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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, 

 s prvními dny měsíce července vstu-
pujeme již do druhé poloviny roku. Vy-
užívám tedy své stránky ve zpravodaji, 
abych Vás krátce informoval o součas-
ném dění ve městě.  

 Do funkce vedoucího Služeb města 
nastoupil dne 1. května, na základě vý-
běrového řízení, Jan Havránek.

 Na funkci strážníka městské policie 
nastoupil po 20 letech služby u Policie 
ČR dne 1. července Stanislav Prachař.

 Dne 29. června, po šesti letech půso-
bení, byl z funkce ředitele základní školy 
odvolán RNDr. Ludvík Hanák. 

 Od jara probíhají práce na několika 
větších investičních akcích. Před dokon-
čením je přístavba Ekocentra Trkman-
ka. Celkové náklady na akci se pohybují 
kolem 15,0 mil. Kč. Dodavatelská firma 
Dakastav Staré Město by měla na zá-
kladě smlouvy o dílo a jejích dodatků 

dokončit stavbu do 31. července. Kolau-
dace proběhne 9. července. Pracovníci 
Služeb města zahájili práce na úpravách 
okolí, oplocení a rekonstrukci chodníků. 
Následovat budou zahradní úpravy a no- 
vé výsadby zeleně. Do nového objektu 
ekocentra se budete moci podívat na 
dnu otevřených dveří, který bude uspo-
řádán po dokončení všech prací. O ter-
mínu budete informováni.  

 Před dokončením je zateplení spor-
tovní haly a objektu gymnázia. Práce 
probíhají dle časového harmonogramu. 
Jejich rozsah byl navýšen o vícepráce 
související s dodatečnou výměnou střeš-
ních oken, kompletní výměnou střechy 
nad aulou a úpravou spojovacího krčku 
mezi objekty gymnázia a základní ško-
ly. Celková investice na tuto akci se po-
hybuje ve výši cca 6,5 mil. Kč. Obě akce 
jsou podpořeny dotací ze SFŽP.

 Plánovaná rekonstrukce budovy rad- 
nice z důvodu pořízení výtahu byla od-
ložena, přestože na tuto akci byla přislí-
bena dotace ve výši 50% z uznatelných 
nákladů. Předpokládané náklady se vý-
razně navýšily při jednání o dopracování 
dokumentace pro provedení stavby. Ani 
termínově by akce nemohla být provede-
na v roce 2015, což je podmínkou MMR, 
poskytovatele této dotace. 

 Byla podána žádost o dotaci na re-
konstrukci chodníku v ulici Nádražní 
s termínem realizace II. čtvrtletí roku 
2016. V současné době se pracuje na do-
pracování dokumentace na rekonstruk-
ci chodníků v ulici Hlavní. Výhledově  
v roce 2016, případně 2017 by mohla být 
provedena dlouho očekávaná a potřeb-
ná rekonstrukce komunikace v ulicích 
Brněnská a Hodonínská. 

 V Sadech probíhá rekonstrukce vo-
dovodu. Díky spolupráci města s firmou 
VAK, a.s. Břeclav, byl v průběhu června 
vybudován nový vodovod o celkové dél-
ce 480 m, všechny vodovodní přípojky 
již byly přepojeny. Následovat bude re-
konstrukce chodníku a veřejného osvět-
lení. Bohužel v některých částech ulice 
nebylo dosaženo potřebné dohody s ma-
jiteli pozemků o posunutí chodníku do 
předzahrádek a z důvodu rizika sedání 
zeminy po budování vodovodu bude re-
konstrukce chodníku odložena.  

 Na VI. zasedání zastupitelstva měs-
ta bylo schváleno hospodaření města za 
rok 2014. Při přezkoumání hospodaření 
krajskými auditory nebyly zjištěny žádné 
nedostatky či chyby. Potěšující je pokles 
úvěrů města z 22 mil. Kč na 12 mil. Kč. 

 V poslední době získalo Město Velké 
Pavlovice do majetku rovněž několik ne-
movitostí. Odkoupilo rodinný dům v ul. 
Pod Školou za cenu 500 tis. Kč, pozem-
ky pod komunikací v ul. Tovární od DZ 
za cenu 620 tis. Kč a od Moravské Agry 
za cenu 240 tis. Kč, pozemky pod komu-
nikací v ul. Dlouhá.

 Dne 4. července se uskuteční v are-
álu Ekocentra Trkmanka a TJ Slavoj  
II. ročník meruňkobraní. Pro návštěv-
níky bude připravena bohatá nabídka 
meruňkových jídel a kulturní program. 
Přijďte se podívat a pobavit, všichni jste 
zváni.

 Vážení spoluobčané, závěrem mi do- 
volte popřít Vám krásné letní dny, pří-
jemně strávené dovolené a hodně rados-
ti a optimismu do dalších dnů.

Pavel Procházka
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města Velké Pavlovice se za období od vydání minulého zpravodaje sešla 
pětkrát a mimo jiné projednala následující problematiku:

Rada města schválila:

- cenovou nabídku na vypracování pro-
jektové dokumentace na akci „rekon-
strukce komunikace ul. U Zastávky“ 
ze dne 28. 4. 2015 od Viadesigne s.r.o.,  
Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

- plnění rozpočtu Města Velké Pavlovice 
za první čtvrtletí 2015

- činnost kulturní komise (řešeno Velko-
pavlovické vinobraní, Velkopavlovické 
hody, Meruňkobraní)

- chybějící městský rozhlas na křižovatce 
ul. U Zastávky, ul. Hlavní

- žádost o poskytnutí pomoci při přípravě 
sletu letadel dne 27. 6. 2015, na základě 
této žádosti RMě schválila finanční dar 
ve výši 3000,- Kč pro Letecký klub Nad 
krajem André, o.s. (možnost použití na 
úhradu mobilního WC, na letenky atd.)

- na jednání RMě se dostavili zástupci 
firmy OP Security s.r.o., kteří předsta-
vili firmu, která nabízí zajištění veřej-
ného pořádku ve městě (pochůzková 

- podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 
chodníku v ul. Nádražní v rámci pro-
gramu zaměřeného ke zvýšení bezpeč-
nosti dopravy a jejího zpřístupňování 
osobám s omezenou schopností pohy-
bu a orientace pro rok 2015/2016

- finanční dar ve výši 3000,- Kč pro My-
sliveckou jednotu se sídlem ve Velkých 
Pavlovicích pro účel pořádání střelecké 
soutěže dne 14. 6. 2015

- prodej staré chodníkové dlažby 30 cm x 
30 cm za cenu 5,- Kč/ks (snížena cena  
z 12,- Kč)

- cenu na přepravu dětí na LDT Kdousov 
20,- Kč/km včetně DPH + ostatní po-
platky (mýtné, parkovné, čekací doba 
řidiče) ve dnech 5. 7. 2015 a 12. 7. 2015 

- cenu na přepravu dětí na LDT Malá 
Morávka 20,- Kč/km včetně DPH + 
ostatní poplatky (mýtné, parkovné, če-
kací doba řidiče) ve dnech 19. 7. 2015  
a 31. 7. 2015 

- žádost Mateřské školy Velké Pavlovice, 
V sadech 48, o povolení výjimky z počtu 
dětí ve třídě a to na počet 25 dětí ve třídě 
pro školní rok 2015/2016

- žádost o odkup pozemků o celkové vý-
měře cca 9434 m2, ul. Tovární ve Vel-
kých Pavlovicích

- podmínky financování vjezdů k rodin-
ným domům v ul. V Sadech mezi ko-
munikací (vozovkou) a chodníkem při 
opravě chodníku. Finanční náklady na  
6 m2 z vjezdu k RD mezi chodníkem a ko- 
munikací (vozovkou) nese Město Velké 
Pavlovice, zbytek opravy vjezdu si hra-
dí v plné výši majitel či uživatel RD, ke 
kterému vjezd vede

- zadání projektových prací na retardéry 
(stavebně provedené) a vyvýšené pře-
chody pro chodce (vyvýšený přechod 
ul. Dlouhá u Pekařství p. Pláteníkové; 
vyvýšený přechod pro chodce ul. Bří 
Mrštíků u MŠ; ul. Zelnice - retardér  
u Blatové uličky)

- finanční dar ve výši 1500,- Kč rodičům, 
jejichž dítě vystupuje s taneční skupi-
nou N.C.O.D. 

- pořízení změny Územního plánu, kte-
rou podala Moravská Agra, a.s. Brněn-
ská č. ev. 191, Velké Pavlovice 

- finanční dar Sboru dobrovolných ha-
sičů Velké Pavlovice ve výši 5000,- Kč. 
SDH Velké Pavlovice pořádal dne  
10. 5. 2015 „Oslavy 125. výročí založení 
sboru“, jejichž součástí byla dětská sou-
těž v požárním útoku

- finanční dar ve výši 5000,-Kč pro ZUŠ 
Velké Pavlovice na úhradu autobusové 
dopravy pro dechovky na Festival mla-
dých dechovek Mirka Pláteníka dne  
7. 6. 2015 

- poskytnutí dotace ve výši 3000,- Kč Tě- 
locvičné jednotě Sokol Velké Pavlovice 
na pořádání II. ročníku Gulášfestu 

Z RADNICE

činnost, ostraha objektů města, sou-
kromých objektů, pořadatelská činnost 
při akcích)

- vytipování cca 19 míst, kde je možné 
umístit 25 kontejnerů o obsahu cca 
700 litrů na bioodpad. Na kontejnery 
musí být zhotovena místa, kde nebude 
schod a bude povrch zpevněn dlažbou 
30x30cm. Jedná se o 2/3 míst, převážně 
u bytových domů, další budou vytipo-
vána posléze

- “Petice proti retardéru v ulici Pod Bře-
hy“. Petici podepsalo 33 osob, z toho 
většina bydlí ve Velkých Pavlovicích. 
RMě přenechá k projednání ZMě

- zatékání vody do sklepa v ul. Zelnice 
č.p. 75 z ul. Starohorská, i po odvedení 
vody z okapů sklepů a zhotovení nového 
povrchu komunikace nad sklepy 

- připojení k WIFI na autobusovém nádraží 

- přesunutí kontejneru (buňky) u sýpky 
ze strany od sokolovny na stranu od 
parkoviště. Přesunutím kontejneru se 
docílí více místa v areálu při pořádání 
Velkopavlovických hodů a Velkopavlo-
vického vinobraní

- smlouvu mezi Městem Velké Pavlovice 
a EKOLOGIK - CZ s.r.o., Nevšová 61, 
763 21 Slavičín týkající se zprostřed-
kování prodeje pozemků v průmyslové 
zóně

- smlouvu o spolupráci mezi Městem 
Velké Pavlovice a VaK Břeclav, a.s. ve 
věci rekonstrukce vodovodního řadu  
v ulicích Pod Břehy a V Sadech

Petr Hasil, 
místostarosta města Velké Pavlovice
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice na svém V. zasedání, které se konalo dne 
5. května 2015, projednalo a schválilo:

jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, 
že jednotlivé paragrafy lze v celkovém 
součtu překročit o částku rozpočtové 
rezervy. Celkové výdaje překročit nelze

 hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

 19:00 hod. přišel Ing. Benda   

6) uzavření smlouvy o přijetí dotace ve 
výši 25 tis. Kč na akci „Bezpečné dět-
ské hřiště“ od Jihomoravského kraje  
z programu Podpora rodinné politiky 
na úrovni obcí

 hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

7) Ing. Pavla Procházku jako určeného 
zastupitele pro pořizování územně plá-
novací dokumentace Města Velké Pav-
lovice pro volební období 2014-2018

 hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1 
(Ing. Hádlík) 

8) stavební úpravy garáže č. 7, která je 
součástí objektu garáží na pozemku 
parc. č. KN 666/15 v k. ú. Velké Pavlo-
vice na veřejné sociální zařízení

 hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

9) přípravu a realizaci stavební akce „Bez- 
bariérový přístup radnice - Velké Pav-
lovice“

 hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0

10) pořízení změny územního plánu Měs- 
ta Velké Pavlovice č. 1 na náklady ža-
datele spol. Moravská Agra, a.s., Vel-
ké Pavlovice

1) rozpočtové opatření č. 2/2015, dle pří- 
lohy, provedené radou města 28. 4. 
2015, celkové příjmy zvýšení o 948,8 
tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 793 
tis. Kč, celkové financování snížení 
o 155,8 tis. Kč. Závaznými ukazateli 
jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, 
že jednotlivé paragrafy lze v celkovém 
součtu překročit o částku rozpočtové 
rezervy. Celkové výdaje překročit nelze

 hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

2) změny příspěvků pro rok 2015 vlastním 
příspěvkovým organizacím - MŠ zvý-
šení o 131 664,- Kč na 1 181 664,- Kč, 
ZŠ zvýšení o 486 037,- Kč na 3 066 037,- 
Kč, Gymnázium zvýšení o 445 174,- 
Kč na 2 365 174,- Kč, Ekocentrum 
Trkmanka zvýšení o 1 411 190,- Kč na 
4 231 190,- Kč

 hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

3) členský příspěvek DSO Mikroregion 
Hustopečsko na rok 2015 ve výši 30 tis. Kč

 hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

4) finanční dar TJ Slavoj Velké Pavlovice 
na rok 2015 ve výši 5 tis. Kč a finanční 
dar DSO Modré Hory na rok 2015 ve 
výši 5 tis. Kč

 hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0   

5) rozpočtové opatření č. 3/2015, dle pří-
lohy, celkové příjmy snížení o 875,3 
tis. Kč, celkové výdaje snížení o 174 
tis. Kč, celkové financování zvýšení 
o 701,3 tis. Kč. Závaznými ukazateli 

 hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

11) prodej majetku města dle záměrů o pro-
deji nemovitostí a výsledku jednání:

a. prodej pozemků KN parc.č. 927/10  
o výměře 12 m2 a KN parc. č. 927/14  
o výměře 2 m2, oba pozemky v k. ú. 
Velké Pavlovice za cenu 250,- Kč/m2, 
z důvodu dořešení vlastnických vztahů

 hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0  

b. prodej pozemku KN parc.č. 927/13  
o výměře 2 m2, v k.ú. Velké Pavlovice 
za cenu 250,- Kč/m2 z důvodu dořeše-
ní vlastnických vztahů

 hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0   

c. prodej pozemků KN parc. č.

840/1 o výměře  220 m2 orná půda
840/2 o výměře 609 m2 orná půda
839/1 o výměře 294 m2 orná půda
839/2 o výměře 989 m2 orná půda
838/1 o výměře 275 m2 orná půda 
838/2 o výměře 2039 m2 orná půda
837/1 o výměře 53 m2 ostatní plocha
837/2 o výměře 371 m2 ostatní plocha
836/1 o výměře 151 m2 orná půda
836/2 o výměře 1143 m2 orná půda
835/1 o výměře 79 m2 orná půda
835/2 o výměře 523 m2 orná půda
834/1 o výměře 540 m2 orná půda
834/3 o výměře 1906 m2 orná půda

v k. ú. Velké Pavlovice za účelem přípra-
vy a vybudování inženýrských sítí  
a výstavby rodinných domů za cenu 
350,- Kč/m2 firmě EVT Stavby s.r.o.,  
V Zahrádkách 3, Svitavy

 hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0   

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

vislosti s nedostatkem parkovacích míst  
v ulici V Údolí jednosměrku.

- Místostarosta Petr Hasil uvedl, že by 
vozidla musela jezdit ulicí Úvoz, ve které 
je situace s parkováním obdobná jako  
v ulici V Údolí.

- Člen ZMě Jiří Hanzálek vznesl dotaz,  
v jakém termínu po opravě vodovodního řádu 
se musí komunikace a chodníky uvést do 

- Členka ZMě Ing. Marie Šmídová 
se dotázala, zda došlo při rekonstrukci 
sklepa v majetku města k propojení se 
sklepy Františka Lotrinského. 

- Starosta města Ing. Pavel Procházka 
odpověděl, že jsou sklepy propojeny, 
ale odděleny od VSFL uzamykatelnými 
dveřmi.

- Ing. Jaroslav Benda navrhl zřídit v sou- 

původního stavu, problém je na křižovatce 
ul. Střední a ul. Vinařská. 

- Starosta města Ing. Pavel Procházka 
odpověděl, že většinou se nějakou dobu 
čeká, až materiál „sedne“, oprava byla 
zaurgována u VaK Břeclav.

- Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se 
dotázal na parkovací místa u mateřské 
školy v ulici V Sadech. 

- Starosta města Ing. Pavel Procházka 
sdělil, že se s parkovacími místy počítá při 
rekonstrukci chodníku (podélné stání) 
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Říká se: „Zplodit dítě, zasadit strom a po-
stavit dům.“ To by měl každý muž za svůj 
život stihnout.

Když se po našem městě projde Josef Do-
stoupil, Jenda Herzán a za pár měsíců Jen-
da Havránek, mohou ukazovat, co všechno 
za dobu vedení s pracovníky Služeb města 
zbudovali. Mohou ukázat na vjezdy k do-
mům, na chodníky, parkoviště, na vysazené 
stromy, vyčištěné polní cesty či dětská hři-
ště.

Většina občanů takovou širokou možnost 
rozvoje svých myšlenek nemá a tak zůstane 
na dříve zmiňovaném dítěti, stromu, domu 
a možná něco málo k tomu. 

Rozhodovat o investicích z veřejných pro-
středků při jednání Rady města nebo Za-
stupitelstva města není nikterak fyzicky ná-
ročné. Zvednutím ruky zařídí nadpoloviční 
většina přítomných rekonstrukci chodníku 
za několik set tisíc nebo třeba rekonstrukci 
sokolovny za několik miliónů. Potom už si 

jenom vyslechnete od spoluobčanů jejich 
názory. Buď se jim rozhodnutí líbí, nebo 
mají pochybnosti o správném propojení 
neuronů v mozku rozhodujících.

Asi budete souhlasit s tím, že lidi pracující 
v kancelářích moc fyzicky náročnou práci 
nemají. Nechodí ze zaměstnání s mozoly 
na rukou, u práce většinou sedí, nestojí osm  
a více hodin na nohou, netahají se s těžký-
mi břemeny. Zatěžováni jsou naopak psy-
chicky. Říká se, a mohu se pod toto pode-
psat, komunikace s lidmi je náročná práce.  
A jak si v tomto případě odpočinout? Fyzickou 
prací, při které si vypnete nebo alespoň ztlu- 
míte mobilní telefon. Alespoň já to tak mám.

Před několika týdny jsem chytil „budova-
telskou“ mízu a začal pracovat na výrobě 
lavičkové houpačky. Kmeny akátu jsem si 
postupně obstaral před osmi týdny, dnes je 
houpačka hotová.

Bylo mi jasné, že až ji vyrobím, nebudu ji 
mít doma, protože mi to mrňavý dvůr ne-

dovolí. Takže půjde ven. Ze čtyř typů, kam 
ji umístit, jsem se rozhodl pro místo u ryb-
níku v ul. Nádražní. Myslel jsem si, že tam 
nechodí moc lidí. Když jsem se předběžně 
domlouval na umístění s Karlem Hovězá-
kem, ten jen „zalomil ruky“, že už i tak tam 
chodí lidí moc. No a to mne utvrdilo, že tam 
lidi, hlavně maminky s dětmi, chodí. 

Jestli vydrží houpačka rok nebo pět, není 
pro mne až tak důležité. Náklady na její vý-
robu oproti prodávaným houpačkám jsou 
desetinové a tomu odpovídá i amatérské 
zpracování. Chtěl jsem se něčím užitečným 
zabavit, něco stvořit, pár lidí potěšit a to se 
mi snad podaří. 

Houpačka jakožto „umělecké dílo“ (nelze 
hovořit o hracím prvku dle ČSN EN 1176) 
bude u rybníka vystavena za přítomnosti 
pracovníků Služeb města koncem června. 

Petr Hasil
místostarosta města 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY - NENÍ PRÁCE JAKO PRÁCE

- Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík přednesl 
dotaz od maminek dětí navštěvujících 
mateřskou školu, zda je nutné, aby byla 
MŠ uzavřena celý srpen, rodiče nemají 
hlídání.

