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ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA ....
Jaké jsou priority, záměry města a jeho budoucnost? 

O odpověď na tyto otázky  jsme požádali starostu města pana Ing. Pavla Procházku.

1. Ke dni 31. 12. 2008 ukončil 
svou činnost Dům dětí a mlá-
deže. Počítá se do budoucna 
se zřízením podobné instituce 
nebo přímo s obnovením činnos-
ti DDM?
Ukončení činnosti DDM nevzniklo 
na základě podnětu vedení měs-
ta. Došlo k němu souhrou několi-
ka neočekávaných příčin. Prvním 
důvodem bylo rozhodnutí paní 
Jany Valouškové, která oznámila 
svůj odchod z funkce ředitelky. 
Paní Valoušková několik let řídila 
činnost DDM. Málokdo si uvědomuje, kolik času, 
starostí a obětavosti práce s dětmi obnáší. Bylo 
až neskutečné, co děvčata z DDM za těch pár 
let dokázala, organizace soutěží miss, výstavy 
umělecké tvořivosti, kulturní akce pro děti a pře-
devším každodenní práce a starost děti zabavit a 
poskytnout jim něco, co je přitáhne a zaujme. Po 
ukončení jejich činnosti nám tato práce s dětmi 
chybí. 
Jedním z dalších důvodů byla snaha odboru škol-
ství převést DDM na jednotlivé obce a města a 
v podstatě se zbavit těchto zatěžujících organi-
zací kraje.
V neposlední řadě bylo třeba dořešit komplexní 
využití volného času dětí ve městě. Ve škole pra-
covala školní družina, školní klub a nezávisle od 
nich DDM. V podstatě se jednalo o přetahování 
dětí v malém městě za nerovných podmínek.
Místo DDM vzniklo „Středisko volného času“ 
vedené pod základní školou. Své místo i oživení 
činnosti si teprve hledá, mělo by však nabídnout 
pro děti i mládež plnohodnotné využití volného 
času. Naším cílem je vytvořit pro volný čas cen-
trum volného času v rekonstruovaných a rozšíře-
ných prostorách místního kina. Máme připravený 
projekt a pokusíme se zajistit fi nanční prostředky. 
Zatím však činnost střediska volného času může 
pracovat v prostorách bývalého DDM. Je to jen 
otázka dobrého vedení a správy tohoto zařízení.        
 
2. Proslýchá se, že se bude odstraňovat přísta-
vek u sýpky v ul. Dlouhá. Bude se tedy opravdu 
rušit?
Odstranění přístavku u sýpky je součástí rekon-
strukce sýpky a výstavby nového náměstí. Je 
třeba ocenit vstřícný krok ředitele Moravské Agry 
pana Lubomíra Stokláska, který nám dal souhlas 
s jeho odstraněním. Je to jen malý posun v reali-
zaci našeho záměru. I ten je však velkým příno-
sem pro tvář a další rozvoj města. Jsem optimis-
tou a věřím tomu, že v okolí sýpky jednou vyroste 
nové náměstí, které bude sloužit široké veřejnos-
ti. Kdo si prohlédl první plány, které byly před-
staveny na radnici dne 8. května, měl možnost 
se přesvědčit, že tento projekt má budoucnost. 
Práce na odstranění přístavku u sýpky budou 
zahájeny v blízké době.    

3. V jarních měsících byl opět zveleben parčík 
v místech u zastávky ČD. Jsou zde nové odpo-
činkové lavičky, příjemná zeleň a zrekonstruo-
vaný dubový mostek. Spousta maminek navr-
huje umístit do těchto míst bezpečné hřiště, 
jaké bylo zřízeno za kostelem. Bude zde něco 
podobného zrealizováno?
Určitě bude, je to jen otázka času. Prvotním 
záměrem byly terénní úpravy, výsadba stromů 

a zeleně, která má poskytnout 
dostatek stínu a soukromí pro 
vycházky a odpočinek. V další 
etapě pak dobudovat zázemí pro 
sport a relaxaci. Ve volnějším 
období se snažíme tyto plochy 
dobudovat a postupně upravo-
vat. Parčík bude mít v budoucnu 
návaznost na cyklostezky k roz-
hledně, mělo by dojít k propojení 
se školní zahradou, do parčíku 
by měla být včleněna i Trkman-
ka. V rámci mikroegionu Husto-
pečsko máme připravený projekt 

na vybudování skateparku v tomto areálu a vyba-
vení herními prvky pro děti. Jen mám obavy, že 
mikroregion v tomto projektu se žádostí zaspal 
a peníze na tuto se nám nepodaří získat. Přesto 
tento záměr chceme realizovat.    

4. Ve městě jsou průběžně opravovány chodní-
ky, v současné době v ul. Pod Břehy. Které ulice 
přijdou na řadu během letošního roku?
Myslím, že jsem již minule informoval, že zámě-
rem je vybudovat nový chodník V Údolí. Na zákla-
dě připomínek z jednání členů zastupitelstva 
by se měl realizovat krátký úsek chodníku na 
Náměstí 9. května. V rámci výstavby podnikatel-
ské zóny by se měl dobudovat dlouho přislíbený 
chodník v ul. Hodonínská. Nebude samozřejmě 
hotové vše hned, fi nanční problémy se bohužel 
dotýkají i našeho města a realizace se mohou 
provádět jen dle našich možností.   

5. Občané již léta volají po stálých kamenných 
prodejnách kvalitního spotřebního zboží, jako 
je obuv, textil, galanterie apod. Zaznamenalo 
město ze strany podnikatelů o zřízení takových 
prodejen zájem?
Zastupitelstvo města má zájem podporovat 
nejen prodejny kvalitního spotřebního zboží, ale 
i výstavbu některého ze supermarketů. Většina 
našich obyvatel využívá možnosti nákupu v někte-
rých z obchodních řetězců v blízkém okolí. Chtěli 
bychom, aby se služby v oblasti obchodu rozví-
jely i u nás. Pozemky pro výstavbu se připravují. 
V posledním období máme signály o zájemcích 
z řad investorů a to je pozitivní zjištění. V nové 
zóně, kde se uvažuje výstavba supermarketu je 
dostatek prostoru i pro nové kamenné prodejny 
s kvalitním spotřebním zbožím a spádová oblast 
je pro nové investory velmi zajímavá.

6. Ve městě vzniká nová průmyslová zóna. O 
budovy stávajících podniků není ze strany pod-
nikatelů a investorů příliš zájem (drůbežářské 
závody, zemědělské družstvo, cihelna ...).  Máte 
představy o budoucím osudu těchto prostor? 
Projevil o některé z nich někdo zájem?
Jedná se o soukromé objekty a pozemky. Rádi 
bychom byli vlastníkům nápomocni. Představu 
určitou máme, stejně jako zájem, aby tyto objek-
ty a pozemky sloužily k rozvoji města a podnikání. 
Konkrétní zájemci jsou, některá jednání se usku-
tečnila, je to však výhradní záležitostí vlastníků 
těchto objektů. O investory máme zájem, na dru-
hé straně však chceme vědět, s čím přichází a 
jak ovlivní naše město, přírodu a život místních 
obyvatel.  

7. Je v plánech města vystavět dům pro senio-

ry? V jakém časovém období je předpokládána 
jeho výstavba a zahájení provozu? Pro kolik 
seniorů by měl být tento dům koncipován?
Studie nového penzionu pro seniory byla veřej-
nosti představena rovněž 8. května. Čtyři různé  
varianty připravil jeden z úspěšných architektů 
soutěže o vytvoření nového centra města ing. 
arch. Polách z Prahy. Je to zatím jen podklad 
pro jednání a zahájení přípravy tohoto projektu, 
vykoupení pozemků, materiál do diskuse. Pokud 
by vše šlo dle plánu, směřovala by se výstavba 
do let 2011-2012. Předpokládáme, že státní 
podpora pro výstavbu penzionů pro seniory bude 
i v budoucnu zachována. Uvažuje se o výstavbě 
cca 20 bytů a Velké Pavlovice si takové zařízení 
určitě zaslouží.  

8. Nedávno jsme mohli zaslechnout prostřed-
nictvím vln Rádia Jih Váš rozhovor o záměrech 
města vybudovat v okolí nové cykloturistické 
trasy?
Budování cyklostezek je součástí systému podpo-
ry turistiky v našem městě a po Modrých Horách. 
Do tohoto systému patří i nová rozhledna a kaple 
Sv. Urbana. Po několika týdnech, kdy stavba roz-
hledny byla slavnostně uvedena do provozu, patří 
mezi velmi vyhledávané cíle a navštívili ji již tisíce 
turistů a návštěvníků. Pro nás je také velmi potě-
šitelné, že na rozhlednu přichází naši občané se 
svými nejbližšími či přáteli. A konkrétně k cyklos-
tezkám – podali jsme dvě žádosti o dotaci – první 
trasa vede od zastávky ČD kolem lesíka, šlechti-
telské stanice a kolem kaple Sv. Urbana, celko-
vé náklady cca 6,0 mil. Kč – této žádosti z ROP 
nebylo vyhověno. Druhá žádost byla podána na 
SFDI – cyklostezka z Velkých Pavlovic do Bořetic 
vede od zastávky ČD mezi vinicemi, kolem benzi-
nové stanice Shell a končí v obci Bořetice. SFDI 
tuto akci podpořil a vyčlenil na ni 4.470 tis. Kč. 
Tuto stezku rovněž podpořil Jihomoravský kraj 
částkou 1.000 tis. Kč. Cyklostezka bude vybu-
dována ve spolupráci s obcí Bořetice. Chybějící 
částka 1.970 tis. Kč je povinná spoluúčast Vel-
kých Pavlovic a Bořetic. Město Velké Pavlovice 
z této částky uhradí přibližně 75 %. Dotace je 
určena pro čerpání do konce roku 2009.

9. Bude u rozhledny nainstalována kamera? 
Snad by zabránila ničení majetku, jen několik 
dnů po otevření již byla vandaly rozbita pamětní 
deska.
Tak to je otázka, která nám dělá starost. Od 
počátku jsme měli zájem na rozhlednu umístit 
on-line kameru, která bude zachycovat počasí 
v našem městě. Možná tak budeme někdy uve-
deni i v pořadu „Panorama“, které informuje o 
aktuálním počasí v ČR. Co se týká vandalismu 
a ostrahy majetku, věřili jsme, že se vandalismu 
vyhneme. Na rozhledně je však živo i v noci. To 
by nám nevadilo, pokud by majetek přečkal bez 
poškození. Smutné na tom je to, že tuto pamětní 
desku vybudovala na své náklady (9.000,- Kč) fi r-
ma Teplotechna Ostrava, jako poděkování za vel-
mi dobrou spolupráci. Mohli bychom rozhlednu 
oplotit, uzavřít, vybírat vstupné, hlídat kamerami. 
Žádný z těchto záměrů však nechceme realizo-
vat, chceme, aby rozhledna sloužila k potěšení a 
ne ke starostem. V případě, že se zde vandalis-
mus bude opakovat, zaměříme se na tento areál 
a přijmeme opatření, která tento problém budou 
řešit.



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
3/2009

2

Z RADNICE ...........................................Z RADNICE ...........................................
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice

Rada města se za období od vydání mi-
nulého zpravodaje sešla 4x, mimo jiné 
se zabývala následující problematikou:

Rada města schválila:
�  pořádání automobilové rallye „AGRO-

TEC RALLY 2009“ v katastru Velkých 
Pavlovic 

�  žádost Bronislavy Čápové o pro-
dloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 
v bytovém domě na ulici B. Němcové 
126/25 z doby určité na dobu neurči-
tou

��� uzavření mateřské školy v době letních 
prázdnin od 3.8. do 31.8.2009, pro-
voz bude zahájen v úterý 1.9.2009

��� úhradu nákladů na očkování proti 
klíšťové encefalitidě pro zaměstnance 
města udržující veřejnou zeleň 

��� vybudování vjezdu a parkoviště na 
pozemku města před RD Hlavní 67, 
panu Radku Krejčiříkovi

��� změnu organizační struktury městské-
ho úřadu - v souvislosti se snížením 
nákladů na provoz a mzdových pro-
středků dochází ke snížení počtu 
zaměstnanců o 2 pracovní místa 
- hospodářsko správní referent u pra-
covní skupiny a referent majetkové 
správy v ZŠ 

��� pronájem pozemku  parc.č. 4524/1, 
k.ú. Velké Pavlovice v trati Nadzahra-
dy o výměře 2000 m2, orná půda, za 
účelem zemědělského využití Václavu 
Bálkovi, Dlouhá 841/47

��� přidělení 2 garáží v bytovém domě Bří 
Mrštíků 4 pro byty 1+3, Bártovi a Sam-
sonovi

�� hodnocení nabídek soutěže Návrh a 
výroba informačního a propagačního 
materiálu „Rozhlédni se a poznávej“ 
- byla vybrána nejvýhodnější nabídka 
fi rmy Miroslava Polívky z Hustopečí

��� pořádání přehlídky mladých decho-
vek, pořízení pohlednic významných 
objektů města 

��� žádost Myslivecké jednoty o příspěvek 
na věcný dar ve výši do 3.000 Kč pro 
vítěze střelby roku 2009 a spolupořa-
datelství akce pro děti „Červen, měsíc 
myslivosti“

��� pořízení vývěsní tabule pro turistické 
informační centrum

��� fi nanční příspěvek na dopravu dětí 
z MŠ do Břeclavi na přehlídku dět-
ských tanečních souborů 

��� uzavření smlouvy o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu 
mezi městem a E.ON ČR pro uložení 
kabelového vedení NN včetně podpěr-
ných bodů NN a pojistkových skříní NN 
a umístění venkovního vedení NN na 
pozemcích KN parc. č. 265,266,278 
a 4465/1, k.ú. Velké Pavlovice

Rada města neschválila:
��� žádost Ivety a Jana Melicharových 

o odkoupení pozemku KN parc.č. 
1555/1, k.ú. Velké Pavlovice – prodej 
pozemku byl na zasedání ZMě odsou-
hlasen pro fi rmu F&K&B Břeclav, která 
na tomto pozemku bude stavět bytové 
domy

��� proplacení přípojky plynovodu k rodin-
nému domu  panu Lubomíru Zbo-
rovskému, kterou si při výstavbě RD  
zaplatil  

Zastupitelstvo města na svém XV. zase-
dání, které se konalo dne 7. května 
2009, projednalo:
��� zprávu o činnosti rady města
��� stanoviska dotčených orgánů, orga-

nizací, sousedních obcí a krajského 
úřadu, projednávání a připomínkování 
návrhu zadání změny č. 4 ÚPN SÚ Vel-
ké Pavlovice

ZM schválilo:
��� celoroční hospodaření města a závě-

rečný účet o hospodaření města za 
rok 2008 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření

��� uzavření smlouvy o úvěru č. 870/09/
LCD mezi Městem Velké Pavlovice a 
Českou spořitelnou, a.s. a poskytnutí 
zajištění uvedeného v této úvěrové 
smlouvě

��� rozpočtové opatření 2/2009, celkové 
příjmy snížení o 15 695 000 Kč, celko-
vé výdaje snížení o 5 000 Kč a celkové 
fi nancování zvýšení o 15 690 000 Kč, 
včetně příspěvku pro rok 2009 pro 
dobrovolný svazek obcí Mikroregion 
Hustopečsko ve výši 50 tis. Kč

��� připomínkovaný návrh Zadání změny 
č. 4 ÚPN SÚ Velké Pavlovice, včetně 
důvodové zprávy o pořízení a projed-
nání a to v rozsahu:

4.2 Návrh lokality vinných sklepů na 
severovýchodním okraji obce, loka-
lita Haltýř

4.3  Návrh plochy místní komunikace 
(veřejného prostranství) v zahra-
dách u Trkmanky

4.4  Návrh plochy smíšené obytné 
– v okolí sýpky (bydlení, občanská 
vybavenost, veřejné prostranství 
a související dopravní a technická 
infrastruktura)

4.5  Změna využití zastavitelné plo-
chy na plochu bydlení v rodinných 
domech 

4.9  Změna využití zastavitelné plochy 
na plochu občanského vybavení 
bez specifi kace – návrh hotelu

4.10 Návrh veřejné parkové zeleně – 
zahrada za zdravotním střediskem

4.11  Návrh veřejné parkové zeleně – 
mezi Trkmankou a navrženou míst-
ní komunikací

4.12  Předepsání územní studie na území 
v okolí sýpky jako podklad pro roz-
hodování v území a úprava stávající 
regulace

4.13  Zrušení časového rozsahu platnosti 
ÚPN SÚ

Odsouhlasilo vypuštění dílčí změny:
4.6  Změna využití zastavitelné plochy 

na plochu bydlení v RD z návrhu 
zadání změny č.4 ÚPN SÚ

4.7  Návrh ploch výroby energie na foto-
voltaickém principu – jižně od měs-
ta

4.8  Návrh ploch výroby energie na 
fotovoltaickém principu – severový-
chodně od města

��� bezúplatné nabytí pozemku KN parc.
č. 709/3, k.ú. Němčičky od pana 
Ing. Stanislava Pláteníka, Zlámalova 
836/3, Mikulov 

��� Prodej majetku města dle záměrů o 
prodeji nemovitostí:

 � prodej pozemku KN parc.č. 898 
v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 
cca 390 m2 manželům Stanislavu 
a Jaroslavě Kotlárovým, Stará 29, 
Velké Pavlovice za účelem výstav-
by rodinného domku, cena za 1 
m2 500,- Kč

� ��� prodej pozemku KN parc.č. 
927/12 v k.ú. Velké Pavlovice o 
výměře cca 2 m2 dle geometrické-
ho plánu č. 1519-29/2008 paní 
Jaroslavě Weiglové, Blatnická 2, 
Brno za účelem dořešení vlastnic-
kých vztahů pod garáží 

 ��� prodej pozemku KN parc.č. 
4524/32 v k.ú. Velké Pavlovice 
o výměře 4.691 m2 a pozemku 
KN parc.č. 4524/33 v k.ú. Velké 
Pavlovice o výměře 573 m2, dle 
geometrického plánu č.1531-
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pokračování na str. 4

26/2009 panu Ing. Zdeňku 
Hiclovi, pro fi rmu Poštor s.r.o., 
B. Němcové 29, Velké Pavlo-
vice, za účelem vybudování 
rodinného vinařství v podni-
katelské zóně, cena 450,- Kč 
za 1 m2

� ��� prodej pozemku KN parcelní 
číslo 4524/35 k.ú. Velké Pav-
lovice o výměře 87 m2 a KN 
parc.č. 4524/36 v k.ú. Velké 
Pavlovice o výměře 2.171 m2 
dle geometrického plánu č. 
1542-60/2009 panu Liboru 
Pilarčíkovi pro fi rmu Náby-
tek Pilarčík, Bořetice 433 za 
účelem vybudování výrobny 
nábytku v podnikatelské zóně 
cena 450,- Kč za 1 m2

� ��� prodej pozemku KN parc.
č. 4524/37 k.ú. Velké Pav-
lovice o výměře 2.061 m2 
dle geometrického plánu č. 
1542-60/2009 panu Borisovi 
Šilerovi pro fi rmu BOFA-MONT, 
Nádražní 13, Velké Pavlo-
vice za účelem vybudování 
haly pro montáž ocelových 
konstrukcí cena 450,- Kč za 
1 m2

� ��� prodej pozemku KN parc.č. 
4524/38 k.ú. Velké Pavlovice 
o výměře 6.601 m2, k.ú. Velké 
Pavlovice dle geometrického 
plánu č. 1548-64/2009 panu 
Radomilu Balounovi pro fi rmu 
Vinařství Baloun, Nádražní 
4, Velké Pavlovice za účelem 
vybudování vinařství v podni-
katelské zóně cena 450,- Kč 
za 1 m2

V bodech některé dotazy a připo-
mínky členů zastupitelstva města a 
občanů města, které byly na zasedá-
ní uplatněny:
* člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík 

- kolik stála rozhledna celkem a 
kolik byla dotace 

 starosta města - dotace činí 90% 
nákladů, veškeré informace týka-
jící se rozhledny budou zveřejněny 
na informační tabuli, která bude 
umístěna v areálu u rozhledny

* Ing. Hádlík - je písek navezený 
na cyklotrasy konečnou úpravou 
stezky, úprava pískem není pro 
cyklotrasu vhodná

 starosta města - konečná úprava 
to není, do budoucna je záměrem 
města provést živičný povrch 

* Ing. Hádlík uplatnil požadavek 
občanů na vyčištění studny a 
umístění pumpy v ul. Pod Břehy

 zástupce starosty - zjistí možnost 
vyčištění studny

* Ing. Hádlík - požadavek týkající 

PŘÍJMY
Paragraf  Popis Rozpočet  Rozp.  Upravený 
   schválený opatř. rozpočet
   vč. RO 1 č. 2 vč. RO 2

  Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 291 000  5 291 000
  Daň z příjmu fyzických osob z podnikání 2 116 000  2 116 000
  Daň z příjmu fyzických osob - vybíraná srážkou 377 000  377 000
  Daň z příjmu právnických osob 7 192 000  7 192 000
  Daň z příjmu právnických osob za obce 3 000 000 -770 000 2 230 000
  Daň z přidané hodnoty 10 716 000  10 716 000
  Poplatky za znečišťování ovzduší 0 14 000 14 000
  Poplatky za ukládání odpadů 9 861 000  9 861 000
  Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 0 36 000 36 000
  Poplatky za komunální odpad 1 310 000 15 000 1 325 000
  Poplatek ze psů 97 000 2 000 99 000
  Poplatek za užívání veřejného prostranství 103 000  103 000
  Poplatek za provozovaný výherní hrací automat 258 000  258 000
  Odvod z výtěžku výherních hracích automatů 237 000  237 000
  Správní poplatky 458 000  458 000
  Daň z nemovitostí 2 616 000  2 616 000
  Dotace z Ministerstva kultury na knihovnu  0 46 000 46 000
  Dotace na volby do Evropského parlamentu 0 34 600 34 600
  Neinv.dotace ze SR - výkon přenesené působnosti 780 000  780 000
  Neinv.dotace za SR - souhr. dot. vztah 1 923 500  1 923 500
  Ostatní neinv. přijaté transfery - úřad práce 87 000 202 500 289 500
  Neinv. přijaté dotace od obcí - na žáky 394 000  394 000
  Dotace ze SFŽP na rybník - doplatek 588 000  588 000
  Investiční dotace přeshraniční spolupráce 0  0
  Neinvestiční dotace přeshraniční spolupráce 0  0
  Přijaté transfery - z Vinařského fondu (Vinobraní 08) 50 000  50 000
 2119 Záležitosti těžebního průmyslu 140 000 21 000 161 000
 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 10 000  10 000
 2143 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (IC) 30 000  30 000
 2321 Odvádění a čištění odp. vod (VaK) 1 270 000  1 270 000
 3111 Předškolní zařízení - odpisy 78 000  78 000
 3113 Základní školy - odpisy 518 000  518 000
 3121 Gymnázia - odpisy 437 000  437 000
 3313 Film, tvorba, disltribuce, kino - vstupné 140 000  140 000
 3314 Činnosti knihovnické - tržby 15 000  15 000
 3341 Rozhlas a televize 10 000  10 000
 3349 Záležitosti sdělovacích prostř. - reklama ve Zpravodaji 5 500  5 500
 3392 Zájmová čin. v kultuře (pronájmy sokolovna) 70 000  70 000
 3399 Kultura ostatní (vstupné vinobraní) 300 000  300 000
 3612 Bytové hospodářství 4 970 000  4 970 000
 3613 Nebytové hospodářství 40 000  40 000
 3632 Pohřebnictví 5 000 2 900 7 900
 3639 Komunální služby a územní rozvoj 20 100 000 -15 300 000 4 800 000
 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 0  0
 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 95 000  95 000
 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 1 000 1 000
 6171 Činnost místní správy 50 000  50 000
 6310 Obecné příjmy z fi nančních operací 100 000  100 000
 6320 Pojištění funkčně nespecifi kované 5 000  5 000
 6402 Finanční vypořádání minulých let 2 000  2 000

  CELKEM PŘÍJMY 75 845 000 -15 695 000 60 150 000
    
 FINANCOVÁNÍ
 Položka Popis Rozpočet  Rozp.  Upravený 
   schválený opatř. rozpočet
   vč. RO 1 č. 2 vč. RO 2

 8113 Čerpání kontokorentu 1 500 000  1 500 000
 8114 Splátky kontokorentu -1 500 000 -1 032 000 -2 532 000
 8115 Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků -420 000 -1 118 000 -1 538 000
 8123 Čerpání úvěru na podnikatelskou zónu  17 840 000 17 840 000
 8124 Splátky úvěrů a půjček -4 540 000  -4 540 000

  CELKEM FINANCOVÁNÍ -4 960 000 15 690 000 10 730 000

  Příjmy včetně fi nancování 70 885 000 -5 000 70 880 000

Rozpočtové opatření č. 2/2009
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VÝDAJE

 Paragraf Popis Rozpočet  Rozp.  Upravený 
   schválený opatř. rozpočet
   vč. RO 1 č. 2 vč. RO 22

 1014 Ozdravování zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče 10 000  10 000
 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5 000  5 000
 2123 Podpora rozvoje průmyslových zón 22 805 000  22 805 000
 2141 Vnitřní obchod (informační systém) 0 50 000 50 000
 2143 Cestovní ruch 2 075 000  2 075 000
 2212 Silnice  1 400 000  1 400 000
 2219 Ost. záležitosti pozem. kom. 
  (chodníky, parkoviště, cykl. stez.) 2 000 000  2 000 000
 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek na IDS) 0 154 000 154 000
 2299 Ostatní záležitosti v dopravě (příspěvek na IDS) 154 000 -154 000 0
 2310 Pitná voda  230 000  230 000
 2321 Odvádění a čištění odpad.vod 1 260 000  1 260 000
 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0 250 000 250 000
 3111 Předškolní zařízení 978 000  978 000
 3113 Základní školy 3 168 000  3 168 000
 3121 Gymnázia 2 005 000  2 005 000
 3313 Film. tvorba, distribuce, kino 330 000  330 000
 3314 Činnosti knihovnické 585 000 81 000 666 000
 3319 Ostatní záležitosti kultury (kronika, kniha, výstavy) 50 000  50 000
 3322 Zachování a obnova kulturních památek - Sýpka 100 000  100 000
 3326 Poříz., zachování a obnova hodnot místního povědomí 100 000  100 000
 3330 Dotace na údržbu církevního majetku 150 000  150 000
 3341 Rozhlas a televize 50 000  50 000
 3349 Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj) 200 000  200 000
 3392 Zájmová činnost v kultuře (sokolovna), 1 000 000  1 000 000
 3399 Ostatní záležitosti kultury 
  (+ sbor pro obč.zál. + vinobraní) 750 000  750 000
 3419 Tělovýchovná činnost (Slavoj) 110 000  110 000
 3421 Využití volného času dětí a mládeže 100 000  100 000
 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 900 000 -300 000 600 000
 3612 Bytové hospodářství 1 100 000  1 100 000
 3613 Nebytové hospodářství 600 000  600 000
 3631 Veřejné osvětlení 1 200 000  1 200 000
 3632 Pohřebnictví 300 000  300 000
 3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí 700 000  700 000
 3635 Územní plánování 100 000 100 000 200 000
 3636 Územní rozvoj 800 000  800 000
 3639 Komunální služby a územní rozvoj 7 100 000 203 000 7 303 000
 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 000  100 000
 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 500 000  1 500 000
 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 0  0
 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 350 000  350 000
 3729 Ostatní nakládání s odpady - sběrný dvůr 560 000  560 000
 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 600 000  600 000
 3792 Ekologická výchova a osvěta (Ekocentrum Trkmanka) 0 300 000 300 000
 4351 Pečovatelská služba 350 000  350 000
 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 1 000 1 000
 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 770 000  770 000
 5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost 690 000  690 000
 6112 Zastupitelstva obcí 1 980 000  1 980 000
 6117 Volby do Evropského parlamentu 0 50 000 50 000
 6171 Činnost místní správy 7 900 000  7 900 000
 6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací  50 000  50 000
 6320 Pojištění funkčně nespecifi kované 120 000 30 000 150 000
 6399 Ostatní fi nanční operace - daň z příjmu za obec 3 000 000 -770 000 2 230 000
 6409 Rozpočtová rezerva 500 000  500 000

  CELKEM VÝDAJE 70 885 000 -5 000 70 880 000

se úpravy chodníku v ul. V Údolí 
před RD manželů Frýbertových

 starosta města - po dokonče-
ní rekonstrukce chodníku v ul. 
Pod Břehy se bude pokračovat 
s opravou chodníku v ul. V Údolí, 
v souvislosti s tím bude možné 
provést požadované úpravy

* Ing. Hádlík - požadavek, aby ve 
zpravodaji byly zveřejňovány 
změny rozpočtu a také všech-
ny dotazy členů ZMě a občanů 
uplatněných na veřejném zase-
dání

 starosta města -  zveřejňována 
je velká většina zpráv a infor-
mací, co se týká zodpovězených 
dotazů, bývají vybrány s ohle-
dem na opodstatnění dané pro-
blematiky či věci, ty nejdůležitěj-
ší, k informovanosti občanů 
přispívají ve velké míře i webové 
stránky města

* členka ZMě Ing. Marie Šmídová 
- jaké jsou další možnosti pro 
čerpání dotace přeshraniční 
spolupráce, ze které byla fi nan-
cována rozhledna

 starosta města - cílem je pro-
pagace měst Velké Pavlovice 
a Senica, součástí dotace jsou 
vzájemná setkávání občanů 
obou partnerských měst, jedná 
se o vzájemnou spolupráci škol, 
kulturních, zájmových a sportov-
ních organizací, spolků důchod-
ců, vše musí být v souladu 
s danými podmínkami dotace 

* pan Jan Urbánek - je možné 
snížit rychlost motorových vozi-
del na místních komunikacích 
na cca 20 km/hod. 

 zástupce starosty - Policie ČR 
rychlost projíždějících motoro-
vých vozidel často měří během 
dne i v nočních hodinách, město 
však snížit rychlost nemůže

* pan Urbánek – mohli by mít 
popeláři číselné označení na 
svých oděvech, aby je bylo mož-
né rozpoznat, někteří zachází 
s popelnicemi tak, že dochází 
k jejich ničení

 starosta města - jednotlivé pra-
covníky lze identifi kovat podle 
cestovního příkazu toho určité-
ho dne

* pan Urbánek – požadavek na  
umístění zastávky u nemocnice 
v Hustopečích 

 starosta města - záležitost byla 
v minulosti projednávána se 
starosty okolních obcí, z jedná-
ní však nevzešly žádné závěry. 
Město uplatní novou žádost u 
BORS Hustopeče

Jitka Krátká
tajemník MěÚ

Rozpočtové opatření č. 2/2009
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Ve dnech 5. a 6. června 2009 proběh-
ly v České republice volby do Evropského 
parlamentu. Volebního práva využilo v 
našem městě 30,3% oprávněných voličů. 
Ti přišli zodpovědně k volebním urnám a 
vhozením hlasovacího lístku tak svobodně 
vyjádřili svůj osobní postoj a názor. 

Na to, že 
se v průběhu 

měsíce dubna, tedy vtipně a především 
výstižně řečeného apríla, mění počasí 
ze dne na den, neřkuli z hodiny na hodi-
nu, jsme si už tak nějak zvykli. Ale že se 
to stejné může o aprílu dít i s webovými 
stránkami? Může a také že se dělo. Někte-
ré dny byla návštěvnost absolutně podprů-
měrná, kupříkladu 4. 4. 2009 s počtem 
přístupů pouhých 222. Oproti tomu jiné 
dny jsme se nestačili divit, do jakých výšek 
se nám sloupečky na grafu návštěvnosti 
vyšplhaly.

Největší radost nám udělaly dny 6.4.
s počtem 585, 14.4. s počtem 637, 20.4. 
s počtem 624 a 28.4. s počtem 638. 

Vše bylo však korunováno kuriózním 
rekordem ve středu 22. dubna, kdy byla 
pokořena letošní rekordní návštěvnost z 
9. března a to o pouhý jeden jediný přístup 
– na cifru 639! 

Co se týče velmi stručné statistiky, 
stále si náš web vede více než dobře. V 
dubnu roku 2007 navštívilo webové strán-

neděli 7. června 2009 po 22.00 hod., byly 
ve Velkých Pavlovicích zveřejněny násle-
dující výsledky: 

1. pozice - ODS (25,13% hlasů)
2. pozice - ČSSD (21,01% hlasů)
3. pozice - KSČM (18,09% hlasů)
4. pozice - KDU-ČSL (15,82% hlasů)
5. pozice - Suverenita (3,86% hlasů)
(dále dle přiloženého grafu)

Z výsledků především pěti prvních 
pozic můžeme konstatovat, že trend 
volebních výsledků v našem městě úzce 
korespondoval s trendem celostátním. 
Žádné překvapení se tudíž nekonalo. 

Všem voličům, kteří svou účastí ve 
volbách vyjádřili svůj zájem ovlivnit běh 
událostí v rámci sjednocené Evropy, děku-
jeme!

Karolína Bártová

ky města Velké Pavlovice 5.568 uživatelů 
internetu, v roce 2008 jich bylo již 9.233 
a letos se návštěvnost o proti loňskému 
roku zvedla o dalších 49%, tedy na koneč-
nou dubnovou cifru 13.838 přístupů.

V měsíci květnu se díky slavnostnímu 
otevření rozhledny Slunečná podařilo 
smést všechny dosavadní rekordy – graf 
návštěvnosti se najednou začal pohybo-
vat o několik řádů stovek výše, nežli tomu 
bývá obvykle. Dubnová smršť úspěšných 
rekordů se stala pokořenou minulostí. 

Po uzavření pátého měsíce letošní-
ho roku jsme mohli s radostí konstatovat 
jediné – květen 2009 byl v prozatímní 
historii sledování návštěvnosti webu 
pod adresou www.velke-pavlovice.cz  po 
všech stránkách nejúspěšnějším. 
 
Padly čtyři téměř po sobě jdoucí rekordy 
denní návštěvnosti: 
1. místo   -   938 přístupů    (7. 5. 2009)
2. místo   -   909 přístupů    (11. 5. 2009)
3. místo   -   852 přístupů    (6. 5. 2009)
4. místo   -   814 přístupů    (4. 5. 2009)

Co se týče měsíční návštěvnosti a 
průměrné denní návštěvnosti, padly také 
rekordy. Měsíční návštěvnost se zastavila 
na úctyhodné cifře 18.335 přístupů, prů-
měrně denně tedy 591,45 přístupů. 

Za obdivuhodnou návštěvnost vděčí-
me samozřejmě Vám, našim věrným příz-
nivcům, za což Vám děkujeme.

Komu však patří velké poděkování, 
je bezesporu naše nová rozhledna Slu-
nečná, o kterou byl ze strany návštěvníků 
webových stránek města během měsíce 
května největší zájem. A jak by ne! Vždyť 
právě 8. května 2009 byla tato rozhledna 
s přilehlým turistickým areálem otevřená 
veřejnosti.  

Pevně doufáme, že jste se stali kromě 
věrných návštěvníků městského webu 
také návštěvníky Slunečné. Pokud ještě 
ne, neváhejte! Výhled je naprosto úžasný, 
vycházka na kopec Nad Zahradami stojí 
opravdu za to!

Karolína Bártová
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve Velkých Pavlovicích
5. - 6. 6. 2009

Strana
svobodných
občanů

Po sečtení hlasů, jež proběhlo v rám-
ci všech členských států Evropské unie v 
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 Je jaro, příroda se plna síly probouzí 
 k novému životu ... 

stejně tak se děje i na našem rybníku 
 (8. 4. 2009)
 Rybáři a pracovníci služeb města vysadili kolem městského 

rybníka sazenice několika druhů a odrůd vrb, duby a olše. 
Doplnili tak břehové porosty a napravili i řádění vandalů z 
letošní zimy, kdy bylo bohužel několik stromků zcela zničeno. 
V přírodní části rybníka se chystají na hnízdění vodní ptáci a 
spousta obojživelníků už snáší do prohřáté vody vajíčka.

 Vzpomněli jsme výročí osvobození města 
 (10. 4. 2009)
 Dubnové dny byly v historii našeho města často výrazným his-

torickým mezníkem. Dne 15. dubna 2009 jsme si připomněli 
64. výročí osvobození města. Velké Pavlovice byly osvobozeny 
15. dubna 1945 v odpoledních hodinách ve směru od Velkých 
Bílovic. V bojích padlo 20 sovětských vojáků a při náletu byli 
usmrceni 4 pavlovičtí muži.

 Pro vinaře je jistě významné i datum 13. dubna 1930, kdy 
byla uspořádána první výstava vín, která měla za úkol „ukázati 
vína naše v dobré jakosti a v množství na prodej“. Naši před-
kové tak založili tradici pořádání výstav vín ve Velkých Pavlovi-
cích.

 U podnikatelské zóny byly vystavěny nové 
autobusové zastávky 

 (10. 4. 2009)
 Firma Strabag, a. s. a její subdodavatelé neustále pokračují 

v budování podnikatelské zóny Za tratí. Během měsíce dubna 
zde byly zahájeny práce na pokládání kanalizačního řadu a 
také se začalo s pracemi na rozšiřování vozovky u vjezdu do 
areálu. Součástí prací bylo také budování prostoru na auto-

Nové stromky, nový život ... 
okolí rybníka se stává pravou oázou klidu 

a příjemným cílem nejen jarních vycházek.

busovou zastávku, která umožní snadný příjezd budoucím 
zaměstnancům do práce.

 Jaro se rozjelo na plné obrátky, zemědělcům 
zamíchalo kartami 

 (10. 4. 2009)
 Zemědělci měli v první dekádě měsíce dubna pojednou doslo-

va plné ruce práce. Překotné jaro zkumulovalo agrotechnické 
termíny a tak vedle setí a sázení probíhalo současně i hnojení 
ozimů a chemická ochrana proti houbovým chorobám a škůd-
cům. 

Práce na vybudování podnikatelské zóny 
pokračují rychlým tempem, 

nyní jsou zastávky již hotové. 

  Hasiči byli povoláni k požáru školy, naštěstí 
šlo pouze o simulovaný zásah 

 (14. 4. 2009)
 V úterý 14. dubna 2009, vyjížděla jednotka SDH Velké Pavlo-

vice do Hustopečí, kde byl simulován v Základní škole na ul. 

Na snímku traktoristé Zemědělského družstva 
Velké Pavlovice sejí sladovnický jarní ječmen odrůdy Malz 

na poli v trati Rybmíky. Fota: Ing. Zdeněk Karber
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Nádražní požár. Hasiči z Velkopavlovické jednotky měli za úkol 
v dýchací technice vynést jednu zraněnou osobu na nosítkách 
z prvního patra budovy a dále doplňovali vodou z hydrantové 
sítě velkopavlovické vozidlo MAN CAS 20. Také byla na fi gu-
rantovi procvičena první pomoc. Jednotka vyjížděla i s Tatrou 
148 CAS 32, která byla na místě simulovaného zásahu jako 
záloha. Cvičení bylo hodnoceno úspěšně, pouze bylo některý-
mi hasiči konstatováno, že by bylo příště dobré pro zpestření 
cvičení využít jako fi guranty paní učitelky :-)! 

 Za Zelnicemi byla dosazena alej 
 ovocných stromů  
 (15. 4. 2009)
 Pracovníci služeb města doplnili alej ovocných stromů na 

Zelnicích a nahradili tak i několik suchých či vandaly zniče-
ných dřevin v Nových Horkách. Je potěšitelné, že počty pod-
sazených dřevin jsou minimální. Ukázalo se tím, že pravidelná 

Velkopavloviční hasiči si vedli v Hustopečích na výbornou! 
Foto: Archiv SDH V. Pavlovice

péče a zálivka v loňském suchém roce přispěly k vysokému 
procentu ujatých stromků.

 Vegetace nehledí na data v kalendáři, 
 je v předstihu 
 (16. 4. 2009)
 Po prvních třech pošmourných měsících letošního roku byla 

vegetace oproti uplynulým letům zpožděna. Kupříkladu man-
dloně rozkvetly až o tři týdny později než vloni. Stačily však 
pouhé dva týdny velmi teplého počasí, které ztrátu nejen 
dohnaly, ale dokonce notně předehnaly. 

 Vegetační stadia rostlin předstihla zhruba v polovině měsí-
ce dubna obvyklé termíny. Rozkvetly třešně, višně a švestky. 
Kupodivu začaly v tento nezvyklý čas nasazovat na růžový 
květ i jabloně, které bývají posledními kvetoucími ovocnými 
stromy. 

 Velmi dynamicky zareagovala také vinná réva, která vyrašila 
přímo překotně a ukázala první poupata květů hroznů.

Pravidelná péče spolu se zálivkou 
přinášejí ovoce ... 

Květy ovocných stromů nasytily vzduch sladkou vůní.

Vinná réva obsypala holé rývky svěže zelenými lístky během 
několika málo teplých jarních dnů. Fota: Ing. Zdeněk Karber  
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 Čtvrťáci se přišli podívat do knihovny  
 (16. 4. 2009)
 V rámci výuky českého jazyka navštívili ve čtvrtek 16. dubna 

2009 žáci 4. A a 4. B tříd za doprovodu paní učitelek Hanzál-
kové a Martincové Městskou knihovnu ve Velkých Pavlovicích. 
Paní knihovnice Ludmila Plhalová je seznámila s provozem 
knihovny, s významem a potřebou čtení a také jim vysvětlila, 
jak se v knihovně při hledání a výběru knížek orientovat. Poté 
se děti zeptaly na vše, co je zajímalo a  také měly možnost do 
knih dle vlastního výběru nahlédnout. 

 Jen několik málo dnů na to, ve středu 29. dubna 2009, zaví-
tali do knihovny také třeťáci. Ti byli zdejším prostředím a 
množstvím krásný knih přímo nadšeni. Spousta dětí se hned 
do knihovny přihlásila a stala se tak novými čtenáři.

 Žáci základních škol a gymnázií si v soutěži 
zkusili, jak náročné je obstát v labyrintu 

 silničního provozu 
 (16. 4. 2009)
 Ve čtvrtek dne 16. dubna 2009 proběhla ve Velkých Pavlovi-

cích Dopravní soutěž mladých cyklistů. V základním (okrsko-
vém) kole soutěžili mladší žáci základních škol z Boleradic, 
Velkých Pavlovic, Borkovan, Zaječí, Křepic, Nikolčic a Husto-
pečí. Starší žáci přijeli z Hustopečí a domácí reprezentova-
la Základní škola a Gymnázium. Dopravní soutěž pořádal 
Odbor dopravy při Městském úřadě v Hustopečích pod zášti-
tou BESIP. Z mladších žáků byli nejlépe vyhodnoceni žáci ze 
Základní školy v Křepicích a ze starších žáci z Hustopečí.

V knihovně se dětem otevírá nový svět - svět vědění 
a fantazie. Fota: Karolína Bártová

 Větrolam ve Čtvrtkách bude postupně obnoven 
 (20. 4. 2009)
 Větrolam u cesty v polní trati Čtvrtky a Remíza vysazený hlav-

ně z topolů má již svoje nejlepší roky za sebou a je nutná jeho 
obnova. Nyní je vypracován projekt, který může být uplatněn 
po proběhnutí pozemkových úprav, kdy budou obecní pozem-
ky soustředěny kolem cest a umožní tak výsadbu potřebné 
zeleně. Město ve spolupráci s myslivci nicméně podniká první 
kroky na jeho obnově. Bylo zde vysazeno přes třicet listnatých 
stromů.

 V parčíku u zastávky jsou nové lavičky 
 (20. 4. 2009)
 Veřejné prostranství, jeho následné udržování a úprava je 

dlouhodobě jednou ze stěžejních priorit Města Velké Pavlovi-

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným přejeme 
příjemné cyklovýlety bez rozbitých kolen!

Parčík u zastávky je moderní zónou klidu a odpočinku. 
Fota: Milán Pecka
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ce. Ukázkovým místem této činnosti je nově vybudovaný par-
čík u zastávky ČD. Od konce dubna 2009 si zde můžete navíc 
pohodlně posedět, neboť zde byly nainstalovány nové lavičky. 
Ty lákají k příjemnému odpočinku, prohřátí se na sluníčku a 
výhledu k nové rozhledně Slunečná.

 U sokolovny bylo upraveno 
 venkovní prostranství 
 (23. 4. 2009)
 Zaměstnanci Služeb města pracovali koncem měsíce dubna 

2009 na úpravě prostor kolem sokolovny. Místo, ve kterém 
dříve stávaly provizorní stánky s občerstvením byl vydlážděn 
zámkovou dlažbou. Do budoucna se zde počítá s umístěním 
stánků nových, jež budou ještě lépe sloužit návštěvníkům 
kulturních akcí konaných u sokolovny. Rozšíření a výsadby 
nových stromků se dočká také stávající travnatá plocha před 
budovou.

 Ulice V Údolí v novém kabátě 
 (23. 4. 2009)
 Firma Skanska a.s. prostřednictvím subdovatele Strabag a.s. 

dokončila ve čtvrtek 23. dubna 2009 stavbu a rekonstrukci 
kanalizace v ulici V Údolí. Novým živičným povrchem vozov-
ky byly ukončeny mnohaměsíční náročné práce. Firma Dirs 
Brno a.s., která provedla rekonstrukci a výstavbu kanalizace, 
dokončí kontrolní šachty a tím stavební práce v rámci projektu 
Čistá Dyje v našem městě končí.

Prostory kolem sokolovny volaly po úpravě. 
Foto: Věra Procingerová

 Jižní Morava zažívá rozhlednový boom 
 (24. 4. 2009)
 Skutečně, je tomu tak. Jen v letošním roce vyrostou na úze-

mí jižní Moravy hned čtyři vyhlídkové stavby a do budoucna 
se počítá s dalšími. Nejdříve ze všech byla otevřena rozhled-
na naše – velkopavlovická (8. 5. 2009),  koncem června se 
počítá s otevřením rozhledny nedaleko hradu Bítova na Zno-
jemsku. Tato rozhledna ponese jméno věhlasného čaroděje z 
oblíbeného dětského seriálu Arabela – Rumburak. V polovině 
měsíce července budete moci poprvé vystoupat na 26 metrů 
vysokou rozhlednu v nedalekých Boleradicích, která se právě 
nyní staví na třetím nejvyšším bodě v našem regionu hned po 
Pálavě. Čtvrtou letos zpřístupněnou rozhlednou bude stavba 
u města Židlochovice (otevření 1. 8. 2009). 

 Hasiči zasahovali při požáru vozidla 
 (27. 4. 2009)
 V pondělí 27. dubna 2009 v 10.30 hod. vyjížděla jednotka 

SDH Velké Pavlovice k požáru vozidla Tatra 815. Vozidlo, které 
odváželo hlínu ze stavby kanalizace v obci Kobylí, se vzňalo ve 
východní části katastru této obce při vykládce materiálu. Na 
místě zasahovala ještě jednotka z Kobylí a také profesionální 
hasiči z Hustopečí. 

Dokončovací práce na ulici V Údolí spočívaly mj. 
v položení nového asfaltového koberce vozovky. 

Foto: Ing. Zdeněk Karber

Požár nevyhlížel vůbec dobře, přesto jej hasiči zvládli ... 
Foto: Radek Nesvadba

 Zrekonstruovaná zbrojnice bude sloužit lépe 
(28. 4. 2008)

 Místní hasiči dotáhli rekonstrukci hasičské zbrojnice do fi nální 
podoby. Na počátku roku 2008 byla započata rekonstrukce 
hasičské zbrojnice z důvodu zakoupení hasičského vozidla. 
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Prostřední garáž hasičské zbrojnice byla prodloužena, protože 
by jinak nebylo možné jedno ze dvou hasičských vozidel ve 
zbrojnici parkovat. Hasiči si sami provedli nastříkání vrat a o 
fasádu zbrojnice se postarali malíři.  

 Nevyhovující štěrk a písek 
 nahradí praktická dlažba 
 (29. 4. 2009)
 Pracovníci služeb města se pustili  ve středu 29. dubna 2009 

do dláždění prostranství vedle sokolovny. Jednak je to příjez-
dová cesta pro obslužná vozidla a dále plocha, kde budou stát 
stánky na občerstvení při pořádání akcí pod širým nebem. 
Těmto pracím předcházelo vybudování a obnova dešťové 
kanalizace kolem budovy.

Na rekonstrukci zbrojnice se přede všemi aktivně podíleli 
samotní hasiči. Foto: Archiv SDH V. Pavlovice

 Po vozovce bude mít ulice Pod Břehy 
 i nový chodník 
 (29. 4. 2009)
 V ulici Pod Břehy byla začátkem měsíce dubna  dokončena 

oprava kanalizace a položena zcela nová vozovka. Po měsí-
cích stavebního ruchu, prachu a špíny se místní obyvatelé 
dočkali také vybudování nového chodníku na levé části uli-
ce. Pracovníci služeb města nejprve rozebrali starý chodník 
a obrubníky, potom byl vybagrován kufr, do kterého se poté 
navezla podkladová vrstva. Při úpravách se nezapomnělo ani 
na nové veřejné osvětlení.

Nová zámková dlažba u sokolovny zvýší 
o pomyslný stupínek komfort celého prostranství pro konání 

kulturních a společenských akcí. 

 Hasiči měli perný měsíc 
 (30. 4. 2009)
 Neobvykle suchý měsíc, jakým byl letošní duben, pořádně 

zaměstnal především hasiče. Členové SDH z Velkých Pavlovic 
byli v tomto období povoláni k desíti mimořádným událostem. 

Ulice Pod Břehy se díky nové vozovce a chodníku změnila 
k nepoznání. Fota: Ing. Zdeněk Karber

Období horkého a suchého počasí se stává živnou půdou 
pro četné požáry. Foto: Radek Nesvadba



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
3/2009

11

pokračování na str. 12

Ve čtvrtek 30. dubna 2009 velkopavlovická jednotka zasa-
hovala při požáru železničního náspu mezi obcemi Popice a 
Pouzdřany. Společně s naší jednotkou zasahovali také hasiči z 
Hustopečí, Pohořelic, Starovic, Vranovic, Popic, Horních Boja-
novic, Velkých Němčic a drážní hasiči z Břeclavi. Na průzkum 
požáru byl nasazen také vrtulník.

 Parádní úlovek 
 (4. 5. 2009)
 V měsíci dubnu byl slavnostně otevřen nově zrevitalizovaný 

velkopavlovický rybník a jak je z fotografi e vidno, o bez nadsáz-
ky rekordní úlovky nemá nouzi! Kapříkům se ve vyčištěných 
vodách očividně zalíbilo a jak je zřejmé z velikosti úlovku ze 
dne 26. dubna, hladem a strádáním v žádném případě netr-
pí. Šťastný rybář Josef Jilka přeje všem kolegům ze svých řad 
podobně parádní úlovky a příjemné chvíle strávené na březích 
místního rybníka.

 Pod Slunečnou byla vysazena vinice, 
 způsobem popsaným v dávných kronikách 
 (5. 5. 2009)
 Co je nejvýstižnějším synonymem pro jih Moravy? Bezpochy-

by vinice, u nás řečený vinohrad. Samozřejmě ani ten nesmí 
u nově vystavěné rozhledny Slunečná chybět. V úterý 5. květ-
na 2009, proběhla v areálu pod rozhlednou výsadba mladých 
kořenáčů. 

Takový kapříček se jen tak nevidí! Panu Jilkovi patří 
gratulace s přáním spousty dalších rekorních úlovků.

 Živnou půdu zde našel ukázkový vinohrad s rezistentními stol-
ními odrůdami révy vinné. Vinice byla vysazena starodávným 
způsobem, jakým se v naší oblasti sadilo celým 700 let, tedy 
tzv. vedením na hlavu. Tento způsob výsadby spočívá v umís-
tění dřevěného kolíku ke každé jednotlivé rostlině, ke kterému 
se během růstu réva vinná postupně upíná. 

 Krojovaná chasa potěšila rodáky 
 i návštěvníky města 
 (8. 5. 2009)
 Do svátečních krojů se oblékla velkopavlovická chasa, aby za 

doprovodu dechové hudby Seničanka z partnerského sloven-
ského města Senica, potěšila rodáky z Velkých Pavlovic a náv-
štěvníky slavnostního otevření rozhledny dne 8. května 2009. 
Za krásného počasí vynikla pestrobarevnost velkopavlovic-
kých krojů a mnozí hosté se netajili uznáním nad touto krá-
sou a současně i obětavostí mládeže, která ochotně pomohla 
vedení města ke slavnostnímu průběhu akce. Rodáci mohli 
také zavzpomínat při pohledu na krojovanou mládež i na své 
mládí. V místní sokolovně byly navíc k nahlédnutí historické 
fotografi e od počátku 20. století až po současnost. 

Pod Slunečnou byly vysazeny 
mladé kořenáče vinohradu. 

 Slunečná bude v turistických mapách 
 (12. 5. 2009)
 Pan Jiří Janás z Krajské značkařské komise JM Klubu českých 

turistů navštívil pouhé tři dny po otevření rozhlednu Sluneč-

Dívkám to v krojích skutečně slušelo. Foto: Karolína Bártová

Pan Janás z KČT se kochá novými výhledy 
z rozhledny Slunečná. Fota: Ing. Zdeněk Karber



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
3/2009

12

ná. Prvním důvodem bylo zakreslení rozhledny do podkladů 
turistických map, aby se tak objevila v nejnovějších vydáních. 
Druhým důvodem pak bylo naplánování prodloužení zeleně 
značené turistické pěší trasy k novému turistickému cíli. Při 
kontrole značení Modrohorské pěší trasy byly opraveny smě-
rové tabule.

 Péče o městskou zeleň vyžaduje 
 stálou pozornost 
 (13. 5. 2009)
 Pracovníci Služeb města pečují o veškerou městskou zeleň. 

V mimořádně suchém počasí, jež panovalo během téměř celé-
ho měsíce května, to byla především zálivka, pak také přihno-
jování, okopávka a mulčování. Travnaté plochy byly posečeny 
sekačkou, okraje a nedostupných míst zvládly motorové kosy. 
Aleje byly ošetřeny insekticidy proti žravému hmyzu, který je 
schopen holožíru na listové ploše.

 Beseda s MUDr. Zuzanou Roithovou MBA 
 (13. 5. 2009)
 Ve středu 13. května 2009 navštívila Velké Pavlovice MUDr. 

Zuzana Roithová MBA. V sále radnice ji srdečně přivítal staro-
sta města V. Pavlovice Ing. Pavel Procházka. Paní poslankyně 
studentům gymnázia a dalším posluchačům z řad veřejnosti 
představila prezentaci o fungování Evropského parlamentu. 
V rámci besedy zodpověděla několik otázek, které se týkaly 
mj. Lisabonské smlouvy a činnosti výboru, ve kterém paní 
poslankyně v Bruselu pracuje.

Studenty i občany města beseda s MUDr. Zuzanou Roithovou 
(na snímku) velmi zaujala.

 Na Špitálku byla zahájena 
 výstavba nového sběrného dvora 
 (14. 5. 2009)
 Ve čtvrtek dne 14. května 2009 se začalo v prostorech za 

administrativní budovou Hantály a. s. s výstavbou nového 
sběrného dvora Města Velké Pavlovice. Jedná se o investič-
ní akci s celkovými náklady 15 mil. Kč. Dvůr na tzv. Špitálku 
bude dostavěn koncem měsíce srpna 2009. Bezprostředně 
po kolaudaci bude zprovozněn a zároveň s tím bude zrušen 
provoz sběrného dvora za budovou Městského úřadu. Zde byly 
podmínky dlouhodobě nevyhovující a prostory zcela nedosta-
čující. Nový sběrný dvůr zajistí moderní uskladnění nepotřeb-
ných věcí občanů města v souladu s normami o manipulaci a 
ukládání odpadů. 

 Velkopavlovická lovecká kynologie 
 má našlápnuto do dalšího úspěšného roku 
 (18. 5. 2009)
 V sobotu 16. května 2009 se v honitbě Moravské Nové Vsi 

konaly jarní zkoušky loveckých psů. První místo obsadil Jan 
Skýpala s fenkou NKO Karma z Procingerova dvora s plným 
počtem bodů. Dalším mladým a úspěšným velkopavlovickým 
vůdcem je Radek Zaviačič, který se se svou fenkou NKO Maj-
kou od Kutnarů s 216 body umístnil na šestém místě, přičemž 
psi na třetím až šestém místě měli stejný počet bodů.

Za čtyři měsíce bude sběrný dvůr hotový. 
Fota: Ing. Zdeněk Karber

 Mostek přes Trkmanku 
 má dubovou podlahu 
 (26. 5. 2009)
 Mostek přes říčku Trkmanku se dočkal nového povrchu. 

V úterý dne 26. května 2009, zde položili pracovníci služeb 
města povrch z přírodních dubových prken na již dříve při-
pravený betonový podklad. Úzký mostek je určen pro pěší, 
ale dá se na něm také pohodlně projet na kole či s dětským 
kočárkem. Svým novým “natural-vzhledem” se tak stane pří-
jemnou pomyslnou branou do relaxačního parku u zastávky 
ČD. Podobný přírodní vzhled budou mít i další dva mostky na 
cestičkách v parku, jež jsou v současné době ve fázi příprav. 

Úspěšní vůdcové přejímají diplomy a gratulace. 
Foto: Bronislav Procinger
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 Velkopavlovičtí hasiči mají nové čerpadlo 
 (26. 5. 2009)
 Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých Pavlovicích zakoupil čer-

padlo, které bude sloužit především ke sportovním účelům. 
Úpravy, které spočívaly především v navýšení výkonu čerpadla 
provedl Kamil Nevřela ze severní Moravy. Obsah motoru byl 
z 1500 cm³ předělán na 1920 cm³ a také byl dodáno větší 
samotné oběhové kolo čerpadla. Nyní budou konečně míst-
ní hasiči v požárním sportu konkurenceschopní a nebudou si 
moci stěžovat na “slabou” mašinu.

 Velkopavlovický rybník je plný života 
 (3. 6. 2009)
 Svůj domov zde našel pár slípek zelenonohých a již zde vyvedl 

mláďata. Ta učí všemu potřebnému, aby se mohla brzy osa-
mostatnit. Na návštěvu sem zavítal i pár vzácných kvakošů 
nočních, který v biologické části zrevitalizovaného rybníka 
nachází dostatek potravy.

Po mostku přes Trkmanku 
se projdete po dubovém povrchu. 

 Mostek v Hlubokých 
 si vyžádal neplánovanou opravu 
 (3. 6. 2009)
 Pracovníci služeb města se museli díky bezohlednému a 

nezodpovědnému počínání některých z našich spoluobčanů 
operativně pustit do mimořádné opravy mostku před strou-
hou v trati Hluboká. Ten se stal proti své vůli černou skládkou 
stavebního odpadu a jiného nepořádku. Voda neměla postup-
ně kudy odtékat, nepořádek se hromadil a tak se stala strou-
ha pomalu ale jistě zcela neprůchodnou. 

 Havarijní stav je demonstrativním příkladem velmi časté a 
opakující se situace, kdy zaměstnanci města napravují ne-
uváženou činnost jiných. Marní tak čas, energii a také fi nanční 
prostředky, které by mohly být věnovány kupříkladu opravám 
chodníků.

Ve vyčištěné části rybníka se daří 
vodním slípkám i kvakošům nočním. 

 Energie podnikatelské zóny 
 prošly úspěšně kolaudací 
 (4. 6. 2009)
 Ve čtvrtek 4. června 2009 proběhla kolaudace přívodu elek-

trické energie vysokého napětí pro podnikatelskou zónu. Je 
hotova páteřní komunikace, sítě plynu, elektřiny a vody, splaš-
ková a deštová kanalizace, veřejné osvětlení. Na silnici okolo 

Zanesená strouha na Hlubokých byla smutnou ukázkou 
absolutní ztráty slušnosti některých občanů ... 

Fota: Ing. Zdeněk Karber
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zóny jsou vybudovány odbočovací pruhy, autobusové zastávky 
a přechody pro chodce. Během několika málo týdnů budou 
stavební pozemky prodány fi rmám a budování provozoven 
může začít.

 Dětem se dostalo svátosti Svatého přijímání 
 (7. 6. 2009)
 Velkopavlovická farnost připravila na neděli 7. června 2009 

pro děti ve věku okolo devíti let slavnostní den. Dostalo se jim 
svátosti prvního Svatého přijímání. Obřadu se ujal páter Mgr. 
Petr Papoušek. K obřadu přistoupily tyto děti: Sandra Pláte-
níková, Hanka Bálková, