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Vážení spoluobčané, 

 pomalu končí doba letních prázdnin, 
čas dovolených, odpočinku, poznávání 
krásných míst v České republice i v za-
hraničí. Pro děti školou povinné a jejich 
rodiče již za pár dnů opět nastane změna 
denního režimu, nové povinnosti, pro 
mnohé nové prostředí. S příchodem pod-
zimu se blíží i doba letošní sklizně. Míst-
ní vinaři jsou již v očekávání nové úrody 
hroznů, která se jejich poctivou prací 
během roku promění v ta nejlepší vína.  
V měsíci říjnu se uskuteční i nové komu-
nální volby, kterým bude věnováno další 
vydání zpravodaje, na jehož stránkách 
bude dán prostor všem zúčastněným 
kandidátním stranám. Ve Velkých Pavlo-
vicích se bude o přízeň voličů ucházet 7 
politických stran a sdružení nezávislých 
kandidátů, tj. 119 osob. V dnešním pří-
spěvku bych se chtěl zmínit o několika 
oblastech posledního dění ve městě.

O chodnících…

 Každý běžný občan žijící ve Velkých 
Pavlovicích, který je aspoň trošku po-
zorný, ví, že jsou každým rokem v ulicích 
města budovány stovky i tisíce metrů 
nových chodníků a komunikací. Výrok 
některých občanů, že se chodníky budují 
jen před volbami, je tedy naprosto myl-
ný. Důkazem toho je např. z doby minulé 
kompletní výstavba pojezdných chodní-
ků na Padělkách či postupná rekonstruk-
ce chodníků na hřbitově. Chodníky jsou 
plánovány dle stavu a dle možnosti zís-
kat dotaci či příspěvek na jejich obnovu  

a rekonstrukci. Opravy chodníků rovněž 
ovlivňují vlastnické vztahy k pozemkům. 
Těmi jsou v podstatě pro získání dotací 
handicapovány chodníky v ulicích V Sa-
dech, Herbenova, území kolem bývalého 
státního statku a mnoho dalších. Dotace 
lze získat na chodníky podél hlavních 
silničních tahů a na vytvoření bezbari-
érových tras. Město Velké Pavlovice se 
zapojilo do programu Mobility podporo-
vaného Úřadem vlády ČR. V rámci této 
aktivity budou postupně vytvořeny bez-
bariérové trasy, které spojí nejvýznam-
nější veřejné budovy a instituce ve městě 
a umožní tak výrazné zlepšení mobility  
a bezpečnosti osob s omezenou schop-
ností pohybu a orientace. Vybudování 
bezbariérových tras je rozděleno do něko-
lika etap a úseků. Město Velké Pavlovice 
získalo pro rok 2014, na základě úspěšné 
žádosti o dotaci, podporu pro úsek ozna-
čený jako I. etapa trasy “A“. Má celkovou 
délku 1,064 km a zahrnuje plochu rekon-
struovaných chodníků o výměře více než 
2.000 m². V rámci programu Mobility po-
skytuje SFDI dotace na stavbu a rekon- 
strukci bezbariérových tras až do výše 85 % 
z uznatelných nákladů. Předpokládaný 
termín ukončení této akce je stanoven 
na 15. září 2014. Jedná se o bezbariéro-
vou úpravu chodníkových ploch, vjezdů 
a přechodů pro chodce v ulicích Hlavní, 
Brněnská, Dlouhá a Náměstí 9. května, 
konkrétně úsek od Vinařství Baloun, ve-
doucí přes autobusové nádraží k radnici. 
Je pravdou, že část těchto chodníků je  
v současné době v dobrém stavu, avšak 
nesplňují prvky bezbariérovosti, proto 
musí být opraveny. Po dohodě s projek-
tantem byla navržena kompletní rekon-
strukce. Dalším chodníkem, jehož pře-
stavba bude v nejbližších dnech zahájena, 
je chodník v ul. Pod Břehy. I ten bude 
podpořen prostředky ze SFDI ve výši 70 % 
uznatelných nákladů. Aby to však nebylo 
 příliš jednoduché, i zde jsou potíže s 
pozemky. Před rekonstrukcí chodníku 
bude ještě provedena výměna vodovod-
ního potrubí, proto bude termín pro-
dloužen. Přesto by nejpozději do 15. října  
i tady mělo být hotovo. Na obě akce bylo 
vypsáno společné výběrové řízení, ve kte-
rém byla úspěšná firma Správa a údržba 
silnic Břeclav s nejnižší cenou 2 740 tis. 
Kč bez DPH. Bez dotací, z rozpočtu měs-
ta, jsou postupně rekonstruovány další 
chodníky. Letos např. před nedávnem 
dokončený chodník v ulici Růžová. Při-

pravuje se rekonstrukce chodníků v ul. 
V Sadech a Brněnská. V příštím roce by 
se mělo žádat o II. etapu na rekonstrukci 
chodníků z programu Mobility, týkající 
se chodníků od radnice, po ulici Hlavní  
a Nádražní s koncem u vlakového nádraží.  

O sokolovně…

 Rekonstrukce sokolovny byla dlou-
hodobě odkládána. O jejím stavu jsem se 
zmínil v minulých číslech zpravodaje. Na 
realizaci stavby bylo vypsáno výběrové 
řízení, ve kterém uspěla firma SKR Brno, 
a ta tuto akci i realizovala. Dodatečně 
byla řešena vzduchotechnika, plynoin-
stalace a topení. Na základě vypsané-
ho výběrové řízení byla úspěšná firma 
Štambacher z Velkých Pavlovic, termín 
realizace 30. 8. 2014. Současně je pro-
váděna firmou Havelka z Velkých Pavlo-
vic rekonstrukce elektroinstalace. Dále 
montáž sádrokartonů, malířské a další 
drobné práce, které provádí místní firmy 
a živnostníci. Nový „taneční parket“ za 
sokolovnou byl další samostatnou akcí. 
Dodavatelem byla z více firem vybrána 
a úpravu provedla na základě objednáv-
ky firma Spolia Bořetice za cenu 412 tis. 
Kč. Vzhledem k termínům a rozsáhlosti 
náročné akce nastaly poněkud ztížené  
a provizorní podmínky pro letošní hody, 
za což se všem návštěvníkům omlouvá-
me. Hody byly i přesto opět krásné, ve-
selé a hojně navštívené. I přes počáteční 
nedůvěru mladých ke kluzkému povrchu, 
se pod stoprocentním vedením zkuše-
ného pana Josefa Dostoupila, podařilo 
postavit rovnou máju a krojovaných párů  
v hodovním průvodu byl denně nespočet. 
Poděkování patří Vám všem, kteří ne-
váháte, přiložíte ruce k dílu a pomáháte 
udržovat naše krásné tradice.

 Poděkovat veřejně musím rovněž všem  
pracovníkům a chase, kteří svou prací 
a obětavostí pomohli uvést sokolovnu před 
hody do takového stavu, aby byla připra-
vena v případě nepříznivého počasí po-
skytnout náhradní zázemí.

Z kulturního dění…

 Dovolte mi pozvat Vás na místní vi-
nařskou slavnost spojenou se starým 
tradičním obřadem „zaražením hory“, 
která je významným folklórním svátkem 
a vrcholnou událostí vinařského roku. 

SLOVO STAROSTY
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE

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

ní na dodavatele akce „Revitalizace ve-
řejné zeleně“ a dále smlouvu o provedení 
autorského a technického dozoru na tuto 
akci

- dodavatelskou firmu, dle výsledku výbě-
rového řízení, na stavbu „Sokolovna Vel-
ké Pavlovice – plynoinstalace, vytápění, 
vzduchotechnika - Štambacher s.r.o., Za 
Dvorem 5, Velké Pavlovice, nabídnutá 
cena 973.225,-  Kč a smlouvu o dílo s tím-
to dodavatelem

- finanční dar ve výši 3.000,- Kč Nadační-
mu fondu GAUDEAMUS na podporu or-
ganizace XXII. ročníku dějepisné soutěže 
studentů gymnázií

- finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro spol. 
REMEDIA PLUS o.p.s., U Nemocnice 
1, Břeclav, (sociální služby pro seniory  
a handicapované), kde jsou ubytováni dva 
občané města

- uzavření smlouvy, na základě výsledků 
výběrového řízení a elektronické aukce, 
se spol. Stavba a údržba silnice na rekon-
strukci chodníků Dlouhá a Pod Břehy 

- provedení rekonstrukce chodníku v uli-
ci Růžová 

- provedení rozpočtového opatření č. 3/2014, 
na základě zmocnění ZMě, v souvislosti 
s přijatou dotací z Jm  kraje pro Ekocen-
trum Trkmanka na Ekofestival 2014 ve 
výši 50 tis. Kč

- vyřazení opotřebovaných knih z fondu 
městské knihovny z důvodu přípravy 
knihovny na povinnou periodickou revizi

- uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu ne-
bytových prostor k umístění provozování 
peněžního bankomatu v objektu sokolov-
ny ul. Hlavní 583/1, pozemek parc.č. 650, 
k.ú. Velké Pavlovice

- poskytnutí finančního daru Presúznímu 
sboru o. s. ve výši 20 tis. Kč pro rok 2014, 

- průběžně projednala a vzala na vědo-
mí věstníky vlády, informace o činnosti 
městského úřadu, o činnosti služeb měs-
ta a o průběhu investičních a dotačních 
akcí

Rada města schválila:

- vnitřní směrnici – Podrozvaha s účinnos-
tí od 1.1.2014, v souvislosti s novelizací 
zákona o účetnictví

- poskytnutí městského autobusu na pře-
pravu dětí na letní dětský tábor v Morávce 
– součást dotačního projektu s Vysokou 
školou báňskou – Propagace a populari-
zace výzkumu a vzdělávání – bioenerge-
tika 

- plán inventur na rok 2014 – vzhledem  
k termínu voleb do zastupitelstev obcí ve 
dnech 10.–11. 10. 2014 budou inventury 
provedeny k datu 31. 8. 2014

- smlouvy o zřízení věcných břemen mezi 
městem a spol. E.ON Česká republika, 
s.r.o., pro přípojky elektřiny k rodinným 
domkům a vedení NN ulice V Sadech

- spolupořadatelství města při akci pořá-
dané 28. 6. 2014 Mikroregionem Husto-
pečsko „Krajem André“

- prodloužení nájmu bytu v ul. Tovární 8, 
bytu v domě č.p. 885 ul. Bří Mrštíků 2  
a navýšení nájmu z 47,08 na 53Kč/m2

- prodloužení nájemní smlouvy na byt v ulici 
Trávníky 8 a na byt v ul. B. Němcové 25 

- jmenování pana RNDr. Ludvíka Hanáka 
na základě protokolu ukončeného kon-
kurzního řízení na pracovní místo ře-
ditele příspěvkové organizace ZŠ Velké 
Pavlovice okres Břeclav s účinností od  
1. 8. 2014 do 31. 7. 2020

- uzavření smlouvy o poskytování práv-
ních služeb mezi městem a JUDr. Petrem 
Navrátilem o provedení výběrového říze-

Z RADNICE

dar bude vyplacen 10 tis. v I. pololetí a 10 tis. 
ve II. pololetí

- pronájem části pozemku KN parc. č. 
4641/100 o výměře 1.500m2 v trati Paděl-
ky, k.ú. Velké Pavlovice, za účelem země-
dělského využití s tím, že na pozemku ne-
smí být postavena žádná stavba a nesmí 
být vysazeny žádné trvalé porosty

- nájem pozemku pod budovou a zahradou 
MŠ vlastníka p. V. M. za 10.000,- Kč/rok

- doplnění plánu inventur září 2014 – bu-
dou provedeny inventury movitého ma-
jetku města v příspěvkové organizaci ZŠ, 
majetek nebyl zřizovací listinou předán - 
část majetku z dotace, zjištění skutečnosti 

- provedení rozpočtového opatření č. 4/2014 
týkající se přijaté dotace z Jm kraje pro 
hasiče ve výši 120 tis. Kč, na základě 
zmocnění ZMě

- nové jmenování ředitelky Ekocentra Trk- 
manka, příspěvkové organizace na dobu 
neurčitou (paní Bc. Zitě Dvořákové končí 
jmenování 31. 8. 2014, od 1. 9. 2014 nebu-
de zaměstnankyní města)

- žádosti místních organizací, občanských 
sdružení a fotbalistů na přepravu auto-
busem na různé sportovní, společenské  
a kulturní akce

Rada města neschválila:

- finanční dar ve výši 10.000,-  Kč na pod-
poru Denního stacionáře Mikulov - pří-
spěvky z rozpočtu města jsou poskyto-
vány institucím, které poskytují sociální 
služby občanům města Velké Pavlovice

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene s EO.N Distribuce, a.s. na 
stavbu „V. Pavlovice, Horní, obnova NN“, 
nesouhlasí s navrženou jednorázovou 
náhradou ve výši 29.000,- Kč, požaduje 
úhradu za věcné břemeno ve výši 10,-Kč/
bm vedení NN.

Jitka Krátká, tajemník MěÚ

Starosta města Velké Pavlovice podle § 29 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů 

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města Velké Pavlovice se uskuteční  

v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin  
a
v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. I je volební míst-
nost:
Zasedací místnost MěÚ Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 
40, Velké Pavlovice 

pro voliče s trvalým pobytem ve Velkých Pavlovicích v ulicích:
Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, Herbenova, Hor-
ňanského, Kopečky, Kpt. Jaroše, Lidická, Nad Zahrady,  
Náměstí 9. května, Nová, Ostrovecká, Ořechová, Padělky, 
Pod Břehy, Pod Školou, Růžová, Slepá, Stará, Starohorská, 
Tábor, Trávníky, Úvoz, V Údolí, Zelnice.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. II je volební 
místnost:

Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, Velké Pavlovice

pro voliče s trvalým pobytem ve Velkých Pavlovicích v ulicích:
Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, Hodonínská, Hor-
ní, Nádražní, Příční, Sokolská, Střední, Tovární, U Zastávky, 
Vinařská, V Sadech, Za Dvorem, Zahradní.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svo-
ji totožnost a státní občanství České republiky, popř. státní 
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni na území Čes-
ké republiky volit. Totožnost a státní občanství prokáže volič 
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, 
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu (§ 81 zákona 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky  
a o změně některých zákonů) 

4. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny pře-
de dnem voleb na adresu místa jejich trvalého pobytu. Ve dnech 
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,  
důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komi-
si o umožnění hlasování do přenosné volební schránky
(tel: 519 365 340).

Lenka Nesvadbová

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE

TELEGRAFICKY

Tropy vystřídalo sucho  
(18. 6. 2014)
Graf srážek ve Velkých Pavlovicích za obdo-
bí od 1. do 18. června 2014 byl letos tristně 
monotónní záležitostí. Počet milimetrů? 
Suma sumárum nula! Nepadla ani kapka. 
Od začátku roku do 18.6. zaznamenala me-
teostanice Velké Pavlovice - Šlechtitelská 
stanice pouhých 123,42 mm srážek, přičemž 
dlouhodobý průměr pro toto období činí 207 
mm. Předchozí poslední déšť jsme zazname-
nali v květnu, a i tehdy se srážky pohybovaly 
30 % pod dlouhodobým průměrem.

Farníci oslavili Svátek 
Těla a Krve Páně
(22. 6. 2014)
V neděli 22. června 2014 oslavili farní- 
ci z Velkých Pavlovic Svátek Těla a Krve 
Páně - Boží tělo. Po mši svaté se vydal  

z kostela Nanebevzetí Panny Marie prů-
vod, který vedl pan farář P. ThLic. Marek 
Kardaczyński, s dechovou hudbou, družič-
kami a krojovanou chasou ke čtyřem krás-
ně nazdobeným oltářům na Hlavní ulici.

Chodník na Bří. Mrštíků
(24. 6. 2014)
Pracovníci stavební skupiny služeb měs-
ta dokončili koncem měsíce června úsek 
chodníku na ulici Bří. Mrštíků po křižovat-

ku s ulicí Horňanského. V nové části ulice 
Bří. Mrštíků tak mohou chodci i maminky  
s kočárky využívat bez přecházení a odbo-
čování chodník po celé jeho délce.

Zahrada ekocentra láká
k posezení i vzdělávání
(25. 6. 2014)
Environmentální zahrada areálu Ekocen-
tra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích se 
stává krásným místem k příjemným pro-

Svátek Těla a Krve Páně - Boží tělo 
se v našem městečku stále udržuje.

Chodník na Bří Mrštíků je dokončen  
po celé délce, vycházky jsou na této ulici 
opět o něco komfortnější.

Velkopavlovické vinobraní se v letošním 
roce, dle připomínky zastupitelstva měs-
ta, uskuteční v pozdějším termínu – ve 
dnech 12. a 13. září. V programu, který 
je spojen s tradicí našeho kraje, vystoupí 
verbíři z regionů Slovácka, mužácké sbo-
ry, cimbálové muziky. Na průvod krojo-
vané chasy, obřad požehnání úrodě a za-
ražení hory naváže např. koncertní pořad 

Melody Gentlemen a CM Aleše Smutného 
„Karel Hegner mezi folkórem a swingem“. 
Vinařskou slavnost doprovodí podzimní 
zemědělská výstava letošní úrody Dary 
jižní Moravy, kterou můžete navštívit  
v Ekocentru Trkmanka.

 Někteří budete určitě zklamáni, že 
neuvidíte velké hvězdy showbyznysu. Pro- 

to si nenechte ujít v pátek 29. srpna hudeb- 
ní festival „Vinohraní“ ve Viniu, kde vy- 
stoupí např. legendární skupina Olympic. 

 Závěrem přeji vše našim občanům  
i čtenářům zpravodaje pěkné „babí léto“ 
i nadcházející období podzimu. Ať se 
Vám daří, vážení občané! 

Pavel Procházka
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cházkám, posezení i vzdělávání. Bude-
te-li se procházet, na každém kroku nara-
zíte na cedulky s názvy rostlin v českém  
i latinském jazyce, včetně čeledi, původu  
a plodů. Po přečtení tak bude splněno  
i zmíněné vzdělávání. 
Zvolíte-li posezení, využít můžete stínu 
altánu nebo nové velké dřevěné lavičky, 
která byla pořízena díky štědrému spon-
zorskému daru soukromé firmy. Rostlin-
ky zdobící celé prostranství zahrady daro-
valo a zcela zdarma vysadilo Zahradnické 
centrum Marciánová z Kostelce na Hané. 
Především dětem se pak stane vítanou 
atrakcí a zpestřením jezírko ozdobené 
nádherně kvetoucími lekníny.

Herečka Hana Maciuchová 
ve sklepech Fr. Lotrinského
(25. 6. 2014)
Ačkoliv je herečka Hana Maciuchová pro-
totypem éterické bytosti, dokáže navzdory 
prvnímu dojmu řádně šlápnout do pedálů  
a strávit dovolenkové dny v sedle kola. 
Koncem letošního června si projela nejjiž-
nější cíp po víně chutnající Moravy a k naší  
radosti se zastavila i ve Velkých Pavlovi-
cích. 

Navštívila podzemní labyrint Vinných skle- 
pů Františka Lotrinského, z jehož prostor 
byla unešená. Její obdiv dle očekávání vzbu-
dilo nejen lahodné víno, ale také dřevěná 
socha řezbářského sympozia Prosperita, 
vévodící hlavnímu společenskému sálu.