- Starosta města Ing. Pavel Procházka 
odpověděl, že uzavření školky řešil s ře- 
ditelkou již v minulosti. Zpravidla se v ob- 
dobí prázdnin provádí sanitace a peda- 
gogický sbor si vybírá rovněž dovolenou, 
kterou nemá možnost v průběhu roku 
vyčerpat. V okolních obcích je MŠ uza-
vřena i celé dva měsíce. Děti mohou vy- 
užít „tábory“ v ekocentru. 

- Vedoucí ET Bc. Zita Dvořáková 
odpověděla, že je o tábory velký zájem, 
celý červenec 2015 již mají obsazený 
dětmi školou povinnými a prvních 14 dnů 
v srpnu je vyhrazeno právě pro děti ve 
věku 3-6 let - turnusy jsou již vyčerpány.

- Členka ZMě Ing. Marie Šmídová 
přednesla dotazy občanů VP:

- Prodej palivového dřeva - konkrétně li- 
pového z pokácených stromů v ulici Hlavní, 
proč se dřevo nenabídlo např. firmě na 
výrobu houslí, o lipové dřevo je velký zájem.. 

- Starosta města Ing. Pavel Procházka 
odpověděl, že velké kmeny jsou uloženy 
na sběrném dvoře, myšlenka využít je  
v katastru např. jako lavičky. Pokud má 

p. Šmídová kontakt na výrobce houslí,  
p. Hasil osloví firmu s nabídkou. 

- Zda se bude opravovat chodník v ulici 
Růžová

- Starosta města Ing. Pavel Procházka 
odpověděl, že oprava je plánována v roce 
2016

- Opětovně zvážit rozhodnutí Rady města 
nezveřejňovat výpisy z jednání rady a zas- 
tupitelstva v aktualitách, pro některé ob- 
čany je obtížné tyto informace na webu 
města najít. 

- Místostarosta města Petr Hasil od- 
pověděl, že je to velmi jednoduché, posta- 
čí jedno „kliknutí“ pod záložkou „Samosprá- 
va obce“ na úvodní webové stránce města.

- Připomínka k vjezdům do města, bylo by 
vhodné návštěvníky přivítat cedulí, např. 
„Vítá Vás město vína a meruněk“, či jiným 
vhodným nápisem, místo toho jsou zde 
billboardy, reklamy, atd. I to je prezentace 
města.

- Starosta města Ing. Pavel Procházka 
odpověděl, že se tímto město zabývalo již 
několikrát, prozatím chybí dobrý nápad, 
myšlenka. Ing. Šmídová navrhla oslovit 
školy.

- Připomínky člena ZMě Ing. Jaroslava 
Bendy:

- Upravit a „zkulturnit“ pařezy, které zůs- 
taly po pokácení lip v ulici Hlavní 

- Kdy se budou sázet stromy v rámci pro- 
jektu „Rodina adoptuje svůj strom“ 

- Starosta města Ing. Pavel Procházka 
odpověděl, že je 7 zájemců, termín bude 
sdělen.

- Pan Jaromír Hercog se dotázal na 
jednání Rady města, na kterém se řešila 
dopravní situace v ulicích Starohorská  
a Zelnice, jaké řešení Rada města navrhla. 
Následovala diskuze, zda situaci řešit 
omezením rychlosti „30“ nebo vyvýšeným 
retardérem - řešením se bude opětovně 
zabývat Rada města, může se zkušebně  
v ulici Starohorská umístit „30“, počítá se 
i se zpomalovacími retardéry – vyvýšenými 
ze zámkové dlažby.

- Pan Libor Hiadlovský sdělil, že při čiš- 
tění zeleně kolem zdi Drůbežářských 
závodů se „ukázal“ nápis z roku 1968, 
který tam údajně zanechal tehdejší za- 
městnanec městského úřadu, možná by 
stálo za zmínku k tomu nápisu umístit 
popis, jde o zajímavost.

Petr Hasil,  
místostarosta města Velké Pavlovice
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předláždění parkovací plochy betono-
vou dlažbou a v závěru nezbytné terénní 
úpravy okolí. 

Po mostě přes Trkmanku 
po letech opět hladce  
(15. 5. 2015)
Odborná firma Strabag a. s. zahájila  
15. května 2015 opravu mostu přes Trk- 
manku v ulici Pod Břehy.

Povrch mostu byl vyfrézován a následně 
byl na něj položen hladký asfaltový kobe-
rec. V rámci rekonstrukce byl odstraněn  
i pařez kdysi mohutně vzrostlého stromu, 
jehož kořeny zasahovaly až pod vozovku 
nedaleko mostu.

U pekárny je bezpečněji, 
díky vyvýšenému přechodu  
(16. 5. 2015)
Dne 16. května 2015 se pracovníci Služeb 
města pustili do budování vyvýšeného 
přechodu pro chodce v ulici Dlouhá, před 
Pekařstvím Pláteníkovi.

Na parkovišti u kostela se 
podepsal zub času, teď je 
jako nové
(14. 5. 2015)
Začátkem května dala Stavební skupina 
Služeb města do pořádku parkoviště pro 
osobní vozidla podél kostela a dětského 
sportovního hřiště v ulici Dlouhá. Vy-
měněny zde byly poničené palisády za 
rovné obrubníky, poté bylo provedeno 

TELEGRAFICKY

Vandalové ničili 
předzahrádky 
(23. 4. 2015)
 
Krásně upravené a rozkvetlé předzahrád-
ky patří k chloubě našeho města. Přesto 
čekal v neděli 23. dubna obyvatele ulice 
Sokolská neradostný výhled z oken.

Podupané předzahrádky, olámané keří-
ky a tulipány vytrhané ze země i s cibul-
kami. To vše ne proto, aby kytička květů 
někomu udělala radost, ale aby všechny 
utržené květy skončily na ulici poházené 
a rozšlapané.

Spíše než způsobená škoda, nás mrzí po-
znání, jací lidé mezi námi žijí. Proč nejsou 
schopni spíše pomáhat než ničit? A bohu-
žel, nebylo to poprvé.

Louka u rybníka osázená 
novými stromky  
(4. 5. 2015)
 
V jarních měsících proběhla II. etapa 
projektu Revitalizace zeleně města Velké 
Pavlovice, v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí – Pro vodu, vzduch  
a přírodu. Předmětem projektu je pro-
vedení revitalizace zeleně v intravilánu 
města. Nových stromků se tak dočkala 
louka na břehu rybníka v ulici Nádražní 
a také sousední areál fotbalových hřišť TJ 
Slavoj. Vzrostlé sazenice zde vysadili pra-
covníci firmy Kavyl, spol. s r.o. Mohelno.

Bujnou zeleň je třeba 
zkrotit, i za hranicemi 
města 
(13. 5. 2015)
Traktory Služeb města vyjely mnohokrá-
te během jarních měsíců do terénu. Při-
ložený snímek konkrétně ilustruje sekání  
a mulčování trávy na městském pozem-
ku v lokalitě okolo paitballového hřiště, 
kde byly v minulých letech vysazeny mla-
dé stromky. Před časem se tu nacházela 
skládka odpadu, která byla řádně zkulti-
vována. Nyní je pohled do těchto míst jed-
noznačně malebnější.

Smutný pohled…

Ulice Dlouhá – oprava parkoviště podél 
kostela a hřiště.

Opravený most přes Trkmanku v ulici 
Pod Břehy.

Za pár let si díky letos vysazeným 
mladým stromkům posedíme na louce 
za rybníkem v příjemném stínu.

Zákoutí zrekultivovaného městského 
pozemku.
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Vyvýšený přechod je v současné době 
velmi populárním a efektivním bezpeč-
nostním prvkem. Plní hned několik pozi-
tivních funkcí. Primárně je pro samotné 
přecházení pěších mnohem bezpečnější 
než běžná na vozovce vyznačená zebra. 
Řidič motorového vozidla, motocyklis-
ta nebo i rychlý cyklista takový přechod 
zaregistruje už z dálky, tím pádem se pro 
něj pomyslně roztočí blikající majáček dů-
razně varující „zpomal, chodci“ a „pozor, 
nerovnost na vozovce“. Řidič pak auto-
maticky sešlápne pedál brzdy a neštěstí je 
zažehnáno.

Dalším neméně významným bonusem 
je bezbariérová možnost přechodu ulice, 
navíc u pekárny na mimořádně frekvento-
vaném místě. 

Ulice Horní rozšířena
o parkovací plochu   
(20. 5. 2015)
Dne 12. května byla zahájena oprava vo-
zovky v ulici Horní. Hlavními cíli bylo roz-
šíření úzké vozovky o parkovací plochu 
pro osobní vozidla a kompletní výměna 
povrchu. Odborné práce, jako vyfrézová-
ní a položení nového asfaltového koberce, 
provedla odborná firma Strabag, a.s.. Te-
rénní úpravy okolí, včetně navezení zemi-
ny a výsadby trávníku provedli pracovníci 
Služeb města.

Zahájení rekonstrukce 
chodníku v ulici V Sadech 
(26. 5. 2015)
 
Dne 26. května 2015 zahájily Služby měs-
ta ve spolupráci s firmou Štambacher, 
s.r.o. generální rekonstrukci chodníku 
v ulici V Sadech, který byl již delší dobu 
v havarijním stavu. Součástí náročné 
opravy chodníku je i rekonstrukce vodo-
vodního řadu. Zároveň bude tato ulice  
v určitých úsecích rozšířena z důvodu vy-
budování nových parkovacích ploch pro 
podélná stání osobních automobilů. 

Bleskurychlá přeložka 
chodníku u kostela 
(27. 5. 2015)
Stavební skupina Služeb města dokončila 
v závěru května přeložku chodníku před 
kostelem. Práce netrvaly ani týden. 

Chodník nyní ústí do prostranství před 
vchodem do kostela, do místa navíc mno-
hem bezpečnějšího pro samotný přechod 
frekventované křižovatky, kde se velmi čas-
to díky bezprostřednímu sousedství škol 
pohybují děti. Tímto počinem se potencio-
nálně snižuje riziko dopravních nehod způ-
sobených právě nepozornými dětmi.

V rámci dokončovacích prací proběhla  
i nezbytná úprava okolního terénu. Do 
míst, kde se nacházel chodník, byla na-
vezena zemina a následně byla osázená 
travním semenem.

Jaroslav Hicl na třetí 
příčce v disciplíně 
natažení koštýře vína  
(27. 5. 2015)
 
V rámci letošních Mikulovských vinných 
trhů se v Hotelu Zámeček konal další roč-
ník mistrovství republiky oblíbené soutě-
že v netradiční disciplíně, natažení koštý-
ře vína ze sudu na čas.

Mezi dvaceti soutěžícími nechala všech-
ny za sebou Jana Špačková z Hodonína  
s časem 5,88 sekund. Za platný pokus 
se považovalo natažení dvoulitrového 
koštýře na jeden nádech na čas. 

Druhý za nejlepší závodnicí skončil Bo-
humil Špaček z Hodonína, bronzový byl 
k naší ohromné radosti s časem 6,16 
sekund pan Jaroslav Hicl, reprezentant 
z Velkých Pavlovic. 

První minuty práce na rekonstrukci 
přechodu pro chodce před pekárnou 
v ulici Dlouhá.

Oprava chodníku v ulici V Sadech byla 
zahájena dle plánu.

Zahájení opravy ulice Horní, odstraňování 
starého povrchu vozovky.

Zahájení prací na přeložce chodníku 
před kostelem.

Bronzový Jaroslav Hicl s moderátorem 
soutěže, zpěvákem Jožkou Šmukařem.

Čtyři staré pumpy 
vyčištěny, pátá přijde na 
řadu  
(28. 5. 2015)
 
Město Velké Pavlovice má za sebou jeden 
velmi záslužný počin a to zprovoznění 
starých místních studní a pump. 

V provozu je studna v ulici Pod Břehy  
v těsném sousedství areálu bývalé cihel-
ny, druhá v ulici Hlavní vedle knihovny, 
třetí na travnatém břehu spojujícím ulice 
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Horní a Hlavní před Základní uměleckou 
školou a čtvrtá ve Vrbově uličce. Město 
bylo pozornými občany upozorněno, že 
ještě schází další studna v parčíku v ulici 
Bezručova. I ta přijde na řadu, bude vyčiš-
těna, opravena a pumpa zprovozněna.

Důrazně upozorňujeme, že je ve studnách 
voda pouze a výhradně užitková a napros-
to nevhodná k pití! Poslouží tak k osvěže-
ní v parných letních dnech, požívat ji jed-
noznačně nedoporučujeme.

Doménou žen 
z městských služeb jsou 
zelené práce
(28. 5. 2015)
 
V řadách zaměstnanců městských slu-
žeb jsou i dvě ženy. Hlavní náplní jejich 
pracovních dnů jsou zelené práce, k je-
jichž realizaci je potřebná notná dávka 
trpělivosti a pečlivosti. Ženy tak udržují 
a plejí záhony veřejných prostranství.  
V květnu mimo mnohé další upravily oko- 
lí u pomníku padlých na Náměstí 9. květ-
na před radnicí a vyčistily od plevele před-
zahrádky v ulici Pod Břehy. 

Za zmínku stojí zmínit rovněž práci a sna- 
hu manželů Pinkasových, kteří pravidelně 
udržují veřejnou zeleň v parku u vlakové 
zastávky. 

Mezi gymnáziem  
a stadionem projdete  
po novém chodníku 
(28. 5. 2015)
 
Stavební skupina Služeb města zahájila 
v posledním květnovém týdnu stavbu 
nového chodníku v nitru školního kom-
plexu, konkrétně v prostoru mezi budo-
vou gymnázia a sportovním stadionem. 
K jeho zhotovení byl použitý osvědčený 
materiál, praktická a komfortní zámko-
vá dlažba.

V tělocvičně bude tepleji, 
školáci si tu zacvičí už  
v září 2015 
(28. 5. 2015)
 
Sportovní hala, tělocvična při ZŠ a Gym-
náziu Velké Pavlovice, prochází od měsí-
ce listopadu 2014 generální rekonstruk-
cí. V první etapě byl kompletně zateplen 
obvodový plášť budovy a úpravou prošla i 
střešní konstrukce. Nyní jsou zateplová-
ny interiéry haly, v rámci kterých probíhá 
náročné snižování stropů.

Oprava by měla být dle předem schválené-
ho harmonogramu prací ukončena v září.

Přístavba ekocentra je 
pod střechou, úpravou 
prošla i obvodová zeď  
(28. 5. 2015)
 
Přístavba Ekocentra Trkmanka vyrostla 
přímo před očima. Jakmile se ocitla hru-
bá stavba budovy pod střechou, okamžitě 
byly zrealizovány terénní úpravy okolí. 
Pracovníci Služeb města snížili, srovna-
li a opravili obvodovou zeď pozemku, na 
kterém přístavba stojí.

Do proluky mezi opravovanou zdí a no-
vou přístavbou bude následně navezena 
zemina a po dokončení stavebních prací 
zde bude založen záhon pro rozličné dru-
hy rostlin v čele s bylinkovou zahrádkou.

Služby města dětem  
(1. 6. 2015)
 
Služby města provedly v jarních měsících 
řadu záslužných prací pro naše nejmenší 
děti. Jednou z nich byla oprava porou-
chaného vozového parku mateřské školy, 
tedy šlapacích čtyřkolek a minikár, se kte-
rými se děti tak rády prohání po zahradě 
školky.

Dále se pustily do průběžné údržby her-
ních prvků a průlezek na veřejných dět-
ských hřištích. Jako první přišla na řadu 
dřevěná věžička na hřišti za sýpkou, dru-
hým byl tzv. hrad, průlezka se skluzavkou 
na hřišti za kostelem. Oba herní prvky 
byly řádně opraveny a hrad za kostelem 
byl navíc natřen ochranným barevným 
nátěrem.

Jakoby symbolicky, při příležitosti Me-
zinárodního dne dětí, přivezli pracovní-
ci Služeb města na zahradu školky dva 
velmi netradiční herní prvky, hlavolamy 
a rébusy pro chytré hlavičky a šikovné 
ručičky. 

Studny i s pumpami fungují, vodu však 
pít neradno!

Komplex škol - hloubení kufru pro nový 
chodník.

Pohled na Ekocentrum Trkmanka získal 
díky výstavbě nové budovy zcela nové 
kontury.

Rekonstrukce tělocvičny, prozatím složený 
izolační materiál.Ulice Pod Břehy, ženy plejí předzahrádky.
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Turistické informační centrum Velké Pav-
lovice se stalo jedním z prvních prodejních 
míst letošní novinky v turistickém ruchu 
na jihu Moravy, slevové karty projektu 
PÁLAVA CARD. Prodej byl oficiálně za-
hájen 1. května 2015. 

Bonusovou kartu lze zakoupit ve dvou 
variantách – pro jednotlivce za 199,- Kč 
a pro rodiny za 399,- Kč. Díky této kar-
tičce má její majitel možnost využít široké 
nabídky výhod s minimálním bonusem 
10%. Vše o kartě PÁLAVA CARD najde-
te na webu www.palava-card.cz. 

Bonusová karta PÁLAVA CARD 
* http://www.palava-card.cz/

Co je PÁLAVA CARD?
Je to bonusová karta, se kterou získáte 
bonusy a slevy u více než 100 partnerů  
v oblasti cestovního ruchu. 

Naši partneři Vám nabídnou nespočet vý-
hod nejen při ubytování, ale i při návštěvě 
vinařských, kulturních a společenských 
akcí.

Navštivte také sportovní a vodní atrakce, 
wellnes, půjčovny kol nebo se nechte svézt 
na lodi či povozit kočárem.

•	 Karta	 opravňuje	 hosta	 využít	 výhod	
uvedených v brožuře Pálava Card s mi-
nimálním BONUSEM 10%.

•	 Možnost	opakovaného	využití	karty	po	
celý rok.

•	 Slevový	systém	využívá	nepřenosnou	
kartu opatřenou čárovým kódem, která 
je součástí tištěné brožury s kompletní 
nabídkou služeb.

•	 Platnost	karty	je	jeden	rok	a	to	od	1.	5.	
2015 do 30. 4. 2016.

Kde mohu PÁLAVA CARD využít?
Kartu stačí předložit u našich partnerů 
(seznam naleznete v tištěné brožuře nebo 
na webu), kteří budou označeni nálepkou 
„Zde platí Pálava Card“. 

Informujte o použití karty personál vždy 
předem, aby Vám mohl slevu či benefit 
poskytnout.

Výši slevy či benefit, který Vám partner 
nabídne, najdete také v brožuře a na webu 
http://www.palava-card.cz/.

Kolik stojí PÁLAVA CARD?
Karta je ve dvou provedeních a to pro jed-
notlivce a pro rodiny.

•	 Cena karty pro JEDNOTLIVCE * 
199,- Kč

 včetně brožury (platí od 15 let)
•	 Cena RODINNÉ KARTY * 399,- Kč
 včetně brožury (platí pro 2 dospělé 

osoby a 2 děti do 15 let)

Jak a kde můžete PÁLAVA 
CARD získat?
Kartu je možné zakoupit pouze jako sou-
část brožury u poskytovatele služeb, v in-
formačních centrech (seznam naleznete 
na webu) a také on-line na http://www.
palava-card.cz/.

Co mi přinese PÁLAVA CARD 
v dalším roce?
Rozšíříme naši nabídku o další partnery  
a informace z jiných oblastí.

Veškeré novinky se budou objevovat na 
webu http://www.palava-card.cz/ již v prů-
běhu roku 2015. Pokud si Pálava Card  
zakoupíte, oslovíme Vás s další nabídkou  
i v příštích letech.

INFORMACE Z INFOCENTRA… 
PÁLAVA CARD, NOVINKA K DOSTÁNÍ NA TIC VELKÉ PAVLOVICE

Děti jsou moc rády a každou novinku 
s nadšením a radostí vítají. Což je tím 
nejmilejším a nejupřímnějším poděko-
váním.

Nové netradiční herní prvky, rébusy 
a hlavolamy, udělaly dětem z mateřinky 
ohromnou radost. 

Z náletů mulč, i plevel lze 
hospodárně využít
(11. 6. 2015)
 
Služby města se během druhého červno-
vého týdne pustily do čištění zaplevelené-
ho prostoru mezi kolejemi zdejší lokálky 
a čistírnou odpadních vod. V první fázi 

byly vysekány křoviny nekontrolovaně 
rozrostlých náletových dřevin, které byly 
následně posekány štěpkovačem. 

Takto zpracovaný přírodní materiál se dále 
hospodárně využívá, co by mulč ke stro-
mům a keřům městské zeleně.

Karolína Bártová

Díky zpracování štěpkovačem se z náletů stává mulč. 
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Sladká marmeládka, třeba z meruněk, ta 
nejkrásnější vzpomínka na Velké Pavlovice.

PÁLAVA CARD – pro rodiny s dětmi.

Marně si lámete hlavu, jaký a hlavně co 
nejoriginálnější dárek přivézt svým přá-
telům a známým od nás, z Velkých Pavlo-
vic? Máme pro Vás jedinečný tip, zkuste to  
s LÉTEM VE SKLE! Se sladkými pocti-
vými marmeládami a džemy netradičních 
receptur z mini-marmeládovny slečny 
Kristýny Volhejnové právě z Velkých Pav-
lovic.

Tyto chuťové bombičky napěchované do 
skla, vždy připomínající jihomoravské 
prázdninové nebe, můžete nyní zakoupit  
i v Turistickém informačním centru ve 
Velkých Pavlovicích!

Nabídka je velmi pestrá a bohatá a mění 
se dle aktuálního dozrávání ovoce. Obsah 
skleničky s marmeládou je 220 ml, cena se 
pohybuje v rozmezí od 80,- do 100,- Kč.

Jako první se na pultě vždy v červnu obje-
vuje sladké jahodové mámení, plynule se 
přejde k hřebu sezóny – k Velkopavlovic-
ké meruňce, chybět nebudou ani broskve, 
třešně, višně a spousty dalšího možného  
i nemožného ovoce, ingrediencí a variací.
Proto nalaďte si chuťové buňky a potěšte 

sebe i své přátele tím nejskvělejším dár-
kem z Velkých Pavlovic!

Více o marmeládách a džemech LÉTO 
VE SKLE dozvíte také na webu 
* www.letoveskle.cz 

Karolína Bártová, TIC Velké Pavlovice

LÉTO VE SKLE,
TEN NEJSLADŠÍ DÁREK Z VELKÝCH PAVLOVIC!

Řadu slev a bonusů lze uplatnit také 
ve Velkých Pavlovicích a okolí. Proto 
neváhejte a kartu PÁLAVA CARD si 
určitě pořiďte!

Vyplatí se jí vlastnit nejen návštěvní-
kům regionu a turistům, ale především 
místním, kteří rádi objevují krásy a 
atraktivity jižní Moravy. Už po pár 
prvních dobře promyšlených uplat-
nění slevové karty se vám vložená 
investice do pořízení vrátí a pak už 

budete jen profitovat. Tak to stojí za 
to, co říkáte? Karolína Bártová

Třiďte a recyklujte, 
chráníte tím životní 
prostředí
Snaha obyvatel recyklovat odpad se již 
několik let vyplácí. Velké Pavlovice ob-
držely osvědčení o úspoře emisí a cer-
tifikát vypovídající nejen o přínosech 
třídění televizí a počítačových moni-
torů, ale také o velkém významu sběru 
drobných spotřebičů, jako jsou mobilní 
telefony. 

V roce 2014 odevzdali naši občané více 
než 210 tun využitelných komunál-
ních odpadů. Díky rozvoji a provozu 
systému tříděného odpadu a recyk-
lace využitelných složek komunálních 
odpadů, včetně obalových, tak přispěli 
ke zlepšení životního prostředí a snížení 
„uhlíkové stopy“. Tříděním komunální-
ho odpadu jsme uspořili 6 264 815 MJ  
a 260,255 tun emisí CO2 ekv.

Dále občané v loňském roce odevzdali 
k recyklaci 191 televizí, 54 monitorů  
a 748 kg drobných spotřebičů. Tím jsme 
uspořili 55,75 MWh elektřiny, 2 002,3 
litrů ropy, 261,01 m³ vody a 2,76 tun 
primárních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o 13,44 tun 
CO2 ekv., a produkci odpadů o 50,17 
tun.

Třídíte? Potom právě Vám patří podě-
kování, nejen od nás, ale především od 
přírody.

                                           Lenka Nesvadbová  
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Už i ve Velkých Pavlovicích se uchytil 
populární novodobý fenomén – farmář-
ské trhy. Zájemcům se tak otevřela pra-
videlná možnost nakoupit si v pohodlí 
našeho města každých čtrnáct dnů čer-
stvou zeleninu, ovoce, sušené ovoce, 
houby, bylinky, mošty, marmelády, dže-
my, sýry, uzeniny, vejce, pečivo, dorty  
a mnohé další zboží vždy velmi bohaté-
ho sortimentu, který se dle aktuálního 
vegetačního období obměňuje. 

O termínu trhů a aktuální nabídce jsou 
potencionální zákazníci vždy informováni 
prostřednictvím webových stránek města 

Velké Pavlovice (www.velke-pavlovice.cz) 
v kalendáři akcí na titulní straně webu  
a také prostřednictvím Facebookové-
ho profilu farmářských trhů. O termínu 
nejbližších trhů informuje vždy s dosta-
tečným předstihem i každému dostupné 
hlášení městského rozhlasu. 

Farmářské trhy se konají v chovatelské 
hale ve Velkých Pavlovicích každých 14 
dnů, vždy v sobotu od 8.00 do 12.00 ho-
din.

Máte-li zájem na velkopavlovických FAR-
MÁŘSKÝCH A PĚSTITELSKÝCH TR-
ZÍCH prodávat, pro bližší informace a pří- 

FARMÁŘSKÉ A PĚSTITELSKÉ TRHY 
NOVĚ I VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

Nabídka zboží na velkopavlovických farmář-
ských trzích viditelně zaujala.

Ve Velkých Pavlovicích se v pondělí 25. květ-
na 2015 před polednem srazil osobní 
vlak s nákladním autem. Při střetu vlak 
vykolejil a převrátil se do pole. 

Při nehodě se lehce zranil strojvedoucí 
osobního vlaku a několik cestujících, pro 
řidiče nákladního automobilu přiletěl vr- 
tulník rychlé záchranné zdravotnické služ-
by. 

Železniční trať na trase Zaječí – Čejč 
byla z důvodu nehody, jejího vyšetřování 
a odklízení vraků vozidel až do pozdních 
večerních hodin mimo provoz. Situace si 
vyžádala dlouhodobou uzávěru komu-

NA ŽELEZNIČNÍM PŘEJEZDU DALŠÍ VÁŽNÁ 
DOPRAVNÍ NEHODA

PUBLICISTIKA

Dopravní nehoda na železničním přejezdu, 
vlak skončil v poli.

nikace mezi Velkými Pavlovicemi a sou-
sedními Bořeticemi a operativní zajiště-
ní objížďky mezi těmito obcemi. Běžný 
provoz byl v plném rozsahu obnoven až 
v brzkých ranních hodinách následující-
ho dne.

Vzhledem k narůstajícímu počtu nehod 
na tomto, ačkoliv světelnou i zvukovou 
signalizací zabezpečenému železniční-
mu přejezdu, se uvažuje o jeho dovyba-
vení ochrannými závorami.

Karolína Bártová

padnou registraci volejte slečnu Kristýnu 
Volhejnovou

•	 tel.:	608	150	610	nebo	pište	na	e-mail:	
letoveskle@gmail.com.

Karolína Bártová

Dovolte mi prosím informovat Vás o ús- 
pěchu pekařství z Velkých Pavlovic. Pe- 
kařství Pešák Velké Pavlovice se zúčast-
nilo prestižní soutěže v Pardubicích 
„CHLÉB ROKU 2015“ kde jsme v kon-
kurenci z celé ČR získali prominentní 
ocenění „ŘEMESLNÝ CHLÉB VY-
NIKAJÍCÍ KVALITY“ a aby rados-
ti nebylo málo, stejné ocenění jsme 
získali s chlebem Pálava v kategorii 
„CHLÉB BEZ HRANIC“.

CHLÉB OD PEŠÁKŮ - CHLÉB ROKU, CHLÉB BEZ HRANIC
Pekařství jsem začátkem ro- 
ku předal novému provo-
zovateli. Společně jsme 
se dohodli, že prioritou 
pekařství bude nadá-
le udržení tradičního 
řemeslného provozu,  
které bude vyrábět pe- 
čivo zavedeným způ-
sobem dle dlouholetých 
tradičních receptur.

Dodržování receptur a po-
stupu při výrobě dohlíží-

me společně. Zárukou 
kvality je rovněž tým 
dlouholetých spoleh-
livých pracovníků, 
kterým touto cestou 
také děkujeme za je-

jich práci na které jde 
vidět, že se nedělá jen 

rukama, ale také srdcem 
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a úctě k řemeslu. Kvalita pečiva a spokoje-
nost zákazníků je naší absolutní prioritou.
Pekařství se bude i nadále zúčastňovat 
prestižních soutěží, kde se nebudeme 

Město Velké Pavlovice je jedním z part- 
nerů projektu v rámci operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurenceschop- 
nost s názvem:

Propagace a popularizace výzkumu  
a vzdělávání v oblasti bioenergetiky
Kód projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0006,
jehož hlavním cílem je propagovat pří-
rodovědné a technické obory aktivitami 
směrujícími k popularizaci výzkumu a vý- 
voje a badatelsky orientované výuce.

V rámci tohoto projektu se ve středu dne 
22. 4. 2015 uskutečnil na Gymnáziu  
a ZŠ ve Velkých Pavlovicích happening  
k oslavě Dne Země.

Žákům se představili partneři projektu 
Zemědělský výzkum s.r.o., Troubsko, 
Agritec Plant Reseach, s.r.o., Šumperk, 
Vysoká škola báňská Ostrava, Vysoká 
škola zemědělská Brno a střední průmy-
slová škola chemická Brno. Pozvání na 
happening přijala i Fakulta technologická 
Vysoké školy Tomáše Bati ze Zlína.

V bohatém programu se žáci seznámili 
s činností zúčastněných výzkumných 
ústavů a vysokých škol. V zasedací míst-
nosti MěÚ shlédli zajímavou přednášku 
výzkumného ústavu z Troubska o čmelá-
cích, kde získali hodně informací o chovu, 
významu i životě čmeláků. Navštívili stan 
firmy Agritec Šumperk, ve kterém ochut-
nali čokoládu a oplatky se lněným semín-
kem a dozvěděli se spoustu informací  
o pěstování lnu a technického konopí. 

Ochutnávku potravin měli i ve stanu vý-
zkumného ústavu z Troubska, který se 
zaměřuje na šlechtění rostlin – jetelovin, 
obilnin, kukuřice a různých druhů trav. 
Vysoká škola báňská přivezla ukázky 
technických přístrojů a pro děti největ-

ší zábavu – skákací boty a jednokolku. 
Vysoká škola ze Zlína předvedla dětem 
nové stavební materiály z recyklovaného 
odpadu a pro ty, které správně vyplnily 
test k třídění a nakládání s odpady měla i 
zajímavé ceny. Prováděla i orientační roz-
bor vody, při kterém stanovila její tvrdost  
a přítomnost dusičnanů.

V prostorách základní školy mohli žáci 
navštívit prezentaci VŠ zemědělské v Br- 
ně, kde si prohlédli pod mikroskopem 
preparáty brouků, sbírky různých druhů 
mandelinek a jiných škůdců a řešili i sou-
těžní úkoly, za jejichž splnění získali opět 
drobné ceny. Velmi se líbily i chemické 
pokusy, které žákům předvedli studen-
ti 1. ročníku SPŠCH z Brna. V praktické 
nabídce výzkumného ústavu z Troubska si 
mohli také izolovat DNA z banánů.

Pro žáky I. stupně ZŠ si studenti 3. A třídy 
středoškolského studia připravili v che-
mické laboratoři školy jednoduché che-
mické pokusy, které si děti mohou udělat 
i doma z domácích surovin. Studenti ze 
septimy pro ně připravili naučnou stez-
ku, ve které děti prokázaly dobré znalosti 
ze zdravovědy, poznávání květin a rostlin  
i orientace ve Velkých Pavlovicích. Žáci 
II. stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázia 
si mohli prověřit své znalosti v topografii  
a orientaci v přírodě podle buzoly.

První a druhé ročníky středoškolského 
studia absolvovaly program v rámci pro-
jektu Propagace a popularizace výzku-
mu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky 
– přednášku o kompostování (zajistil vý-
zkumný ústav Troubsko). Po přednášce 
studenti navštívili firmu Hantály, kde zís-
kali informace o činnosti firmy, prohlédli 
si kompostování rostlinného odpadu, kte-
ré firma zajišťuje, a nakonec se jeli podí-
vat na bioplynovou stanici do Bořetic. Po 

STUDENTI A ŽÁCI NA HAPPENINGU
K OSLAVĚ DNE ZEMĚ

Den Země se odehrával na řadě míst,  
ve třídách školy, na radnici a také pod širým 
nebem, na hřišti za kostelem.

obávat srovnání s nejlepšími chleby v Čes-
ké republice. V minulosti jsme již v konku-
renci z celé ČR nejednou uspěli a hodláme 
v tomto trendu pokračovat.

Doufám, že nám i nadále zachováte přízeň 
a stejně jako já si pochutnáte na dobrých  
a kvalitních výrobcích z pekařství Pešák.

Jaroslav Pešák a Petr Křivka

návratu si ještě stihli prohlédnout prezen-
tace výzkumných ústavů a vysokých škol.

Den Země se vydařil. Žáci získali spoustu 
nových informací a odborných poznatků, 
které jim pomohou v rozhodování o svém 
budoucím povolání. Happening přispěl  
i k zatraktivnění výuky v přírodovědné ob-
lasti a k podpoření technického a přírodo-
vědného vzdělávání dětí a mládeže.

To, že se Den Země vydařil ke spokojenos-
ti žáků i zástupců vysokých škol a výzkum-
ných ústavů, dokládá i písemné vyjádření 
paní Terezy Sabolové z výzkumného ústa-
vu Troubsko, která s žáky izolovala DNA 
z banánu.

Vědci ze Zemědělského výzkumu spol. s r.o. 
spolu se studenty Gymnázia VP v tomto 
experimentu předvedli, jak jednoduše za 
použití „domácích chemikálií“ získat DNA 
z obyčejného banánu. Co jsme k pokusu 
potřebovali? Nádobku s vodou, alkohol, 
gázu, tekuté mýdlo, trošku soli a banán. Po 
předvedení pokusu mohli studenti ve zku-
mavce vidět v horní alkoholové vrstvě DNA 
ve formě bílé sraženiny. Kromě názorného 
pokusu studenty zajímala i samotná práce 
vědce. Ptali se, co musí vystudovat, aby se 
mohli stát molekulárními biology. Se stu-
denty se rozvinula poměrně živá diskuze 
ohledně oborů, ve kterých se pracuje s DNA 
a probíraly se otázky využití molekulární 
biologie v zemědělství, např. na konkrét-
ních příkladech, na kterých se pracuje v la-
boratořích Zemědělského výzkumu, s.r.o., 
Troubsko.

Ing. Marie Šmídová, 
Gymnázium Velké Pavlovice
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Tradiční Květinový den, který pořádá ne-
zisková organizace Liga proti rakovině, 

Velké díky patří též dobrovolníkům za pomoc 
s prodejem žlutých kvítků!

ŽLUTÉ KVĚTINKY PLNÉ NADĚJE ROZZÁŘILY I NAŠE MĚSTO
proběhl v celé České republice ve středu 
13. května 2015. Ve Velkých Pavlovicích 
prodávali kytičky v odpoledních hodinách 
dobrovolníci pod záštitou jednoty Orla  
a MO KDU-ČSL. 

Děkujeme všem ne lhostej-
ným, ochotným a štědrým 

dárcům, kteří ve středu 
13. května 2015 sbírku 

aktivně podpořili!

Zakoupením žluté kytičky v hodnotě 20,- Kč 
jste přispěli do sbírky, jejímž hlavním cílem 
je osvěta prevence proti nádorovým one-
mocněním a výchova ke zdravému způsobu 
života, zlepšení kvality života onkologic-
kých pacientů a podpora onkologického 
výzkumu.

Ing. Martin Prokeš

Studentka Terezka Pláteníková s jedním 
z mnoha „svých estončátek“ a šťastnou 
maminkou.

Je to měsíc, co jsem se vráti-
la po 3,5 měsících tzv. školy 
života...

Dovolte mi začít hezky od začátku. Již dru-
hým rokem je mojí alma mater Univerzita 
Palackého v Olomouci, konkrétně Fakul-
ta zdravotnických věd, kde studuji obor 
Porodní asistentka. Zde jsem se setkala  
s programem Erasmus +, který nabízí 
studentům možnost vycestovat a studovat  
v zahraničí, poznat nové kultury, nové 
přátele… Rozhodla jsem se tuto šanci 
využít a tak jsem spolu se dvěma spolu-
žačkami v lednu tohoto roku nastoupila 
v Praze do autobusu směr Tallinn, hlavní 
město Estonska. A tím začalo naše dobro-
družství.

Erasmus pro nás neznamenal nějaké bi-
flování se v angličtině, byla to především 
praxe. Měsíc v menší nemocnici v Rakve-
re, dva v centrální nemocnici v Tallinnu.  
A jak jsem se již zmínila, naší školou se 
staly různé situace běžného života. První 
den na praxi jsme zjistily, že jazyková bari-
éra vlastně není problém, pokud si člověk 
chce rozumět. V rámci komunikace jsme 
kromě angličtiny mohly slyšet v jedné 
větě i estonštinu, ruštinu a nejednou jsme 
používaly tzv. body language, tedy ruce, 
nohy… A druhý týden jsme zapisovaly i do 
dokumentace, podotýkám estonsky.

Hned první den služby v nové nemocnici 
jsem se dostala k porodu svého prvního 
estončátka, krásné malé holčičky Lisan-
dry. Celý personál byl moc milý, panova-

la přátelská atmosféra, naše mentorky  
s námi podnikly výlety do měst Tartu nebo 
Kunda (ano, skutečně se tak jmenuje),  
k zamrzlému Čudskému jezeru, jedna nás 
pozvala k sobě domů, na koncert do míst-
ního kostela… Jelikož jsme byly pro ně 
rarita, první cizojazyční studenti, stanič-
ní toto milé info nezapomněla oznámit 
místním novinám, takže jsme byly před 
odjezdem hvězdami místního plátku. Mě-
síc utekl jako voda a kromě milých zážitků 
s porodními asistentkami a 4 odrozenými 
dětmi jsem si odvážela i další úžasnou 
zkušenost – sama jsem mohla zašít po-
rodní poranění! Což u nás je vyhrazeno 
lékaři.

Následující dva měsíce nás čekaly per-
né služby v Tallinnu. S holkama jsme se 
střídaly na službách na porodních sálech, 
šestinedělí, v prenatálních poradnách a na 
intenzivce pro novorozence. Čas při práci 
letěl jako voda. Přes perně nabitý harmo-
nogram se nám podařilo najít pár dní, kdy 
jsme měly všechny 3 volno a podniknout  
i pár společných výletů na zajímavá místa. 
Tallinn má nádherné historické centrum  
a je to přístavní město, takže procházka 
po písečné pláži v kozačkách a zimním ka-
bátu byla opravdu skvostná. Ovšem neo-
dolala jsem a před odjezdem jsem musela 
otestovat moře, tedy alespoň po kolena,  
i když voda neoplývala vysokými teplota-
mi. Úžasným výletem byla návštěva měs-
ta Paldiski, či spíše útesů, které se nachází 
nedaleko města a ční vysoko nad mořem.

Než jsme se nadály, byl začátek května  
a naše kufry se začínaly statečně plnit. 

105 DNÍ ANEB ŽIVOT NA SEVERU Čekalo nás vyřídit poslední papíry a užít si 
těch pár dní před odjezdem. Ve škole jsme 
ještě za absolvování předmětu, který se tý-
kal kojení prvních hodin života miminka, 
dostaly krásný certifikát, který nás oprav-
ňuje užívat titul laktační poradkyně, z če-
hož máme obrovskou radost.

Dnes mohu říct, že jsem opravdu ráda, že 
jsem překonala strach a jela. Získala jsem 
úplně nový pohled jak na svoji profesi, 
tak na sebe samu. A ze zkušeností budu 
moct čerpat nejen nyní při studiu, ale i ve 
své práci a získané zkušenosti bych chtěla 
dále rozvíjet.

Tereza Pláteníková
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Gulášfest 2015 uspokojil chuťové buňky, zasytil a díky bohatému doprovodnému programu 
také skvěle pobavil.

Poslední duben patří čarodějnicím. Díky ekocentru, hasičům a rybářům se letos v hojném počtu 
slétly na louku u rybníka.

Na velkopavlovickém ekocentru to pro-
stě žije. Jedna akce střídá druhou, není 
snad dne, kdyby to mezi jeho zdmi či na 
nádvoří nepraskalo ve švech a nehučelo 
jako ve včelím úle. Den co den tudy pro-
jdou desítky až stovky dětí a dospělých, 
kteří se nejen baví, ale hlavně vzdělávají, 
rozšiřujíce si obzory především v oblasti 
výchovy týkající se životního prostředí, 
tedy výchovy environmentální. 

Od posledního vydání zpravodaje se mimo 
klasický provoz událo několik zajímavých 
aktivit, které určitě stojí za zmínku. Pojďte 
se s nimi ve zkratce seznámit… 

•	 Vernisáž	a	výstava	fotografií	Domovinky
•	 Koncerty	Základní	 umělecké	 školy	 ve	

velkém sále
•	 Pobyt	studentů	velkopavlovického	gym- 

názia a dalších zahraničních středních 
škol v rámci projektu Erasmus

•	 První	 úspěšný	 ročník	Čarodějnického	
reje ve spolupráci se Sborem dobrovol-
ných hasičů a Klubem sportovních rybářů

•	 Velkopavlovický	gulášfest	–	druhý	a	opět	
úspěšný ročník gulášfestu ve spolupráci 
s bratry a sestrami naší T.J. Sokol

•	 Májové	putování	 s	Nadací	partnerství	 
a Českým rozhlasem se soutěží o nejlep-
ší koláček z Modrých Hor

•	 Mezinárodní	 hodnocení	 vín	 soutěže	
FESTWINE

•	 S	 písničkou	 za	 přírodou	 –	 nový	 krou-
žek pro děti od 3 do 5 let pod vedením 
lektorky Barbory Grůzové, každé úterý  
v 16.00 a v 17.00 hodin v ekocentru

•	 Workshopy	 pro	 učitele	 společnosti	 
EURION a B.I.B.S.

•	 Glen	 –	 1.	 6	 -	 6.	 6	 ekocentrum	 prošlo	
zatěžkávací zkouškou po stránce orga-
nizace, ubytování, celodenního stravo-
vání, využití prostor na workshopy pro 
76 dobrovolníků z celé Evropy

•	 Ekofestival	2015	–		již	třetí	ročník	eko-
logických témat, ekologických specialit, 
s vernisáží a výstavou výtvarných prací 
na téma Živly, včetně doprovodného 
programu

•	 Dětský	 den	 s	 přírodou	pro	 děti	 z	Vel-
kých Pavlovic formou ekologického di-
vadelního představení

•	 Připravujeme	několik	příměstských	a	po- 
bytových přírodovědných táborů/kur-
zů, ve spolupráci s místními spolky Dět-
ský den na téma Cestujeme za zvířátky

Jednou z nejvydařenějších aktivit se z na- 
šeho pohledu, a díky upřímné radosti 
velkopavlovických školou povinných dětí, 
stala netradiční OSLAVA MEZINÁROD-
NÍHO DNE DĚTÍ. Co se událo?

NEKONEČNÁ ŠTAFETA AKTIVIT V EKOCENTRU TRKMANKA

Ekocentrum Trkmanka připravilo v rámci 
projektu DĚTSKÝ DEN S PŘÍRODOU 
v úterý 9. června 2015 pro děti z Mateřské 
školy a 1. stupně Základní školy ekologic-
kou pohádku formou divadelního před-
stavení OSTROV ODPADKŮ. Vzhledem 
k velkému počtu dětí proběhlo představe-
ní hned dvakrát za sebou. 

Divadlo Plyšového Medvídka předvedlo 
veselou a velmi poučnou pohádku o tom, 
jak se máme chovat šetrně ke svému okolí 
a že starat se o svět kolem nás má do bu-
doucna smysl!

Děkujeme Městu Velké Pavlovice za pod-
poru při nákupu osvěžení, v parném do-
poledni dětem přišlo velmi vhod. Velké 
poděkování patří paní Blažkové ze Vše-
obecné zdravotní pojišťovny za finanční 
příspěvek na realizaci tohoto představení.

Bc. Zita Dvořáková, MSc, 
Ředitelka příspěvkové organizace 

Ekocentrum Trkmanka

„Ostrov odpadků“ - děti se prostřednictvím 
divadla vzdělávaly na téma kterak správě 
třídit odpad a jak s ním naložit. Doufejme 
proto, že i díky této osvětě budeme v našem 
okolí podobné „ostrůvky odpadků“ nacházet 
stále méně častěji.
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Sárinko! Předem bych chtěla Tobě a Tvé-
mu tanečnímu partnerovi Lukáškovi Kle-
mentovi jménem Města Velké Pavlovice 
a redakce Velkopavlovického zpravodaje 
poblahopřát k ohromnému úspěchu. Vy-
tancovat si zlato na světovém šampionátu, 
to se skutečně nestane každý den a jen tak 
někomu. Jistě jsi musela tomuto úspěchu 
obětovat velké množství času, píle, neko-
nečného drilu i odříkání si spousty běž-
ných dívčích radostí. Jsi opravdu skvělá! 

1. Hned se tedy nabízí první otázka - kdo 
Tě, dnes dvanáctiletou slečnu, přivedl 
k tancování? Byl to Tvůj sen od dětství, 
nebo to byl někdo z rodiny, kamarádů?

Sárinka: K tancování ve skupině N.C.O.D. 
mě přivedla náhoda. Ve škole jsem si 
všimla plakátu, který lákal děti kurzu 
„streeet dance“, tak jsem to zkusila a za- 
čalo mě to bavit. Mým vzorem je moje 
vedoucí Ing. Lenka Žůrková, která mě 
toho hodně naučila.

TUCET VŠETEČNÝCH OTÁZEK PRO ZLATOU STREET DANCE TANEČNICI A ZÁROVEŇ 
STUDENTKU VELKOPAVLOVICKÉHO GYMNÁZIA SÁRINKU FOREJTOVOU

2. V kolika letech jsi s tancem začala?

Tancovat jsem začala už ve školce v krou- 
žku Baby Country a Sadováček. Takže 
dá se říct, že od čtyř let.
 
3. Konkrétně se skupinou N.C.O.D. jsi 

začala tančit v kolika letech?

Ve skupině N.C.O.D. tancuji od osmi let.

4. Tancovala jsi rovnou v páru nebo ses do 
této prestižní disciplíny vypracovala ze 
skupinového tance?

Ne, s Lukášem tancujeme převážně sku- 
pinové choreografie. Duo jsme si secvi-
čili asi před rokem.

5. Lukáš Klementa je Tvým prvním taneč-
ním partnerem?

Ano, Lukáš je můj první taneční part-
ner. Na tento nápad tancovat společně  

s Lukášem přinesl Lukášův tatínek spo-
lu s naší vedoucí.

6. Ladí vám to spolu? Neuvažuješ Ty, on, 
nebo trenér o změně?

S Lukym jsme sehraná dvojka, tak uvi-
díme příští rok, jestli secvičíme něco no-
vého. Necháme to na trenérce.

7. Kolikrát týdně trénuješ?

Trénuji dvakrát týdně.

8. Kde se tréninky odehrávají? Ve Velkých 
Pavlovicích nebo někde jinde?

První trénink mám v malé tělocvičně ve 
škole ve Velkých Pavlovicích, kam chodí 
tančit děti z Velkých Pavlovic a blízkého 
okolí. Na druhý trénink jezdím do Břec-
lavi do Indoor Golf haly, kde trénují sou-
těžní výběry.

Taneční skupina N.C.O.D. vyrazila  
v úterý 19. května 2015 bojovat na svě-
tový šampionát „World dance mas-
ters“ do chorvatské Poreči. 

Na předešlém benefičním projektu, který 
nesl název „My vám ty medaile přiveze-
me“ tanečníci slíbili, že se budou celým 
svým srdcem snažit, aby nám ty medaile 
přivezli a svůj slib k naší ohromné rados-
ti také splnili.

Nejvyšší zlatý stupínek vítězů vybojovalo 
duo Sára Forejtová & Lukáš Klementa 
se skladbou „Hit it“ a také dospělá skupi-
na se skladbou „A little big mix“. 

Bronz přivezly děti se skladbou „All-in“ 
a jak název říká, daly do toho opravdu 
všechno. S choreografií „Work it“ se stej-
né seskupení umístilo na čtvrtém místě.

Junioři, kteří spolu tancují teprve rok, zís-
kali za své choreografie dvě čtvrtá místa, 

VELKOPAVLOVICKÉ DUO SÁRA A LUKÁŠ
SI VYTANČILO ZLATO NA SVĚTOVÉM ŠAMPIONÁTU

KULTURA

což je za tak krátkou dobu, co jsou spolu  
a při tak velké konkurenci, nečekaný a vel-
ký úspěch.

Všichni tanečníci měli z vyhlášení nesku-
tečný zážitek a své vítězství, při kterém 
zazněla píseň „We are the Champions“, 
obrečeli štěstím a dojetím jak děti, tak do-
spělí.

„Byl to nádherný pocit stát tam společně 
mezi všemi tanečníky ze všech koutů světa 
a vidět, že v tanci konkurence neznamená 
bojovat, ale navzájem se podporovat a sdí-
let tu neskutečnou radost, kterou přináší 
nejen vítězství, ale tanec sám o sobě“, do-
dala Ing. Lenka Žůrková.

Děkujeme všem sponzorům, mezi nimiž 
je i město Velké Pavlovice, že umožnili dě-
tem z Velkých Pavlovic splnit si sen a zú-
častnit se této taneční soutěže a načerpat 
mnoho zážitků, zkušeností a motivace do 

Naše „zlaté“ děti, Lukáš a Sára.

další taneční sezóny. 

Samozřejmě musím poděkovat dětem, že 
svými vynikajícími výkony v této prestižní 
soutěži reprezentovaly nejen Velké Pavlo-
vice, ale hlavně Českou republiku.

Libor Klementa
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Největšího potlesku se dostalo „domácím“, mládežnické dechovce ZUŠ pod taktovkou 
MgA. Zbyňka Bílka.

Tradičně první červnová neděle přivítala 
na dvoře sokolovny letos již VIII. ročník 
Festivalu mladých dechovek Mirka Plá-
teníka. V chládku pod kaštany zahrály 
celkem tři dechové hudby. První ze ZUŠ 
Zdounky pod vedením pana učitele Miro-
slava Nauče, dále ZUŠ Protivanov s diri-
gentem Jiřím Holubem a nakonec vystou-
pila domácí kapela ZUŠ Velké Pavlovice, 
kterou vede MgA. Zbyněk Bílek.

Hudební setkání se pořádá na památku 
muzikanta pana Mirka Pláteníka, který 
stál u zrodu myšlenky založit festival pro 
mladé hudebníky a zpěváky a tím podpo-
rovat a rozvíjet tradice našeho regionu, 
kde dechová hudba je stále velmi oblíbena 
u všech generací.

MLADÉ DECHOVKY ZAHRÁLY POD KAŠTANY

Děkujeme všem, kteří pomohli s pořá-
dáním této akce - Městu Velké Pavlovice, 
Ekocentru Trkmanka, Pekařství Jitky Plá-

teníkové a občanskému sdružení Forum 
Moravium.

Milena Karberová, ředitelka Základní 
umělecké školy Velké Pavlovice

9. Působení ve skupině Ti určitě zabere 
spousty volného času – běžné tréninky, 
víkendy, soustředění, soutěže, zájez-
dy… Jak s tím vším zvládáš náročnou 
školu, letos první rok na osmiletém 
gymnáziu?

Tento rok se dal zvládnout v pohodě, ale 
uvidíme příští rok v sekundě, jestli to 
půjde stejně dobře.

10. A jaké to tedy bylo na světovém šam-
pionátu v Chorvatsku, v Poreči? Na 
co, i vyjma samotné soutěže, nejraději 
vzpomínáš?

V Chorvatsku to bylo super, hlavně 
přátelská atmosféra mezi tanečníky 

z celého světa, zajímavé choregrafie, 
workshopy. A samozřejmě moře, i když 
bylo studené, alespoň jsme se namočili, 
ale koupání jsme si nechali do hotelové-
ho bazénu.

11. Kolik už máš doma vlastně medailí a di-
plomů, máš je spočítané? A vystavené?

Vystavené je samozřejmě mám. Medailí 
mám asi kolem dvaceti, protože soutě-
žit jezdíme už čtvrtým rokem a většinou 
jsme si z každé soutěže nějakou medaili 
nebo aspoň diplom odvezli.

12. Chtěla by ses tanci věnovat i nadále? 
Nebo máš jiné životní cíle? Prozradíš 
nám jaké?

Tancovat chci určitě i dál a jestli se tan-
ci chci věnovat profesionálně, nad tím 
jsem ještě nepřemýšlela. Zatím je pro 
mě tanec zábava a odreagování. 

Sárinko, velmi Ti děkuji za rozhovor a za 
Tvůj čas, který jsi ochotně věnovala čte- 
nářům Velkopavlovického zpravodaje. Přeji 
Ti vše dobré, jak v tanečním životě, i v osob-
ním, ve škole spousty jedniček a krásné 
prázdniny!

Karolína Bártová

Májové putování na kole či pěšky nabídlo 
ochutnávky vín přímo u vinařů. A slad-
ké dobroty. Nejlepší koláče měly Tetičky  
z Kobylí.

Na historických kolech bez přehazovač-
ky a v retro oděvech z první republiky se 
Lukáš Přichystal s kamarády vydali na 
Májové putování okolím Modrých Hor.  
V sobotu kolem poledne posbírali v Kobylí 
na jedné ze zastávek akce další razítko do 
cyklopasu. „Vyrazili jsme z Velkých Pavlo-
vic. Sice jedeme volně, i tak ale předjíždíme 

DO MODRÝCH HOR SI VYŠLÁPLO PĚT STOVEK LIDÍ
některé kolegy na horských kolech,“ sdělil 
nám s úsměvem mladý muž.

Výlet za vínem či sladkými pochoutkami, 
krajinou protkanou vinohrady, zlákal stov-
ky cyklistů. A také pěší turisty. „V Ekoncen-
tru Trkmanka, kde byl start, jsme vydali 
bezmála pět set cyklopasů,“ poinformo-
vala za organizátory Zdeňka Prokopová  
z Nadace Partnerství.

Kobylské Vinařství Herzánovi bylo také 
obsazené účastníky putování, kteří rádi 

ochutnávají víno. „Už tak dvě hodiny jsme 
se nezastavili. Zatím sem přijely až tři stovky 
cyklistů,“ odhadla hodinu po poledni Zu-
zana Herzánová.

Očima měšťáků
Někteří vyměnili cyklistický dres za ten 
národní, na podporu hokejové reprezen-
tace. „Ať kluci vyhrají!“ připila na úspěch 
v semifinále mistrovství světa žena.

Hokej však nechal v klidu slovenskou 
skupinku. „Na kole projíždíme Moravu 
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Vydáte-li se májovými Modrými Horami, 
může se vám chvílemi pozdávat, že se zde 
zastavil čas…

Velkopavlovický Presúzní sbor zazpíval do hluboké noci, pod hvězdnou oblohou, 
na rozhledně Slunečná.

Pět mužáckých modrohorských sborů, 
zlínský folklórní Bartošův soubor a Var-
mužova cimbálová muzika - to vše a ještě 

… slibovali si v neděli nad ránem roztan-
čení účastníci I. Country bálu, který v so-
botu 9. května 2015 uspořádali ve Velkých 
Pavlovicích Přátelé country. Skupina dob-
rovolníků, kteří mají rádi country tance, 
by ovšem nemohla takovouto akci zvlád-

mnohem víc jste mohli zažít pod rozhled-
nou Slunečná ve Velkých Pavlovicích třetí 
květnovou sobotu. Toto májové setkání se 

nout bez pomoci a podpory města Velké 
Pavlovice, které má na opravdu úspěšném 
průběhu večera významný podíl.

Více než sto padesáti návštěvníkům bálu 
se líbilo při poslechu známé country kape-
ly Rančeři, chválili bohatou nabídku baru 
„U Milana“, stejně jako opravdu bohatou 

stalo již tradiční záležitostí a je spojeno  
s oblíbeným Májovým putováním okolím 
Modrých Hor.

Celým večerem bravurně a s noblesou pro-
vázela Petra Eliášová, moderátorka České-
ho rozhlasu Brno, která na mnohdy zvídavé 
a ošemetné dotazy odpovídala s humorem 
sobě vlastním. Nechyběla také degustace 
modrohorských vín a něco dobrého k za-
kousnutí.

Letošní ročník organizovala jedna z pěti-
ce modrohorských obcí, nejvýše položená 
obec Vrbice, která předala štafetový kolík 
do Němčiček. Tak za rok na shledanou na 
Slunečné!

Eva Bauerová, DiS., 
propagační referentka DSO Modré Hory

tombolu, za kterou všichni Přátelé count-
ry ještě jednou svým dárcům a sponzorům 
upřímně děkují.

Sladké poděkování a hlasitý potlesk si 
zasloužily také všechny děti z country 
kroužku z Mateřské školky Velké Pavlovi-
ce. Svým vystoupením pomohly vytvořit 

SLUNEČNÁ V OBLEŽENÍ PÍSNÍ A TANCŮ

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK...

každý rok. Na tuto akci jsme narazili 
náhodou a řekli jsme si, že to zkusíme,“ 
prozradil nám prošedivělý Slovák.

O pár stovek metrů dál nás už s otevřenou 
náručí vítali v muzeu. Tetičky z Kobylí 
nám nabídly koláče, Honzovu buchtu s tva- 
rohem a povidly, langoše a další dobroty. 
„Mají tady nejlepší koláče široko daleko,“ 
doporučil nám důvěrně a hlavně pravdivě 
jeden z cyklistů.

Nebylo však radno dlouho váhat s výbě-
rem. „Lidem u nás asi chutná, moc toho už 
nezbylo,“ poohlédla se kolem sebe před-
sedkyně kobylského Klubu přátel historie 
Radoslava Otáhalová ve společnosti dal-
ších jedenácti žen.

Mohu potvrdit, svatební koláčky byly fe-
nomenální, ještě dlouho jsem při vzpo-
mínce na ně mlsně oblizoval. Později se 
Tetičkám z Kobylí dostalo ocenění i od 
poroty soutěže O nejlepší koláč Modrých 
Hor. Po právu v ní na plné čáře zvítězily.

V muzeu si dopřály chvilku odpočinku také 
mé dvě bývalé spolužačky Alena a Libuše. 

Ženy pochází z Vrbice, nyní žijí v Brně. 
„Řekly jsme si, že se na region podíváme 
očima měšťáků. Oni jezdí po cyklostez-
kách, které my rodáci mnohdy ani nezná-
me,“ podotkla už mírně unavená a teplem 
schvácená Alena.

Májové putování nabídlo cyklistům dvě 
různě dlouhé trasy. Obě si naplánovaly 
zastávku pod rozhlednou Slunečná mezi 
Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi. Počasí 
bylo nádherné, stejně jako výhled. Mnozí 
turisté však do kopce až k rozhledně nevy-
šlapali, sesedli z kola a pokračovali pěšky, 
zatímco si stírali slaný a horký pot z čela.

V závěru jsem se znovu ocitl na nádvo-
ří Ekocentra Trkmanka. Vystoupili tu 
folkloristé. „Májové putování okolím Mod-
rých Hor u nás letos stejně jako loni končí 
kulturním programem. Večer pak ještě pod 
Slunečnou zazpívají mužácké sbory,“ láka-
la mě s úsměvem od ucha k uchu ředitelka 
ekocentra Zita Dvořáková. A já jsem rád 
zůstal.

Přemysl Spěvák
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Májový Country bál roztančily se šťastným úsměvem na rtu děti z Baby country kroužku 
při mateřské škole.

správnou atmosféru hned v začátku bálu, 
který se potom dále „rozjel“ už snadno  
a rychle a bez problémů se „převezl“ do 
brzkého nedělního rána.

Taneční skupiny, které se věnují country 
tancům, se sjíždějí na bály z méně i více 
vzdálených míst, do našeho města přijeli 
někteří hosté až ze středních Čech, na bále 
se dobře bavili i mnozí návštěvníci odpo-
ledního Gulášfestu.

Přátelé country se těší, že v příštím roce 
si přijde zatancovat nebo aspoň zazpívat 
country trošku víc kamarádů a známých 
přímo z Velkých Pavlovic. 

Za všechny Přátele country 
Dana Růžičková

K příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí 
proběhl v pondělí 8. června 2015 v Penzi-
onu André Šlechtitelské stanice vinařské, 
a.s. DĚTSKÝ DEN. Nádherné počasí 
ruku v ruce s Michalem Nesvadbou, hvěz-
dou dětmi milovaného pořadu České te-
levize Kouzelná školka, přilákalo stovky 
dětí a jejich dospělého doprovodu.

Z úsměvů na tvářích, radostného pobíhání, 
švitoření a sveřepého soutěžení bylo zřejmé, 
že se bohatý a především zábavný program 
dětem líbil, rodičům doufejme snad také.

Jak je dobrým zvykem, rozdělila knihovni-
ce Městské knihovny Velké Pavlovice své 
kulturně výchovné aktivity mezi dospělou 
i dětskou veřejnost i děti ze základní a ma-
teřské školy.

V posledním dubnovém týdnu přivítala 
knihovna všechny 4 třídy Mateřské školy 
Velké Pavlovice na besedě s názvem „Nej-
krásnější pohádky jsou o kočkách s koťát-
ky“. Protože se aktivita dětem líbila, vy-
prosili jsme si na oplátku výtvarné práce 
dětí z mateřské školky pro prázdninovou 
výstavu v knihovně. Obrázky dětí každo-
ročně v červenci a srpnu dodávají knihov-
ně barvy i atmosféru, kterou oceňují ne-
jenom čtenáři, ale v letních měsících také 
návštěvníci turistického informačního 
centra.

Šlapací autíčka, kreslení na kole, disko-
téka s břišní tanečnicí, stezka odvahy ve 
sklepech, hry s indiány u obrovského tee-
pee a hlavně nekonečně vtipný, vynaléza-
vý a neúnavný Michal Nesvadba. To vše 
vytvořilo na velkopavlovické Šlechtitelce 
místo se spoustou radosti.

Zaměstnanci Penzionu André děkují všem 
za návštěvu a těší se na shledanou na dal-
ších akcích! 

Kolektiv zaměstnanců Penzionu André 
a ŠSV, a.s. Velké Pavlovice

V neděli 10. května, bohužel bez Lukáše 
Hejlíka, přijela skupina z jeho projektu 

MICHAL ZE ŠKOLKY BAVIL DĚTI, V PENZIONU ANDRÉ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘEDEVŠÍM DĚTEM

Michal z Kouzelné školky přijel za našimi 
dětmi, dostaveníčko plné radosti si dali 
v Penzionu André.

Pasování prvňáčků na čtenáře – 1.A třída paní učitelky Mgr. Evy Drienkové.

Listování s divadelním představením, kte-
ré zpracovávalo téma knihy Lichožrouti, 
spisovatele Pavla Šruta. Představení jsme 
připravovali jako společnou odpoled-
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ní aktivitu pro rodiče, babičky či dědečky  
i všechny děti. Společně s herci jsme měli 
velkou radost, že diváci skutečně přišli  
a dobře se bavili.

Od 11. května do 12. června ozdobily pro-
story knihovny poprvé také výtvarné práce 
studentů Gymnázia Velké Pavlovice, kteří 
sklidili za své umění mimořádný obdiv  
a ocenění, stejně jako tomu bylo v dubnu 
s výtvarným zpracováním tématu „Koč-
ky“ žáků Základní školy Velké Pavlovice. 
Pokud nemají ve svých rodinách studenta 
nebo žáka školy, pak si návštěvníci z řad 
veřejnosti často ani nedovedou představit, 
jak nadaní mladí lidé mezi nimi žijí.

V rámci spolupráce se základní školou při-
pravila knihovna ve druhé polovině květ-
na také 2 vzdělávací literární programy. 
Pro žáky 5. tříd program o spisovateli Jo-
sephu Rudyardu Kiplingovi a jeho Knize 
džunglí, pro 7. třídu téma Karel Jaromír 
Erben a Kytice.

Poslední pátek před 1. červnem je v kni- 
hovně vždy věnován odpoledni ke Dni dětí. 
Jsou připraveny soutěže, hry i krátká po-
hádková videa, letos s tématikou Krtek 
Zdeňka Milera. Téma vybrala knihovnice 
s ohledem na právě probíhající oslavy 50. 
výročí prvního vysílání Večerníčku. Ač-
koliv měly děti dojem, že téma „krtka“ je 

určeno pouze pro nejmenší děti, nakonec 
zjistily, že u některých soutěží se v teplém 
podvečeru v pátek 29. května docela zapotily.

Jednou z akcí, na kterou se v knihovně 
nejvíce těšíme, je každoroční Pasování 
prvňáčků na čtenáře. Letos jsme je ve spo-
lupráci se základní školou a občanským 
sdružením Domino připravili na 1. červ-
na. Přivedeme Krále knih a Dvorní dámu, 
hravou formou, za pomoci paní učitelky, 
vyzkoušíme prvňáčky, jak dobře se nauči-
ly číst a psát a pak je „opravdickým“ me-
čem pasujeme na čtenáře knihovny. Pevně 
věříme, že chvíle strávené v knihovně při-
nášejí dětem jenom pohodu.

Nejbližším úkolem knihovnice je potom 
obsadit 45 míst pro divadelní představení 
komedie Dvojitá rezervace v Městském 
divadle Brno, které se bude konat ve stře-
du 23. září 2015.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Pasování prvňáčků na čtenáře – 1.B třída paní učitelky Mgr. Dariny Zborovské.

Kniha džunglí… beseda na téma věhlasné 
knihy a o peripetiích života jejího autora 
páťáky nesmírně zaujala. 

I v našem městě je možné se setkat na 
veřejných prostranstvích s použitými 
injekčními stříkačkami. Každoročně 
je nález tohoto „zboží“ ohlašován a ne 
jinak je to i v roce letošním.

Žádáme občany, aby v žádném případě na 
nalezenou injekční stříkačku nesahali, ale 
ihned nález oznámili na tel. 777 736 410. 
Zároveň žádáme rodiče, aby poučili své 
děti, jak se mají v případě takového nálezu 
chovat.

Použité injekční stříkačky se mohou nachá-
zet na různých místech. Většinou jsou odho-
zeny na travnaté plochy nebo poblíž laviček.

JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ NÁLEZU 
INJEKČNÍ STŘÍKAČKY?

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO

Co dělat při nálezu použité 
injekční stříkačky:

•	 nedotýkejte	se	nalezené	injekční	stří-
kačky nebo jehly

•	 nález	ihned	oznamte	na	tel.	777	736	410
•	 setrvejte	na	místě	do	příjezdu	přivolané	

osoby
•	 mějte	 na	 paměti,	 že	 se	 jedná	 o	 nebez-

pečný infekční odpad 

Petr Hasil
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Potřebujete znát 
stanovisko 
OMBUDSMANA?
Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Ša- 
batová, Ph.D. informuje občany, že na 
webových stránkách www.ochrance.
cz byl spuštěn nový evidenční systém 
ESO (Evidence stanovisek ochránce), 
který zájemcům umožňuje vyhledávat 
zprávy a stanoviska k případům, kte-
rými se ochránce zabýval, ale také na-
příklad připomínky k zákonům a další 
dokumenty. Můžete se tak detailně 
seznamovat s právními názory veřejné-
ho ochránce práv na konkrétní situace  
a témata.

Systém umožňuje různé typy vyhledá-
vání, které lze vzájemně kombinovat, 
a dosáhnout tak co nejpřesnějšího vý-
sledku. Je možné hledat dokumenty 
podle oblastí práva, právního předpisu, 
k němuž se určitá záležitost vztahuje, 
ale také fulltextem apod.

Věřím, že i pro Vaši činnost může být 
dostupnost právní argumentace veřej-
ného ochránce práv přínosná.

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

V uplynulých letech vysadili občané Vel-
kých Pavlovic, a s nimi i řada přátel měs-
ta z tuzemska i ciziny, přes sto stromů  
v projektu „Rodiny adoptují svůj strom“. 
Mladé stromy na několika místech katas-
tru pěkně rostou a významně doplnily ve-
řejnou zeleň.

Letošní jaro s následným horkým ná-
stupem léta jsou velmi suché, a protože 
mladé stromy nemají ještě dostatečně vy-
vinutou kořenovou soustavu, velmi by jim 
prospěla zálivka a okopávka od „adoptiv-
ních rodičů“.

Ing. Zdeněk Karber

VYSADILI JSTE STROM V PROJEKTU 
„RODINY ADOPTUJÍ SVŮJ STROM“?
NEZAPOMEŇTE O NĚJ PEČOVAT.

Mladé stromky jsou nejen okrasou našeho města, ale také jejich plícemi. Proto by nám jejich 
osud neměl být lhostejný. Je chvályhodné je vysadit, je nutné se o ně starat.

O poslední páteční noci měsíce května 
bylo v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
ve Velkých Pavlovicích neobyčejně ruš-
no. Konala se zde v rámci už sedmého 
ročníku, stejně jako na stovkách dalších 
míst nejen České republiky, NOC KOS-
TELŮ. Ten kdo se jí osobně zúčastnil, 
užil si do sytosti bohatého programu, 
který byl citlivě koncipován jak pro děti, 
tak pro dospělé, věřící i nevěřící. 

I NÁŠ SVATOSTÁNEK OŽIL NOČNÍM ŽIVOTEM,
DÍKY NOCI KOSTELŮ

Z FARNOSTI

Zabrusme na chvilku do historie a ke ko-
řenům této akce. Noc kostelů vznikla v ro- 
ce 2001 v Německu a do České republiky 
se rozšířila z Rakouska. První ročník této 
akce se v České republice konal 29. květ-
na 2009. Jak bylo tedy již zmíněno, letos 
se u nás konala po sedmé. Noc kostelů 
slaví kromě Německa a Rakouska třeba  

i u sousedů na Slovensku, nebo v Eston-
sku či Nizozemí. 

Pokud Vás zajímají další informace, zaví-
tejte na oficiální web Noci kostelů 
* www.nockostelu.cz.

Karolína Bártová

Dne 29. května 2015 proběhla v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pav-
lovicích Noc kostelů. Tato mezinárod-
ní akce otvírá brány kostelů pro širokou 

VELKOPAVLOVICKÁ NOC KOSTELŮ AUTENTICKY
„ZVENČÍ SPOUTÁN LEŠENÍM, UVNITŘ PLNÝ UVOLNĚNÉ ATMOSFÉRY…“

veřejnost a nezávazně se snaží přiblížit 
všem návštěvníkům křesťanství. Letošní 
Noc se nesla v duchu eucharistie. Na toto 
téma proběhla výstava fotografií prvního 

svatého přijímání dětí z Velkých Pavlovic 
od roku 1931 do současnosti. Všechny 
fotografie zapůjčili farníci z Velkých Pav-
lovic. Dva měsíce předem je velmi ochot-
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ně sbírala, evidovala a kompletovala paní 
Ludmila Prátová. Nakonec se sešlo na 60 
ročníků. Byly přidány fotografie samo-
statných dětí, nebo záběry přímo ze slav-
nostní mše svaté a pamětní listy. Některé 
ročníky se nedochovaly, některé nebyly 
nalezeny. Ovšem bylo i období, kdy neby-
lo vhodné tuto jedinečnou událost v životě 
křesťana z politických důvodů vůbec do-
kumentovat. Výstavu fotografií bylo mož-
né shlédnout ještě následující týden.

Pro děti připravila Adéla Prachařová cestu 
za získáním vlastní hostie. Každý účast-
ník si pokosil obilí, cepy vymlátil slámu, 
zrní prosil na řešetu, rozemlel v hmoždíři  
a koštýřem natáhl vodu. Z těchto ingre-
diencí si mohli umíchat těsto na hostie. 
Už stačilo jen v historických kleštích dát 
do pece a upéct. Z technických důvodů 
bylo těsto i placky předpřipraveny a děti 
po splnění úkolů i vědomostního kvízu si 
odnášely domů medaili – placku. Své úsilí 

zvěčnily na modelu monstrance, která je 
zařazena do projektu Katechetického cen-
tra v Brně - Monstrance pro Ježíše.

Mší svatou, kterou sloužil otec Marek 
Kardaczyński a svým výborným zpěvem 
a hrou doprovázely Boží děcka pod vede-
ním Markéty Veverkové a Elišky Vomáč-
kové, byl zahájen celovečerní program.

Zveršované podobenství o milosrdném 
samaritánovi zahrály děti z Velkých Pavlo-
vic. Všechno měly řádně nacvičeno, byly 
pečlivě připraveny kostýmy. Za svůj vý-
kon sklidily zasloužený potlesk a o. Marek 
každého herce obdaroval čokoládou.

Sólovými skladbami své umění předsta-
vili absolventi Kroměřížské konzervato-
ře Eliška Vomáčková na klavír a Jakub 
Kostrhun na trombon. Mužácký Presúzní 
sbor pod vedením Jana Kosíka zazpíval 
několik lidových písní s křesťanskou té-
matikou a nechyběla ani píseň Pavlovický 
kostelíček.

Divadelní scénkou ztvárnila farní mládež 
Pašije. Události Svatého týdne byly přizpů-
sobeny podmínkám našeho kostela a po- 
čtu herců. Kostýmy a rekvizity snad při-
spěly k věrohodnému navození té správné 
atmosféry. K samotnému ukřižování sice 
nedošlo, ale přes krásné slunečné počasí 
venku, uvnitř kostela i hřmělo. 

Již při nácviku mládež často diskutovala 
nad jednotlivými replikami, snažila se po-
chopit vážnost všech rozhodnutí, hloubku 
vyřčených slov. A to vše se pak herci snaži-

li vetkat do svého představení. A co ve hře 
obsaženo nebylo, svým vstřícným a vy-
čerpávajícím slovem doplnil otec Marian 
Kalina z Moravské Nové Vsi, který přijal 
pozvání a svou přítomností a promluvou 
obohatil Noc kostelů. Vstupem mezi pís-
němi chrámového sboru Laudamus, který 
provedl průřez zpěvy velikonočního oktá-
vu, pak ještě doplnil a vysvětlil souvislosti 
nastalých událostí kolem ukřižování Krista.

Odlehčením programu se stalo pěvecké 
vystoupení Elišky Vomáčkové a Stanisla-
va Prachaře, kteří dle očekávání výborně 
zazpívali skladby z repertoáru A. Bocelli. 
Abychom dostáli mottu letošní Noci kos-
telů: „Žádná tma pro tebe není temná. 
Noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“ 
Ž 139,12, mohli všichni přítomní v tiše  
a temnotě večera prožít modlitbu Otče 
náš. Netradičním provedením rozhovoru 
Štěpánky Veverkové a Vlastimila Lovečka 
si každý mohl hlouběji uvědomit obsah 
této modlitby, na které navázali mužáci 
písní Anděle Boží.

Již tradičně schola Boží děcka doprovodila 
zpěvy z Taize adoraci. Poslední tečka pa-
třila zpěvákům z Laudamu, žesťům a var- 
hanám. S jásavým Aleluja se každému 
poutníku radostně odcházelo z letošní 
Noci kostelů.

Zvenčí byl kostel spoután lešením, avšak 
v jeho útrobách panovala příjemná a uvol-
něná atmosféra.

Stanislava Bílková

Tento snímek z letošní Noci kostelů jedno-
značně ilustruje, v jakém koutu naší země se 
Velké Pavlovice nacházejí. Ano, jsme na vi-
norodé jižní Moravě. Co se v mládí naučíš…

Letošní Svátek Těla a Krve Páně zvaný 
Boží Tělo, oslavili farníci z Velkých Pav-
lovic v neděli 7. června. Tato výjimečná 
událost je specifická pro katolickou cír-
kev, neboť se začala slavit, aby se zdůraz-
nila reálná přítomnost Ježíše Kristav jeho 
Božství a v jeho lidství v Eucharistii - Nej-
světější svátosti, neboť dle nauky katolic-
kých a pravoslavných křesťanů Tělo Páně 
je proměněná hostie (chléb) a krev je pro-
měněné víno.

Průvod bývá spojen se žehnáním městu 
Nejsvětější svátostí. Po mši svaté se vydal  
z kostela Nanebevzetí Panny Marie slav-
nostní průvod v čele s farářem P. ThLic. Mar-
kem Kardaczyńskim, družičkami a kro- 

FARNÍCI OSLAVILI SVÁTEK TĚLA A KRVE PÁNĚ
jovanými, který přešel za doprovodu de-
chové kapely od kostela ke čtyřem oltářům 

na ulici Hlavní. Díky nádhernému sluneč-
nému počasí se tato oslava vydařila.

Věra Procingerová

Slavnost Božího Těla - oltář na ulici Hlavní v domě rodiny Kostrhunovy.
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Účastníci letošní jarní Víkendovky na faře v Těšanech.

Májové otevřené sklepy se konaly 
ve stejném termínu jako mistrovství světa 
v hokeji. Proto nalévající obsluha mnohdy 
zvolila pro tuto akci zcela netradiční dress 
code, dres našich hokejových reprezentantů. 

V pátek 15. května 2015 jsme se opět  
v podvečerních hodinách začali sjíždět 
na faru do Těšan. Dětí bylo letos při-
hlášeno 22, takže jsme byli ve značně 
menším počtu, než v minulých roční-
cích víkendovky.

Po příjezdu všech dětí proběhlo sezná-
mení s tématem, kterým letos byli Klára 
a František, rozdělení dětí do skupin a ne-
směly chybět ani seznamovací hry. Během 
hodiny pak přijel i otec Marek, takže jsme 
mohli jít na mši svatou. Po mši byly děti 
seznámeny s životem svatého Františka 
formou scénky. Večer následovala večeře, 
hry a nakonec film.

Sobotní ráno začínalo v sedm hodin roz-
cvičkou. Po skvělé snídani jsme se všichni 
vydali přes Těšany ke kapličce, kde nás 
čekalo překvapení. Přijely za námi řádové 
sestry, z kláštera ve Slavkově u Brna, Ve-
ronika a Gregorie. Povídaly nám o jejich 
svaté službě a o životě v klášteře. Po jejich 
poutavém a zajímavém vyprávění zahráli 
vedoucí druhou scénku, tentokrát o životě 
svaté Kláry. Pak už se všichni instruktoři 
odebrali na soutěžní stanoviště, na kte-
rých plnily děti úkoly během zpáteční ces-
ty na faru.

Při této cestě skupiny také sbíraly nej-
různější přírodniny, pomocí kterých pak 
kreslily obrázky. Na faře nás čekal k obě-
du vynikající guláš a po obědě jsme čerpali 

S KLÁROU A FRANTIŠKEM 
NA JARNÍ VÍKENDOVCE V TĚŠANECH

další energii v odpoledním klidu. Sobotní 
odpoledne si děti užívaly při fotbale a ji-
ných míčových hrách. Nechyběla letos ani 
tvořivá činnost, při které si děti vyrobily 
gelové svíčky. 

Blížil se podvečer a s ním i táborák. Proto-
že děti celý víkend sbíraly za hry a soutěže 
mince, čekala je večer burza, na které za 
tyto peníze neboli „Fr-kláry“ nakupovaly. 
Po táboráku jsme si zahráli pár her a šlo 
se spát.

Nedělní ráno proběhlo ve znamení úklidu. 
Všichni jsme si sbalili své věci, uklidili faru 
a šli do kostela na mši. Po mši už očekávali 

své ratolesti rodiče a to už všechny čekal 
poslední úkol, rozloučit se a jet domů.

V závěru chci rozdat několik díků. Nejdřív 
manželům Sadílkovým, bez jejichž pomo-
ci by se víkendovka nemohla uskutečnit. 
Dále patří velký dík Markétě Veverkové, 
která se jako hlavní vedoucí opět skvěle 
chopila svého postu. Opravdu velký dík 
patří naší „víkendové mamince“, Mileně 
Melicharové, která se o nás krásně stara-
la a vařila nám. V neposlední řadě děkuji 
všem instruktorům a vedoucím, protože 
se svých rolí chopili statečně a veškeré hry, 
soutěže a činnosti měli propracované do 
posledního detailu. Nakonec děkuji všem 
maminkám, babičkám či tetám, které 
nám nachystaly výborné buchty a poma- 
zánky.

Štěpánka Veverková

Na jaře májové, v létě, když dozrávají me-
ruňky, oranžové a na podzim svatomar-
tinské. Velkopavlovické otevřené sklepy si 
našly spoustu příznivců a milovníků vína, 
kteří se k nám rádi vrací.

Stovky příznivců skvělého velkopavlovic-
kého vína navštívily v sobotu 2. května 
2015 Velké Pavlovice, aby se mohly opět 
po roce vydat se skleničkou v ruce roz-
kvetlými prosluněnými ulicemi po maleb-
ných vinných sklípcích.

Své dveře pro návštěvníky otevřelo 21 vi-
nařství, Šlechtitelská stanice vinařská a Vi- 

MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY 
LÁKALY NA LÁSKU K VÍNU

Z VINNÉHO SKLÍPKU

nařství Baloun. Komu nestačily otevřené 
sklepy během dne, mohl v ochutnávce vín 
pokračovat večer v sokolovně za poslechu 
cimbálové muziky Lašár.

Věra Procingerová

»
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Jarní pokračování Festivalu otevřených 
sklepů se letos odehrálo u nás, 
v Modrých Horách. 

I. ročník certifikované soutěže 30 vín Mod-
rých Hor – odborné hodnocení přihlášených 
vzorků.

Jarní Festival otevřených sklepů 2015 
se tentokrát konal v našem malebném 
mikroregionu Modré Hory skládající 
se z Velkých Pavlovic, Bořetic, Něm-
čiček, Vrbice a Kobylí. Třicítka vinařů 
otevřela své vinné sklepy třetí dubnový 
víkend (18. 4. 2015), zázemím a regis-
tračním místem byla sokolovna ve Vel-
kých Pavlovicích. Zde se vydávaly star-
tovací festivalové tašky s průvodcem  
a degustační skleničkou. A nebylo jich 
málo, účast byla opravdu velká. Vstu-
penky byly vyprodány již v předprodeji.

Pětice obcí nabízela nejen skvělá vína, ale 
také širokou škálu zážitků. Návštěvníci si 
mohli vybrat z gastronomického, vinařské-
ho, poznávacího, folklórního nebo kultur-

Dvanáctý květen byl dnem, který výhrad-
ně patřil vínům z Modrých Hor. Do I. roč-
níku certifikované soutěže s názvem 30 
vín Modrých Hor přihlásili modrohorští 
vinaři celkem 131 svých nejlepších vín. 
Dvacet pět kvalifikovaných degustátorů 
nejen z našeho regionu hodnotilo v sále 
společnosti Vinium a. s. ve Velkých Pav-
lovicích nejen vína červená, ale také bílá  
a stále oblíbenější rosé.

Ano, vyjíždělo se v sobotu 23. května 2015 
druhou hodinu po poledni od velkopavlo-
vické sokolovny, navzdory propuknuvší-
mu dešti. Na jednu stranu nás tato májová 
vlažička zamrzela, ale na stranu druhou, 
předlouhou dobu jsme dešťové kapky kvůli 
neskutečnému suchu netrpělivě vyhlíželi.

JARNÍ MODROHORSKÝ FESTIVAL SE VYDAŘIL

DVACET PĚT DEGUSTÁTORŮ VYBRALO 30 NEJ VÍN MODRÝCH HOR

KAPKAMI MÁJOVÉHO DEŠTĚ SMÁČENÁ VYJÍŽĎKA DO MODRÝCH HOR

ního programu. Odolat nešlo zabíjačkovým 
specialitám, ručně vyráběným sýrům, se-
látku na rožni, grilovaným dobrůtkám, gu-
lášům, krajovým specialitkám či sladkým 
pochoutkám. Nechyběla ani nedělní „vy-
prošťovací“ snídaně nejen pro labužníky.

Komu ještě stačily síly, mohl se utkat v sou- 
těži v tahání koštýřem nebo si zatančit ve 
swingovém duchu. K vínu neodmyslitelně 
patří cimbálová muzika, a proto se mezi 
vinnými sklepy ozývaly líbezné tóny typic-
ké jihomoravské cimbálové muziky.

Již 17. ročník této oblíbené akce máme 
tedy úspěšně za sebou a můžeme se těšit 
na další tentokrát na Kyjovsku ... 

Eva Bauerová, DiS.

Pod vedením Ing. Pavla Vajčnera bylo vy-
bráno 30 těch nejlepších včetně absolutní-
ho šampiona. 

Absolutní šampion * Rodinné vinařství 
Jedlička, Bořetice a.s. - Merlot 2011

Nejlepší kolekce vín * PATRIA Kobylí, a.s. 
- Neuburské 2014 + André 2012  
+ Frankovka 2012 + Pálava 2014

Vítězná vína soutěže 30 vín Modrých Hor 
(výběr pouze velkopavlovických vinařství)

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pav-
lovice, a.s. - Rulandské šedé 2014 

Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pav- 
lovice, a.s. - Ryzlink rýnský 2014 

Vinařství Buchtovi - Hibernal 2014 

Vinařství Buchtovi - Merlot 2014 

Vinařství V&M Zborovský, v. o. s.  
- Zweigeltrebe 2011 

Trasa celé projížďky začala na rozhledně 
Slunečná, dále se pokračovalo na Vrbici, 
do Kobylí, zpět do Bořetic, pak do Němči-
ček a nakonec do cíle ve Velkých Pavlovi-
cích. Na projížďku po regionu se dostavilo 
18 lidí a díky řidiči panu Bukovskému, mi-
nistru zahraničí bořetické Republiky Kra-

Šlechtitelská stanice vinařská Velké 
Pavlovice, a. s. - Cabernet Sauvignon 
barrique 2013 

Všechna oceněná vína mohli všichni zá-
jemci z řad široké veřejnosti ochutnat  
v sobotu 23. května 2015 ve velkopavlo-
vické sokolovně, kde se konal I. ročník 
Soutěžní přehlídky vín z Modrých Hor 
- 30 VÍN MODRÝCH HOR. 

Přehlídku zahájil a úvodní slovo pronesl 
starosta města Velké Pavlovice Ing. Pavel 
Procházka, slavnostního vyhlášení se za 
DSO Modré Hory ujal Ing. Přemysl Pálka. 
Ceny nejúspěšnějším vinařům za vítězná 
vína předali zástupci DSO Modré Hory - 
za Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka, 
za Bořetice František Petrásek, za Kobylí 
Mgr. Vlastimil Janda a za Vrbici Tomáš 
Bílek. 

Eva Bauerová, DiS.

ví Hora, se podařilo i přes nepřízeň počasí 
region výborně projet. 

A nejenom projet, ale také přitom před-
stavit jednotlivé viniční trati a přímo zde 
ochutnat vína z nich vyrobená - vína VOC 
Modré hory. Doprovodného slova se vel-
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mi zasvěceně a poutavou formou zhostil 
Ing. Zdeněk Karber, o vínech VOC – Ví-
nech Originální Certifikace kvalifikovaně 
povyprávěla Pavla Škrabalová. 

Vyjížďka do Modrých Hor, uspořádaná 
jako doprovodná akce v rámci konání  

I. ročníku certifikované výstavy vín s de-
gustací 30 vín Modrých Hor, se setkala  
s velkým úspěchem, a jak pronesl jeden  
z účastníků: „Červená vína jsem vyměnil za 
bílá, ale byla to chyba, vracím se k nim!“, je 
jednoznačným důkazem, že vína z regionu 
Modrých Hor si zaslouží pozornost. 

Určitě se k této formě turistiky a propaga-
ce vín našeho regionu vrátíme.

Pavla Škrabalová, za VOC Modré hory

Vinné sklepy Františka Lotrinského hostily 
ojedinělou společenskou akci - setkání 
vinařů tří sousedních států.

Studenti velkopavlovického gymnázia „Darují svůj den“ našim babičkám a dědečkům. 
A zároveň jim otevírají dveře svého denního světa internetu.

Přátelské setkání vinařů spojené s pro-
hlídkou města a ochutnávkou vín ze tří 
sousedících zemí – Rakouska, Sloven-
ska a České republiky, se uskutečnilo 
ve středu 27. května 2015 ve Vinných 
sklepech Františka Lotrinského.

Jedním z jeho cílů bylo poznat své nejbliž-
ší zahraniční sousedy – vinaře a jejich pro-
blematiku vinařství.

Mezi hosty byli slovenští vinaři z Malokar- 
patské vinné cesty. Rakouské vinaře za-

VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH SE SEŠLI VINAŘI TŘÍ STÁTŮ
stoupil pan Rudolf Zesch z blízké příhra-
niční obce Schrattenberg. Domácí vinař-
ství reprezentovali vinaři ze spolku Víno 
z Velkých Pavlovic, manželé Poliakovi ze 
Šlechtitelské stanice vinařské a pan Rado-
mil Baloun z Vinařství Baloun. 

Dagmar Švástová

»

Dali vale bačkorám! Kdo? Nadmíru 
aktivní, moderní a po nových vědo-
mostech a zkušenostech lační členové 
velkopavlovického Klubu důchodců. 
Kdo si myslí, že jsou senioři z jejich řad 
osamělí, zadumaní, smutní lidé, bez 
smysluplné náplně dlouhých stereotyp-
ních dnů, šeredně se mýlí. Začtěte se do 
následujících řádků a přesvědčte se, že  
i stáří může být „tím nejlepším věkem“. 

4. května 2015 – Na Florii do 
Kroměříže, za vůní květin i nákupy
Už po devětatřicáté se v Kroměříži usku-
tečnila tradiční celostátní prodejní výstava 
Floria, která je určena všem zahradníkům, 
chatařům, chalupářům a milovníkům kvě-
tin. Právě tato výstava se stala cílem zájezdu 
velkopavlovicích členů Klubu důchodců. 
Na naše seniory zde čekala krásná stálá ex-
pozice i bohatá nabídka doprovodného pro-
gramu. Největší obdiv jednoznačně sklidila 
hlavní květinová expozice „Májová zahra-
da“ čítající tisíce přenádherných omamně 
vonících květů. 

Účastníci zájezdu opustili areál výstaviště 
nadmíru spokojeni, plni nezapomenutel-

DĚDEČKOVÉ A BABIČKY? AKČNÍ JEDNIČKY!

SPOLKY A KONÍČKY

ných zážitků a také obtěžkáni taškami na-
pěchovanými semínky, sazenicemi, potře-
bami a nářadím pro zahrádkáře, květinami 
a dalším zbožím či pochutinami, které si 
zde bylo možné v hojné míře zakoupit.

13. května 2015 - S babičkou a dě-
dou na SKYPU? Žádný problém!
Naši senioři jdou s dobou! Ani elektrotech-
nika v čele s počítači a internetem jim není 

cizí. Naopak! Založit si e-mail, komuniko-
vat přes ICQ nebo Skype? Po květnovém 
kurzu na gymnáziu žádný problém. A ne-
byl to kurz ledajaký, vedli jej totiž samotní 
studenti, pod ostřížím dohledem profíka na 
slovo vzatým, paní učitelkou Ing. Marií Ho-
láskovou. Vše se odehrálo v rámci projektu 
etické výchovy „Daruj svůj den“.

Mladí studenti protentokrát zasedli do 
školních lavic společně s lidmi, kteří by 
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mohli být jejich prarodiči. Nyní se však role 
obrátily. Děti pro tento den nenaslouchaly 
moudrému stáří a nesnažily se poučit z ži-
votních zkušeností zde přítomných babiček 
a dědečků, ale naopak ony se staly kantory. 
Šlo jim to báječně a navíc, role učitele je vel-
mi bavila.

14. května 2015 - Modrohorští  
a seničtí senioři pospolu, s písní  
a heligonkou
Hned den po internetovém kurzu se ko-
nalo ve Velkých Pavlovicích přátelské se-
tkání důchodců z obcí Modrých Hor. Naši 
aktivní senioři odložili počítačovou myš  
a oblékli se do gala, aby přivítali a násled-
ně hostili své přátele z družebního města 
Senica. Senická výprava na své návštěvě 
ve Velkých Pavlovicích navštívila ma-
teřskou školu, areál pod rozhlednou, ti 

zdatnější si vyšlápli i schody na rozhlednu  
a nakonec zavítali také do Penzionu André.

Odpolední setkání zahájili pánové Brani-
slav Grimm, primátor města Senica a Pa-
vel Procházka, starosta Velkých Pavlovic.
Sálem sokolovny zazněly krásné písně 
slovenského pěveckého sboru Seniorky  
a dále již po celé odpoledne na veselou 
notu vyhrála a zpívala Senická heligónka, 
která nenechala nikoho dlouho v klidu.  
A tak se o májovém setkání zpívalo, tanči-
lo a snad i příjemně společně pobylo. 

5. června 2015 - Ačkoliv v červnu, 
tak „Májová“
Tak trošku, z důvodu akcemi k prasknutí 
nabitému květnu, uspořádali až začátkem 
měsíce června naši senioři tradiční Májo-
vou zábavu. Letos pozvali hosty a přátele 
z družebního města Ždírec na Doubra-
vou a také z nedaleké Lednice a Dolních 
Dunajovic. Všichni pospolu poblahopřáli  
a předali kytice květů jubilantům ze svých 
řad, kteří v roce 2015 už oslavili nebo ještě 
oslaví kulatiny či půlkulatiny.

Program zábavy oživily děti z velkopavlo-
vické mateřské školy. Baby country krou-
žek se předvedl s roztomilým tanečním 
vystoupením v duchu divokého západu, 
za které byl po zásluze odměněn velkým 
potleskem a pochvalou.

A pak? Pak se tančilo, zpívalo, vyprávělo, 
zvonivý smích zněl ze všech stran, uvolně-
ná nálada sálala celou sokolovnou. „Červ-
nová – májová“ zábava byla i letos úžasná!

Pel mel z života seniorů…
•	 Aktuálně	žije	v	ČR	15%	obyvatelstva	ve	

věku 65 a více let. 
•	 Tato	věková	skupina	je	oficiálně	nazývá-

na „senioři“.
•	 Předpokládá	se,	že	v	roce	2030	to	bude	

už 23%, za patnáct let budou tedy senio-
ři nejpočetnější skupinou populace.

•	 Aktuálně	 žije	 ve	 Velkých	 Pavlovicích	
565 seniorů (342 žen a 223 mužů), což 
je 18,52% obyvatel našeho města. 

•	 Tento	 jednoznačný	 demografický	 vý-
voj vedl ke vzniku projektu Charty 77 
- Konta Bariéry s názvem SenSen – 
Senzační senioři – více o projektu na 
www.sensen.cz

•	 Jaké	jsou	cíle	projektu	SenSen?	Aby	se-
nioři trávili čas ve společnosti ostatních, 
aby si vážili sami sebe, aby měli skvělý 
program na každý den, aby věděli, že 
když budou v nesnázích, ostatní jim po-
mohou, aby věděli, že mladší generace 
zajímá, co dělají a hlavně, aby se necítili 
„na obtíž“. 

•	 Velkopavlovický	klub	důchodců	tyto	cíle	
bezezbytku naplňuje, blahopřejeme!

Karolína Bártová & Dagmar Švástová

Učení už bylo dost! Kybernetiku střídá 
kultura, hudba a zpěv, na májovém setkání 
modrohorských a senických seniorů.

Přechod Pálavy? Žádná dřina, dětem stačily 
síly i na pořádné dovádění!

NA KŘÍDLECH SOKOLA
                    Hurá na Pálavu! 
Po nových trasách
* 25. dubna 2015

Jubilejní pátý ročník přechodu Pálavy  
s T.J. Sokol Velké Pavlovice se usku-
tečnil v sobotu 25. dubna 2015. Tento 
skoro již tradiční výšlap byl letos pojat 
trochu netradičně.

Původní záměr byl ranní příjezd do Po-
pic prostředky hromadné dopravy, ale 
vzhledem ke komplikovanému zajištění 
autobusu ze Šakvic do Popic jsme využili 
i pro počáteční start autobus Města Velké 
Pavlovice. Určitě to bylo rozumné rozhod-
nutí, protože ranní sluníčko vylákalo velké 
i malé, dokonce i domácí mazlíčky. Auto-
bus byl zaplněn do posledního místečka.

Protože se sešlo hodně dětí, tak jsme uči-
nili ještě jednu změnu a to že jsme vyráželi 

místo z Popic až ze Strachotína od hráze. 
Před rozchodem na plánovanou túru jsme 
udělali několik společných fotografií a hned 
z počátku jsme se po dohodě rozdělili na 
dvě skupinky.

První skupina se skládala se zdatných a dos- 
pělých turistů, kteří se díky opravdu nád-
hernému počasí rozhodli přejít Pálavu až 
do Mikulova jako každý rok (letos to bylo 
o 2 km delší). Tato skupinka šla celou tra-
su po červené značce.

Druhá skupinka skládající se převážně  
z rodin s dětmi se letos rozhodla absolvo-
vat trasu přechodu po modré turistické 
značce, která je sice o 1 km delší než čer-
vená (cesta do Klentnice), ale zato méně 
náročná. Po této trase sice nejsou takové 
výhledy jako z hřebene do širokého okolí, 
ale zase byly vidět skály Pálavy trochu ji-
nak.

Pro děti bylo po cestě mnoho různých pří-
rodních prolézaček, které děti tolik milují. 
Během cesty děti studovaly naučné tabu-
le, seznamovaly se s květinami, stromy 
i zvířátky, které se na Pálavě vyskytují, 
snažily se pojmenovávat skalní útvary. 
Cestu si zpříjemňovaly výrobou různých 
podpěrných hůlek, šípů či jiných výtvorů. 
Já jsem se zúčastnila s dětmi letos této tra-
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sy poprvé a musím konstatovat, že i tato 
trasa je opravdu nádherná a ukazuje nám 
Pálavu zase trochu jinak.

Cíl skupinky s dětmi byl v Klentnici, kde 
se dobaštily všechny svačinky, popř. se 
dokoupily a ochutnaly místní specialitky 
z grilu, včetně tak lahodného osvěžujícího 
točeného pivečka.

Děti se vydováděly na dětském hřišti, 
slízaly nějakou tu zmrzlinku a ty trochu 
zdatnější a větší navštívily i zříceninu Si-
rotčího hrádku.

Celý náš letošní výšlap byl ukončen buď 
v Mikulově nebo v Klentnici, odkud jsme 
byli odvezeni opět městským autobusem.
Touto cestou také děkujeme Městu Velké 

Pavlovice za bezplatné zapůjčení autobu-
su pro všechny příznivce pohybu na čers-
tvém vzduchu a milovníky výšlapů.

Takže závěrem jen dodám: „Za rok na 
shledanou a sportu a turistice ZDAR!“ 

Ing. Jana Václavková, 
starostka a náčelnice 

T.J. Sokol Velké Pavlovice

Hnízdečko klidu a pohody, sokolská chata uprostřed Husovických lesů.

Turistický víkend na chatě 
v Husovicích
* 22. až 24. května 2015

Letos poprvé jsme naplánovali turistic-
ko-pobytový víkend pro Sokoly – rodi-
če s dětmi v krásné přírodě u Heroltic 
(kousek od Brněnské přehrady) na pro- 
najaté Sokolské chatě.

Příjezd na chatu byl individuální – část 
dětí s rodiči jela vlakem již v pátek v po-
ledne, část přijela dle možností později 
autem. Celkem se nás sešlo 22 dospělých  
a 10 dětí, což bylo tak akorát…

Chata je přímo v lese, okolo teče potůček, 
krásná příroda, součástí chaty je letní ku-
chyně – zázemí s pergolou, travnaté hřiš-
tě, prolézačky, hřiště na volejbal či nohej-
bal, ohniště.

Chata pochází z roku 1934 a tak již na prv-
ní pohled na nás dýchla minulost a ještě 
více pak, když jsme si ji procházeli uvnitř. 
Je částečně zrekonstruovaná – především 
sociální zařízení, jinak je opravdu staro-
bylá, ale velmi prakticky rozdělená, pro-
myšlená.

I když nám počasí moc nepřálo, dětem to 
vůbec nevadilo. V pátek se děti seznamo-
valy s okolím chaty a chatou samotnou. 
V sobotu dopoledne byl krátký výšlap za 
poznáním po okolí a po návratu začalo 
pršet a tak se děti vyřádily ve společenské 
místnosti, kde měly krásné a teplé záze-
mí. Po nějakém čase i v dešti ovšem děti 

Sokolské Brno
* 5. až 7. června 2015

Na akci Sokolské Brno se o víkendu 
„slétly“ téměř čtyři a půl tisíce sokolů. 
Vyvrcholením třídenního maratonu, 
který oslavuje zdravý pohyb, je přehlíd-
ka hromadných skladeb.

vyběhly ven s gumovkami a pláštěnkami 
prozkoumávat širší okolí a po chvíli v lese 
našly roháče, mloka, obrovské mravence, 
pavouky - křižáky a další živočichy, které 
jen tak někde nenajdou.

Stravování bylo během víkendu individu-
ální, nechyběl náš sokolský gulášek, opé-
kání špekáčků či topinek, grilování kuřat 
a v kuchyňce bylo spousta pomazánek, 
ovoce, zeleniny a dalších dobrot. 

V neděli dopoledne se počasí umoudřilo  
a tak děti měly sportovní dopoledne – stří-
lely ze vzduchovky, zkoušely hod sekyrou, 
hrály míčové hry – vše úměrně věku, který 
byl od 2 do 14 let. Za svou činnost děti ob-
držely obrovské čokoládové medaile.

Této krásné akce se z naší jednoty ve dvou 
skladbách účastnily cvičenky Iveta Hiclo-
vá a Jana Václavková a to ve skladbě „Pro 
radost“ a „Sportuj s námi“.

Počasí bylo opravdu nádherné a teplé, ale 
nám cvičencům to příliš nevadilo. Hlavní-
mu nedělnímu vystoupení v hromadných 

Další plánované výšlapy se již kvůli počasí 
neuskutečnily, protože v neděli po obědě 
bylo třeba dát chatu do pořádku, uklidit  
a pomalu jsme se začali rozjíždět každý po 
své ose k domovu.

Všichni jsme se jednoznačně shodli, že 
příští rok si chatu opět zamlouváme, ale 
již od čtvrtku, abychom toho více viděli  
a více si užili krásné přírody, volnosti pro 
děti a klidu pro dospělé.

Byl to opravdu krásný relaxační víkend 
pro děti i dospělé.

Jana Václavková, 
starostka a náčelnice T.J. Sokol Velké 

Pavlovice

skladbách předcházely již od pátku rána do 
soboty večera secvičné a v neděli dopoledne 
pak generálka. Po krátké přestávce ve 13 hod. 
sokolové (praporečníci) v historických i sou- 
časných krojích s vlajkami zahájili nástup na 
stadion, kde po hymně, přivítání hostů a cvi-
čenců a po krátkém proslovu začalo odpole-
dní vystoupení ve 14 hromadných skladbách.
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Nejprve byly skladby s dětmi – nejmlad-
ším bylo kolem 2 let, po té skladby již pro 
starší děti a žactvo až po skladby pro do-
spělé. Nejstarší cvičence bylo 88 let.

Tento rok si sokolové připomínají pěta-
dvacet let od obnovení činnosti Sokola. 
Celý rok probíhají po celé republice různé 
akce připomínající toto výročí. Samozřej-
mě vyvrcholením je pak vždy vystupování 
při hromadných skladbách na stadionech.
V Brně kromě vystoupení na stadionu 
byl různý doprovodný program v Tyršově 

sadu, či na hradu Špilberk nebo v tělo-
cvičnách přímo v sokolovně na Kounicově 
ulici.

Sportovní víkend v Brně je již za námi  
a těšíme se na další setkání sokolů a to ten-
tokráte ve dnech 26.-28. 6. 2015 v Plzni.

Sportu a dobré náladě „Zdar!“

Jana Václavková, starostka a náčelnice 
T.J. Sokol Velké Pavlovice Velkopavlovičtí Sokoli na Sokolském Brnu 

2015.

Hasičská omladina dala do soutěže ma-
ximum. Je jen škoda, že na domácí půdě 
stačilo až na deváté místo.

Velkopavlovičtí hasiči oblékli sváteční uniformy, slavili 125. výročí založení domovského SDH.

Za hranicemi všedních dnů, 
Slovensko - Voderady
V sobotu 2. května se mladí hasiči z Vel-
kých Pavlovic vydali vůbec poprvé v no-
vém roce na soutěž v požárním útoku 
a hned to bylo na sousední Slovensko. 
Spřátelené DHZ Voderady totiž pořádalo 
jarní kolo Hry plamen, na které se rozhod-
lo pozvat i naše hasiče. 

Ti pozvánku přijali a díky tomu tak mohli 
oslavit své první „pódiové“ umístění, zís-
kali totiž stříbrné medaile za druhé místo 
s krásným časem 20,68. První skončilo 
pořádající DHZ Voderady. 

Bramborový víkend
Hned za týden po závodech na Slovensku 
čekal na naše mladé hasiče velmi náročný 
víkend, který se ve výsledku nesl v duchu 
bramborových medailí.

O státním svátku, v pátek 8. května 2015, 
se vydali na soutěž do Cvrčovic u Pohoře-
lic, kde skončili starší žáci v požárním úto-
ku těsně o několik setin na čtvrtém místě. 
Následovala sobota 9. května 2015, která 
byla ve znamení příprav domácí soutěže  
a také oslav třetího místa „A mužstva“ ha-
sičů na soutěži v Drnholci. 

MLADÍ HASIČI ZÁPOLILI NA SLOVENSKU I V TUZEMSKU

Hřeb – závody na domácí půdě, 
včetně velkolepých oslav
Poté už nastal zlatý hřeb víkendu. Tím 
byla domácí mládežnická soutěž v požár-
ním útoku. Počasí se letos vydařilo a tak 
se mladí hasiči mohli těšit na podporu 
domácích fanoušků a hlavně jejich rodičů. 
Mladší žáci po neplatném pokusu z prv-
ního kola museli druhé kolo dokončit,  
a to se povedlo, s časem 27,00 skončili na 
devátém místě. Starší žáci si nejlepší čas 
připsali už v prvním kole. Čas 21,20 nebyl 
špatný, ale stačil opět jen na nepopulární 
čtvrté místo.

Navíc během soutěže probíhaly oslavy 
125. let založení SDH Velké Pavlovice  
a to v podobě předání čestného praporu 
pro SDH a vyznamenáním několika členů 
SDH Velké Pavlovice.

Smáčené Novosedly
Opět po roce, v sobotu 23. května 2015, se 
mladí hasiči vydali soutěžit do nedalekých 

Novosedel. Letos jim počasí tolik nepřálo, 
občas dokonce trochu sprchlo. Ale jinak 
to byla celkem vydařená soutěž s velkou 
účastí soutěžících družstev, kterých bylo 
celkem 22. 

Mladší žáci z Velkých Pavlovic v novém 
složení skončili na pěkném desátém mís-
tě a starší ještě o pár příček výše na místě 
sedmém. Výkony to nebyly špatné, určitě 
je na čem stavět a snad zas brzy cinkne ně-
jaká ta medaile. 

Pekelná Poštorná
Boj nejen s časem, ale především s neúpros-
ným vedrem svedli velkopavlovičtí mladí 
hasiči v sobotu 6. června 2015 v Poštorné. 
Už před začátkem celé soutěže atakovala 
teplota hranici 30 stupňů a po celou sou-
těž tomu nebylo jinak. Mladí hasiči však 
bojovali statečně a výsledkem toho je de-
váté místo mladších žáků a krásné páté 
starších.

Michal Procinger
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Mladá chovatelka Emička Komosná, žákyně 
Základní školy Velké Pavlovice.

Jedenáctiletá Ema Komosná se věnuje 
chovu králíků. Její specializací jsou ple-
mena český červený a stříbřitý žlutý. Se 
svými králíky se pravidelně prezentuje 
na výstavách drobného zvířectva. V roce 
2014 vystavovala na čtyřech výstavách  
a získala čtyři čestné ceny a ocenění za 
druhou nejlepší kolekci.

V Ořechově u Brna získala čestnou cenu 
za české červené. Ve Velkých Bílovicích, 
na Okresní výstavě mláďat, získala čestné 

NEJLEPŠÍM MLADÝM CHOVATELEM JE EMA KOMOSNÁ
ceny na české červené i stříbřité žluté. Na 
výstavě v Mikulově získala čestnou cenu 
na české červené a konečně na speciální 
výstavě ve Slavkově u Brna byla její kolek-
ce českých červených oceněna jako druhá 
nejlepší.

Celkově byla Ema vyhodnocena jako nej-
lepší mladý chovatel králíků na okrese 
Břeclav.

Antonín Komosný

V Břeclavském deníku, v rubrice Abe-
ceda osobností Břeclavska, vyšel velmi 
zajímavý článek o panu Josefu Veverkovi, 
významném šlechtiteli révy vinné z Vel-
kých Pavlovic. Pokud jste někdy ochut-
nali vína odrůd Pálava či Aurelius vězte, 
že gró pana Veverky máte již nevědomky 
v krvi. O jeho životě si nyní můžete pře-
číst…

                                               Karolína Bártová

Vyšlechtil odrůdy Pálava a Aurelius
Josef Veverka z Velkých Pavlovic se zařadil 
mezi nejvýznamnější šlechtitele révy vinné 
na jižní Moravě.

Se svou rodinou přichází Josef Veverka do 
Perné v roce 1959. Vinařský odborník možná 
ještě netuší, že opouští rodné Velké Pavlovice 
a tamní šlechtitelskou stanici vinařskou na 
pětadvacet let. Částečně z politických důvodů. 
Ani to mu však nezabrání, aby pokračoval ve 
šlechtění révy vinné. Už pod Pálavou.

V roce 1977 tam zdárně dokončuje cyklus 
šlechtění první původní moravské odrůdy 
révy vinné zapsané do státní odrůdové kni-
hy. Je jí Pálava. O šest let později Veverka 
navazuje na tento úspěch další novou odrů-
dou Aurelius. Muž se tím zařazuje mezi nej-
významnější šlechtitele révy vinné na jižní 
Moravě.

Éra křížení
Josef Veverka se narodil na začátku roku 
1922. Pochází z velkopavlovické zeměděl-
ské rodiny. Po studiu reálného gymnázia, 
které dokončuje v Židlochovicích, nastu-
puje na Vyšší ovocnářsko-vinohradnickou  
a zahradnickou školu v Mělníku.

Na začátku padesátých let získává inže-
nýrský titul, poté začíná profesní kariéru 

PAN JOSEF VEVERKA, OSOBNOST BŘECLAVSKA

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ

ve Šlechtitelské stanici vinařské ve Velkých 
Pavlovicích. Tam od státu dostává úkol za-
měřit se na takzvané udržovací šlechtění 
révy vinné. Věnuje se ale také novošlechtění. 
„Nová odrůda měla dosahovat vysokých vý-
nosů, být aromatická a do jisté míry odolná 
vůči chorobám a mrazům. Proto otec zvolil 
křížení Tramínu červeného a Mülleru Thur-
gau,“ říká jeho syn Pavel Veverka.

Nejdříve vysázel 25 kombinací rodičovských 
párů. Z nich vypěstoval 429 semenáčů.  
Z volného opylení dalších čtyř kombinací 
získal 1785 semenáčů a z jedenácti samo-
opylení 417 semenáčů.

Veverkovu práci pak narušují obtíže spoje-
né se stěhováním do Perné. „Za odchodem 
z Velkých Pavlovic v roce 1959 bylo zčásti i 
politické pozadí. Otec se nikdy nestal členem 
komunistické strany, navíc naší rodině ne-
přál ani původ. Moji rodiče neradi opouštěli 
rodnou obec,“ uvádí Pavel Veverka. Dochází 
tak k výměně mezi jeho otcem a tehdejším 
vedoucím šlechtitelské stanice v Perné Jaro-
slavem Horákem, jenž se přesunuje do Vel-
kých Pavlovic.

V novém útočišti pod Pálavou Veverka 
nejprve musí vybudovat řádné zázemí pro 
šlechtitelskou práci. „Přinesl si s sebou se-
menáče a v perné dokončil šlechtění odrůd 
Pálava a Aurelius. Trvalo to dlouhá léta. 
Šlechtění révy vinné je běh na dlouhou trať,“ 
ví z vlastní zkušenosti Pavel Veverka. 

Jak dodává, jeho otec stojí i za výběrem ná-
zvů pro zmíněné odrůdy. „Nyní se sice píše 
Pálava s čárkou, mám ale pocit, že původně 
to muselo být povinně zaregistrované krátce, 
bez čárky,“ loví v paměti syn šlechtitele. 

Aurelius má zase připomínat zásluhy řím- 
ského císaře Marca Aurelia Proba o rozšíření 
révy vinné až na Moravu, pod Pálavské vrchy. 
Odrůda vzniká křížením Neuburského a Ryz-
linku rýnského. Veverka při tom spolupracuje 
se šlechtitelem Františkem Zatloukalem. 

O Pálavu se mezi vinohradníky a vinaři rych-
le strhává zájem. „Oček bylo ale málo, takže 
si lidé museli počkat,“ říká Pavel Veverka. 

Odkaz? Ještě Medea 
Jeho otec se podílí i na klonovém šlechtění 
několika dalších odrůd. „Zasloužil se o vyso-
kou a mezinárodně uznávanou úroveň šlech-
titelské stanice Perná a našeho vinařství vů-
bec. O kvalitách Veverky svědčí i skutečnost, 
že jako odborný expert působil ve Spojených 
státech,“ píší o něm Jan Lužný a Petr Sa-
laš ve sborníku Jižní Morava. Tato severo-
americká epizoda se uskutečňuje v letech 
1988 až 1992 ve firmě Sand Castle Winery 
v Pennsylvánii. Po odchodu do důchodu 
v roce 1985 se Veverka zabývá vinařstvím 
opět v rodných Velkých Pavlovicích.

Šlechtitelští nástupci Miloš Michlovský z Rak-
vic i právě Pavel Veverka nedávno navázali 
na jeho práci. „Po otci zůstalo zachováno dost 
materiálu z novošlechtění. S Milošem Mich-
lovským jsme vybrali další křížení Tramínu 
červeného a Mülleru Thurgau a nedávno z toho 
vznikla nová odrůda. V podstatě třetí, pod níž 
se otec podepsal. Má název Medea,“ uzavírá 
Veverka.  

Autor: 
Přemysl Spěvák, 
Břeclavský deník
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Sadováček na Přehlídce dětských folklór-
ních souborů mateřských škol v Poštorné. Šmoulí oslava MDD na zahradě školky.

•	 V	měsíci	dubnu	jsme	navštívili	knihov-
nu, kde knihovnice paní Růžičková při-
blížila dětem prostřednictvím obrázků, 
fotografií a pohádek život koček.

•	 Druhý	týden	v	květnu	jsme	spolu s ma-
minkami oslavili jejich svátek vystou-
pením s názvy ZOO, Zahradníci a ku-
řátka, Pohádka o perníkové chaloupce 
a Cirkus. Na závěr děti předaly mamin-
kám vlastnoručně vyrobené dárky. 

•	 Ve	stejném	měsíci	 se	 folklórní	 soubor	
Sadováček zúčastnil již potřetí Pře-
hlídky dětských folklórních souborů 
mateřských škol v Poštorné. Dále vy-
stupoval na Přehlídce dětských verbířů 
ve Velkých Pavlovicích. 

•	 V	úterý	26.	května	2015	se	naše	školka	
vydala autobusy na výlet za zvířátky do 
Hodonína. Deštivé počasí nám umož-
nilo poprvé vidět, jak si některá zvířátka 
užívají drobného deště. Například lev se 
lvicí se kočkovali a hráli na honěnou, na 

ŠKOLNÍ OKÉNKO

JAK SE MAJÍ A CO DĚLAJÍ 
KLUCI A HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY?

rozdíl od opic, které podřimovaly nečin-
ně ve svých klecích. Také pro nás to bylo 
jiné, neboť jsme se pohybovali po ZOO 
v pláštěnkách. Nicméně na náladě nám 
to neubralo a spokojeni jsme se vrátili 
do MŠ na oběd.

•	 Taneční	 kroužek	Baby country repre-
zentoval mateřskou školu na Jarní Šlap-
ce, Gulášfestu, Country bále a na Má-
jové veselici seniorů.

•	 Den dětí jsme oslavili společně s rodiči 
na zahradě MŠ. V záplavě modré barvy 
se zde pohybovali Šmoulové a Šmou-
linky. Sbírali body na jednotlivých sta- 
novištích. A tak tu byli Šmoulové kou-
máci, šikulové, sportovci, jezdci na ko-
loběžkách a motorkách, lovci míčků 
v bazénu. Za splnění všech úkolů jim 
kocour Azrael dal sladkou odměnu ze 
svého pokladu. Děti si užily spoustu le- 
grace a zábavy. Z toho, že se někdo 
vykoupal v bazénu nebo mu nešla na-
šroubovat matice na šroubek, si nikdo 
nic nedělal. Na závěr se všichni posil-
nili opečeným špekáčkem a šli zvesela 
domů.

•	 Ke	svému	svátku	shlédly	děti	i	divadelní	
představení „Ostrov odpadků“, které 
pro ně zajistilo Ekocentrum Trkmanka 
spolu s Městem Velké Pavlovice.

•	 V	červnu	jsme	se	zúčastnili	třetího	kola	
soutěže „Třídíme s Hantáláčkem“. Ten- 
tokrát se nám podařilo nasbírat 3.510 kg 
papíru. Finanční prostředky použijeme 
na částečnou úhradu dřevěného prvku 
na zahradu MŠ.

•	 Ve	 čtvrtek	 25.	 června	 2015	 proběhlo	
na radnici města slavnostní pasování 
předškoláků na školáky. Devět děvčat 
a patnáct chlapců se rozloučilo s mateř-
skou školou. Po prázdninách na ně čeká 
školní lavice „prvňáčků“, každodenní 
učení a nová paní učitelka, která je se-
známí s mnohým, co budou ve svém 
dalším životě potřebovat. Doufáme, že 
tuto změnu dobře zvládnou a že se jim 
bude ve škole dařit.

Jiřina Zigová, 
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

Deset měsíců školního roku 2014/2015 
uběhlo rychlým tempem a je na mís-
tě jeho stručné zhodnocení. Základní 
školu navštěvovalo celkem 277 žáků ve 
14 třídách, na 1. stupni 163 žáků v de-
víti třídách, na druhém stupni celkem 
114 žáků v pěti třídách. Na střední ško-
ly a učiliště vychází z 9. ročníku v tomto 
školním roce 28 žáků.

V základní škole pracuje 36 zaměstnanců, 
z toho 25 pedagogů a 11 nepedagogic-
kých. Velmi si vážím spolehlivé a obětavé 
práce všech vyučujících i zaměstnanců 
provozu. 

Dovolte mi, abych poděkoval paní Mgr. 
Miroslavě Fišerové, která byla od 1. 8. 

ŠKOLNÍ ROK ZA NÁMI, JE ČAS BILANCOVÁNÍ
2014 jmenována do funkce zástupkyně 
ředitele. Nové funkce se zhostila na výbor-
nou a po celý školní rok byla oporou všem 
žákům i zaměstnancům. Další poděková-
ní patří paní Antonii Varmužové, služeb-
ně nejstarší pracovnici naší školy, která od 
srpna odchází do důchodu. Její jméno je 
dlouhá léta neodmyslitelně spjato s úkli-
dem prostor v budově druhého stupně  
a po celou dobu byla velmi spolehlivým 
pracovníkem školy.

A co nás čeká dál? Školní rok 2015/2016 
bude zahájen v úterý 1. září 2015 obvyk-
lým způsobem, tzn. žáci 2. - 9. ročníků  
v 7.55 hodin ve třídách. Prvňáčky spo-
lečně s jejich rodiči uvítáme v 9.00 hodin  
v učebně Z v budově 2. stupně školy. Do 

1. třídy nastoupí pravděpodobně 29 dětí.
Také v novém školním roce plánujeme 
řadu zajímavých akcí - adaptační pobyt 
pro žáky 6. ročníků, pestrou nabídku zá-
jmových kroužků v rámci střediska volné-
ho času, školní družinu včetně anglického 
oddělení, lyžařský výcvikový kurz, plavec-
ký kurz, soutěže (např. televizní soutěž 
Bludiště), projektové dny, exkurze, výlety aj.

Žákům a kolegům přeji krásné prožití 
prázdninových měsíců, mnoho příjem-
ných zážitků a zejména přání, ať se na za-
čátku školního roku 2015/2016 sejdeme  
v plném zdraví a v pohodě.

RNDr. Ludvík Hanák, 
ředitel ZŠ Velké Pavlovice
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Student velkopavlovického gymnázia  
Denis Dagirid přebírá na Velvyslanectví USA 
v Praze cenu za svou esej na téma  
česko-amerických vztahů s názvem  
„Jak mohou USA a Česká republika  
spolupracovat k vyřešení krize na Ukrajině“.

•	 I	letos	se	na	základní	škole	konala	recitač-
ní soutěž žáků 1. až 5. tříd. Výkony recitá-
torů byly vyrovnané a mnohdy se rovnaly 
až výkonům hereckým. Všem patří velká 
pochvala, zvláště pak vítězům.

 Velkým úspěchem recitátorů bylo 1. mís-
to - Ela Dagidirová, 3.A a 3. místo - Patrik 
Paštika, 1.A, které naši žáci přivezli z re-
citační soutěže „Aprílové básnění“, která 
se konala v Kloboukách u Brna.

•	 Dne	 12.	 5.	 2015	 se	 konaly	 každoroční	
plavecké závody v Hustopečích. Naši ZŠ 
reprezentovali žáci 3.A a to Nikola Hir-
schová, Karolína Hiclová, Petr Hádlík  
a Daniel Kříčka. Plavci bojovali, seč jim 
síly stačily. Odměnou a radostí nám byla 
výhra Daniela Kříčky, který získal 3. místo.

•	 AIDS	si	nevybírá!	Ve	čtvrtek	14.	5.	se	žáci	
8. a 9. ročníku zúčastnili besedy zdra-
votně preventivního programu na téma 
„AIDS si nevybírá, vyber si ty!“ Beseda 
byla vedena hlavně formou diskuze mezi 
žáky a lektorem Miroslavem Zajdákem. 
Žáci hodnotili besedu jako velice zajíma-
vou a pro ně přínosnou.

STŘÍPKY Z DĚNÍ V NAŠÍ ŠKOLE…
•	 Ve	dnech	25.	5.	–	27.	5.	proběhly	již	tra-

diční tzv. absolventské zkoušky 9. roční-
ku. Žáci skládali zkoušky ze tří předmětů. 
Na konci školního roku obdrží společně  
s vysvědčením „Certifikát o vykonání ab-
solventské zkoušky“.

•	 V	 letošním	 školním	 roce	 žáci	 ZŠ	 Velké	
Pavlovice opět pravidelně navštěvovali 
brněnská divadla. V květnu se do Polárky 
na muzikál „Ondráš a Juráš“ vypravily  
6. a 7. ročníky. Ti mladší, žáci 1. – 4. roč-
níků, byli ohromeni představením diva-
dla Radost „O líné babičce“. Jako obvyk-
le herci svými výkony nezklamali.

•	 V	 rámci	projektu	Propagace	a	populari-
zace výzkumu a vzdělávání v oblasti bio- 
energetiky, reg. Č. CZ.1.07/2.3.00/45.0006 
navštívila naše ZŠ hned dvě zajímavá 
místa. Žáci 4. a 5. ročníků brněnskou 
technickou hernu VIDA Centrum a žáci 
7. a 8. ročníků zase nakoukli pod poklič-
ku práce vědců a výzkumníků Zeměděl-
ského výzkumu s.r.o., Troubsko.

Kolektiv pedagogů Základní školy Velké Pavlovice 

Deváťáci se rozloučili s docházkou na 
základní školu absolventskými zkouškami. 
Uspěli všichni, s vysvědčením obdrželi i 
certifikát.

Reprezentanti ZŠ Velké Pavlovice na plavec-
kých závodech v Hustopečích – zleva Nikola 
Hirschová, stříbrný Daniel Kříčka, Karolína 
Hiclová a Petr Hádlík.

Po Velikonocích jsme netrpělivě očekávali 
čtvrtý dubnový týden, který se měl nést v du-
chu vzdělávání, slavení Dne Země a konání 
přijímacích zkoušek. V neděli 19. dubna 
k nám přijeli studenti a vyučující z Polska, 
Španělska, Rumunska, Řecka a Turecka  
v rámci mezinárodního projektu Erasmus 
+ KA 2. Týdenní soustředění s tématem E-
-learning ve vyučování bylo vyplněno také 
výlety, návštěvami zajímavých velkopavlo-
vických míst a poznání místních tradic. Za-
hraniční hosté shledali tento pobyt i místo 
za tolik zajímavé, že by se sem v budoucnu 
vrátili na svých soukromých cestách. Tím-
to děkujeme i Ekocentru Trkmanka, které 
se snažilo nám i hostům vyjít maximálně 
vstříc a splnit veškerá přání.

Ve středu 22. dubna se konal Den Země. 
Program, společný pro základní školu  
i gymnázium, připravilo Město Velké Pav-
lovice a byl velmi bohatý, střídaly se před-
nášky na přírodovědná témata, soutěže, 
ukázky, ochutnávky. 

Středa 22. dubna byla pro mnohé „pá-
ťáčky“ a „deváťáky“ rozhodujícím kro-
kem v jejich životě. V tento den se u nás 

JARNÍ OBDOBÍ NA GYMNÁZIU VELKÉ PAVLOVICE
konaly přijímací zkoušky na osmileté i čtyř- 
leté studium. K přijímacím zkouškám při-
šlo během dvou dnů 94 uchazečů. Přijí-
mací zkoušky se konaly z českého jazyka 
a matematiky. 

V posledním dubnovém týdnu ukončili 
naši maturanti své studium, proběhlo po-
slední zvonění, a pak se začali připravovat 
na maturitu. První část, státní, proběhla 
ve dnech 4. – 6. května, kdy žáci psali pí-
semnou práci a didaktický test z českého 
jazyka, z anglického jazyka a 10 studentů 
si vybralo test z matematiky. A pak nastal 
čas příprav na ústní část, která proběhla 
na konci května.

Mezitím se padesát našich žáků vydalo 
na týdenní poznávací pobyt do Londýna  
a Paříže. Mimo krásných výletů, vzpomí-
nek, měli žáci možnost konverzovat v ro-
dinách, kde byli ubytováni, a tím mohli 
poznat odlišnou kulturu.

Žáci „němčináři“ se vydali v polovině 
května na výlet do Rakouska. Výlet nazva-
ný Císařská Vídeň byl zaměřen na zámek 
Schőnbrunn, parky a přilehlé ZOO. 

Dne 26. května 2015 se student našeho 
gymnázia, Denis Dagidir ze septimy, 
zúčastnil setkání vítězů oblastních kol 
soutěže v anglickém jazyce The Junior 
Ambassador (Mladý vyslanec), pořádané 
organizací Rotary District 2240 Czech 
Republic and Slovak Republic ve spolu-
práci s Velvyslanectvím USA. Tato celo-
republiková soutěž je určena pro nadané 
studenty středních a nižších ročníků vy-
sokých škol v ČR. Setkání se již tradičně 
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uskutečňuje v Praze na Americkém centru 
a Americkém velvyslanectví. Za naši ob-
last soutěž organizuje pan Ing. Jaroslav 
Benda, PhD., zástupce RC (Rotary Club) 
Valtice – Břeclav.

Maturitní ústní zkoušky začaly v pondělí 
25. května 2015. Studenti maturitních 
ročníků skládali ústní maturitní zkoušku 
ze dvou školních profilových předmětů  
a dvou povinných předmětů společné státní 
části. V letošním školním roce maturo-
valo 19 studentů oktávy s třídní učitel-
kou Mgr. Stanislavou Tomkovou v os-

miletém studijním oboru. V maturitní 
třídě 4. A s třídní učitelkou Ing. Marií Ho-
láskovou maturovalo 10 studentů čtyřle-
tého studijního oboru. Předsedou společné 
maturitní komise byla Mgr. Renata Pilařová

Ars Poetica je soutěž v přednesu z ruského 
jazyka. Přes krajské kolo v Brně se naši žáci 
posunuli do pražského celostátního kola. 
Klára Leblochová, Vojtěch Antoš a Viola 
Krausová se 3. června vydali vstříc Praze na 
Ruské středisko vědy a kultury. Viola Krau-
sová byla odměněna zvláštním oceněním 
poroty. 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2014/ 
2015 na našem gymnáziu byly vyhodno-
ceny a studenti maturitních tříd převza-
li v pátek 5. června 2015 v aule školy při 
slavnostním setkání maturitní vysvědče-
ní. Slavnostnímu setkání byl přítomen 
místostarosta města pan Petr Hasil, který 
absolventům školy popřál hodně štěstí 
a elánu do vysokoškolského studia. Žáci 
byli seznámeni s výsledky maturitních 
zkoušek. V třídě oktáva s třídní učitelkou 
Mgr. Stanislavou Tomkovou a třídě 4. A 
s třídní učitelkou Ing. Marií Holáskovou 
maturovalo celkem 29 studentů. Maturit-
ní vysvědčení s vyznamenáním získalo 10 
studentů.   

Blíží se konec školního roku, čeká nás 
ještě celostátní kolo Eurorébus v Praze, 
na které se probojovalo naše družstvo 
sekundy pod vedením PaedDr. Stanislava 
Kameníka. Našim žákům přejeme krásné 
prázdniny a zaměstnancům školy klidnou 
dovolenou!

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Obrovská úleva a jeden úsměv vedle druhého…Maturanti roku 2015 Gymnázia Velké Pavlo-
vice již pevně svírají ve svých rukou vysvědčení o úspěšném vykonání „zkoušky z dospělosti“. 
A teď? Vstříc životu!

•	 Družstvo mužů pokračovalo na jaře  
v kvalitních výkonech, hlavně na domácí 
půdě. Doma hráči nezaváhali a připsali 
si zatím celkem 6 zasloužených vítěz-
ství. Obzvlášť „výprask“ v poměru 5:0, 
který si před slušnou návštěvou odvezl 
aspirant na postup, ambiciózní Lan-
žhot, byl odbornou fotbalovou veřejnos-
tí hodnocen velmi pozitivně. Cenná jsou 
i vítězství nad kvalitními celky z Bučo-
vic, Kyjova a Blatnice. Venku se tolik 
nedařilo, kromě vítězství v Dražovicích 
už to byla pouze remíza v Bořeticích, 
která ale byla vzhledem k situaci, ve 
které se kdysi ambiciózní „Celtic“ mo-
mentálně nachází, spíše ztrátou bodů. 
Těsně před koncem soutěže bojuje áčko 
o umístění mez prvními třemi družstvy, 
což by byl jistě velký úspěch. Střeleckou 
formu na jaře neztratil Jakub Šabata, 
který je se svými 17 vstřelenými branka-
mi mezi nejlepšími střelci soutěže. Dal-
ší střeleckou oporou je Mirek Záblacký 
s 11 brankami a velmi dobře se na jaře 

SPORT

TJ SLAVOJ – FOTBAL
rozstřílela posila z Bořetic, David Petrá-
sek, který vstřelil zatím 6 branek.

•	 Také	dorostenci pokračovali v dalších 
jarních zápasech ve zlepšených výko-
nech. Mužstvo pod vedením trenéra 
Luďka Šefránka dokázalo vzdorovat  
i silnějším soupeřům, ty slabší se poda-
řilo porazit a proto je dorost nyní v klid-
ných vodách středu tabulky. V posled-
ním domácím zápase předvedl dorost 
výborný a obětavý výkon proti vedou-
címu družstvu z Mutěnic a překvapené-
ho soupeře vyprovodil s porážkou 2:0 
(branky M. Zborovský, D. Pohl). 

•	 Starším žákům se na jaře nepodařilo 
navázat na podzimní úspěchy, družstvo 
doplatilo na několik zranění, případ-
ně zápasové kolize hráčů na střídavý 
start. Také docházka hráčů se viditelně 
zhoršila, takže často museli v družstvu 
starších nastupovat na celý zápas 3 – 
5 hráčů mladších. To se samozřejmě 
projevilo i v zápasech mladších žáků, 
kde už hráčům často chyběly síly. Žáci 

už soutěže dohráli, starší skončili na 
konečné 5. příčce se ziskem 37 bodů, 
mladší dosáhli se ziskem 36 bodů také 
na 5. příčku.

•	 Ženy podávaly na jaře průměrné vý-
kony, často též družstvo postihovaly 
absence hráček, několik opor skolila 
nepříjemná zranění. Nakonec holky vy-
bojovaly 24 bodů a skončily v tabulce na 
cenném 3. místě, před okresním riva-
lem z Podivína. Mezi nejlepší střelkyně 
soutěže opět patřila Iva Rathouská, kte-
rá nastřílela více než polovinu branek 
našeho družstva.

Nejmladší naděje Slavoje, mladší a starší 
přípravka, se zatím fotbalovému umu 
učí pod vedením trenérské dvojice Mi-
chal Jilka a Miloš Paštika, což je na 
více než 30 dětí ale málo. Bohužel dal-
ší trenéry se oddílu pro naše nejmenší 
naděje stále nedaří získat. Oslovili jsme 
spoustu bývalých fotbalistů, rodičů dětí 
a dalších, ale bohužel více trenérů k pří-
pravce není. Je to velká škoda i z toho 
důvodu, že pokud by se našli další tre-
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néři, můžeme do soutěží přihlásit ještě 
jedno družstvo a zase bude mít šanci 
hrát zápasy více dětí!

Vyzýváme proto všechny fotbalové pří-
znivce Slavoje, pomozte s vedením naší 
přípravky!!!

Nebo alespoň doporučte někoho, 
kdo má zájem s fotbalovou droboti-
nou pracovat!

Zájemci se mohou o podrobnostech 
informovat u sekretáře klubu F. Čermá-
ka – tel. 604 604 991, případně u výše 
jmenovaných trenérů přípravky.

Informace o fotbalovém klubu TJ Slavoj  
V. Pavlovice najdete také na facebooko-
vém profilu: 
https://www.facebook.com/pages/
T J - S l a v o j - Ve l k % C 3 % A 9 - Pa v l o v i -
ce/226263796759?fref=ts

František Čermák
Ženy v zápalu hry. Na snímku vpravo velko-
pavlovická hráčka Sabina Osičková.

Závodní plavkyně Lucka a Anička Varmužovy.

Nadějná střelkyně Anička Procházková, 
studentka Gymnázia Velké Pavlovice.

O víkendu 23. - 24. května 2015 soutěži-
la mladá velkopavlovická plavkyně Anna 
Varmužová z Fakultního klubu Brno na 
Letním krajském přeboru staršího žac-
tva. Zaplavala několik osobních rekordů. 

V sobotu 30. května 2015 se dva plavci z od-
dílu Fakultní klub Brno zúčastnili Letního 
krajského přeboru 10-11letých v blanen-
ském bazénu. Lucie Varmužová (mladší 
sestra Anny) si vyplavala 6 medailových 
umístění z 6 možných startů. 

Blíží se konec školního roku a bude se hod-
notit. Také činnost kroužků pro tento školní 
rok skončila a i tady se hodnotilo. Členové 
střeleckého kroužku byli oproti minulým 
rokům podstatně mladší a tak se začínalo se 
střeleckou průpravou – jak držet zbraň, jak 
se chovat při střelbě. 

I když letos střelecký kroužek nevyzval na 
souboj místní hasiče, na konci nebyl pro-
blém sestřelit ,,špilku“ od lízátka. Malí 
střelci se snažili a také morálka byla velmi 
vysoká. Jaké bylo moje překvapení, když 
jsme byli společně hodnotit činnost krouž-
ku na zmrzlině – z tichých, nemluvných 
hošíků se vyklubala smíchem burácející  
a vtipy sršící parta.

Talentovaná Anička 
už střílí ve Slatině

V průběhu roku kroužek opustila Anička 
Procházková. Její střelecké výsledky přesa-
hovaly několikrát výkonnost a výsledky 
účastníků našeho střeleckého kroužku. Pro- 

Nové tenisové kurty otevřeny. 
Zahrát si může každý z vás!
Tenisový klub Velké Pavlovice oznamuje všem občanům, že v ne-
děli 26. dubna 2015 byly pro sezónu 2015 otevřeny nové tenisové 
kurty. Areál nových kurtů mohou využívat všichni občané města  
i širší veřejnost.

Provoz kurtů: denně od 8.00 do 20.00 hod. 
K rezervaci kurtů můžete použít plně automatický rezervační sys-
tém na adrese: http://tenisvelkepavlovice.isportsystem.cz 

Bližší informace najdete na adrese: 
www.tenisvelkepavlovice.webnode.cz nebo na stránkách 
města Velké Pavlovice v části Sport – Tenisový klub.

Ke hře „bílého sportu“ srdečně zvou všichni členové Tenisového 
oddílu Velké Pavlovice.
Přejeme vám mnoho krásných sportovních zážitků.

Za Tenisový klub Velké Pavlovice Ing. Dušan Bedřich

HOLKY VARMUŽOVY EXCELOVALY V BAZÉNĚ

STŘELECKÝ KROUŽEK OBJEVUJE MLADÉ TALENTY, I MEZI DÍVKAMI

Zlatou medaili si odvezla ze 400 m volný 
způsob, nádherný čas 2:32.20 zaplavala na 
200 m volný způsob a dosáhla na stříbro, 
bronz si odvezla ze 100 m znak, 50 m vol-
ný způsob, 100 m volný způsob a 200 m 
polohový závod. 

Tímto se kvalifikovala na Letní pohár ČR 
– Morava, který se uskuteční v Prostějově.

Sestrám Aničce a Lucince Varmužovým za 
skvělé výkony blahopřejeme! Ať se vám hol-
ky pořád tak úžasně daří!

Karolína Bártová

tože by bylo škoda tento talent nevyužít, 
snažili jsme se porozhlédnout po kvalitativ-
ně vyšší třídě.

Anička našla pochopení jak u svého tatínka, 
tak i dědečka, kteří kontaktovali předsedu 
střeleckého klubu SSK Slatina Brno pana 
Stanislava Hlaváčka, který ji zajistil tré-
nování v klubu a zapůjčil zbraň v hodnotě 
několika desítek tisíc korun, výstroj, dale-
kohled apod..

Dnes Anička trénuje pod vedením trenéra 
mládeže pana Josefa Škody. Už to není ,,jen 
kroužek“, ale tvrdá příprava na soutěže, což 
dokladuje i několik fotografií, které jsme 
pořídili při návštěvě střeleckého klubu.

Je to i velká inspirace pro malé střelce a dů-
kaz, že i ze střeleckého kroužku při základ-
ní škole ve Velkých Pavlovicích je možné 
dosáhnout až do velkého světa střeleckých 
závodů a mistrovství. Tak jim držme palce.

Eduard Poulík, vedoucí střeleckého 
kroužku při ZŠ Velké Pavlovice
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V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz

* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 4/2015 – 12. srpna 2015
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 4/2015 – 27. srpna 2015

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2015

Upozornění - inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém provedení, barevný tisk neprovádíme!

  Celá strana - A4 * 2.670,- Kč
  1/2 polovina strany - A5 * 1.340,- Kč
  1/4 strany - A6 * 730,- Kč 
  1/8 strany - A7 * 370,- Kč
  Cena inzerce je konečná včetně 21% sazby DPH.

TĚŠÍME SE NA VÁŠ ZÁJEM!

MÁTE ZÁJEM O INZERCI V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ
VELKOPAVLOVICKÉHO ZPRAVODAJE?

VELKÁ NABÍDKA JÍZDNÍCH KOL
koloběžek a odrážedel

náhradní díly, doplňky a sluneční brýle

JÍZDNÍ 
KOLA

Otevřeno: po - pá  8.00 - 12.00   13.00 - 17.00   sobota: 8:00 - 11:00
Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel.: 519 428 507, www.zaf.cz, velo@zaf.cz

Koupím rodinný dům 
se zahrádkou 

ve Velkých Pavlovicích
tel: 724 591 943


