízena 
na základě výběrového řízení a začala se 
používat ve výuce od 1. 9. 2012.
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Nejpočetnější zastoupení v projektu má 
klíčová aktivita:

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky pro-
střednictvím ICT

Cílem této klíčové aktivity je zkvalitně-
ní vlastní výuky prostřednictvím metod 
a forem, které využívají digitální techno-
logie. Aktivita vede k dynamice, originali-
tě, názornosti, interakci mezi pedagogem 
a žákem, které směřují ke zvýšení motiva-
ce žáků a ke zlepšení studijních výsledků 
ve všech vzdělávaných předmětech. Po-
stupně vznikne 360 didaktických učebních 
materiálů pro biologii, chemii, zeměpis, 
dějepis, základy společenských věd a další.

V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky smě-
řující k rozvoji odborných kompetencí 
žáků středních škol

V rámci aktivity bude podpořen 
rozvoj odborných kompetencí žáků 
ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost, 
vytvořením 64 didaktických učebních ma-
teriálů ze základů společenských věd.

II/2 - Inovace a zkvalitnění výuky cizích 
jazyků na středních školách

V rámci této aktivity bude podpoře-
na inovovaná příprava pedagogických 
pracovníků na vyučovací hodinu zamě-
řená na zvyšování znalostí a dovedností 
žáků středních škol ve využívání anglic-
kého a německého jazyka. Tato příprava 
bude v souladu s kurikulární reformou 
zohledňovat moderní trendy výuky a její 
realizace bude založena na inovativních 
vyučovacích metodách a formách práce. 
Pedagogičtí pracovníci vytvoří během 
realizace projektu 2 sady vzdělávacích 
materiálů pro výuku anglického a ně-
meckého jazyka. Každá sada bude obsa-
hovat 32 vzdělávacích materiálů, které 
budou ověřeny v praxi v rámci běžné 
výuky.

II/4 - Roční jazykový kurz pro učitele 
cizích jazyků v ČR

Cílem aktivity je zlepšení jazykových 
kompetencí pedagogů školy při výuce an-
glického a ruského jazyka.

Projekt završuje aktivita - VIII/3 - 
Vzdělávání pedagogických pracovníků 
v mentoringu

V rámci aktivity podpoříme profesní 
růst pedagogických pracovníků v oblasti 
mentoringu prostřednictvím vzděláva-
cích programů akreditovaných v systému 
DVPP. V rámci aktivity škola rovněž zís-

ká soubor materiálů sloužících k podpoře 
profesního a odborného růstu pedagogic-
kých pracovníků mentora a supervize.

Přehled dosud vytvořených a ověřených 
didaktických učebních materiálů:

III/2  Inovace a zkvalitnění výuky pro-
střednictvím ICT
VY_32_INOVACE_01_Dějepis
VY_32_INOVACE_02_Zeměpis
VY_32_INOVACE_03_Zeměpis
VY_32_INOVACE_04_Biologie

Na požádání poskytne Gymnázium 
Velké Pavlovice vytvořené digitální učební 
materiály ostatním pedagogickým pra-
covníkům a školám v České republice. 
O materiály můžete požádat na elektro-
nicky na adrese 
gymnazium@velke-pavlovice.cz.  

Více o škole i projektu 
- www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel 
Gymnázia Velké Pavlovice

ZLATÝ HATTRICK pro studenty gymnázia

V letošních jazykových soutěžích se 
studentům velkopavlovického gymnázia 
nebývale dařilo, když dosáhli ojedinělé 
bilance tří prvních a jednoho druhého 
místa. Dne 8. února proběhlo v Brně fi -
nální kolo soutěže School English Cup. 
Kromě dalších třinácti studentů z celé-
ho jihomoravského kraje se ho účastnil 
i Vlastík Jurečka, student septimy a vítěz 
školního kola soutěže. Úspěšně prošel 
všemi úskalími soutěže a v náročné kon-
kurenci obsadil druhé místo.

Vlastík se zúčastnil i okresního kola 
anglické olympiády, které proběhlo dne 
19. února 2013 v Břeclavi a kde změřil 
síly se studenty ostatních gymnázií okre-
su. Zde už nenašel konkurenci a s přehle-
dem zvítězil. Podobně tomu bylo u Katky 
Poláčkové (z kvarty), která byla rovněž 
nejlepší ve své kategorii. Oba studenti 
budou ještě reprezentovat naši školu v 
krajském kole.

Této soutěže se v nejmladší kategorii 
zúčastnil i Katčin bratr Martin Poláček (ze 

sekundy). Svůj zájem o angličtinu zúročil, 
když prokázal nejlepší poslechové i ko-
munikativní schopnosti a zvítězil v kon-
kurenci dalších dvanácti studentů. 
Všem soutěžícím blahopřejeme k dosaže-
nému umístění!
Jedná o nejlepší umístění v okresním kole 
a vlastně o absolutní ovládnutí olympiády
v anglickém jazyce studenty Gymnázia 
Velké Pavlovice na Břeclavsku. 

Petr Kadlec
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Pouhá polovina bodu dělila Violu od absolutního vítězství

Studenti velkopavlovického gymnázia     
          se ve světě neztratí!

Velkým úspěchem skončilo pro Gym-
názium Velké Pavlovice krajské kolo 
Dějepisné olympiády. Viola Krausová, 
žákyně kvarty, v pondělí 25. března 
v Brně obsadila 2. místo! Krásný výsle-
dek podpořila 9. - 10. místem její spolu-
žačka Aneta Bajková.

Předseda komise zdůraznil nesmírně 
vyrovnané výsledky soutěžících. Rozdíl 
mezi prvním, přímým postupovým mís-
tem, a druhým činila pouhá polovina bodu.

Téma letošního, již 42. ročníku této 
jediné dějepisné soutěže v republice, bylo 
zaměřeno na lidové tradice a jejich vývoj 

Žádné „kufrování“, tedy bloudění, se 
konat nebude. Studenti Gymnázia Velké 
Pavlovice mají zeměpis v malíčku. Ně-
kolik z nich to dokázalo svými úspěchy 
v zeměpisné olympiádě. Její okresní kolo 
se konalo ve čtvrtek 14. března 2013 
na Duhovce v Břeclavi, z Velkých Pavlovic 

od pohanství ke křesťanství. Je zajímavé, 
že první tři místa obsadili žáci mimobr-
něnských škol.

Do celostátního kola, které proběhne 
začátkem června ve Strážnici, z krajské-
ho kola přímo postupuje jeden soutěžící. 
Nejpozději 4. dubna se ukáže, jestli svým 
bodovým výsledkem bude i Viola Krauso-
vá aspirovat na účast v kole celostátním. 
Šance je poměrně vysoká.

Oběma slečnám jejich úspěch, které-
ho dosáhly pečlivým studiem doporučené 
literatury a rozsáhlými dějepisnými zna-
lostmi, moc přeji!

 Mgr. Pavla Míchalová

sem dorazili poměřit si své znalosti vítězo-
vé předchozího školního kola.

Vavříny na sebe nenechaly dlouho čekat 
- v kategorii D obsadil 1. místo Jan Bohůn 
ze 4. A a 2. místo Petr Machač ze sexty, v ka-
tegorii B se umístil na 3. místě Ondřej Slá-
ma ze sekundy. V kategorii C skončil Jaro-

Vlastimil Jurečka Kateřina Poláčková Martin Poláček

Úspěšní studenti velkopavlovického gymnázia

Aneta Bajková a Viola Krausová 
jsou v dějepise jako doma, žádné z 
nekonečné řady významných dat a 
letopočtů je jen tak nezaskočí.

slav Hrabec z tercie na 8. místě a v kategorii 
A Tadeáš Kachyňa z primy na 11. místě. 

Všem úspěšným studentům velmi 
blahopřejeme!