Sokolovna dostala 
i nová okna 
(27. 6. 2014)
Generální oprava sokolovny čítala mnoho 
rozličných etap. Jednou z nich bylo osaze-
ní nových oken a dveří. To bylo realizová-
no koncem měsíce června 2014, současně  
s dokončovacími pracemi na nové střeše  
a úprav pódia. 

Velkopavlovičtí hasiči 
na soutěžích  
(29. 7. 2014)
Velkopavlovičtí hasiči se o posledním červ-
novém víkendu zúčastnili dvou soutěží.  
V Milovicích a Voderadech (SK). V Milovi-
cích se umístili na 6. místě a ve Voderadech 
dokonce na pátém, s časem pod 17 vteřin. 
(Běží se pouze na 2B). Na Slovensku tak 
kluci konečně předvedli pořádný čas.

RNDr. a Bc. Ludvík Hanák 
obhájil post ředitele ZŠ
(3. 7. 2014)
Dne 3. července 2014 byl Radou města 
Velké Pavlovice jmenován na základě do-
poručení řádného konkurzního řízení pan 
RNDr. Bc. Ludvík Hanák ředitelem Zá-
kladní školy Velké Pavlovice. Tuto funkci 
bude zastávat po dobu šesti let od 1. srpna 
2014 do 31. července 2020. 

Volba stárků pro letošní 
krojované hody 
(5. 7. 2014)
Druhou prázdninovou a zároveň první 
červencovou sobotu 5. července 2014 si 
mezi sebou velkopavlovická chasa volila 
stárky a sklepníky. Pro letošní rok byli 

zvoleni: 1. stárek - Jan Schäfer. 2. stárek  
 - Jaromír Hasík, 3. stárek - Jakub Procin-
ger a 4. stárek - David Pohl; 1. sklepník - 
Martin Svozil, 2. sklepník - Radek Možný, 
3. sklepník - Filip Cvan a 4. sklepník - Ma-
těj Kynický.

Jak se chovat u jezírka? 
Infobox napoví!   
(14. 7. 2014)
V červnu letošního roku bylo opraveno 
jezírko v relaxačním parku mezi říčkou 
Trkmankou a vlakovou zastávkou, které 
bylo vybudováno roku 2010. A protože 
se jedná o jezírko okrasné, k potěše oka  
a ducha, nikoliv ke koupání, platí zde 
několik pravidel, dle kterých by se měli 
všichni příchozí návštěvníci řídit. Jejich 
znění si mohou přečíst prostřednictvím 
nového infoboxu umístěného na břehu 
samotného jezírka. Tento box vyrobili a 
na místo nainstalovali pracovníci Služeb 
města Velké Pavlovice.   

Co všechno se na čtyřech cedulkách otáči-
vého hranolu dozvíte?

Informace o jezírku:
Rok výstavby – 4/2010
Rok rekonstrukce – 6/2014

Přibližné parametry jezírka: 
Maximální hloubka – 1,5 metru
Šířka – 20,5 metru
Plocha vodní hladiny – 330 m2

Množství vody – 250 m3

V prostorách lesoparku je zakázáno:
Koupání osob v jezírku * Může dojít k po-
škození okolních dekorací a plachty ve 
vodě; voda může způsobit zdravotní pro-
blémy.
Koupání psů a jiných zvířat v jezírku * 
Může dojít k poškození okolních dekorací 
a plachty ve vodě.

Házení kamenů do jezírka * Rozebrání 
kamenných zídek a dekorací je nežádoucí.

Táboření a rozdělávání ohně!

Rodiče, hlídejte si děti! * V některých mís-
tech je 50 cm od kraje jezírko hluboké až 
50 cm.

Udržujte pořádek a čistotu!

Budete-li se těmito pravidly a doporu- 
čeními řídit, jezírko se vám odmění 
krásnými pohledy či úlovky na kartách 
vašich fotoaparátů. Děkujeme!

Péče o zeleň    
(15. 7. 2014)
Pracovníci Služeb města Velké Pavlovi-
ce se během celého léta intenzivně a peč-
livě věnovali péči o městskou a veřejnou 
zeleň. Za pomoci brigádníků např. očis-
tili a prořezali meruňkový sad od sta-
rých a suchých větví. Další zaměstnanci 
se pak věnovali úpravě zeleně přímo ve 
městě – postřiky chodníků proti prorůs-
tání plevelů, sekání travnatých ploch, 
stříhání a okopávaní zelených pásů ko-
lem vozovky a mnohé další.

Rekonstrukce přejezdu 
pod Penzionem André   
(15. 7. 2014)
Železniční přejezd pod Penzionem André 
ve Velkých Pavlovicích byl ve velmi špat-
ném až havarijním stavu, proto České 
dráhy společně s městem Velké Pavlovice 
naplánovaly jeho generální opravu. Ta 
proběhla v polovině letošního července. 

Nový přejezd byl znovu zprovozněn za 
pouhé tři dny a dnes komfortně slouží 
všem projíždějícím motoristům, cyklis-
tům i k pohodlné chůzi pěších.

Po Růžové po komfortní 
zámkové dlažbě 
(23. 7. 2014)
Léto patří v našem městě každoročně 
opravám chodníků. Nejinak je tomu i le- 
tos. V červenci přišla na řadu ulice Rů-
žová. V první etapě odstranili pracovníci 
služeb města starou chodníkovou dlaž-
bu včetně obrubníků a poté se pustili do 
hloubení kufru, kam bylo navíc položeno 
elektrické vedení pro veřejné osvětlení. 
Také po chodníku na Růžové se občané 
projdou po oblíbené a vkusné zámkové 
dlažbě. 

Kopečky v novém kabátě, 
s chodníkem i parkovištěm 
(23. 7. 2014)
Jedna z nejmladších ulic našeho města, 
Kopečky v lokalitě Padělky, se dočkala no-
vého chodníku, ale také parkovací plochy 
pro vozidla zde bydlících občanů. Obojí tu 
vybudovali pracovníci služeb města.  

Nové pódium za sokolov- 
nou, nejen pro muzikanty 
(28. 7. 2014)
V rámci rozsáhlé rekonstrukce velkopav-
lovické sokolovny a okolí bylo opraveno 
také pódium, které slouží nejen muzikan-
tům při hodovních či jiných folklórních  
a společenských akcích, ale také k vystou-
pení nejrůznějších souborů. Pódium bylo 
opraveno v rekordním čase, vše muselo 
být hotové do srpnových hodů. 

Pro krojované i nový 
taneční parket  
(31. 7. 2014)
Po letech čekání se krojovaní i ostatní 
tanečníci a návštěvníci hodů dočkali. 
Stavební firma Spolia s.r.o. zahájila dne 
31. července 2014 betonáž venkovního 
tanečního parketu u sokolovny (tzv. sóla). 
Na geotextilii a izolační folii byla umís-
těna speciální směs zvaná drátkobeton. 
Drátkobeton je speciální beton, do které-
ho jsou přidány ocelové drátky zachycují-
cí síly objemových změn betonu při jeho 
zrání a zabraňují tak jeho popraskání. Po 
vybroušení jeho povrchu budou mít vel-
kopavlovičtí tanečníci hlaďounký a téměř 
nezničitelný taneční parket.

Neváhejte a při svých toulkách po městě 
zahradu ekocentra určitě nevynechejte! 
Budete-li se pohybovat tiše a oči mít 
otevřené, můžete spatřit podobné scenérie.

Hvězda seriálu Ulice Hana Maciuchová 
zavítala do Velkých Pavlovic, na kole!

Infobox u nově zrekonstruovaného 
jezírka – park u Trkmanky.

Rekonstrukce chodníku na ulici Růžová.

Rekonstrukce pódia za sokolovnou.

Za udržováním městské zeleně stojí 
neuvěřitelné množství náročné práce 
a také času řady pracovníků služeb města. 
Na obrázku ul. Pod Břehy.

Budování nového chodníku na ulici 
Kopečky.

Práce na budování nového tanečního 
„placu“ za sokolovnou. 
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Radnice v opojení 
muškátových květů 
(5. 8. 2014)
Každé léto se balkón velkopavlovické rad-
nice promění v nádherný botanický úkaz, 
dlouhou řadu truhlíků plných převislých 
muškátů lemujících celý oblouk terasy nad 
kašnou. I letos se můžete pokochat po-
hledem na onu krásu. Ta však nepadá jen 
tak sama z nebe. Stojí za ní spousta práce, 
času a lásky úřednic městského úřadu, 
které se o ni pečlivě starají. Právě díky 
nim a jejich péči je naše náměstí vždy  
o prázdninách oproti zbytku roku o mno-
ho krásnější a barevnější. 

Karel Gott na návštěvě 
v Penzionu André 
(9. 8. 2014)
V sobotu 9. srpna 2014 nečekaně navští-
vila Vinařský penzion André velmi vá-
žená a milá osobnost, kterou určitě není 
nutné představovat. Pan Karel Gott se se 
zaměstnanci penzionu ochotně vyfotil…

Výuka Ekocentra 
Trkmanka nese plody  
(11. 8. 2014)
Jsme velmi rádi, že se Ekocentru Trkman-
ka ozývají děti, které navštívily některý  
z našich programů. Potěšil nás například 
e-mail od jednoho žáka z programu Jarní 
probouzení i s fotografií. 

Štěpánek nám napsal…
Dobrý den, posílám fotku fazole, kterou 
jsem si zasadil ve vašem ekocentru. Je to 
ozdoba naší zahrádky. Mějte se krásně!

Štěpán Pinkava - 2.B, 
ZŠ Komenského, Hustopeče

Karolína Bártová, Věra Procingerová, 
Ing. Zdeněk Karber

Muškáty, letní květinová ozdoba 
velkopavlovické radnice.

Štěpánek a jeho fazole.

Díky rozvoji a provozu systému tříděného 
sběru a recyklace využití papíru, plastů, 
skla, kovů a nápojových kartonů, jste ve 
spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. 
přispěli ke zlepšení životního prostředí  
a snížení „uhlíkové stopy“. 

Úspora, které občané Velkých Pavlovic 
dosáhli v roce 2013, představuje sníže-
ní emisí o 227,362 tun CO2 ekvivalentu. 
Úspora energie činí 5 797 524 MJ. 

Množství vytříděného papíru, plastů, 
skla, kovů a nápojových kartonů:
Rok 2013 celkem * 184,841 t 
1. kvartál 2013 * 50,016 t; 2. kvar-
tál 2013 * 42,053 t; 3. kvartál 2013  
* 46,737 t; 4. kvartál 2013 46,035 t

Lenka Nesvadbová

VELKÉ PAVLOVICE ZÍSKALY OSVĚDČENÍ 
O ÚSPOŘE EMISÍ

V pondělí 28. července 2014 započala sta-
vební firma Stavba a údržba silnic Břeclav 
s bezbariérovou úpravou chodníkových 
ploch, vjezdů a přechodů pro chodce v uli-
cích Hlavní, Brněnská, Dlouhá a Náměstí 
9. května. Jedná se o úsek od Vinařství Ba-
loun, přes autobusové nádraží až po rad-
nici na Náměstí 9. května.
Město Velké Pavlovice se zapojilo do pro- 
gramu Mobility, podporovaného Úřa-
dem vlády ČR. V rámci této aktivity budou 
postupně ve městě vytvořeny bezbariéro-
vé trasy, které spojí nejvýznamnější veřej-
né budovy a instituce ve městě a umožní 
tak výrazné zlepšení mobility a bezpeč-
nosti osob s omezenou schopností pohy-
bu a orientace.
Vybudování bezbariérových tras je roz-
děleno do několika etap a úseků. Město 
Velké Pavlovice získalo pro rok 2014, na 
základě úspěšné žádosti o dotaci, podpo-
ru pro výše uvedený úsek označený jako  
I. etapa trasy „A“. Má celkovou délku 1.064 
m a zahrnuje plochu rekonstruovaných 
chodníků o výměře více než 2.000 m². 

V rámci programu mobility poskytuje 
SFDI dotace na stavbu a rekonstruk-
ci bezbariérových tras až do výše 85 %  
z uznatelných nákladů. Předpokládaný 

ZAHÁJENA STAVBA 
BEZBARIÉROVÝCH CHODNÍKŮ

termín ukončení této akce je stanoven 
na 15. září letošního roku.

Ing. Pavel Procházka

PUBLICISTIKA

Zahájení opravy chodníku v rámci programu Mobility, na snímku lokalita autobusového 
nádraží.

Sám Mistr Karel Gott zavítal do velkopav- 
lovického Penzionu André. Byl nejen 
vzácnou a překvapivou, ale i velmi milou 
návštěvou.

Představení Místní akční 
skupiny Hustopečsko 

Místní akční skupina Hustopečsko, o. s. 
(zkr. MAS) byla založena v roce 2007, 
svou činnost ale začala vyvíjet až od roku 
2012. Je to nezisková organizace, jejímž 
účelem je podporovat rozvoj venkova ve 
všech jeho oblastech, tedy oblasti eko-
nomické, environmentální a sociální. 
Hlavním cílem tohoto sdružení je zlepšit 
podmínky pro život v jednotlivých obcích 
jak pro místní obyvatele, tak být také do-
statečně atraktivní pro turisty.

Místní spolky, podnikatelé či zastupitelé 
města se mohli na pracovní schůzce dne 
9. července 2014 ve Velkých Pavlovicích 
v sídle firmy Hantály a.s. dovědět více  
o činnosti MAS, zjistit aktuální a reálné 
budoucí zdroje a aktivity, a zhodnotit re-
álné šance potřebnosti a udržitelnosti její 
činnosti ve venkovském prostoru, stano-
vit možnosti dalšího rozvoje činnosti s oh- 
ledem na vnitřní zdroje a potřeby.

Cílem pracovní schůzky bylo:
•	 připomínkování	 návrhové	 části	 strate-

gického plánu
•	 informovanost	 o	 činnosti	MAS	Husto-

pečsko
•	 aktivní	podílení	 a	 zapojení	místních	 lidí	

na činnostech MAS a přicházení s nový-
mi aktivitami

•	 povědomí	o	činnostech	MAS	veřejnosti
•	 šance	 být	 úspěšnou	MAS	 v	 plánovacím	

období Evropské unie 2014 – 2020 i díky 
místním lidem

Obsah pracovní schůzky, do které byli 
zapojení místní občané:
•	 objektivní	 zhodnocení	 formou	 dotaz-

níkového šetření, dále také tzv. SWOT 
analýzou, vytvořením zásobníku projek-
tů nebo chcete-li akčního plánu, vlastním 
pozorováním, diskuzi a studiem inter-
ních materiálů o činnosti MAS. 

Dotazníky byly zpracovány přítomnými 
občany Velkých Pavlovic. Z 34 možných 
aktivit nejvíce velkopavlovické zajímalo:

1) Podpora venkovských podniků a podpo-
ra vzniku nových pracovních příležitostí

2) Aktivizace zájmu dětí a mládeže o život 
obce a rozšiřovaní jejich zájmů

3) Zlepšování vodního režimu v krajině  
a hospodaření s vodou

4) Propagace regionu a spolupráce podni-
katelských subjektů

Je vidět, že většina veřejnosti nemá povědomí 
o existenci a činnosti MAS, v našem případě 
MAS Hustopečsko. Proto byly doporučeny 
možnosti, jakými lze informovanost zlepšit. 
Jak Velkopavlovičtí, tak i další občané obcí 
území Hustopečska byli představiteli MAS 
osloveni a požádání o šíření povědomí o čin-
nosti této organizace, která má nejen za úkol 
sdružovat místní lidi, kteří budou vymýšlet 
projekty, které zde potřebují, učit je psát pro-
jekty, provádět informační servis pro žadatele 
a spoustu dalších věcí.
MAS Hustopečsko je ve fázi tvorby strategic-
kého plánu území, a pokud „vše půjde, jak 
má jít“ bude přínosná pro rozvoj venkova a 
zemědělství a bude mít potenciál být úspěšná 
i v dalším plánovacím období Evropské unie 
2014 - 2020.
Více na www.mashustopecsko.cz

Ing. Přemysl Pálka

MAS HUSTOPEČSKO TVOŘÍ STRATEGICKÝ PLÁN
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Malajský tým je na návštěvě Znojma  
v rámci festivalu „Letem světem Malajsie“ 
a v rámci svého pobytu v ČR díky panu 
Mgr. Rattayovi a paní Mgr. Dobrucké na-
vštívil také v pondělí 26. června 2014 v do- 
poledních hodinách studenty našeho gym- 
názia a ve večerních hodinách Ekocent-
rum Trkmanka.

I přesto, že přednáška byla v angličtině, ale 
za úžasné podpory v tlumočení panem Ra-
ttayem, byl o večerní seminář velký zájem, 

Co připravilo Ekocentrum Trkmanka 
pro děti na prázdninové dny? Několik 
příměstských i pobytových přírodověd-
ných kurzů naplněných hrami, spoustou 
krásných zážitků ve spojení s přírodou. 
Programy byly připraveny pro děti různých 
věkových kategorií zaměřené na kontakt  
s přírodou, pozorování a vnímání světa ko-
lem sebe všemi smysly. Nechyběly ani ryze 
prázdninové aktivity, např. hledání pokladu 
či večerní táborák s opékáním špekáčků.
První „letní“ návštěvníky jsme přivítali na 
pobytovém přírodovědném kurzu s názvem 
Kam zmizel sysel. Celý týden byl motivován 
problémem ohrožených zvířat a zejména 
významným výskytem sysla obecného ve Vel- 
kých Pavlovicích. Zároveň se účastníci kurzu 
seznámili i s dalšími živočichy a rostlinami  
v ekosystémech v okolí našeho města.
Následoval příměstský přírodovědný kurz 
na téma Po stopách našich předků, zamě-
řený na poznávání historie Velkých Pav- 
lovic a regionu. Program zahrnoval výpra-
vy k zajímavým stavbám a pozůstatkům 
minulosti, stará řemesla a dovednosti na- 
šich předků a samozřejmě poznávání a po- 
zorování rostlin a živočichů typických pro 
náš region.

Je zvykem, že letní měsíce lidé využí-
vají k dovoleným, výletům a pozná-
vání turisticky zajímavých destinací. 
Někdo jede k moři, jiný dá přednost 
tuzemským lokalitám, zejména v po-
sledních letech mají Češi často namí-
řeno na jih Moravy. Velké Pavlovice  
a jeho malebné okolí, lákající k cyklo- 
turistice, pěší turistice a za vínem nebo 
meruňkami, nejsou výjimkou. Naopak. 
Ve velkopavlovickém turistickém cen- 
tru se i v letošní sezoně dveře netrhnou. 

Návštěvníky města v tomto roce zlá-
kaly tradiční akce, jako putování za 
otevřenými sklepy „Víno v oranžovém“ 
nebo putování „Krajem André“, letos 
se zastávkou u Penzionu André, ale  
i premiéra „Meruňkobraní“ nebo „Gu- 
lášfestu“. Tradičním tahákem turistů 
je nepřeberné množství kvalitních vín 
místních vinařů, u kterých mnohdy 
nacházejí také útočiště v podobě uby-
tování. 