Sekretariát Gymnázia 
Velké Pavlovice
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Čapek přišel mezi nás aneb Rok snažení se vyplatil

Anglické divadlo podruhé

Podzimní imprese 
              – výstava mladých výtvarníků

Dne 22. března 2013 mělo na vel-
kopavlovickém gymnáziu premiéru di-
vadelní ztvárnění Čapkových Povídek 
z jedné a druhé kapsy. Celé představe-
ní, které připravili žáci kvarty, obsahuje 
3 zdramatizované povídky a je doplněno 
hudebním doprovodem.

Scénář získali studenti minulý rok 
v divadle Polárka po divadelním předsta-
vení Čapkových prozaických textů. Žáci 
kvarty znali tyto texty ze svých čtenářských 
zážitků, divadelního i televizního zpraco-
vání. Poté se rozhodli pro své nastudování. 
Protože mělo školní premiérové představe-
ní ohromný úspěch, rozhodli se jej studenti 
ještě jednou zopakovat pro širokou veřej-
nost a to v páteční podvečer 5. dubna 2013.

Nyní již můžeme s úlevou zkonstatovat, 
že se i toto dílo velmi vydařilo. Mladí divadel-
níci byli po zásluze odměněni dlouhým 
spontánním potleskem nadšených diváků.

Mgr. Renata Bláhová

V rámci divadelního pátku na vel-
kopavlovickém gymnáziu přišli se svou 
troškou do mlýna také žáci sekundy, 
když se představili s již druhým pokra-
čováním příběhu v anglickém jazyce 
s názvem „Another Unlucky Day“.

Hlavní hrdinové Mark a Lisa se ten-
tokrát rozhodnou, že uspořádají doma 
večírek. Je jasné, že se tento nápad neobe-
jde bez následků...

V pátek 8. března 2013 byla ve vý-
stavním sále Ekocentra Trkmanka zahá-
jena výstava výtvarných prací mladých 
výtvarníků z Gymnázia Velké Pavlovice 
a žáků ZUŠ Senica s názvem „Podzimní 
imprese.“ 

Vernisáž výstavy zahájil ředitel školy 
PaedDr. Vlastimil Kropáč, který přivítal 

Scénáře se opět zhostily Nikol Jurášová 
a Adéla Moravčíková, do angličtiny jej přelo-
žil Martin Poláček. Podle tradice televizních 
seriálů nechyběly ani vtipné parodie reklam 
a na závěr zazněla anglická píseň.

Všichni mladí herci a zpěváci se úspěš-
ně vypořádali s nástrahami anglického 
textu, předvedli pěkné, spontánní výkony 
a byli odměněni zaslouženým potleskem.

Petr Kadlec

hosty z partnerské Senice vedené panem 
Štefanem Orthem, studenty naší ško-
ly, kteří na výtvarné dílně pracovali pod 
vedením Ing. Marie Šmídové a všechny 
přítomné hosty. Vernisáž výstavy doprovo-
dil kulturní program studentů školy Karo-
líny Osičkové a Jana Míchala.

Výtvarné práce vznikly v rámci tvořivé 
dílny mladých výtvarníků Mezinárodní ple-

Žáky třídy kvarta velkopavlovického gymnázia zaujal Karel Čapek natolik, že se 
rozhodli o divadelní nastudování jeho proslulých Povídek z jedné a druhé kapsy.

Divadlo v angličtině? Pro naše stu-
denty hračka a zároveň i příjemné 
zpestření výuky. 

Vernisáž výstavy výtvarných děl vel-
kopavlovických a senických studen-
tů nabídla cestu časem. Na chvíli 
se všichni ocitli v období loňského 
podzimu na Bratkovici.
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Akordeon není zapomenutý hudební nástroj, zájem o něj u dětí a mládeže 
neustále roste.

nér 2012 „Podzimní imprese“ BRATKO-
VICA v září minulého roku. Hlavním orga-
nizátorem byla Základní umělecká škola 
v Senici spolu s Městem Senica a sdruže-
ním Výchova uměním při ZUŠ Senica. 

Dílna se uskutečnila v lokalitě střed-
ního Slovenska, Detvianské Huti, v osadě 
Bratkovica. Dílny se zúčastnili žáci ve věku 

Ze základní umělecké školy...
Setkání mladých akordeonistů ZUŠ Velké Pavlovice

Půl tuctu novopečených absolventů ZUŠ muzicírovalo

Ve čtvrtek, dne 28. února 2013, 
se uskutečnilo v Základní umělecké 
škole Velké Pavlovice okresní kolo Ná-
rodní soutěže ZUŠ ČR v sólové  hře na 
akordeon. Ze školních kol postoupilo 
celkem šest  žáků různých věkových ka-
tegorií: Apolena Nováková ze ZUŠ Vel-
ké Pavlovice, Antonín Wagner ze ZUŠ 
Břeclav, David Götz, Vít Jakeš, Lukáš 
Salášek a Tina Zeinerová – všichni ze 
ZUŠ Hustopeče. 

Odbornou porotu tvořili pedagogové 
hry na akordeon – Robert Zeman ze ZUŠ 
Velké Pavlovice a Hustopeče, Anna Úleh-
lová ze ZUŠ Břeclav a Helena Břečková 
ze ZUŠ Mikulov a Dolní Bojanovice.

Všechny zúčastněné, včetně rodin-
ných příslušníků soutěžících žáků, při-
vítala ředitelka hostující velkopavlovické 
ZUŠ paní Milena Karberová a vyzvedla 
nejen kladný vliv hudebního vyučování 
na rozvoj osobnosti dítěte, ale také specifi -
ka hudebního nástroje, jakým je akordeon 
se svou širokou škálou krásných a výraz-
ných zvuků a s možností uplatnění nejen 
u táboráků nebo ve vinných sklepích, ale i 
na koncertních pódiích.

V soutěžním repertoáru žáků byly 
zařazeny skladby J. L. Dusíka, W. A. Mo-

V úterý, dne 5. března 2013, uspo-
řádala ZUŠ Velké Pavlovice ve výstav-
ním sále na radnici Absolventský kon-

zarta, L. v Beethovena, J. Ježka, S. Majka-
para i lidové písně - nejčastěji v úpravách 
J. Kotíka, takže pro přítomné publikum 
se soutěž stala příjemným akordeonovým 
koncertem.

Odborná porota ocenila výkony všech 
mladých hudebníků, ale jejím prvořadým 
úkolem bylo vyhodnotit žáky, kteří po-
stoupí do krajského kola. I. místo s po-
stupem získali Apolena Nováková, Tina 
Zeinerová a Antonín Wagner, pěkná II. 

cert, na kterém představilo své získané 
hudební dovednosti celkem šest žáků, 
kteří v letošním školním roce ukončí 

od 14 do 19 let. Osm bylo žáků ze ZUŠ 
Senica, osm žáků z Gymnázia Velké Pav-
lovice, dva pedagogičtí pracovníci a čtyři 
dospělí výtvarníci, kteří jsou účastníky stu-
dia pro dospělé v ZUŠ Senica.

Účastníci dílny si vyzkoušeli různé vý-
tvarné techniky v zobrazování krajiny, pří-
rody a architektury. Vznikla tak celá řada 

zdařilých prací, které byly ve velkopavlo-
vickém ekoncentru k shlédnutí téměř celý 
letošní březen.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

místa obsadili David Götz, Lukáš Salášek 
a Vít Jakeš.

Závěrem poděkovala ředitelka ZUŠ 
odborné porotě za její práci, soutěžícím 
žákům za pěkné výkony a doprovázejícím 
rodinným příslušníkům za podporu a roz-
víjení hry na akordeon.

Milena Karberová, 
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

sedmileté studium I. stupně ZUŠ - tři 
klavíristé ze třídy Liselotty Stehlíko-
vé - Natálie Popovská, Ondřej Míchal 
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Hudba proměnila 
všední den 
v nevšední

Výstavní sál radnice ve Velkých 
Pavlovicích se díky mladým klavíris-
tkám a dívčímu pěveckému sboru 
při místní ZUŠ proměnil v úterý dne
16. dubna 2013 v koncertní síň.
Hostil besídku žáků klavírní třídy Mile-
ny Karberové, ředitelky umělecké školy, 
na které vystoupil i dívčí pěvecký sbor 
pod vedením paní Květoslavy Jarošové. 
A nebyl to koncert vůbec obyčejný, bylo 
na něm připomenuto úctyhodné a obdi-
vuhodné šedesáté výročí působení paní 
učitelky Jarošové ve školství.

Po páté hodině pozdního slunečného 
odpoledne přivítala paní Milena Karbero-
vá, ředitelka ZUŠ, všechny posluchače, 
kteří se dostavili v natolik hojném počtu, 
že se bylo třeba doplnit místa k sezení. 
Poté se již všichni mohli zaposlouchat 
do tónů skladeb českých i světových au-
torů v podání mladých klavírních nadějí a 
také do zpěvu písní v podání dívčího sbo-
rečku. 

Sboreček měl na programu mimo 
jiné pásmo písní pana učitele Oldřicha 
Jeřábka, který působil dlouhá léta na vel-
kopavlovické ZUŠ. Zazněly svatební pís-
ničky Mám já frajárečku, Když jsem k vám 
chodíval a Děvčátko milené. Především 
dvojhlasné sólové duety sester Zdeničky 
a Hanky Bálkových sklidily velký obdiv.

Klavírní besídka se stala ryze dívčí 
záležitostí. Letos navštěvují po mnoha 
letech třídu paní ředitelky Karberové vý-
hradně děvčata. Ta předvedla svůj um ve 
věkovém rozmezí od šesti let až do tak-
řka dospělého věku v mnoha úrovních 
pokročilosti. Na repertoáru se objevily 
jednoduché dětské a lidové písničky, 
písně z filmů, ale také náročné skladby 
L. v. Beethovena, W. A. Mozarta, A. Dvo-
řáka a C. Debussyho. 

Z dívek vystoupily Klára Mikulicová, 
Tereza Bílková, Klára Zborovská, Beáta 
Blahová, Terezie Hiclová, Petra Lukešová, 
Kristýna Machačová, Eva Škrobáková, 
Renáta Martincová spolu se svou spolu-
žačkou fl étnistkou Kateřinou Stehlíkovou 

Terezie Hiclová a Beáta Blahová, žačky klavírní třídy Mileny Karberové.

a Anabela Horáčková, která si zahrála 
čtyřruční duet se svou maminkou Klárou, 
taktéž bývalou žačkou ZUŠ. 

Konec besídky patřil opět dívčímu 
pěveckému sboru, po jehož vystoupení 
připomněla paní Milena Karberová še-
desátileté výročí působení své maminky 
a zároveň i sbormistryně Květoslavy Jaro-
šové ve školství. Paní Jarošovou, překva-
penou a plnou neskrývaného dojetí, publi-
kum odměnilo obrovským potleskem a od 
své nejstarší a nejnadanější zpěvačky Zde-
ničky Bálkové převzala jako projev úcty 
a poděkování nádhernou kytku.

Šedesát let práce s dětmi zasluhuje 
uznání a obdiv. Právě proto požádala re-
dakce Velkopavlovického zpravodaje paní 

a Hana Veverková a tři fl étnisté ze třídy 
Mgr. Jana Míchala - Oldřich Vymazal, 
Terezie Lorenzová a  Martin Svozil.

Na koncertě zazněly skladby různých 
stylových období od baroka přes klasici-
smus až po současnost, absolventi muzi-
círovali sólově, v duetech i ve fl étnovém 
souboru 4+2. Za pěkné výkony byli odmě-
něni zaslouženým potleskem početného 
publika složeného z nadšených rodičů, 
prarodičů a příbuzných. Nechybělo tradič-
ní vzájemné předávání květin a gratulace.

Ředitelka ZUŠ Milena Karberová 
děkuje jmenovaným pedagogům za je-

jich dlouholetou práci 
s žáky a absolventům 
srdečně blahopřeje 
k jejich výborným vý-
konům. Rodiny žáků 
si zaslouží poděková-
ní za trpělivou spolu-
práci a podporu svých 
dětí ve hře na hudební 
nástroje.

Milena Karberová, 
ředitelka ZUŠ 

Velké Pavlovice Klavíristé absolventi - Natálie Popovská a Ondřej Míchal.
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Jarní halové závody v RYBOLOVNÉ TECHNICE
           opět po roce ve Velkých Pavlovicích

V neděli, dne 10. března 2013, se 
ve sportovní hale ZŠ a Gymnázia Velké 
Pavlovice uskutečnil již tradiční jarní 
Halový přebor MRS v rybolovné techni-
ce. Účast sportovních rybářů byla opět 
bohatá a pestrá. Celkem soutěžilo 52 zá-
vodníků; 29 z ČR, 9 z Polska a 14 ze Slo-
venska, kteří odházeli 3x terčové disci-
plíny zátěž ARENBERG a zátěž SKISH, 
navíc si to někteří na závěr rozdali v dis-
ciplíně multi skish.

 
O kvalitě startovního pole svědčí to, 

že 10 z přítomných závodníků se účastnila 
loňského Mistrovství světa dospělých v Es-
tonsku a 8 juniorského MS v Chorvatsku.

V nejsilněji obsazené kategorii mužů 
zvítězil součtem 588 bodů člen Klubu 
sportovních rybářů Slavoj Velké Pavlovi-
ce Ing. Jiří Šula a to hlavně díky plnému
počtu bodů (3×100) v zátěži skish. Na 2.
a 3. místě se rovněž umístili závodníci velko-
pavlovického prvoligového týmu Jan Bom-
bera a Ján Mészáros. Tento skvělý úspěch 
svědčí o tom, že to s obhajobou 2. místa 
z posledních dvou ročníků 1. ligy, myslí 
i letos opravdu vážně.

V ženách zvítězila věkem ještě juni-
orka Jana Jankovičová z Bratislavy, před 
Jitkou Pausarovou z Jihlavy a Michaelou
Némethovou opět z Bratislavy.

V kategorii juniorů, kde byla letos pou-
ze zahraniční účast, bral zlato Karol Sapi-
górski z Poznaně. V žácích zvítězil domácí 
závodník Ondřej Latýn před Markem Ma-
tyášem z Kroměříže a Oliverem Krupkou 
z Bratislavy. Další velkopavlovičtí závod-
níci: 6. Martin Horák, 9. Lukáš Kocourek.

V kategorii žákyň brala zlato Jana Ko-
valová z Frýdku-Místku a hned za ní skon-

čila devítiletá, rychle se zlepšující domácí 
závodnice Julie Šulová a bronz připadl 
Martině Mullerové ze Znojma.

Mezi nejmladšími žáky do 12-ti let 
brala první dvě místa polská dvojčata Sa-
pigórští z Warszavy, 3. skončil Michal Ni-
kodým z Jihlavy, naši sedmiletí benjamínci 
Tomáš Horák a Jirka Šula ml. se umístili na 
6. a 8. místě.

V samostatně hodnocené disciplíně 
MULTI SKISH zvítězil v pětičlenném fi ná-
le Karel Kobliha z Jihlavy před Jiřím Šulou 
a Karolem Michalíkem z Prešova.

Halové závody v rybolovné technice – tým obhajující barvy Klubu sportovního rybářství 
při TJ Slavoj Velké Pavlovice.

SPORT

Jarošovou o rozhovor, se kterým ochot-
ně a ráda souhlasila. Zajímavé povídání 
o pracovním i soukromém životě a názo-
rech paní Jarošové najdete v tomto zpra-
vodaji na straně č 14. 

Klavírní koncert žáků ZUŠ Velké 
Pavlovice byl nádherným zážitkem. Jeho 
protagonistům se podařilo proměnit oby-
čejný úterní den ve svátek, ve chvíli, na 
kterou se nezapomíná. 

Všem slečnám, které na besídce 
vystoupily, patří velké poděkování. Stejně 
tak i jejich rodinám, jež své děti v hudeb-
ním vzdělávání podporují.

Karolína Bártová

Na závěr musím vysoce ohodnotit prá-
ci všech rozhodčích, jmenovitě Marie Šulo-
vé, Vladimíra Šuly, Oldy Vymazala, Zdeň-
ka Buchty, Vaška Halma a Kuby Svobody, 
kteří se museli více jak 5 hodin soustředit, 
aby někoho nepoškodili a také technického 
ředitele Radka Bárty, který měl na starosti 
přípravu a úklid házišť.

Ing. Jiří Šula, ředitel soutěže
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Ministr Tomáš Chalupa
ve Velkých Pavlovicích Událost po uzávěrce zpravodaje.

V pátek 26. dubna 2013 navští-
vil Velké Pavlovice ministr životní-
ho prostředí Mgr. Tomáš Chalupa. 
Cílem jeho cesty byla kontrola pro-
vedení projektů, které spadají pod 
gesci Ministerstva životního pro-
středí. Jednalo se o sběrný dvůr, re-
vitalizaci a výsadbu zeleně ve městě, 
Ekocentrum Trkmanka a Biocent-
rum Zahájka. Všechny vyjmenova-
né projekty vznikly s mottem: „Pro 
vodu, vzduch a přírodu“.

Projekty jsou zásadní měrou spo-
lufi nancovány Evropskou unií - Ev-
ropským fondem pro regionální rozvoj 
a Státním fondem životního prostředí 
České republiky v rámci operačního 
programu Životní prostředí.

Na radnici pana ministra přivítali 
starosta Ing. Pavel Procházka a mís-
tostarosta Ing. Zdeněk Karber. Sta-
rosta hosta v krátkosti seznámil s Vel-
kými Pavlovicemi. Ministra zajímaly 

pracovní příležitosti pro občany, podíl 
zemědělství a zejména vinohradnic-
tví a vinařství na vytváření celkové 
ekonomické situace v našem městě. 
Diskutovalo se i problematice výsad-
by, údržby a následně likvidaci staré 
zeleně, kdy je nutné vyvážit jednotlivé 
etapy, poněvadž jinak vznikají velké 
problémy.

Poté následovala prohlídka města 
a  jeho okolí. První zastavení bylo na 
konci nové ulice Pod Starou Horou, 
odkud je mimo jiné pěkný výhled na 
starou cihelnu, která je největším 
hnízdištěm chráněné vlhy pestré v 
České republice a hlavně na Biocen-
trum Zahájka. Tam pana ministra 
podrobně seznámili s tímto projek-
tem zástupci projekční fi rmy Fontes 
a dodavatelské fi rmy Ekostavby Brno. 
Jeho otázky mířily zejména na dlouho-
dobý přínos tohoto projektu pro kraji-
nu samotnou i pro jeho návštěvníky, 
na druhovou skladbu vysazených 
dřevin a na současný a předpokládaný 
výskyt chráněných živočichů a rostlin.

Z rozhledny Slunečná si ministr 
prohlédl město i jeho okolí, pan sta-
rosta ho seznámil s viničními tratěmi 
v našem katastru a s více než 760letou 

Velkopavlovický zpravodaj
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Ministr Mgr. Tomáš Chalupa navštívil vinařskou sklepní uličku Pod Starou Horou 
s krásným výhledem do krajiny.

Hlavním cílem jeho návštěvy byla prohlídka právě budovaného Biocentra Zahájka.
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INZERCE

tradicí vinařství ve Velkých Pavlovi-
cích. Po prohlídce sběrného dvora 
následovalo zastavení na Ekocentru 
Trkmanka.

V doprovodu ředitelky Ekocentra
Bc. Zity Dvořákové si prohlédl celou 
budovu a její zařízení a zajímal se o 
programovou náplň environmentáln-
ho vzdělávaní, které tato organizace 
poskytuje. Krátké zastavení patřilo 
nové naučné zahradě, která patří k 
Ekocentru Trkmanka. Na pár minut 
se ministr Tomáš Chalupa zastavil i 
ve Vinných sklepích Františka Lotrin-
ského.

Poněvadž měl program toho dne 
přesně naplánován, za hodinu a půl 
pobytu Ve Velkých Pavlovicích mířil 
do Tišnova, kde jeho přednášku oče-
kávali studenti tamního gymnázia. 

Se stavem kontrolovaných pro-
jektů byl pan ministr spokojen a snad 
můžeme prozradit, že se mu v našem 
městě velmi líbilo a naplánuje si zde 
na léto soukromou návštěvu se svou 
rodinou.

Ing. Zdeněk Karber

Velkopavlovický zpravodaj
2/2013

Ministr Mgr. Tomáš Chalupa nad projektem biocentra.

Závěrem se zastavil i na Ekocentru Trkmanka.

ÚVĚRY NA BYDLENÍ

MÁTE ZÁJEM O PŘEÚVĚROVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ÚVĚRU NEBO HYPOTÉKY?

CHCETE STAVĚT NEBO MODERNIZOVAT SVÉ BYDLENÍ?

CHCETE KUPOVAT BYT NEBO RD?

NABÍZÍM VÁM INDIVIDUÁLNÍ POMOC

PŘI VÝBĚRU ŘEŠENÍ VAŠEHO BYDLENÍ.

VŠECHNY NABÍDKY JSOU PŘIPRAVOVÁNY INDIVIDUÁLNĚ A ZDARMA.

OSOBNÍ JEDNÁNÍ PŘÍMO U KLIENTA DOMA.

FINANČNÍ PORADCE IGOR KAHÁNEK
TELEFON: 608 776 618
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překlady – tlumočení 
(dle časových možností) 
odborná terminologie-

zemědělství, vinařství, elektro, 
obchod a další 

výuka 
od mírně pokročilých, odborná němčina, 

konverzace (víkendy)

ING. ROMANA PARLÁSKOVÁ, VRBICE
Tel.: 724 125 601

e-mail: parlasek@seznam.cz

N Ě M Č I N A

N Ě M Č I N A

KLÍČOVÁ SLUŽBA

NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA

Klíčová služba TESCO – hypermarket
otevírací doba Po – Ne   8:00  – 20:00 hod.

Mob.:728 553 010www.zamky-valis.cz

TESCO hypermarket Břeclav

MLADÁ A TRENDY MÓDA

NOVÉ A BAZÁRKOVÉ DĚTSKÉ ZBOŽÍ

Přijďte nás navštívit do nové prodejny

sídlící v budově Vinia

ve Velkých Pavlovicích (Hlavní 666).

S námi nestárnete, s námi jste IN style!

@  
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tel.: 728 067 749

Hlavní 666, Velké Pavlovice

budova Vinium

www.studioh.cz
www.zdravavyzivahodonin.cz

ELISHA MODE JE TU PRO VÁS!

Krejčovský ateliér - zakázkové šití

Prodejna oděvů a látek

Psychoterapeutická poradna 

Studia H 

Poradna zdravé výživy

Krása a zdraví jde ruku v ruce.

Navštivte salon Elisha mode

a přesvědčete se o kvalitě

našich služeb!

www.elisha-mode.cz

Ubytování u Hiclů, Tovární ul., Velké Pavlovice
nabízí využití

ŠKOLÍCÍ – SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI
k fi remním akcím, ke školením, oslavám a svatbám. 

Kapacita 80 osob, k dispozici vybavená kuchyně a bar, 
venkovní posezení s možností grilování, 

parkování přímo před objektem.

Tovární 14, 691 06  Velké Pavlovice
Tel.: 606 606 432    E-mail: hicl.josef@tiscali.cz

HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ  TURISTICKÉ UBYTOVÁNÍ  APARTMÁNY

www.uhiclu.cz
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