Například Marie a Josef Medlínovi  
z Prahy jsou ve Velkých Pavlovicích 
stálými návštěvníky. Poprvé sem zaví-
tali již před lety právě na Víno v oran- 
žovém a od té doby si naše město zami- 
lovali. Letos přijeli i s vnukem a chválí 
nově vybudouvanou naučnou stezku 
Zastavení v kraji vína a meruněk, líbí 
se jim také prostředí šlechtitelské sta-
nice vinařské. A nejsou sami. 

Kromě pravidelně vracejících se ná-
vštěvníků k nám míří lidé i za účelem 
ubytovaní jako výchozího bodu pro 
výlety po celém cípu Moravy, jako na-
příklad aktivní turistky z Letohradu, 
které se vydaly na toulky po rozhled-
nách. Ve Velkých Pavlovicích shodou 
okolností stihly hody, tradiční folk-
lórní svátek a nechaly se zlákat mno-
hobarevným festivalem hudby, tance 
a nádherných krojů. Nelitují, naopak 
jsou příjemně překvapeny a rády, že 
dobře vybraly termín dovolené! Po-
dobně jako jiní oceňují místní za do-
držování tradic.

Nezbývá než Velkým Pavlovicím po-
přát další spokojené návštěvníky, kte-
ří se budou rádi vracet! 

Eliška Mainclová

Expedice Krajem André je už devítiletá 
slečna, její vývoj tomu přesně odpovídá. 
Nabývá na atraktivitě a každým rokem se 
mění. Alespoň ve Velkých Pavlovicích to 
platí na sto procent.

Téměř každoročně volíme nové stanoviště 
razítkovacího místa a také odlišný dopro-
vodný program. Letos, v sobotu 28. června 
2014, našli účastníci úvodního prázdnino-
vého cyklovýletu razítko s číslem 3 u nového 
Penzionu André, který byl na úpatí kopce, 
jemuž vévodí velkopavlovická rozhledna 
Slunečná, přebudován z bývalé staré provoz-
ní budovy šlechtitelské stanice vinařské.

Třetí razítko na novém 
Penzionu André
Penzion André nabídl početnému peloto-
nu sluncem a vedrem schvácených cyklis-
tů skvělé zázemí k odpočinku, regeneraci 
a nabrání sil. Krom zmiňovaného razítka 
do pasu dostal každý zletilý jedinec od or-
ganizátorů akce koštovačku se vzorkem 
André Rosé roč. 2013 šlechtitelské stanice 
vinařské, děti sladký oplatek a pohled s oma-
lovánkou a všichni nabídku zakoupit si ve 
vinotéce vína široké nabídky dle vlastní chuti 
a výběru. Navíc zde byla možnost navštívit  
i podzemní vinný labyrint úchvatných skle-
pů, jíž mnozí rádi a s nadšením využili.

I dveře restaurace byly všem otevřené do-
kořán, jídelní lístek lákal řadou skvělých la-
hůdek a kulinářských majstrštyků místních 
kuchařů a tak již zde spousta účastníků expe-
dice zvolila brzký oběd. Zkrátka, neodolali!

Nezbytné občerstvovací 
zastavení pod Slunečnou
Ani ti, kteří preferují sparťanštější alternati-
vu stravování a rádi si smlsnou na pochout-
kách na grilu, neodjeli z Velkých Pavlovic se 
zpívajícím žaludkem. Kiosek pod rozhled-
nou Slunečná už na dálku voněl doutnající-
mi uhlíky, kořeněnou marinádou a děti vábil 
přetékajícím zmrzlinovým boxem. 

na přednášku přišlo přes třicet dospělých 
účastníků s šesti dětmi.

Atmosféra byla vynikající, účastníci semi-
náře se interaktivním způsobem dozvěděli 
mnoho informací o jejich zemi – kde leží 
Malajsie, jaké zde žijí národnosti, před- 
stavili tradiční oděvy, zvyky a obyčeje, vý-
znamné osobnosti, možnosti studia a ná-
boženství. Dokonce účastníky semináře 
zapojili do tradičního tance :-)!

Bc. Zita Dvořáková, MSc

Třetí letní kurz byl pobytový a na téma 
Setkání s Matkou Přírodou. Kurz pro-
bíhal formou celotýdenní hry zaměřené 
na fenologické střídání roku v přírodě. 
Děti první den přivítala sama Matka Pří-
roda a poprosila je o pomoc. Rozbily se jí 
totiž hodiny, které v přírodě střídají jaro, 
léto, podzim a zimu. Vše místo tří měsíců 
netrvá ani dva dny. Děti tak během týd-
ne prožily celý rok. Každý den se setkaly  
s Matkou Přírodou a pokaždé jim Matka 
Příroda sdělila, jaký problém ji trápí, s čím 
by potřebovala pomoci. Pomoc se realizo-
vala ve hrách a soutěžích.
Poslední kurz pro děti školou povinné byl 
příměstský a tentokrát zaměřený na Zá-
chranu planety Země. Celotýdenní hra 
začala nalezením létajícího talíře, který 
v sobě ukrýval poselství s voláním o po-
moc, které napsal mimozemšťan Wejdík, 
obyvatel planety Goloke. Jeho planeta 
čelí ekologické katastrofě. Děti postupně 
nacházely nové vzkazy, ve kterých se se-
známily s některými problémy, které trápí 
Wejdíkovu planetu. Těmito problémy byl  
například nahromaděný odpad, kyselé 
deště, hynutí zvířat, plýtvání elektrickou 
energií a vodou. Děti se s problémy nejen 
seznámily, ale učily se je řešit a také jim 
předcházet. Mimo jiné rozvíjely své fy- 
zické a psychické schopnosti, kreativitu  
a vzájemnou spolupráci.
V rámci programu kurzů jsme zařadili také 
příměstský přírodovědný kurz pro děti 
z mateřské školy na téma Putování za zá- 
zraky přírody. Pro velký zájem z řad ro-
dičů jsme původní počet dvaceti účast-
níků nakonec navýšili a tak ekocentrem 
znělo dvacet devět hlásků rozdělených do 
tří skupinek. I když nejmladší účastníci 

LETEM SVĚTEM O MALAJSII, 
INTERAKTIVNĚ, POD STŘECHOU TRKMANKY

DĚTI, LÉTO, PRÁZDNINY, PŘÍRODA

Z TIC…
VELKÉ PAVLOVICE SLAVÍ 
U TURISTŮ ÚSPĚCH

Hustopečské náměstí, 
start i cíl 
Nutno ještě zmínit, že jako v předchozích 
létech byla i letošní, devátá Expedice Kra-
jem André, zahájena a poté také ukončena 
na Dukelském náměstí v Hustopečích. Na 
start se přijeli osobně podívat i někteří sta-
rostové obcí, na kterých rozšířená, nyní již 
41 km dlouhá cyklotrasa Krajem André, leží 
(Hustopeče, Starovičky, Velké Pavlovice, 
Bořetice, Vrbice, Kobylí, Němčičky, Horní 
Bojanovice a Kurdějov). Nechyběl ani také 
už stálý, vzácný a milý host, možná s troškou 
nadsázky řečený maskot expedice, Martina  
Štěpánková, trojnásobná mistryně světa v kra- 
sojízdě.

Lákavá soutěž 
o hodnotné ceny
Ten, kdo projel po výběru ze čtyř možných 
alternativ tras alespoň pěti razítkovací-
mi místy, byl oprávněn se v cíli zúčastnit 
slosování razítkovacích průkazů o hodnot-
né ceny. A tak několik šťastlivců odjíždělo  
z letošní Expedice Krajem André nejen  
s úžasným společenským a vinným zážit-
kem, s euforickým pocitem, že pro sebe pro-
střednictvím sportu něco bohulibého uděla-
lo, ale také s pěkným dárkem!

Tak to už stojí za to, šlápnout do pedálů! 
Co říkáte?
Na příštím jubilejním 10. ročníku Expedi-
ce Krajem André 2015 na shledanou!

... na úplný konec něco málo ze statistiky
Letošního IX. ročníku Expedice Krajem 
André se zúčastnilo dle registrační listiny  
a sdělení organizátorů na startu 
– 433 dospělých, 25 dětí a odhadem 100 až 
150 neregistrovaných.
Suma sumárum okolo šesti stovek milovníků 
cyklotoulek na jihu Moravy!

Karolína Bártová

Že vám tyto stavby připomínají sklípky na 
Vrbici? U nás plné vína, v Malajsii na mor-
bidnější způsob, plné kosterních pozůstat-
ků! Jedná se o hrobky zdejších lovců lebek.

Kraj André je určen úplně každému, 
handicapované borce nevyjímaje!

Prázdniny na Trkmankce? To byl prostě 
„tanec“!

Ale i skvělé poobědové „lehárko“ :-).

Nejmenší drobotina nadšeně vymetla 
všechna zdejší dětská hřiště.

kurzu oslaví své třetí narozeniny teprve 
v prosinci, zvládly to všechny děti na jed-
ničku… a také samozřejmě lektoři. Každá 
skupinka absolvovala pohybové a příro-
dovědné hry odpovídající svému věku, děti 
zkoumaly, poznávaly, tvořily a objevovaly 
zázraky přírody.
Letních přírodovědných kurzů se zúčast-
nilo celkem 109 dětí. Jejich rozzářené 
tváře a štěbetání rodičům, když si je vy-
zvedávali, bylo pro nás známkou, že se jim  
u nás líbilo a strávily zde pěkné prázdni-
nové dny. Těšíme se na ně také v průběhu 
roku, kdy připravujeme nové aktivity a sa-
mozřejmě zase v příštím roce na některém 
z přírodovědných kurzů.
Na viděnou se těší zaměstnanci Ekocent-
ra Trkmanka

Bc. Zita Dvořáková, MSc; 
vedoucí příspěvkové organizace

Expedice Krajem André je, jak dává sám 
název tušit, i o víně. A proto není od věci 
vzít si malou „opičku“ rovnou sebou :-)!

PODEVÁTÉ KRAJINOU ANDRÉ, 
POPRVÉ PŘES PENZION ANDRÉ
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Rozhledna Slunečná si našla své pevné místo v itineráři školních výletů.

O tom, že se ve Velkých Pavlovicích koná 
Meruňkobraní, nebylo pochyb. Do dáli 
oranžovou zářící poutač zval na sladké 
pokušení, včetně sličných kuchařek meruň-
kových knedlíků!

Zmátl vás kotel po mase vonící? Sladké meruňkové mámení nabídlo i slané alternativy, 
pochutnat si bylo možné na speciálním guláši na meruňkách.

ROZHLEDNA SLUNEČNÁ, CESTY ZAJEČSKÝCH PRVŇÁČKŮ CÍL!
Žádný aquapark, dinopark, lanopark či 
Bongo hala. Komerčních taháků, přede-
vším nemalých peněz z kapes, už máme 
dost! „Což takhle vyrazit si na Sluneč-
nou? Ze Zaječí to máme co by kamenem 
dohodil!“ ….napadlo letošní prvňáčky ze 
ZŠ Zaječí s paní učitelkou Zemanovou. 
Od nápadu k samotnému výletu nebylo 
daleko, uskutečnili jej o krásném sluneč-
ném pondělí 23. června 2014. Vězte, na 
Slunečné se jim ohromně líbilo!

Paní učitelka malým žáčkům připravila 
bohatý program. Pobavili se o samotné 
rozhledně, dověděli se, kdy byla vybu-
dovaná, kolik čítá metrů, při výstupu na 
vrchol si sami na vlastní nožky i hlavičky 
přepočítali kolik že schodů má, ukázali si 
a vyjmenovali sousední obce a vzpomněli 
i na řadu dalších rozhleden v okolí. Vždyť 
samotné Zaječí má hned dvě, Dalibora  
a Maják! A na dohled je rozhledna Kraví 
hora nad Bořeticemi.

Všechny jmenované rozhledny si našli na 
předem pečlivě připravených mapách. Kdo 
dával pozor a bedlivě naslouchal, byl krá-
lem tzv. „slepé mapy“. S tou se prvňáčci 
setkali pod Slunečnou zcela poprvé a věřte 
či ne, zaznačování velkopavlovické, boře-
tické a obou zaječských rozhleden jim ne-
dělalo žádné problémy. 

Vše zvládli na jedničku! Známky jsou však 
už uzavřené a tak místo jedničky do notýs-
ku dostali malý balíček plný překvapení  

a dárečků z velkopavlovického turistické-
ho informačního centra.

Co by to byl za výlet bez pořádné svačiny, 
zmrzliny a nákupu dárečků? O nic nebyly 
děti ochuzeny. Pod Slunečnou byl otevřen 
kiosek plný laskomin a drobných suve-
nýrů a všude okolo? Ohromný „plac“ jako 
stvořený pro malování křídou. Toho děti 
bohatě využily a vytvořily zde úžasnou ob-
razovou galerii s dílky na téma „Léto“. 

Děti přijely ze Zaječí do Velkých Pavlovic 
autobusem a domů se vrátily vlakem. Ces-

tou na zastávku si ještě zazpívaly u kap- 
ličky sv. Urbana a pohrály se v parčíku  
u vlakové zastávky. 

První školní výlet malých prvňáčků byl 
super a my, pracovníci Turistického infor-
mačního centra ve Velkých Pavlovicích, 
jsme velmi potěšeni a možná i trošku pyš-
ní, že si jako cíl vybrali právě naši rozhled-
nu Slunečná. 

V silné konkurenci všech komerčních, his- 
torických či přírodních lákadel, kterých je 
v okolí více než dost, jsme obstáli.

Karolína Bártová, TIC Velké Pavlovice

Dokonce natolik vzácným, že si zaslouží 
náročnou výuku a předávání coby obrovské 

vzácnosti, či chcete-li pokladu, z genera- 
ce na generaci? Bavíme-li se o žehlení 

ŽEHLENÍ ŘEMESLEM A UMĚNÍM? krojových sukní velkopavlovického dívčí-
ho svátečního kroje, jednoznačně ano. 
Správně vyžehlit naškrobené sukně k ho-
dovnímu veselí vyžaduje spousty času, ne-
konečnou trpělivost, pečlivost, zkušenost 
a především vynikající školu. 

Ta ve Velkých Pavlovicích naštěstí nechy-
bí. Je až zázrakem, že se v dnešní moder-
ní uspěchané době najdou mezi mladými 
lidmi nadšenci, kteří láskyplně a s notnou 
dávkou zápalu nadále udržují lidové tradice. 
Patří mezi ně i paní Žaneta Buchtová a její 
velmi mladinká žačka Nikolka Kynická. 
Paní Buchtová je v žehlení krojových suk-
ní uznávaným profíkem a proto neváhá  
a ráda se o svou zálibu podělí. O nastupu-
jící generaci „žehliček“, tedy snad proza-
tím, nemusíme mít obavy! 

Karolína Bártová
Žaneta s Nikolou v pracovním zápalu. Udržování tradic sebou nese nemálo práce, 
ale i nadšení a radosti z povedeného dílka!

Invaze!
Přesně toto slovo jedinečně vystihuje 
historicky první ročník skvělého, sladce 
a po ovoci vonícího, Velkopavlovického 
meruňkobraní. Akce se zrodila ve Velkých 
Pavlovicích, přesně tam, kde se těmto 
oranžovým lahodným plodům tolik daří. 
Ne nadarmo jsou právě Velké Pavlovice 
nazývány městem meruněk a není náho-
dou, že právě zde byla vyšlechtěna jedna z 
nejoblíbenějších, nejkvalitnějších a nejžá-
danějších odrůd s názvem Velkopavlovic-
ká meruňka.

Přetlak...
...a to všeho, co si na takové akci dovedete 
jen představit. Branou se valila nekoneč-
ná masa návštěvníků, nesčetná řada stán-
ků nabízela spousty představitelných i ne-
představitelných pochoutek, nápojů, vín  
a rozličných výrobků, jež měly výhradního 
společného jmenovatele – meruňku. 

Pečené, vařené, smažené, pev-
né i tekuté, sladké i slané…

Bohaté „oranžové“ menu nabízelo v drtivé 
většině sladkosti. Prim hrály dle očekávání 
typické kynuté knedlíky, v těsném závěsu 
buchty, šátečky z listového těsta, marmelá-
da, přesňáky, žemlovka, rýžový nákyp… Ale 
našla se zde i „slaná“ alternativa pozdního 
sobotního oběda, třeba speciální guláš na 
meruňkách. Dokonce i víno zde bylo me-
ruňkové! Děti či abstinenti pak mohli svla-
žit hrdlo osvěžujícím vychlazeným meruň-
kovým koktejlem nebo moštem. 

U stánků se tvořily fronty mlsných netr-
pělivých meruňkomilců, kteří v rukou dří-
mali nákupní žetonky a přemýšleli, co si 
dát první! Kulatou měnu se znakem města 
si obstarali po zaplacení zcela symbolické-
ho vstupného u pokladny, jeden žeton se 
rovnal deseti korunám. To vše proto, aby 
se pořadatelé nedostali do křížku s hygie-
nickými předpisy a nemanipulovali s jíd-
lem a současně s penězi. 

ORANŽOVÉ ŠÍLENSTVÍ, PO MERUŇKÁCH 
SE JEN ZAPRÁŠILO

Laskominy zmizely 
před očima…
Malinkou chybičkou na kráse celé akce 
byla skutečnost, že se přímo úměrně k ná- 
růstu počtu návštěvníků a kulminaci je-
jich bezbřehého apetitu bleskurychle úži-
ly porce veškerých nabízených pochutin. 
Zhruba za dvě hodiny byly takřka všechny 
dobroty přesunuty z prodejních pultů do 
meruňkami a cukrem proložených žalud- 
ků nasycených účastníků. Co naplat, hlad  
a chuť byly větší, než si vůbec organizátoři 
dokázali představit. 

Jedni to brali jako tristní, druzí s optimis- 
tickým úsměvem na tváři. Ocenili pěkný 
kulturní program, příjemnou atmosféru, 
možnost prohlédnout si labyrint Vinných 
sklepů Františka Lotrinského, ochutnat 
zde ze spousty vynikajících vín a nebo se 
podívat na výstavu obsáhlé kolekce odrůd 
meruněk, která tu byla připravena speciá- 
lně jen pro tento „oranžový“ den. 

KULTURA
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Při pohledu na tento snímek není pochyb, 
že knedlíky zachutnaly!

Soutěžící a pořadatelé soutěže O nejlepší ovocný knedlík 2014, která se konala v rámci 
I. Velkopavlovického meruňkobraní.

Ti, pro které už prostě nezbylo, dostali 
jako satisfakci vstup na akci zdarma a také 
co by dárek Meruňkovou kuchařku plnou 
ověřených meruňkových receptů. Slib do 
dalšího ročníku od organizátorů – s pří-
pravou pokrmů notně přitvrdíme :-)!

Knedlíkové klání, „gule“ 
uvařili i velkopavlovičtí…
I. ročník Meruňkobraní byl zpestřen pres- 
tižní soutěží profesionálních i místních 
kuchařů o „Nejlepší ovocný knedlík 2014“. 
Tuto akci zorganizoval spolek z.s. Gastro-
nomia Bohemica a Město Velké Pavlovice 
pod záštitou ministra zemědělství, agen-
tury pro cestovní ruch Czech Tourism  
a starosty města Velké Pavlovice.

Je skvělé, že se knedlíkového klání zúčast-
nilo také trio statečných z našeho města. 
Všanc přísné porotě předložili, jak se říká 
po našem gule, knedle či pěry s marhulama, 
paní Marta Buchtová, pan Oldřich Fůkal 
ml. a pan Michal Hiadlovský, který je pro-
fesionálním kuchařem ve zdejším Penzionu 
André. Jejich knedlíky byly vynikající, jen se 
na jazyku rozplývaly! Naši to prostě umí!

Nechyběla ani osvěta, tanec, 
zábava, dokonce i děti si 
měly kde hrát…
Akce však nebyla jen a jen výhradně o jíd- 
le. Prostor se zde našel také pro osvětovou 
přednášku profesora Dr. Ing. Borise Krš-
ky ze Zahradnické fakulty Lednice Men-
delovy univerzity Brno, který seznámil pří- 
tomné s novými trendy pěstování tohoto 

specifického ovoce a také se 
zcela novými netradičnými 
odrůdami.

Nechyběla ani živá hudba 
v podání místních countrystů 
Colorado, tanec, jež svým 
temperamentním vystoupením 
rozjeli naši Přátelé country, 
výtvarná dílnička pro děti a také oprášené 
„staronové“ venkovní hry. No považte, kdy 
jste naposled viděli děti házet „kroužky“?

První Velkopavlovické meruňkobraní 
bylo vskutku pro každého. Doufáme, 
že se všem líbilo, že všichni účastníci 
odcházeli nasyceni a spokojeni a ti, na 
které se už bohužel nedostalo, přivřeli 
shovívavě oko nad nedostatky, které 
sebou takřka vždy premiéra obdobné 
akce přináší. 

Děkujeme za pochopení a za rok nad 
talířem plným meruňkových dobrot na 
shledanou!

Karolína Bártová

K mání byly také pochoutky zcela ne-
tradiční, třeba překvapivá kombinace 
zeleniny a ovoce – bramborové přesňáky s 
meruňkovou marmeládou. I po nich se jen 
zaprášilo!

Gastronomia Bohemica, 
5. července 2014 
V soutěži o Nejlepší ovocný knedlík 2014, 
jejíž první ročník se uskutečnil v sobotu  
5. července ve Velkých Pavlovicích na jižní 
Moravě, vyhrál klasický český kynutý kned-
lík plněný malinami. Jeho autorem byl ku-
chař-amatér Zdeněk Kupec, reprezentující 
pražskou cukrárnu Václavská pasáž. Získal 
celkem 123 bodů - ze 140 možných - porazil 
tím dalších 11 soutěžících z celé ČR.

Kynutých knedlíků bylo z hodnocených 23 
vzorků nakonec vůbec nejvíce – celkem 12. 
A obsadily i příčky nejvyšší. Druhé místo 
vybojoval Jan Dvořáček z Prahy za knedlík 
borůvkový, ale naprostým překvapením 
bylo místo třetí. To získala teprve pětiletá 
Ella Suchánková z Brna s knedlíkem pl-
něným nektarinkami s karamelem. Bronz 
pro tuto velmi šikovnou malou kuchařinku 
je nejlepším důkazem, že sedmičlenná po-
rota dostávala vzorky k posouzení napros-
to anonymně, rozhodovala opravdu jen 
chuť a kvalita.

V SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ OVOCNÝ KNEDLÍK 2014 
TO VYHRÁLY MALINY

Soutěžilo se o jakýkoliv nejlepší ovocný  
knedlík, tj. nebylo určeno, jaký má být  
- z jakého těsta, jaká ovocná náplň... Do-
konce bylo jedno, zda šlo o ovoce čerstvé, 
či již kompotované, sušené apod. Akce se 
sice konala v době Meruňkobraní, ale kre-
ativitě se meze nekladly. I proto se nako-
nec asi meruňkový knedlík nevešel ani na 
stupně vítězů a – ač jich bylo nakonec cel-
kově nejvíce – nejlepší meruňkový vzorek 
skončil až čtvrtý.

Akce, jejímž pořadatelem byl spolek Gas-
tronomia Bohemica z.s. a Městský úřad 
Velké Pavlovice, byla přístupná všem ku-
chařům, kteří se přihlásili - profesioná-
lům i amatérům, studentům gastronomie, 
školním kuchařkám, hospodyňkám, které 
rády vaří. Neplatilo se žádné startovné.

Jedinou podmínkou bylo dodat v den sou-
těže svůj soutěžní vzorek knedlíků do míst-
ního zámečku - Ekocentra Trkmanka. Tam 
pak po 13. hodině zasedla sedmičlenná 
porota v čele s Ing. Janou Sombergerovou, 
MBA (fundovaná odbornice, absolventka 

vysoké hotelové školy a profesionální som- 
meliérka – dáma s vytříbenými chuťo- 
vými buňkami) a začala ochutnávat a hod-
notit. Knedlíky byly porotě samozřejmě 
podávány teplé (nahřívání v konvekto-
matu) a každý soutěžící je mohl připravit  
a doplnit/posypat čím a jak chtěl. Samot-
ná distribuce vzorků k porotě pak už byla 
samozřejmě zcela anonymní.

Po 17. hodině se pak výsledky soutěže staly 
veřejnými a za zvuků fanfár proběhlo slav-
nostní vyhlášení vítězů. Ti úplně nejlepší 
vyhráli zájezd a současně byli oceněni di-

plomem a kuchařkou vydanou spolkem 
Gastronomia Bohemica. Odměněn pa-
mětním diplomem ale byl nakonec každý, 
kdo se soutěže zúčastnil. A zbylých soutěž-
ních knedlíků, které nezkonzumovala po-
rota, se nakonec ujala veřejnost přítomná 
na Meruňkobraní.

Knedlík – česká klasika
„Cílem spolku z.s. Gastronomia Bohemica 
(GaBo) je propagace regionálních potra-
vin, regionální gastronomie a propagace re- 
gionálního cestovního ruchu. A zde se snou-
bí právě všechny tyto aspekty,“ odpovídá na 
otázku o smyslu celé akce Ing. Pavel Fra-
něk, prezident z.s. Gastromia Bohemica. 

A navíc - český knedlík má podle něj svoji 
dlouhou tradici. Ve své podobě, tj. šišky, 
byl znám již v 9. století a stal se typicky 
českou přílohou, která je nezaměnitelná. 
I proto se stal vyhledávaným ze strany 
turistů. „Ale především je navýsost regio-
nálním pokrmem a zaslouží si svoji pozor-
nost,“ říká hrdě o knedlíku Pavel Franěk.

Velkopavlovické 
meruňkobraní 2014
Jak již bylo řečeno, spolu s Gastronomií 
Bohemica bylo pořadatelem akce město 

Velké Pavlovice. Soutěž se stala součástí 
prvního ročníku víkendových slavností 
Velkopavlovické meruňkobraní 2014. „Víno 
a meruňky“, toto příznačné spojení s Vel-
kými Pavlovicemi - podle slov starosty 
města Pavla Procházky – k sobě po staletí 
neodmyslitelně patří. Jeden druh meruňky 
je dokonce registrován jako Velkopavlovic- 

ká meruňka a i to je důvod proč město aspi-
ruje stát se metropolí ovocných knedlíků.
Akce se konala pod záštitou ministra ze-
mědělství, agentury pro cestovní ruch 
CzechTourism a starosty města Velké Pav-
lovice. 

Zdroj: www.gastronomia-bohemica.cz

První ryze prázdninová sobota, akcemi pří-
mo nabitá, která letos připadla na svátek  
5. července 2014, byla v našem městě za-
hájena sportovně. Už po čtvrté zde uspo-
řádalo Vinařství Reichman & Reichman 
krásný cyklovýšlap po viničních tratích  
a viničních horách v okolí Velkých Pavlovic.

Od rozhledny Slunečná se na fyzicky ná-
ročný cyklovýšlap s příznačným a výstiž-
ným názvem HOREM KOLEM DOLEM 
vydalo téměř osm desítek zdatných cyklis-
tů odhodlaných poznat místa, kde se rodí 
věhlasné velkopavlovické víno.

Již počtvrté otevřeli velkopavlovičtí vinaři 
své sklepy nočním návštěvníkům. V sobotu 
5. července 2014 od pěti do půlnoci mohli 
všichni milovníci dobrého vína navštívit té-
měř dvacítku vinných sklepů a vychutnávat 
si nejen vynikající bílá, rosé a červená vína, 
zanotovat si s Hudeckou muzikou Ondřeje 

HOREM KOLEM DOLEM, PO STOPÁCH ZROZENÍ VÍNA

V „ORANŽOVÝCH“ SKLEPECH UŽ POČTVRTÉ A ZASE POTMĚ

Den byl hned od rána příjemně teplý, a tak 
jedna jediná přeháňka, která účastníky 
zastihla, nemohla nikomu pokazit zážitek 
z cesty mezi vinicemi zpestřený ochutnáv-
kami vín, jež se rodí právě na vinicích ko-
lem cesty. 

Cyklovýšlap byl ukončen ve Vinařství Re-
ichman & Reichman, kde bylo pro účast-
níky připravené grilované maso či klobásy  
a samozřejmě i přátelské posezení nad 
skleničkou osvěžujícího a lahodného vína. 

Věra Procingerová

Vinklera, ale také zažít a poznat „genius 
loci“. Na nejstarší akci místního občan-
ského sdružení Víno z Velkých Pavlovic se 
vinaři rok od roku připravují pečlivěji a to 
se jim jednoznačně zúročuje ve zvyšujícím 
se počtu účastníků. Jak sami vinaři uvádějí: 
„Je potěšující, kolik mladých lidí na ote-

Výtečné víno z velkopavlovických tratí 
chutná vždy, ať je horko nebo lehká 
dešťová sprška!

vřené sklepy jezdí. Snad to znamená, že 
víno si našlo cestu i k mladé generaci.“

Nezapomínejte tedy na doporučení lékařů, 
dbejte na své zdraví a zakončete každý den 
skleničkou lahodného vína!

Věra Procingerová



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJVELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

14 15

4

2014

4

2014

V sobotu 19. července 2014 pořádala vel-
kopavlovická krojovaná chasa tradiční Za-
hrávky hodů, které se konají každoročně 
vždy čtyři týdny před samotnými krojovaný-
mi hody, tentokrát netradičně ve Vinařství  
Baloun. Možná že i nezvyklé a neotřelé pro- 
středí přispělo k úspěchu akce. Navzdory 
tropickému počasí se všichni výborně ba-
vili a tančili až do časných ranních hodin.

Jako vždy, měla i letos chasa připraveno 
bohaté občerstvení včetně dostatečného 
množství višňáku. Tento místní specifický 
a tradiční nápoj připravují stárci vždy spe-
ciálně na Zahrávky.

Kromě taneční zábavy s dechovou hudbou 
Zlaťulka proběhla i oficiální volba stárků, 
sklepníků a kárníků, čímž byly pomyslně 
odstartovány náročné hodovní přípravy 
počínaje úklidy, pokračujíce pečlivým chys- 
táním krojů a konče pečením výborných 
hodovních koláčů.

Velkopavlovická chasa tímto velmi děkuje 
Radomilu Balounovi za velkorysou pod-

Již tradičně představili amatérští foto-
grafové z Velkých Pavlovic a jejich další 
kamarádi svou každoroční výstavu v Zá-
horském osvětovém středisku v Seni-
ci. Do partnerského slovenského města 
se přestěhovaly fotografie, které jsme 
vystavovali ve Velkých Pavlovicích letos  
v dubnu a které tvoří společnou výstavu  
s názvem „Zastavený čas“.

Na vernisáž se tentokrát zástupci 19 vy-
stavujících fotografů vydali v sobotu  
28. června, těsně před letní prázdnino- 
vou a dovolenkovou sezónou. Velké 
poděkování patří i dalším velkopavlovic-
kým občanům, kteří se s námi na celo-
denní výlet do Skalice a Senice vypravili 
a kteří také naše fotografy na vernisáži 
výrazně podpořili.

Díky nabídce dr. Krištofové, ředitelky 
ZOS Senica, jsme si mohli zdarma pro-
hlédnout výstavu fotografických prací 
oceněných v krajské soutěži neprofesio- 
nálních fotografů AMFO 2014 v Zá-
horském muzeu ve Skalici, prošli jsme 
nejznámější trasu prohlídky historické 
Skalice a odměnili jsme se zmrzlinou  
v cukrárně na skalickém náměstí. Potěši-
lo nás, když jsme zjistili, že Michal Kriš-
tof získal v kategorii barevné fotografie 
autorů do 21 let ocenění právě na kraj-
ském AMFU 2014 za snímky z vinařské 
uličky pod Starou horou, které vyfoto-
grafoval v našem městě loni na podzim.

Primátorovi Senice vděčíme za finanční 
prostředky na pohoštění v soukromém 
minipivovaru Štramák v Senici, Radě 
města Velké Pavlovice pak za bezplatné 
poskytnutí autobusu pro hezký výlet.

Pokud vás umění fotografie zajímá, mů-
žete se spolu s námi těšit na reciproční 
výstavu fotografií členů Fotoklubu při 
ZOS Senica, kterou představíme ve Vel-
kých Pavlovicích na podzim.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

ZAHRÁVKY ODSTARTOVALY HODOVNÍ PŘÍPRAVY

VELKOPAVLOVICKÁ 
VÝSTAVA ZAZÁŘILA 
V SENICI

poru ve formě bezplatného poskytnutí are-
álu firmy na pořádání Zahrávek hodů.

Stárci a stárky
Jan Schäfer – Lenka Michnová
Jaromír Hasík – Sára Bezoušková
Jakub Procinger – Simona Svozilová
David Pohl – Kristýna Kostrhunová
Sklepníci a sklepnice
Martin Svozil – Nikola Kynická
Radek Možný – Kateřina Kocmanová
Filip Cvan – Iva Jilková
Matěj Kynický – Aneta Janovská
Kárníci
Lukáš Doležal
Ladislav Bednařík
Čestný kárník
Josef Dubina

Novopečení stárci se s celou velkopavlovic-
kou chasou již nyní těší na vaši hojnou pod- 
poru a účast o Velkopavlovických hodech 
2014!

Věra Procingerová

Večerní „oranžové“ sklepy praskaly ve švech, víno prostě „táhne“ davy.

Stále populárnější fotografie si našla přední 
místo v žebříčku hobby mnoha z nás. 
Díla amatérů jsou mnohdy od profesionálních 
snímků k nerozeznání. 

Jirka & Jirka Márovi v africké Namibii.

Arnošt Vašíček

Hodovní veselí zahajují každoročně Zahrávky, letos se netradičně konaly v prostorách 
Vinařství Baloun.

Spisovatele, scénáristu a známého řešitele 
záhad Arnošta Vašíčka budeme moci při-
vítat ve výstavním sále na Městském úřadu 
ve Velkých Pavlovicích ve čtvrtek 23. října 
2014 od 17.00 hodin. 

Všestranný autor během svých cest za zá- 
hadami navštívil řadu tajuplných zemí  
a míst. Svou pozornost věnuje také lidem 
z kmenů, které patří k nejstarobylejším 
na světě: na Borneu, Srí Lance, Mali, Ma-
dagskaru nebo třeba na Sumatře. Může 
vyprávět o tajuplném zvířeti sachamama  
z Peru, o tajemných trpasličích bytostech 
na Jávě, návštěvě zapovězené jeskyně na Fi-
dži, o setkání s marockými mágy kouzel- 
níky, o hledání přítomnosti mimozemských 
civilizací na Zemi, o pátrání po tajemství 
Ďáblovy bible.

Milovníci televizních seriálů znají Arnošta 
Vašíčka jako autora a scénáristu dvou zná-
mých seriálů vysílaných Českou televizí 
Praha s názvy Planeta záhad a Setkání  
a tajemnem. Původně knižní dílo Strážce 
duší bylo také zfilmováno do podoby oblí-
beného seriálu.

Cestovatel, spisovatel a fotograf Jiří Mára 
s rodinou přijede do Velkých Pavlovic  
ve čtvrtek 20. listopadu 2014 a bude to již 
potřetí, kdy se setká se svými příznivci ve 
výstavním sále městského úřadu. Vyprá-
vět tentokrát bude o své cestě po africkém 
kontinentu, besedu s názvem „JAR, Na-
mibie, Botswana a Zimbabwe“ doplňuje 
následně vydaná společná kniha Tajuplná 
Afrika.

Jako vždy se při vtipné a zajímavé projekci 
dovíme, jak se dá neznámými končinami 
černého kontinentu cestovat na vlastní 
pěst - terénním autem divočinou i pouští 
- a přitom spát ve stanech. Společně na-
vštívíme Kapské Město i hliněnou vesnici 
tradičně žijících Himbů. Budeme stát tvá-
ří v tvář divokým zvířatům, zatají se nám 
dech ve sloním obklíčení a snad přežijeme 
i kousnutí šestimetrovým hadem. Podí-
váme se na největší písečné duny světa  
i hřmící masy Viktoriiných vodopádů.

„A mám je všechny,“ řekne nám asi na zá-
věr setkání mladší Jirka Mára po vyprávě-
ní o cestě své rodiny ze subsaharské Afri-
ky. Nemyslí ani tak tmavé krasavice, jako 
všechny obydlené světadíly, které postup-
ně v průběhu pěti let rodina Márova na-
vštívila. V našem městě vyprávěl Jiří Mára 
o Novém Zélandu a o dva roky později také 
o Japonsku.

Městská knihovna Velké Pavlovice, která  
s firmou Indeart s. r. o. Bořetice tato setká-
ní pro velkopavlovické občany připravila, 
může jenom věřit, že na obě besedy přijde 
co nejvíce zájemců. Výběr se zaměřil na 
jednoho již u nás známého a oblíbeného 
hosta, na straně druhé pak na spisovatele, 
kterého jsme dosud neměli možnost vidět, 
ale jehož jméno má v české kultuře dlou-
hodobě skvělý zvuk.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

SETKÁNÍ SE ZAJÍMAVÝMI LIDMI V PODZIMNÍ KULTURNÍ SEZÓNĚ

Letošní soutěž se bude jmenovat „Hledá-
me správné knihy“. S cílem osladit trošku 
mladším dětským čtenářům začátek škol-
ního roku vyhlašuje Městská knihovna 
Velké Pavlovice od 1. září soutěž, doufá-
me, že i letos bude pro děti zábavná.

V roce 2011 jsme soutěžili o nejlepší vy-
právění na téma „Moje babička“, v roce 

ZAČÁTEK ZÁŘÍ – V KNIHOVNĚ VŽDYCKY SOUTĚŽÍME
2012 to byla výtvarná soutěž „Namaluj 
naši knihovnu“, v loňském roce využila 
knihovna svých webových stránek a děti 
soutěžily na téma „Poznej uveřejněné ukáz-
ky z knihy“.

Letošní soutěž si klade za cíl, aby se děti 
učily samy si vyhledávat v knihovně kníž-
ky, které je zajímají, a současně aby se do-

vídaly zajímavé  
informace o svém 
městě. Knihovnice 
vloží 10 zajímavých informací do některé 
z 80 dětských knih. Seznam knih po-
chopitelně dostanou v případě zájmu děti  
k dispozici. Každý dětský návštěvník, kte-
rý některou informaci objeví, bude odmě-
něn hezkou cenou.
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Na zahájení soutěže budou děti upozor-
něny na webových stránkách města, vyvě-
šenými letáky v knihovně i ve vývěskách 
města, informace budou mít k dispozici 
také ve školní družině. Pevně doufáme, že 
děti v sobě ještě mají dost hravého a sou-
těživého ducha a že si do knihovny přijdou 
pro pěknou výhru.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

ce jen s prostředím školy trochu seznámí. 
V mateřské škole se může účastnit zápisu  
a také do školky a jejího chodu nahlédnout.

2. Dítěti lze také číst před spaním příběhy 
zaměřené na zpracování situací nástupu 
do nových prostředí, které mají terapeu-
tické účinky nebo si je tvořivější rodiče 
mohou vymyslet sami, je třeba, aby měly 
dobrý konec a vystihovaly řešení obav, kte-
ré jejich dítě má a pochopení k nim. 

3. Další možností, jak dítě připravit k dob-
rému zvládnutí situace je pozitivní stimu-
lace a pozitivní motivace. Mluvíme s dítě-
tem v duchu toho, že jeho obavy chápeme, 
a snažíme se mu ukázat to dobré, na co se 
může těšit ve školce, i to, na co se může 
těšit po školce/škole, až se spolu uvidíme. 
U dětí v MŠ je možné, aby si braly sebou Vítězný obrázek roku 2012 nakreslila 

Eliška Otřelová.

Eliška Tomková, majitelka módního studia, 
chce ve svém salonu ve Velkých Pavlovicích 
na podzim uspořádat seminář pro ženy ve 
věku kolem padesátky a výš. Při své práci  
s klientkami si totiž všimla, že jim často chy-
bí odvaha či sebevědomí a zbytečně brzy se 
vzdávají svého ženského půvabu i aktivního 
životního stylu. 

„Chtěla bych ženám ukázat, že padesátka 
je skutečně plus a tahle etapa ženám nabízí 
spoustu možností. Jsou už zralé osobnosti, 
mají co ukázat a není třeba se začít stylizo-
vat do babiček. Svět módy ale prezentuje 
zejména mládí a ženy si pak v určitém věku 
přestávají být jisté, co ze současných trendů 
si vybrat. Právě jim je náš seminář určený 
a nabídne jim odpovědi na to, jak pečovat 
o sebe a svoji fyzickou a duševní pohodu. 
Bez ní je totiž práce sebelepšího návrháře 
marná“, řekla Eliška Tomková, majitelka 
studia.

Sama paní Tomková si připravila téma sty- 
lingu a chce s dámami probrat, jaké by 
mohly volit barvy a střihy, čeho se raději 
vyvarovat a co naopak klidně zkusit. Paní 

PADESÁT JE PLUS – SEMINÁŘ ŽIVOTNÍHO 
STYLU V ELISHA MODE

Muzikářová, majitelka kosmetického stu-
dia Vanilia, se pak zaměří na líčení a jak jeho 
pomocí trochu ošálit věk. Předvede i ukázky 
chyb, které naopak na věku přidávají. Vý-
živová poradkyně Dagmar Sedlářová pro- 
bere specifika výživy v tomto věku a pora-
dí dámám, jak zdravě a dobře jíst a přitom 
nepřibírat. Z tématu vztahů a komunikace 
pak dostane příležitost téma manipulací  
a metody, jak se nenechat druhými využívat 
na úkor svých potřeb a zájmů.

Pokud se vám nápad líbí, napište paní Tom-
kové o svém předběžném zájmu o účast na 
elisha@elisha-mode.cz. Cena workshopu 
bude zaváděcí a velmi příznivá, a pokud se 
sejde dostatek zájemců, vypíše se první pod- 
zimní termín.

Eliška Tomková, www.elisha-mode.cz

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO

Ideální věk pro nástup, a to mi asi potvrdí 
i mnoho učitelek v mateřské škole, je věk 
kolem 4 let. Když ale nejsou jiné možnos-
ti, a i okolnosti jsou proti (nástup do práce 
apod.), bohužel i dítě méně připravené do 
MŠ prostě musí (pokud si rodiče péči o své 
dítě nezařídí jinou formou).

Ideální je, pokud si dítě na děti i skupi-
nové dění může zvykat. V našem městě 
je možnost s malými dětmi navštěvovat 
TRDLOHRÁTKY - pravidelná setkání dětí 
s maminkami se v minulém školním roce 
konala v budově ZUŠ.

Poprvé do základní školy?
Zde je situace už poněkud příznivější. Děti, 
které mohly mít potenciální problémy  
s nástupem do ZŠ, mohou mít odklad škol-
ní docházky a lépe se na situaci nástupu do 
školy připravit – sociálně i emočně vyzrát. 

Na základní škole se tak spíše objevuje 
méně adaptačních potíží, ale samozřejmě 
se objevují.

V obou případech při nástupu do ZŠ i MŠ 
se u dětí může objevovat bolení bříška, 
ranní pláč a podobně. To vše je znakem 
adaptačních obtíží, pokud se objevují zmí-
něné projevy v začátcích docházky.

A teď je otázka, co s tím?
1. Příprava - je dobré citlivé dítě na změny 
připravit. Hrát si s ním příkladně na ško-
lu/školku, aby vědělo, co ho čeká. Navští-
vit toto zařízení před nástupem dítěte, aby 
se podívalo, jak to tam vypadá. Dopřát mu 
možnost pomalého rozjezdu a postupného 
zvykání, netlačit ,,na pilu“. 

V naší základní škole probíhá již několik let 
přípravný kurz ,,Školička“, kde se dítě pře-

HURÁ DO ŠKOLY A DO ŠKOLKY

Začíná nový školní rok. Pro některé děti 
znamená nový začátek, protože popr-
vé vstupují do mateřské nebo základní 
školy. Každé dítě, v závislosti na věku  
i povaze a různých jiných faktorech, se 
s takovou situací vyrovnává různě. Ně-
které děti se těší, jiné se netěší. Otázkou 
je, jak jim pomoci, aby zvládli tuto no-
vou situaci a změnu co nejlépe.

Poprvé do mateřské školy? 
Rodiče, kteří nemají možnost, aby dítě 
trávilo čas také s někým jiným, než s ni- 
mi, jsou při vstupu dítěte do MŠ trochu 
v nevýhodě. Dítě je na ně často hodně 
vázané a změna pro ně může být výraz-
nější. Zvláště, pokud je menší. Ne každé 
dítě je v době nástup do MŠ zralé na to, 
aby bylo bez rodičů nebo ve velkém ko-
lektivu dětí. 

milou hračku - většinou ,,plyšáčka“. Ten 
jim dodává stabilitu a jistotu - je to něco 
známého.

4. A poslední dobré pravidlo je, že sami 
musíme vyzařovat pohodu. Takzvaný pa-
ralelní přenos způsobuje, že pokud jsme 
my dospělí/rodiče v obavách, naše děti 
- zvláště ty citlivé - to vycítí, a o to silněji 
prožívají své obavy. Nezhoršujte svému dí-
těti ani momenty loučení, naopak, snažte 
se být v naprostém klidu. Úkolem je tedy, 
aby především z nás dospělých, vyzařovala 
jistota a klid spolu s láskou, které z nás dítě 
čerpá.

Samozřejmě je toho více, co se dá dělat s dět- 
mi citlivějšími a s adaptačními obtížemi. 
Těchto dětí není málo, spíše naopak. Většina 
z nich dobře situaci změn nakonec překoná. 

Někdy stačí prostě jen čas, ten má sám  
o sobě největší léčebný účinek v mnoha 
případech, je jen třeba ho mít, což ne vždy  
v dnešní uspěchané době jde. 

Přeji příjemný start všem dětem nově na-
stupujícím do MŠ a ZŠ a jejich rodičům.

Mgr. et Bc. Jana Pláteníková

Knihy využitelné k danému tématu: 
Kast-Zahn, A.: Jak společně s dětmi 
zvládat výchovné krize – pro rodiče dětí 
od 2-7 let. Computer Press, Brno 2007
Krowatschek, D., Holger, D.: Do školy 
beze strachu-rady pro rodiče dětí od 1. 
třídy do maturity. CPress, Brno 2007
Nielsen, R., Griebel, W.: Poprvé v MŠ. 
Portál, Praha 2005

Z VINNÉHO SKLÍPKU

lo více než 4500 vín z celého světa. Velký 
úspěch zde zaznamenali i velkopavlovičtí 
vinaři. 

Velkou zlatou medaili a tři stříbrné získa-
lo Vinařství Lacina, jednu zlatou, jednu 
stříbrnou a dvě bronzové Vinařství V & M 
Zborovský, jednu stříbrnou Vinařství Mi-
kulica a bronzovou VINIUM a.s.. 
Blahopřejeme!
 
Výsledky velkopavlovických vinařství na 
soutěži San Francisco International Wi- 
ne Competion:

Vinařství Mikulica * Ryzlink rýnský, 
pozdní sběr 2013 * stříbrná

Vinařství Lacina * Veltlínské zelené, 
pozdní sběr 2013 * stříbrná

Vinařství Lacina * Muškát moravský, 
pozdní sběr 2013 * stříbrná

Vinařství Lacina - Marek Lacina  
*Modrý Portugal, pozdní sběr 2013  
*stříbrná 

Vinařství Lacina - Marek Lacina  
*Dornfelder, jakostní víno 2013 
* velká zlatá

FENOMENÁLNÍ MEDAILOVÁ SMRŠŤ 
NAŠICH VINAŘŮ I ZA „VELKOU LOUŽÍ“Moravští a čeští vinaři se letos již potře-

tí zúčastnili mezinárodní soutěže San 
Francisco International Wine Com-
petition. Její již 34. ročník vynesl našim 
vinařům historicky největší úspěchy na 
náročném americkém kontinentě. Cel-
kem si přivezli 92 medailí, z toho neu-
věřitelných 10 velkých zlatých medailí,  
7 zlatých, 36 stříbrných a 39 bronzových. 

Celkový zisk deseti velkých zlatých medailí 
je fenomenálním úspěchem našich vinařů, 
kterého se za Atlantikem ještě nikdy nepo-
dařilo dosáhnout. Do soutěže se přihlásilo 
celkem 123 vín, z nichž získalo nějakou me-
daili 92 z nich, tedy skoro 3/4 celkově při-
hlášených. Jde o velké individuální úspěchy 
konkrétních vinařství, ale takto vysoký podíl 
oceněných vín samozřejmě vypovídá mnohé 
i o moravském a českém vinařství jako cel-
ku.“ říká ing. Pavel Krška, ředitel Národ-
ního vinařského centra, které účast našich 
vín organizačně zajišťovalo.

„Řada našich vinařství má ambici prosadit 
se na americkém trhu a s vizitkou světové 
první ligy ze San Francisco International 
Wine Competition jim to nepochybně půjde 
o to lépe,“ dodává ing. Krška.

Již 34. ročníku San Francisco Internatio-
nal Wine Competition se letos zúčastni-

Vinařství V & M Zborovský, v.o.s. 
* Medovina – Rosé 2012 * bronzová 

Vinařství V & M Zborovský, v.o.s. 
* Medovina 2013 * zlatá 

Vinařství V & M Zborovský, v.o.s. 
* Tramín červený, pozdní sběr 2013 
* bronzová 

Vinařství V & M Zborovský, v.o.s. 
* Ryzlink vlašský, kabinetní víno 2013 
* stříbrná

VINIUM a.s. * Frankovka, 
pozdní sběr 2012 * bronzová

Více informací na 
www.wineofczechrepublic.cz
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Čtvrtého ročníku mezinárodního haličské- 
ho konkurzu vín se v reprezentativních 
prostorách Zámku Łańcut (region Pod-
karpatí) zúčastnilo 277 vín z 15 zemí. Vína 
hodnotila trojice pětičlenných komisí, 
v nichž po dva dny zasedali degustátoři  

ZLATÝ HATTRICK PRO NAŠE VINAŘE Děvčata možná moc soutěž ve Velkých 
Pavlovicích nemají v lásce, protože se musí 
„tahat“ se stejným nářadím jako kluci. 
Tedy se třemi hadicemi „B“ a ne dvěma jak 
standardně. Nejlépe zvládly požární útok 
na tři „B“ hasičky z Kobylí s časem 23,37 s, 

druhé z Tvrdonic s časem 26,00 s a třetí  
z Lanžhota s časem 36,33 s. Ve druhém 
kole čtyři družstva děvčat pokus nezvládla, 
takže se počítaly časy z prvního kola. Páté 
družstvo vítězek z Kobylí totiž svůj čas  
z prvního kola nezlepšilo.

A jak dopadli domácí? V prvním pokusu 
dosažený čas 49,23 s. Ve druhém pokusu 
došlo ke zlepšení a na celkové osmé místo 
postačoval čas 21,05 s. Levý velkopavlo-
vický proud si však terč srazil v čase 19,77 s.

Petr Hasil

NAŠTĚSTÍ ŠLO JENOM 
O CVIČENÍ

MLADÍ HASIČI OPĚT NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

ZLATÁ SKLIZEŇ Vinařstvi V & M Zborovský * Chardonnay 
pozdní sběr 2013 * Zlatá medaile

Vinařstvi V & M Zborovský * Rulandské 
bílé pozdní sběr 2013 * Zlatá medaile

Vinařstvi V & M Zborovský * Ryzlink vlašský 
kabinet 2013 * Zlatá medaile

Vinařstvi V & M Zborovský * Veltlínské  
zelené 2013 * Zlatá medaile

Vinařství Baloun * Devín pozdní sběr 2013  
* Zlatá medaile

Vinařství Baloun * Chardonnay pozdní sběr 
2013 * Zlatá medaile

Vinařství Baloun * Sauvignon pozdní sběr 
2013 * Zlatá medaile

Vinařství Baloun * Pálava pozdní sběr 2013 
* Zlatá medaile

Ve středu 18. června svolal operační dů-
stojník hasiče z Velkých Pavlovic, Horních 
Bojanovic a Hustopečí k úniku nebezpeč-
né látky. Na popsaném místě jsme zjistili, 
že se bude jednat o prověřovací cvičení. 
Trošku jsme to po cestě tušili, protože  
k dopravní nehodě jsme přivoláni většinou 
pouze v případě požárů dopravních pro-
středků. Navíc na zkratce na Hustopeče už 
si pamatujeme provedených cvičení více.

Protože je takové cvičení kontrolováno, 
je potřeba se řádně vystrojit. Na únik ne-
bezpečné látky je však potřeba použít jiné 
obleky, takže do jednoho jsme „nasoukali“  
i Radka Nesvadbu. Ten společně s hasičem 
HZS Hustopeče provedl průzkum, donesli 
látku z vozidla do bezpečné zóny, dekonta-
minovali se a jednotky se mohly rozjet po 
vyhodnocení domů. Zkratka byla uzavře-
na, dopravu odkláněli hasiči.

Petr Hasil, SDH Velké Pavlovice

Již brzy ráno, v sobotu 21. června 2014, se 
mladí hasiči sešli před místní hasičskou 
zbrojnicí, aby vyrazili do Sedlece obhajo-
vat umístění na stupních vítězů ze soutěže 
minulé, která se konala v Šitbořicích. Ná-
lada byla skvělá, zlatá medaile z minulého 
týdne všem dodala sebevědomí. 

Jak už se stalo tradicí, vylosovali jsme si 
jedno z posledních míst ve startovním po-
řadí, což nám ale nevadilo, alespoň jsme 
měli více času na přípravu. Jako první šli 
na start mladší žáci, kteří bohužel svůj prv-
ní pokus nesplnili, a tak museli doufat, že 
se ve druhém kole zlepší. 

Druhé kolo již splnili svůj pokus s časem 
21:26, což stačilo na celkově šesté místo. 

Letošní již devatenáctý ročník mezinárodní 
soutěže vín Muvina 2014, která se konala 
ve dnech 12. – 13. června 2014 v Prešově, 
přinesl moravským a českým vinařům opět 
mnoho úspěchů v mezinárodní konkurenci. 
Celkově si přivezli 67 medailí. Bohatou žeň 
zlatých medailí měli i velkopavlovičtí vinaři.

Nejvíce zlatých medailí, a to 6 z 6 přihláše-
ných vín, si odvezlo Vinařství V & M Zbo-
rovský. Dalších 5 zlatých poputovalo do 
Vinařství Baloun a 2 do Vinařství Mikulica.

Výsledky oceněných vín 
velkopavlovických vinařů: 
Vinařstvi V & M Zborovský * Rulandské 
šedé pozdní sběr 2013 * Zlatá medaile

Vinařstvi V & M Zborovský * Tramín červený 
pozdní sběr 2013 * Zlatá medaile

z České republiky, Slovenska, Maďarska  
a Polska. Naši vinaři si na vrub připsali dal-
ší mezinárodní úspěch. Celkem obdrželi 
moravští vinaři 12 zlatých medailí, z toho 
tři zamířily i do Velkých Pavlovic. Konkrét-
ně dvě zlaté získalo Vinařství Baloun za 

Tramín červený 2013 a za Sylvánské zele-
né 2013, jednu zlatou za Rulandské modré 
2012 si přivezlo také VINIUM a.s.

Věra Procingerová

Vinařství Baloun * Ryzlink vlašský pozdní 
sběr 2013 * Zlatá medaile

Vinařství Mikulica * Rulandské šedé výběr  
z hroznů 2013 * Zlatá medaile

Vinařství Mikulica * Ryzlink rýnský pozdní 
sběr 2013 * Zlatá medaile 

Zdroj:  www.wineofczechrepublic.cz

Hodnocení vín pro 19. ročník mezinárodní 
soutěže vín Muvina 2014.

SPOLKY A KONÍČKY

IX. ročník soutěže „O putovní pohár sta-
rosty města“ začal slavnostním nástupem 
ve 21.30 hodin. Za pár minut se už připra-
vovalo první družstvo na základně.

První startovalo družstvo mužů z Tvrdo-
nic. Muselo se spokojit s časem 31,13 s, 
protože plánovaně odstoupilo z druhého 
kola z důvodu konání kulturní akce ve Tvr-
donicích.

Zajímavý čas se podařil druhému startují-
címu družstvu, mužům z Kobylí. S časem 
těsně pod 20 sekund (19,96) si založilo 
pěkný základ, a protože tento čas v dru-
hém kole Kobylští nepřekonali, stačil jim 
na celkové páté místo.

V prvním kole se podařil pěkný čas i mu-
žům z Jezeřan-Maršovic (ZN). Sražení 

terčů v čase 19,95 s však považovali za 
pomalé a tak se ve druhém kole zlepšili na 
19,09 s. Pro Jezeřany-Maršovice tak celko-
vé druhé místo.

Šestí soutěžili hasiči z Pasohlávek. Potvrdi-
li roli favorita a dosaženým časem 18,16 s 
obhájili první místo z loňského roku. Ve 
druhém pokusu došlo ještě ke zlepšení na 
18,02 s, ale rozhodčí jim nakonec provede-
ní požárního útoku neuznali. Pro zajíma- 
vost, v tomto neplatném pokusu byl sražen 
levý terč v čase 17,8 s. Z platných pokusů 
byl nejdříve sražen opět levý terč Pasohlá-
vek v čase 18,06 s.

SDH Milovice obhajoval z loňského roku tře- 
tí místo a nutno dodat, že obhájil. Kluci z Mi- 
lovic dali v prvním kole čas 22,50 s, ale ve 
druhém 19,34 což postačovalo na třetí místo.

NA DEVÁTÉM ROČNÍKU NOČNÍ SOUTĚŽE
V POŽÁRNÍM ÚTOKU NAŠI OSMÍ

Letošnímu klání v požárních útocích před-
cházela ještě soutěž v narážení vody do 
čerpadla. Tuto soutěž jsme v loňském roce 
uspořádali poprvé. Líbila se a letos jsme ji 
tedy zopakovali. Nejlepší „narážeči“ byli z 
Pasohlávek, druzí a třetí skončili domácí 
soutěžící.

Každý bod se počítá, radost byla 
i z osmého místa. Není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se!

Poplach! Cvičení sborů profesionálních 
a dobrovolných hasičů nad Velkými 
Pavlovicemi.

Mladí hasiči si odvezli ze soutěže v Sedleci zasloužený bronz.

Starší žáci běželi hned po mladších a s krás- 
ným časem 21:07 byli po první kole na 
úžasném třetím místě. Ve druhém kole už  
svůj čas nezlepšili, ale i tak svou pozici udr- 
želi a mohli tak slavit bronzové medaile.

Na závěr musíme opět poděkovat mladým 
hasičům z Bořetic za skvělé doplnění na-
šeho týmu a za zapůjčení mašiny, jen díky 
nim jsme podruhé za sebou mohli slavit 
umístění na stupních vítězů. 

Mladí hasiči z Velkých Pavlovic a Boře- 
tic opět dokázali, že patří mezi nejlepší  
v okrese Břeclav. 

Michal Procinger

„POZOR POPLACH! 
ÚNIK NEBEZPEČNÉ 
LÁTKY!“
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Tým mladých hasičů zaznamenal v letošní 
sezóně neskutečný pokrok, k obrovské 
radosti korunovaný několika cennými 
medailemi.

Pieta u pamětní desky tragického skonu zakladatele tělocvičné jednoty Sokol Dr. Miroslava 
Tyrše v Tyrolských Alpách.

Jako každou sobotu, tak i poslední červ-
novou (28. 6. 2014) se mladí hasiči vy-
dali na soutěž v požárním útoku, která 
se tentokrát konala v Bulharech. Jed-
nalo se o poslední soutěž v této sezóně.

Jak už v názvu článku stojí, mladí hasiči 
opět zabodovali a už podruhé za sebou si 
odvezli ze soutěže bronzové medaile za 
třetí místo. Kategorii starších žáků ovládl 
tým z Cvrčovic, za ním následovaly dva 
týmy se stejným časem 19,78. Bohužel, 
kvůli našemu nesplněnému prvnímu po-
kusu získali stříbrné medaile hasiči z Tvr-
donic a na naše mladé hasiče zbyly opět ty 
bronzové.

SOKOLOVÉ ZE SLOVÁCKA PO ČASE OPĚT UCTILI PAMÁTKU 
TRAGICKÉ SMRTI MIROSLAVA TYRŠE

FINIŠ SEZÓNY HASIČSKÉHO DOROSTU 
KORUNOVALO TŘETÍ MÍSTO Z BULHAR

„Z Hodonína do Oetzu je to více jak sedm 
set kilometrů, takže najít nadšence, kteří by 
se obětovali cestovat kvůli třem svátečním 
dnům až téměř k italským hranicím, nebylo 
zrovna lehké. Ale musím přiznat, že velkou 
roli v našem rozhodování sehrála osobní 
pozvánka od našich kamarádů a bratrů ze 
Župy Rakouské, kteří letošní setkání orga-
nizačně zajišťovali. Cvičili jsme společně  
v rámci Středoevropské osmnáctky sklad-
bu Chlapáci III. a jak z nácviku, tak i z XV. 
Všesokolského sletu v Praze nás pojí obrov-
ské kamarádství“, uvedl Kamil Vinklárek, 
starosta T.J. Sokol Hodonín, nadšený vo-
lejbalista a tentokrát i obětavý řidič. 

Náročná cestovní výzva přitom byla i jedi- 
nečnou šancí prověřit nově pořízené zá-
novní vozidlo pro devět osob, které ho-
donínská jednota letos na jaře pořídila na 
nejrůznější sportovní výjezdy a akce, ať už 
z řad zápasníků, florbalistů, odbíjenkářů 
či dalších členů. Zbývalo tedy jediné – na-
ložit do stříbrného speciálu vše potřebné, 
včetně historických krojů, dobového pra-
poru, sportovní výbavy či dobré nálady,  
a v navigaci nastavit cílové místo v Oetzal-
ském údolí. 

Údolí skonu Tyrše i Ötziho
Malebné a velmi rozsáhlé ledovcové údolí 
Oetztal je vyhlášené nejen Tyršovým sko-
nem či skvělým zázemím pro řadu adre-

Mladší žáci poprvé v novodobé historii 
pokořili hranici dvaceti sekund. Avšak čas 
19,69 stačil pouze na šesté místo. Tak snad 
se v příští sezóně zadaří a medaili získá i 
mladší tým.

Velké poděkování patří opět mladým hasi- 
čům z Bořetic, kteří výborně doplnili mladší 
i starší družstvo a navíc sami složili vlastní 
tým, který s časem 22,50 skončil na krás-
ném osmém místě. 

Jelikož to byla poslední soutěž před prázd-
ninami, konal se u rybárny menší táborák 
pro mladé hasiče a jejich rodiče, kde jsme 
zhodnotili sezónu a pořádně oslavili naše 
úspěchy. Michal Procinger

nalinových sportů, jakými jsou alpské 
lyžování, horolezectví, paragliding, ale i zá- 
sluhou nálezu těla pravěkého muže, jenž 
byl objeven náhodou v roce 1991 a dosud 
je předmětem zkoumání řady vědců. Ötzi, 
jak byla přirozená mumie člověka z doby 
přibližně 3300 let př. n. l. pojmenována, 
vědce zaujal na místě poblíž rakousko-
-italských hranic ve výšce 3210 m n. m. 
Tento pravěký člověk zemřel na následky 
zranění, když jej někdo střelil šípem do 
zad, avšak kromě tohoto zranění měl Ötzi 
i podlitiny a řezné rány na dlaních, zápěstí 
a hrudi.

Shodou okolností vydržel jeho neporuše-
ný trup v ledu až do dnešní doby, kdy se 
výrazněji otepluje klima. Nález vzbudil ob-
rovskou senzaci, neboť tělo bylo tak dobře 
zachováno, že se původně nálezci domní-
vali, že se jedná o ostatky člověka, který 
zahynul v horách před pouhými několika 
desítkami let. Zásluhu na jeho dokonalé 
mumifikaci měly právě drsné klimatické 
podmínky, které občas panují i během let-
ních sokolských srazů, jejichž účastníci se 
ve své bohaté historii museli hned několi-
krát vypořádat s přívaly sněhu, ledových 
krup či silnými poryvy větru. Letos ale 
bylo počasí jako vystřižené z katalogu pří-
mořských letovisek, a tak se přes tři stovky 
účastníků mohli oddávat nejrůznějším vý-
konnostním či oddechovým aktivitám.

Volejbal, lukostřelba, běh okolo 
jezera či exotické mölkky
Třídenní sraz na louce u oblíbené výletní 
osady Piburg, rozprostírající se ve výšce 
915 m nad nejteplejším koupacím jeze-
rem Tyrolska, pravidelně pořádají od roku 
1973 střídavě sokolské župy Bavorská, Ra- 
kouská a Švýcarská. Scénář setkání napl-
ňuje heslo sokolstva, a tak po slavnostním 
nástupu a vztyčení vlajky byly v programu 
vídeňských organizátorů turnaj v odbíje-
né, lukostřelba, vrh koulí, běh zdatnosti, 
zábavné hry pro děti a mládež a také kul-
tovní vikingská hra mölkky, pocházející  
z jižní části Finska.

„Tahle nám doposud neznámá zábava  
s krásně opracovanými dřevěnými kolíky 
našemu týmu sedla a nakonec dala dobrý 
základ pro celkové čtvrté místo v dovednost-
ní soutěži družstev. Horší už to bylo ve volej-
balu, kde na nás vinou neznalosti prostředí 
a nedostatečné aklimatizace zbyl pomyslný 
černý Petr,“ zhodnotil snahu hodonínské 
výpravy pod vysokou sítí Milan Václavík, 
člen výboru T. J. Sokol Hodonín a předse-
da odboru sportu.

Za zmínku ale stály i individuální výkony, 
a to zejména bronzové příčky Milana Vác-

lavíka a Jany Václavkové v moderní lu-
kostřelbě. Solidním čtvrtým místem v bě- 
hu okolo Piburgského jezera se blýskl pra-
porečník výpravy Eduard Mezera, jenž 
navzdory tropickému počasí a více jak 
třísetmetrovému převýšení až do polovi-
ny závodu vedl a diktoval tempo, aby o me- 
dailovou pozici přišel až v závěrečném 
stoupání. Borci ze Slovácka si pak připsa-
li i jeden neoficiální primát, a to za sudy 
osvědčeného pivního moku, které přivezli 
s sebou i spolu s velmi příznivou českou 
cenou, takže v obrovském vedru chutné 
pěnivé osvěžení kvitovali takřka všichni 
účastníci srazu.

Zádušní mše a průvod 
po břehu dravé řeky
Krásný alpský víkend vyvrcholil v pondě-
lí, kdy celé Rakousko slavilo Svatodušní 
svátky, a tak i sokolové z Čech, Moravy, 
Slovenska, Slovinska, Francie, USA, ra-
kouské Vídně, bavorského Mnichova a švý- 
carského Luzernu museli opustit svoji trav- 
natou základnu pod nádhernou třítisícov-
kou Acherkogel, aby oděni do svátečního 
zamířili na zádušní mši pod širým nebem. 
Ta se sloužila jak za Dr. Miroslava Tyrše, 
tak i za zesnulé členy obce sokolské na ná-
městíčku u školy v Otzu a její součástí bylo 

i folklórní vystoupení souboru Formani ze 
Slatiňan, který se staral o dobrou zábavu  
i během předchozích dvou večerů u velké-
ho táboráku.

Pak již byl na programu jen finální bod vel-
mi zdařilého srazu – slavnostní průvod po 
břehu dravé alpské řeky Achy. I za účasti 
představitelů České obce sokolské v čele 
se starostkou Hanou Moučkovou směřo-
val dlouhý průvod mnoha desítek Sokolů 
až na místo s pamětní deskou, kde v roce 
1884 ve věku 51 let za nevyjasněných okol-
ností tragicky zahynul Miroslav Tyrš. Sou-
částí pietního aktu byl nejen vzpomínkový 
proslov Tomáše Frey – Materny, starosty 
Župy Rakouské, či pocta praporečníků  
v dobových krojích a s historickými prapo-
ry na dřevěném mostě přes vymleté koryto 
ohlušující Achy, ale i upřímná pozvánka 
na 42. setkání v roce 2015, které organi-
začně zaštítí členové sokolské jednoty ze 
Švýcarska. 

Definitivní tečku pak udělal zpěv české  
a slovenské hymny z doby společného stá-
tu, po kterém ještě následovalo nekonečné 
pořizování památečních snímků pietního 
místa v nádherném koutě severního Tyrol-
ska. 

Eduard Mezera, T.J.Sokol Hodonín 

Za naši jednotu Sokol Velké Pavlovice se 
této krásné sportovní, kulturní i pietní 
akce zúčastnila na základě pozvání Tomá-
še Frey - Materny, starosty Župy Rakouské 
Jana Václavková a Iveta Hiclová.

Moc jsme se těšily, že se opět setkáme se 
svými známými přáteli Sokoly ze zahrani-
čí, především z Rakouska a Slovenska, se 
kterými máme možnost se vidět vždy jen 
na cvičebních vystoupeních (Praha, Brno, 
Trenčín, Říp...).  

Velmi milým překvapením pro nás bylo, že 
jsme se tam také po roce sešly i s americ-
kými Sokoly, které jsme poznaly v loňském 
roce při našem vystoupení v Milwakau  
a to s b. Paulem Leblochem a s. Jean Hru-
by. Bylo to něco nádherného… Rok utekl 
jako voda a při našich vzpomínkách to 
bylo jako včera… Je příjemné, když večer 
u táboráku vidíte dle triček, že jsou zde so-
kolové z různých zemí, ale přitom je slyšet 
pouze čeština či slovenština.

Díky nádhernému slunečnému počasí jsme 
si (asi po několika letech nebo spíše deseti-

letí) užily stanování na louce, se vším všu-
dy, co k tomu patří. Udělaly jsme si několik 
kratších výšlapů, zúčastnily jsme se téměř 
všech sportovních disciplín, večer jsme si 
zazpívaly české a moravské písně u táborá-

ků a navázaly nová přátelství, získaly nové 
nápady na doplnění činnosti v naší jednotě 
a nabraly síly do další práce.

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

OETZ 2014 
(Rakousko) – Již rovné 
čtyři desítky let se v rakouských 
Tyrolských Alpách konají vzpomínkové 
srazy na památku Dr. Miroslava Tyrše, 
který v 19. století spolu s Jindřichem Fügne- 
rem položil základy dobrovolné tělocvičné 
organizace Sokol. Po delší době tato výz- 
namná mezinárodní akce opět nepostrá- 
dala zastoupení v účasti členů sokolské 
Župy Slovácké, jež zastřešuje 26 tělocvič-
ných jednot z Dolňácka, Horňácka i z Pod-
luží. Na další, tentokrát už 41. sraz, tak 
začátkem června vyrazila výprava složená 
ze zástupců Hodonína, Velkých Pavlovic  
a Podivína.
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I DŘÍVE NAROZENÍ SI KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU RÁDI ZAVÝLETUJÍ!

Cílem červnového výletu našich důchodců 
byla i výstava pod širým nebem úchvatných 
soch z písku Michala Olšiaka v Lednici.

Chovatel a dědeček Antonín Komosný 
se svou svěřenkyní a hlavně vnučkou 
Emičkou Komosnou.

Děti šly po krku zlého pytláka Floriána! 
Po cestě však musely splnit řadu zapeklitých 
úkolů. Šlo jim to báječně!

«

«

Klub důchodců Velké Pavlovice uspořá-
dal dne 24. června 2014 výlet do Lednice 
a Mikulova. V Lednici navštívili senioři 
výstavu soch z písku, zámecký skleník  
a park. V Mikulově začali prohlídkou 
jeskyně Na Turoldu. 

Po výborném obědě v hotelu Zámeček vel-
kopavlovičtí důchodci byli pozváni Ing. 
J. Ševčíkem do sklípku k malé degustaci 
vína. Poté se přemístili na prohlídku okolí 
zámku a náměstí Mikulova. 

Všichni účastníci výletu byli sice unave-
ni, ale nadmíru spokojeni. Velkopavlovičtí 
důchodci chtějí touto cestou poděkovat 
Ing. Josefu Ševčíkovi za milé přijetí a vel-
kou ochotu, kterou jim věnoval. 

Otáhal Oldřich

Ve čtvrteční podvečer, dne 17. července 
2014, uspořádal Klub důchodců Velké Pa- 
vlovice pro své členy netradiční zábavu, 
opékání špekáčků na myslivně. Za pěkné-
ho počasí se této akce zúčastnila více jak 
padesátka členů našeho klubu a pozvaných 
hostů.

Příjemnou atmosféru navodila i harmoni-
ka paní A. Osičkové, při které si mnozí rádi 
zazpívali. Všichni byli tak spokojeni, že by 
si to ještě chtěli zopakovat.

Klub důchodců chce tímto poděkovat mys-
livecké jednotě za poskytnutí prostor v are- 
álu myslivny. Oldřich Otáhal

Od pátku 8. srpna do neděle 10. srpna 
2014 vystavovali i velkopavlovičtí chova-
telé své mladé jedince na Okresní výstavě 
mláďat králíků, holubů a drůbeže ve Vel-
kých Bílovicích. 

Ocenění za svou dosavadní činnost si od-
tud odnesl Jakub Procinger, který tímto 
ztrácí statut mladého chovatele a přechází 
mezi dospělé. Čestnou cenu získal Anto-
nín Komosný na holuba plemene prácheň-

COŽ TAKHLE DÁT 
SI ŠPEKÁČEK? 
I S HARMONIKOU!

MLADÍ CHOVATELÉ MĚLI VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH PREMIÉRU I DERNIÉRU

V neděli 22. června pořádala Myslivecká 
jednota Velké Pavlovice již tradiční akci  
s názvem „Po stopách pytláka Floriána“. 
Dětský den pořádaný k příležitosti „Červ-
na - měsíce myslivosti“ si mezi dětmi i ro-
diči získal spoustu příznivců.

Červen nebyl zvolen za měsíc myslivosti  
náhodou – v přírodě přicházejí na svět nové 
životy, které často potřebují péči a ochra-
nu. V červnu si také připomínáme, že my-
slivci mají se svou činností seznamovat ve- 
řejnost a především mládež. Pořádané akce 
by měly především směřovat k „výchově“ 
veřejnosti, aby byla k myslivosti tolerant-
nější a správně chápala její význam v péči 
o krajinu a zvěř.

Již před druhou hodinou se v areálu mys-
livny začali scházet první nedočkavci, aby 
si vyzvedli soutěžní listy a poté se vydali pl-
nit úkoly na jednotlivá stanoviště. Pro děti 
bylo připraveno poznávání rostlin a živoči-
chů, po hmatu poznávaly předměty, hleda-
ly věci, které do přírody rozhodně nepatří  
a vyzkoušely si i hod šiškou na zlého pytlá-
ka. Bezpochyby nejoblíbenější disciplínou 
pro děti i rodiče byla střelba ze vzduchovky.

DĚTI SE VYDALY PO STOPÁCH PYTLÁKA FLORIÁNA,
ZA DOBRODRUŽSTVÍM I POZNÁNÍM

Za splnění všech úkolů získávaly děti ra-
zítka, které v cíli vyměnily za občerstvení 
v podobě oplatku, limonády a špekáčku, 
který si na ohništi za vydatné pomoci rodi-
čů opekly. Domů děti odcházely s „Glejtem 
pytláka Floriána“ a drobnými dárečky. Za 
příspěvek k občerstvení ve formě nedělní-
ho moučníku byly maminky odměněny ká-
vou, tatínkové čepovaným pivem zdarma.
Celá akce proběhla k všeobecné spokoje- 
nosti i díky sponzorům – Myslivecké jednotě 
Velké Pavlovice a Pekařství Jitka Pláteníková.

Věra Procingerová

Ošetření drobných defektů a jdeme na to :-)!

ský káník modrý rovný a jeho vnučka, Ema 
Komosná, která si zde odbyla svou výstav-
ní premiéru, získala čestnou cenu na králí-
ka plemene žlutý stříbřitý.

Věra Procingerová

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ

hé to však bylo loučení poslední. Koncem 
srpna a začátkem září následovaly další 
odvody.

Do 20. června 1915 ve Velkých Pavlovicích 
narukovalo 226 místních mužů. Nebylo 
jediné rodiny, která by neměla muže na 
frontě. V prosinci 1915 musela narukovat 
domobrana, muži ročníků 1872 – 1874. 
Odvody pokračovaly, věk mužů se snižoval 
i zvyšoval až do 55 let. Do válečné mašiné-
rie první světové války bylo uvrženo 856 
pavlovických mužů.

Život v obci se zásadně změnil. Na většině 
usedlostí chyběl hospodář, veškeré práce 
museli vykonávat ženy, děti a staří lidé. 
Selhávalo zásobování, snižovaly se příděly 
potravin, do rodin se vkrádala bída a hlad. 
Rozvrácenost v řadě rodin vedla k rozbití 
sousedské sounáležitosti, k sobectví a ke 
snaze za každou cenu nějak přežít. Narůs-
taly krádeže, občané byli vyzýváni k dob-
rovolným sbírkám zlata. 11. května 1917 
došlo i na místní zvony, dva z nich byly 
sundány z věže a odvezeny do Vídně.

Válka se prodlužovala, přicházely prohra- 
né bitvy a obrovské ztráty na životech, 
zprávy o padlých, raněných a nezvěstných. 
Starosta obce František Horáček např. dne 
14. září 1915 oznamuje, že Antonín Štef-
ka byl dle oznámení úřadů těžce raněn  
u Samboru a od 9. září 1914 jest nezvěstný.

Až konečně přišla zpráva o říjnovém pře-
vratu z 28. října 1918 a o vzniku českoslo-

venské samostatnosti, do Velkých Pavlovic 
dorazila o den později, v úterý 29. října. 
Radostné opojení bylo vystřídáno každo- 
denními starostmi. Ty byly umocněny v oče- 
kávání návratu otců a synů z bojišť skon-
čené světové války. Ne všechny rodiny se 
však dočkaly po těžkých válečných letech 
radostného shledání.

Na stránkách kroniky je zapsáno 86 pad-
lých pavlovických mužů. Jejich jména nám 
dodnes připomíná Památník obětem první 
světové války vybudovaný roku 1922. 

Jsou jimi: Bálka Josef, Bařina Anto-
nín, Bařina Václav, Bartoněk Jaro-
slav, Benda Jan, Běžek Josef, Blažek 
František, Buchta Stanislav, Dostou-
pil Jan, Dvořák Jindřich, Franc Ma-
těj, Franc Stanislav, Gold Stanislav, 
Harašta Stanislav, Hercog Josef, Hicl 
Jan, Hicl Josef, Hicl Pavel, Hlávka 
Jan, Hlávka Martin, Hodes Pavel, Ho-
ráček Jan, Horáček Štěpán, Horáček 
Tomáš, Horák Martin, Hrabal Matěj, 
Hrabal Pavel, Jeřábek Antonín, Ka-
lus Vladimír, Komosný Jan, Komosný 
Stanislav, Kostrhun Bernard, Kostr-
hun Bernard ml., Kostrhun František, 
Kostrhun Jan, Krčmař Jiří, Krčmař 
Josef, Krčmař Tomáš, Krejčiřík An-
tonín, Kučerka Josef, Kunický Josef, 
Kunický Stanislav, Kurdík František, 
Lacina Albín, Lacina Antonín, Lan-
dauf Rudolf, Malíšek Cyril, Malíšek 
František, Němeček Antonín, Nešpor 
František, Otřel Jan, Otýpka Václav, 

VZPOMÍNKA NA NAŠE OBČANY,
KTEŘÍ PADLI V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCEV neděli 27. července, v předvečer 100. 

výročí vypuknutí první světové války, se 
v kostele sv. Václava a sv. Anežky České  
v Hustopečích konalo pietní shromáž-
dění k uctění obětí první světové války. 
Vzpomínka na padlé vojáky byla umoc-
něna vystoupením zástupců 26 obcí mik- 
roregionu Hustopečska, kteří za jedno- 
tlivé obce zdejšího kraje přednesli jména 
více než 1 100 obětí.

Události v obci v časech války jsou ve vel- 
kopavlovické kronice zachyceny díky Fran- 
tišku Kopřivovi, řediteli měšťanské školy  
a kronikáři.

Po atentátu na následníka trůnu Františka 
Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii 
Chotkovou 28. června 1914 v Sarajevu, 
vydaly úřady nařízení k vyvěšení černých 
praporů. Po tvrdém ultimátu Srbsku ze 
strany Rakousko - Uherska následovala 
částečná mobilizace, ochromení veřejné-
ho života, suspendování některých občan-
ských práv a nakonec 28. července téhož 
roku vyhlášení války Srbsku. Za tři dny na 
to byla vyhlášena všeobecná mobilizace. 
Ve Velkých Pavlovicích tuto novinu vybub-
noval obecní sluha ve večerních hodinách, 
což bylo doprovázeno vyvěšením úřední 
vyhlášky se známou větou císaře Františ-
ka Josefa I.: „Mým národům!“ Vyhláška 
o mobilizaci se týkala mužů ve věku od 21 
do 38 let, kteří se měli do 24 hodin hlásit u 
svých vojenských posádek.

A pak přišlo ráno 2. srpna, kdy smutné 
skupinky mužů doprovázeli jejich nejbližší 
na dlouhou cestu do neznáma. Všichni se 
utěšovali, že válka brzy skončí. Pro mno-
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Pavlíček František, Pekáč Josef, Plá-
teník Josef, Plhal František, Pohanka 
Cyril, Popelka Karel, Popovský Fran-
tišek, Pospíšil Jan, Prát Pavel, Pro-
cingr Jan, Procházka Antonín, Pro-
cházka František, Procházka Josef, 
Procházka Pavel, Prokeš František, 
Prokeš Josef, Seďa Petr, Seďa Stani-
slav, Severa Josef, Sirný František, 
Staněk Jan, Suský Antonín, Svozil 
Cyril, Svozil Vincenc, Šebesta Pavel, 
Šťavík Štěpán, Štefka Antonín, Švásta 
František, Švásta Jan, Švásta Pavel, 
Švásta Tomáš, Tesařík František, Vá-
lek František, Veverka František.

Položili svůj život ve velké válce, která změ- 
nila tvář světa i naše osudy. U příležitosti 
100. výročí onoho tragického svátku sv. 
Anny 26. července 1914, kdy vyhlášením 
války Srbsku Rakousko – Uherskem prv-
ní světová válka vypukla, je třeba všem 
generacím připomenout její význam pro 
dnešek i historii, její průběh a především 
její důsledky!

Dagmar Švástová

Mezi vojáky, kteří se nevrátili z války do- 
mů, byli Bernard Kostrhun a jeho syn Ber- 
nard. Otec Bernard se narodil 21. 7. 1870. 
S manželkou, která však v roce 1906 ze-
mřela, měli 7 dětí. V roce 1908 se znovu 
oženil, aby zabezpečil péči o děti a chod 
hospodářství. Když vypukla válka, bylo mu 
44 let. Na vojnu narukoval asi v roce 1915, 
do Znojma k 99. pěšímu pluku. Na frontu 
odjel do Haliče, kde 
byl raněn a zemřel  
v nemocnici Berlin 
24. 7. 1916 ve věku 
46 let. Jeho syn Ber- 
nard, nar. 24. 6. 1896 
měl stejně krutý osud. 
Po výcviku byl nasazen  
na východní frontu, kde  
v roce 1915 padl do  
ruského zajetí a 19. 10. 
1915 zemřel ve věku 19  
let. Ztráta otce a syna 
způsobila nesmírnou bo-
lest a utrpení celé rodi-
ně, zvláště dětem.

NEVRÁTILI SE OTEC ANI SYN
Pozůstalé rodiny nechávaly v Brně tisknout 
obrázky, podobenky vojáků, které vkládaly 
do modlitebních knížek. Na přední straně 
zpravidla býval Kristus na kříži, na druhé 
iniciály vojáka a modlitba.

Ing. František Kostrhun

Bernard Kostrhun starší

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY…

25. červen se stal významným pro 28 
dětí, které se navždy rozloučily se svou 
mateřskou školou…

Jaká to shoda, 14 chlapců a 14 děvčátek, 
společně s rodiči i prarodiči, se sešlo v sále 
na radnici, kde jim zvoneček odzvonil je-

Tak toto budou od září naši prvňáčci, seznamte se prosím :-)!

Z PŘEDŠKOLÁKŮ ŠKOLÁCI!

jich docházku do mateřinky a zároveň je 
vyzval na prázdniny. Dříve, než v září za-
sednou do lavic 1. třídy základní školy… 

Zrovna tak, jako malí cestovatelé v kouzel-
né pohádce, nasednou po letních prázdni-
nách do dlouhého vlaku s velkým názvem 
škola a vydají se na dlouhou devítiletou 

cestu světem poznání. Malou slavnostní 
chvíli umocnil rytířský meč v rukou pana 
starosty, kterým byly děti pasovány na prv-
ňáčky. 

Tak hodně štěstí a zdaru při vykročení do 
nové etapy života dětem i rodičům!

Dagmar Švástová

Již druhým rokem je předmět základy eko-
nomie neboli „finanční gramotnost“ součás-
tí osnov u žáků 9. ročníků Základní školy ve 
Velkých Pavlovicích. K závěru letošního 
školního roku nastává čas bilancování a je 
možné si položit otázku, zda má význam 
žáky seznamovat s nástrahami finančního 
světa a základy principů ekonomiky.

Výsledky maturitních zkoušek na středních 
školách především v předmětu matematika 
jsou alarmující, a proto se již na základních 
školách volá po zdokonalení matematic-
kých dovedností u žáků a také finanční in-
formovanosti.

V rámci konkrétní náplně nově zavedeného 
předmětu byli žáci devátých ročníků nejpr-
ve seznámeni se základními ekonomickými 

FINANČNÍ GRAMOTNOST A JEJÍ VÝZNAM V OSNOVÁCH ZŠ?
ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY…

pojmy, systémem bankovnictví, trhem prá-
ce, peněžním trhem a spotřebitelskou pro-
blematikou.

Novým projektem, který jsme si vyzkoušeli, 
bylo vytvoření vlastní fiktivní či virtuální fir-
my. Úkolem všech žáků bylo stát se podnika-
telem na zkoušku. Školní fiktivní firmy, které 
si žáci vytvořili, mají různé originální názvy i 
předměty činností. Na tomto projektu se žáci 
snažili zjistit, kolik úsilí stojí vytvoření sku-
tečné firmy. Zaměřili jsme se na marketing, 
tzn. jak uvést firmu do povědomí zákazníků. 
Vytvořili si vlastní webové stránky, leták, 
logo, vizitky, v programu MS Excel ceník.  
A v neposlední řadě si vytvořili prezentaci 
mediální formou, která má být reklamou na 
jimi nabízené produkty nebo samotnou firmu.

V rámci tohoto projektu se výrazně pro-
hloubily mezipředmětové vztahy, práce ve 
skupině, koordinace a kooperace pracov-
ních činností.

Mgr. Veronika Prokešová

Projektový den žáků II. stupně ZŠ Velké 
Pavlovice s názvem „Matematika vážně i 
nevážně“.

Že jste ještě neslyšeli o králi Chlodvíkovi? 
To páťáci ze základní školy už ano, díky vě-
domostní historicko-přírodovědné soutěži s 
názvem Rytíř krále Chlodvíka. Proč zrovna 
král Chlodvík? V době zániku západořímské 
říše se franské kmeny postupně spojovaly do 
kmenových svazů, v jejichž čele stáli silní ná-
čelníci, kteří mezi sebou soupeřili o moc.

Nejschopnější z nich, Chlodvík z rodu Me-
rovejců, odstranil své soupeře, sjednotil 
všechny Franky pod svoji vládu a sám se 
stal roku 481 králem. Tento úspěšný váleč-
ník, schopný politik a diplomat je považo-
ván za zakladatele franské říše.

V dnešní době se již nepotřebujeme učit 
obratně zacházet s mečem a štítem. Naši 
novodobí rytíři proto vyměnili doslovné 
zbraně za vědomosti, se kterými proti sobě 
bojovali. V letošním druhém ročníku, ko-
naném ve středu 11. června  2014, se o titul 
utkalo 6 žákyň páté třídy, které v předcho-
zím nominačním testu získaly nejvíce bodů.

NOVODOBÍ RYTÍŘI KRÁLE CHLODVÍKA

Čekaly na ně úkoly ze tří oblastí: historie, 
přírodověda a všeobecné znalosti. Historic-
ké otázky mapovaly období od vzniku Velko-
moravské říše a příchodu věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje na Moravu a postupně se dotý-
kaly dalších důležitých postav a míst české 
historie. V přírodovědné části zase prokazo-
vali své znalosti fauny a flory. Ale ne všech-
no v životě se dá „našprtat“. Právě proto se 
poslední okruh otázek týkal všeobecných 
vědomostí, které soutěžící mohli získat z 
běžného života. Mnozí určitě zůstali překva-
pení nad otázkou, k jaké činnosti se používá 
droždí, či jakou práci vykonává kamelot?

Všechny správné odpovědi byly odměně-
ny čokoládovými dukáty. Co by to ale bylo 
za soutěž bez dobrého publika? O to se 
postarali spolužáci, kteří byli zároveň také 
vtaženi do dění a měli možnost ukořistit 
část čokoládového pokladu pro sebe – svou 
pohotovostí a prokázanými vědomostmi.
Na rytíře byly nakonec pasovány tři vítěz-

ky s největším počtem získaných dukátů. 
Za svůj obdivuhodný výkon byly odměně-
ny tričkem s nápisem soutěže. Nejlepšími 
bojovnicemi se staly: 1. místo – Klára Pej-
chlová, 2. místo - Sára Forejtová, 3. místo 
– Radka Valná.

Věříme, že si všichni zúčastnění odnesli z 
tohoto dne příjemné zážitky a chuť v podob-
ných soutěžích pokračovat. Ještě jednou sr-
dečně blahopřejeme!

Mgr. Miroslava Kosíková

Letošní novopečené rytířky krále Chlodvíka 
 – Radka Valná, Klárka Pejchlová 
a Sára Forejtová.
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Žáci sedmé třídy, paní učitelky Prokešové, 
nám pomohli připravit „Dětský den“ pro 
naše „Angličánky“. Prvňáčci a druháci, 
navštěvující anglicky hovořící oddělení 
školní družiny, museli plnit různé úkoly, 
které jim jejich starší spolužáci zadávali, 
jak jinak než v anglickém jazyce. Napří-
klad: zazpívat anglickou písničku, nama-
lovat oblíbené zvířátko, vyjmenovat dny  
v týdnu, pojmenovat barvy a čísla na kost-
ce, zapamatovat si a vyjmenovat různé 
druhy ovoce.

Tentokrát nám vyšlo skvěle počasí a nad-
šení obou skupinek při realizaci dětského 
dne bylo veliké. Sedmáci nechtěli věřit, že 
by tak malé děti mohly rozumět zadaným 
úkolům v anglickém jazyce. Přesvědčili se 
však o tom, že jim „mrňousci“ nejen rozu-
mí, ale dokonce zjistili, že i oni mohou vyu-

CHILDREN´S DAY V ANGLICKÉ DRUŽINCE
žít své těžce nabyté znalosti z cizího jazyka 
a předvést se před svými malými spolužá-
ky. Zkrátka a jednoduše, všichni využili 
cizí jazyk v praxi.

Touto cestou bych velmi ráda poděkovala 
celé 7.A a jejich paní učitelce Veronice Pro-
kešové a pochválila bych svoje „Angličán-
ky“ za jejich výkony.

Mrs Vilemína Osičková, učitelka anglic-
kého jazyka a vychovatelka AŠD

Dětský den v anglické družině nesloužil pouze k procvičení cizího jazyka a ke hrám, ale také k přiro-
zenému navazování kamarádských vztahů mezi žáky školy, navzdory propastně rozdílnému věku.

Účastníci projektu „Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“ na výletě po památkách 
Lednicko-valtického areálu.

Holky ze sborečku si „výlet za odměnu“ náramně užily!

Gymnázium Velké Pavlovice ve spoluprá-
ci s Gymnáziem Ladislava Novomeské-
ho v Senici uskutečnilo v rámci projektu 
„Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“ 
dva pracovní workshopy na Ekocentru 
Trkmanka. První v termínu 22. – 26. du-
ben 2014 a druhý od 7. do 11. července 
2014. Workshopů se zúčastnilo vždy 30 
studentů (15 z Velkých Pavlovic a 15 ze 
Senice), dva lektoři (z každé školy jeden) 
a dva odborní lektoři.

Workshopy jsme zaměřili na čtyři oblasti. 
Ve spolupráci s Agenturou ochrany příro-
dy a krajiny České republiky jsme mapo-
vali v katastru Velké Pavlovice výskyt sysla 
obecného, který je již několik let uváděn 
jako kriticky ohrožený druh. Při loňském 
mapování bylo v celé naší republice pouze 
32 lokalit, na kterých se sysel obecný na-
cházel.

V dubnovém workshopu studenti prochá-
zeli vybrané lokality a pomocí GPS zamě-
řili mateřské a úkrytové nory dospělých 
jedinců. Lokality procházeli i v červenci. 
Nikoho nepřekvapil nárůst nor, protože se 
na jejich vzniku podíleli již i mladí jedinci. 
Navíc k jejich rozšíření přispěla i mírná 
zima, v jejímž důsledku se sysli probudi-

Děvčata, která ve svém volném čase a zcela 
dobrovolně dochází po dobu celého škol-
ního roku každé pondělí do místní hudeb-
ní školy do pěveckého sboru, byla letos 
za svou píli a také za krásná vystoupení 
sborečku odměněna. Jako dárek dostaly 
dívenky obrovské překvapení, krásný ce-
lodenní výlet! Cílem byl skvostný zámek  
v Lysicích, pohádková jeskyně Blanických 
rytířů v Rudce u Kunštátu, tamní Buriano-
va rozhledna a také procházka kouzelnou 
zahradou smyslů.

Malé zpěvačky byly nadšeny samotným 
výletem, ale také doprovodem. Ráno k je-
jich radosti do autobusu nastoupila nejen 
jejich paní učitelka Mgr. Jana Oslzlá, paní 
ředitelka Milena Karberová a několik ma-
minek, ale také bývalá sbormistryně paní 
Květoslava Jarošová, kterou děvčata, neo-
bávám se použít tento výraz, zbožňují. Pro 
mnohé se stala doslova druhou babičkou, 
která měla pro děti vždy pochopení, vlídné 
slovo, milý úsměv, ale na stranu druhou 
si uměla sjednat pořádek a přirozený re-
spekt. 

Téměř každou hodinu zpěvu paní Jarošová 
dívenkám zpestřila vyprávěním příběhu.  

ZDAŘILÝ PROJEKT, POZNALI JSME PŘÍRODU I SAMI SEBE

PRO „VYVOLENÉ“ VÝLET ZA ODMĚNU, SE ZUŠ A PŘEKVAPENÍM

Z GYMNÁZIA…

ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY…
li dříve ze zimního spánku a vyvedli více 
mláďat. 

Výsledky v mapování sysla v našem ka-
tastru využije Agentura ochrany přírody  
a krajiny ČR v záchranném programu sys-
la obecného na území ČR.

Druhým cílem workshopů bylo naučit se 
pozorovat hvězdy a jiné vesmírné objekty 
astronomickým dalekohledem. Gymná-
zium Velké Pavlovice chce od září 2014 
zřídit pro studenty astronomický kroužek 
a spolupracovat v tomto směru s Gymnázi-
em v Senici, kde astronomický kroužek má 
bohaté zkušenosti. Mezi nejzajímavější 
pozorovaný objekt patřil Saturn i se svými 
prstenci. Nejlépe byl vidět povrch Měsíce  
s velmi dobře rozpoznatelnými krátery. 
Práce s astronomickým dalekohledem při- 
nesla všem nové zkušenosti a fyzikální 
poznatky.

Třetím cílem bylo seznámit se s nejvýznam-
nějšími kulturními památkami Lednicko- 
valtického areálu. Chtěli jsme svým slo-
venským kamarádům ukázat kulturní pa-
mátky našeho nejbližšího okolí, které jsou 
zapsány v Seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. Navštívili jsme areály lednic-

A ne ledajakého! Vyprávěla o příhodách ze 
svého dětství, z Velkých Pavlovic, co zažila, 
co se zde dříve dělo, jak „to chodívalo“, jak 
to v našem městečku vypadalo. Vyprávěla 
o radostech i strastech, zkrátka o životě. 
Do dneška jsou tyto „příběhy“ pro bývalé 
i současné žačky, které pod taktovkou milé 
paní Jarošové nacvičovaly a vystupovaly, 
pojmem a obrovským přínosem. Dodnes 

kého a valtického zámku, vystoupili na 
Minaret, prohlédli si Janův hrad, Hraniční 
zámeček, Kolonádu na Reistně i Tři grá-
cie. Viděli jsme Rybniční a Lovecký záme-
ček, Apollonův chrám i Belveder. Zaujala 
nás celková koncepce krajiny se zajímavě  
rozmístěnými památkami i rybníky.

Do workshopů jsme zařadili i návštěvu 
nově vybudovaného biocentra Zahájka. 
Sledovali jsme stupeň rozvoje rostlinstva 
a živočichů v závislosti na předchozích po-
zorováních. Pomocí kufříků EcoLab jsme 
provedli orientační analýzu vzorků vod 
odebraných z jednotlivých tůní. Plněním 
tohoto úkolu jsme chtěli zjistit, jestli obno-
vení mokřadního systému v dané lokalitě 
má své opodstatnění v obnovení přízni-
vých podmínek pro život drobných živoči-
chů, kteří již z této oblasti téměř vymizeli.

Workshopy se staly i místem střetnutí 
studentů dvou států, které v historii měly  
k sobě velmi blízko. Vznikla nová přátel-
ství a prohloubila se spolupráce obou škol 
v přírodovědné oblasti.

Za všechny zúčastněné uvádím několik 
postřehů studentů:
•	 „Sme	 radi,	 že	 sme	 sa	 zúčastnili	 tohoto	

projektu a viděli sysla. Na tomto projekte 
sme sa naučili pracovať s GPS, pomocou 
kterého sme sysla lokalizovali. Dále jsme 
mali možnosť pozorovať nočnú oblohu 

s nostalgií vzpomínají jak prosívaly: „Ještě 
příběh!“

Vedení ZUŠ za zorganizování krásného 
výletu pro děvčata za všechny rodiče vel-
mi děkuji. Zvláště pak paní Jarošové, že se 
taktéž celodenního náročného cestování  
a programu zúčastnila a udělala tak díven-
kám ohromnou radost!

Karolína Bártová

prostredníctvom astronomického dale-
kohl’adu. Azda najviac nás zaujalo skú- 
manie kvality vody v biocentre Zahájka.“

•	 „Jazykové	bariéry	sa	nám	podarilo	pře-
konat a taktiež sme si našli veľa nových 
kamarátov, spoznali sme nové miesta  
a ako partia l’udí sme si výborně sadli.“

•	 „Ak	 by	 sa	 v	 budúcnosti	 takýto	 alebo	
obdobný projekt eště uskutečnil, s rados-
ťou by sme sa ho opäť zúčastnili a nebolo 
by na škodu, keby tam boli tí istí l’udia.“

•	 „Pobyt	na	workshopu	se	mi	velmi	 líbil.	
Nic bych na něm neměnila. Celkově to 
tu bylo super. Poznala jsem i nové kama-
rády. Kdyby ještě někdy něco takového 
bylo, tak bych určitě jela.“

•	 Čeština	a	slovenština	se	od	sebe	dost	liší,	
ale my jsme si parádně rozuměli.

Ing. Šmídová Marie 
a RNDr. Svetozár Štefeček, lektoři projektu

Fond mikroprojektů
„Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“

Registrační číslo: CZ/FMP.12/0339
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Letos již druhý turnus letního dětského 
tábora v Kdousově se inspiroval televizní 
show „Kdo přežije!“ s přívlastkem „v mas-
káčích“. Všechny hry byly inspirované tou-
to soutěží a byly založeny na vzájemné úzké 
spolupráci mezi jednotlivými členy týmu. 
Opět byly čtyři týmy a jejich názvy vycháze-
ly ze samotné show. 

Byly to týmy – Sodonika bone, Aoiro, Rudí 
povstalci a Toka Toka. Týden započal vylo-
děním na ostrově a první hrou, podle které 
se děti rozdělily do týmů. U této hry jsme 
zmokli a vznikla nám tak ta pravá atmosfé-
ra pro téma „Kdo přežije!“, po usušení se 
tvořily táborové vlajky a každý dostal šátek 
(tzv. tunel) jako odlišení svého týmu.

V neděli jsme se starali o shánění potravin  
a odpoledne navštívili starého šamana, kte-

Londona Mezi zlatokopy. Plněním úkolů 
jednotlivých etap hry získávali táborníci pe-
níze na koupi záborů, ve kterých pak rýžo-
vali „zlato“. Při hře museli prokázat důvtip, 
pohotovost, odvahu i schopnost riskovat.

Obohacením programu zejména pro chlap-
ce bylo stavění a programování legorobotů, 
se kterými pak úspěšně zvládli dvě soutěže. 
Dívky prokázaly svou zručnost ve vytváření 
šperků a pletení gumičkových náramků. 
Zážitkem pro všechny bylo pozorování noč-
ní oblohy astronomickým dalekohledem, 
zejména sledování planety Saturn i s jeho 
prstenci.

Děkujeme řediteli gymnázia Dr. Vlastimilu 
Kropáčovi za zapůjčení legorobotů i astro-
nomického dalekohledu.

KDO PŘEŽIJE?! NAKONEC SE TO PODAŘILO VŠEM!

rý zapomněl své jméno. Dále se pak soutě-
žilo například v kódování, velikém pexesu, 
překonávání pavučin, rýžování zlata, za-
hráli jsme si hru Den trifidů a jeden den se 
vydali na procházku do nedaleké Police.

Ve čtyřech dnech také probíhaly „školy“ 
s názvem Dovednosti trosečníka, kde se 
děti učily první pomoci, ochraně proti zlým 
snům, orientaci a maskování v přírodě a šif-
rám. Ve čtvrtek večer si pak své dovednosti 
ověřily v soutěži Zkoušky trosečníků. Ten 
samý den proběhla také „Návštěva tržiště“ 
kde si děti mohly za korálky přidělené podle 
průběžného počtu bodů „koupit“ nějakou 
dobrotu nebo si vybrat z cen od sponzorů.

Za všechny táborníky a vedoucí chci také 
poděkovat představitelům našeho města za 
poskytnutí městského autobusu na přepra-

Všem sponzorům samozřejmě děkujeme! 
Nechyběly ani kmenové rady, na kterých 
se hlasovalo o nejvíce nápomocného člena 
celého dne a ten poté získal imunitu na dal-
ší den. Ta představovala například uvolnění 
z rozcvičky nebo předností právo v řadě na 
každé jídlo následujícího dne. 

Celý týden jsme zakončili diskotékou a za- 
pálením prskavek se rozloučili s tábory 
roku 2014. 

Anna Holásková

vu táborníků na tábor. Velmi si této pomoci 
vážíme. Bez ní bychom nemohli letošní tá-
bor v daném rozsahu uskutečnit.

Marie Šmídová, hlavní vedoucí tábora

K poznání mnoha zemí celého světa nám stačil pouhopouhý týden a z Kdousova 
jsme nevytáhli ani paty :-)!

Tenis je skvělá hra! Navíc velmi elegantní :-).

K táborovému koloritu řádění ve vodě 
jednoznačně patří!

Letošní první turnus letního dětského po-
bytového tábora v Kdousově, který pořádá 
ZŠ Velké Pavlovice, se nesl v duchu televiz-
ní show „The Amazing Race“ aneb „O mi-
lion kolem světa“. Všichni účastníci tábora 
byli rozděleni do čtyř týmů, zvolili si názvy 
– Želvy Ninja, Ohniváci, Bubliny a Asiati  
a také si namalovali vlajky. 

Sypanou batikou si členové týmů vyrobili 
táborová trička po celý týden si týmy tvoři-

TÁBORNÍCI Z KDOUSOVA NA CESTĚ KOLEM SVĚTA
Z LETNÍCH DĚTSKÝCH TÁBORŮ…

ly cestovní knihy. Trasa našich cestovatelů 
začala samozřejmě v Evropě, ale další den 
jsme se ocitli v Austrálii.

Každý táborový den začínal budíčkem v po-
době tematických písní, z nichž při doznění 
třetí písně musely být děti nastoupeny na 
rozcvičku. Dopolední program se skládal 
ze dvou her, a to Poznávání země, do kte-
ré se ten den cestovalo a Cesty, při které se 
překračovaly pomyslné hranice a dostávala 

razítka do cestovních pasů. Odpolední hry 
pak představovaly činnosti zaměřené na 
danou zemi. 

V Austrálii navštívily děti asijskou tržnici,  
v Africe nechávaly svůj osud Náhodě, v Již- 
ní Americe navštívily Brazílii a karneval  
v Riu. V Severní Americe jsme se ocitli  
v USA a řešili jsme vraždu a poté si udělali 
výlet do Hollywoodu. 

V pátek pak proběhla známá televizní hra 
Boyard a večerní diskotéka. Během týdne 
jsme měli také táborák a po dlouhé době  
u něj zazněly také táborové písně za doprovo-
du kytary. Stezku odvahy zvládli i menší tá-
borníci a jeden večer proběhlo také táboro-
vé promítání. Stejně jako vloni dostal každý 
odznak do sbírky a několik věcných odměn.

Podle slov dětí z tohoto turnusu, které vypl-
ňovaly menší dotazník, byl tábor „dobrý“, 
pochutnaly si na langoších, buchtičkách  
a palačinkách, některé i dokonce na cuketě 
a příští rok jedou zase. A my samozřejmě 
také.

Anna Holásková

«

Již pátá sezóna v řadě byla pro naše mladé 
tenisty soutěžní. Paradoxně jsme už na kon-
ci zimního období museli řešit důležitou 
otázku, zda přihlásit do soutěží družstva ve 
třech, či pouze ve dvou kategoriích. Vzhle-
dem ke stále užší základně naší mládeže 
jsme se rozhodli letos obsadit pouze starší 
žactvo a dorost, Nejmladší soutěžní kate-
gorii - mladší žactvo jsme letos nepřihlásili. 
Letos nemáme v této kategorii dostatek 
místních mladých hráčů a museli bychom 
řešit spoustu hostování a přestupů. Nedo-
statek hráčského materiálu je způsoben 
omezeným prostorem k trénování. Nemů-
žeme udělat rozsáhlý nábor mládeže, pro-
tože jim nemůžeme nabídnout odpovídající 
prostor k trénování. Několik mladých hrá-
čů ukončilo aktivní činnost a nové posily 
zatím nepřicházejí.

Dorost:
V této kategorii jsme letos nastupovali  
v osmičlenné skupině. Na rozdíl od před-
cházejících let jsme byli přeřazeni do jiného 
regionu. Los k nám byl ale vcelku příznivý 
hlavně s ohledem na cestování. Ze sed-
mi utkání jsme vyhráli pouze dvě a pětkrát 
jsme odešli poraženi. Na první pohled to vy-
padá jako neúspěch, ale vítězství s Velkými 
Bílovicemi a Kyjovem, těsné prohry s  Byst-
řicí pod Hostýnem a Uherským Hradištěm 
musíme hodnotit kladně. Podotýkám, že se 
setkáváme i se soupeři, kteří trénují několi-

kanásobně více než naši hráči. Suverénně 
soutěží prošel celek Starého Města, který 
po zásluze postupuje.

Hráči dorostu, kteří letos nastupovali: Če-
šek Filip, Fišer Jan, Maincl Jan, Bedřich 
Šimon, Bauerová Vendula, Otřelová Mi-
chaela a Melicharová Michaela. Dále vy-
pomohli starší žáci Gajdůšek Bronislav 
a Pejchl Lukáš. Kapitán družstva Maincl 
Miroslav, zástupce Otřel Jiří.

Starší žactvo:
I v této kategorii jsme zaznamenali dvě ví- 
tězství ze sedmi zápasů a to s Kyjovem  
a Drnovicemi. Po velkém boji až do posled-
ního kola postupují právě Drnovice do vyšší 
soutěže na skóre před Velkými Bílovicemi. 
Smolně prohraná utkání s Lanžhotem a Ing- 
stavem Brno nás stála lepší umístění v ta-
bulce. Cestování bylo taky příjemnější než  
v minulém ročníku.

Hráči, kteří letos nastupovali: Bedřich Ši-
mon, Gajdůšek Bronislav, Pejchl Lukáš, 
Celnar David, Sláma Ondřej, Groh Petr, 
Otřelová Eliška a Bláhová Beáta. Kapi-
tánka Pejchlová Jitka, zástupce Otřel Jiří.
 
Sestavy obou družstev se rodily velmi těžce. 
Po ukončení ročníku si myslím, že i zdárné 
odehrání soutěží je obrovským úspěchem.
Všichni hráči, kteří nastoupili, si zaslouží 

poděkování a to i přesto, že jejich přístup 
k zápasům je velmi rozdílný. Mnohokrát 
nastupují proti velmi sportovně vyspělým 
hráčům a umí i zabojovat. V některých pří-
padech jsme naopak prohráli zbytečně zá-
pasy, které určitě šlo vyhrát. Takový je však 
sport, obzvláště tenis.

Poděkování si zaslouží i rodiče hráčů, za 
přízeň a hlavně za výpomoc při dojíždění na 
zápasy. Celou sezónu je tedy možno hodno-
tit vcelku kladně a nezbývá než věřit v lepší 
zítřky velkopavlovického mládežnického 
tenisu.

Za tenisový oddíl Miroslav Maincl

SPORT

TENISOVÉ SOUTĚŽE MLÁDEŽE 2014

Po roční odmlce se nám letos opět poda- 
řilo uskutečnit další letní dětský tábor v Mo- 
rávce, ve dnech 20. 7. až 1. 8. 2014.

LETOS OPĚT NA MORÁVCE, SE ZLATOU HOREČKOU MEZI ZLATOKOPY
Celkem 24 dětí se svými vedoucími, in-
struktory a dalšími táborovými pracovníky 
prožilo v překrásné beskydské přírodě tucet 
krásných a pohodových dnů.

I přes nepřízeň počasí, kdy se přes tábor-
níky čtyřikrát přehnaly bouřky a rozblátily 
povrch, si s chutí zahráli celotáborovou 
hru Zlatá horečka na motivy knihy Jacka 

Zlatokopové z beskydské Morávky 2014.
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BARVÍK
AUTOOPRAVNA

Pracovní doba:
PO - PÁ   8.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 hod.
SO - Mob.: 736 105 008

U Zastávky 98/4, 691 06  Velké Pavlovice
autoopravna-Barvik@email.cz

•	 nabízí	mechanické,	
	 karosářské	
	 a	lakýrnické	práce
•	 vyřízení	pojistných	
	 událostí

překlady – tlumočení 
(dle časových možností) 
odborná terminologie-

zemědělství, vinařství, elektro, 
obchod a další 

výuka 
od mírně pokročilých, odborná němčina, 

konverzace (víkendy)

ING. ROMANA PARLÁSKOVÁ, VRBICE
Tel.: 724 125 601

e-mail: parlasek@seznam.cz

N Ě M Č I N A

N Ě M Č I N A

    Účetnictví 
pro podnikatele

Ing. Marie Machalová
•	 Účetnictví	pro	malé	a	střední	firmy	s.r.o.
•	 Daňová	evidence
•	 Mzdy	vč.	personalistiky
•	 DPH	vč.	všech	hlášení
•	 Silniční	daně	a	jiné	dle	domluvy
•	 Účtování	zahraničních	pokladen,	
	 faktur,	úvěrů,	leasingu	aj.
•	 Poradenství
•	 Jednání	na	úřadech

Kontakt: 777 170 736, 
mail: machalova.ucet@volny.cz

•	 Snížení	splátek	stávajících	úvěrů	
	 a	půjček	
•	 Koupě	RD	nebo	bytu	
•	Modernizace	RD	nebo	bytu	
•	 Výstavba	RD	nebo	bytu	
•	 Vypořádání	po	rozvodu	nebo	
	 po	dědictví
Všechny	nabídky	jsou	připravovány	
na	míru	pro	Vás	a	ZDARMA!

Igor Kahánek, tel.: 608 776 618 
www.uver-na-bydleni.cz

Úvěry	na	bydlení	

• Kovovýroba,	dělení	materiálu,	stáčení	profilů

• Prášková	lakovna,	pískování

• Oplocení	objektů,	vjezdové	otočné	a	samonosné 
	 posuvné	brány

• Novinka:	otevírání	bran	pomocí	jednoho	tlačítka 
 na	mobilu	pro	celou	rodinu

• Pro	firmy	software	pro	evidenci	docházky	
	 (registrace	příchodů	a	odchodů,	
	 (podrobnosti	na	dotaz)

• Sekční	garážová	vrata

• Střešní	krytina	LINDAB	včetně	návrhu	šablon 
 (dodávka		materiálu	připraveného	k	montáži)

• Prodej	plynoinstalačního	materiálu	
	 pro	přípojky	plynu

Břeclav, s.r.o.

ZD Přítluky, 691 04  Přítluky, 
tel.: 736 642 448, 604 543 494

www.robomont.cz

Koupím 
rodinný	dům	

ve	Velkých	Pavlovicích	
okolí 15 km

Bez RK. 
tel.: 731 305 863
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Čejkovické
 bylinkové slavnosti

Více informací na www.sonnentor.cz

Slavnosti bylin, čajů a koření spojené 
s bohatým doprovodným programem:

10.30 – Zahájení slavností

11.00 – Divadlo Víti Marčíka

12.30 – Slavnostní otevření nové přístavby

14.00 – Divadlo Víti Marčíka

15.00 – Sluneční příběh Sonnentoru

16.00 – Dětské folklorní vystoupení

17.30 – Tombola

Čejkovice u Hodonína, areál SONNENTORU

Biojarmark a pestré ochutnávky 
čajů, koření a dalších biospecialit.

Občerstvení s biorestaurací REBIO.

Bohatý program pro děti.

Přednášky a prezentace bioproduktů 
a zdravého životního stylu.

Vstupné zdarma.

 7. září 2014 od 10.30 hodin

Sonnentor 
Čejkovice

Přijďte do království bylinek a koření zlédnout zrození nálevového sáčku biočaje od výkupu bylin, až po samotnou výrobu.

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 5/2014 – 15. října 2014
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 5/2014 – 31. října 2014

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2014
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?


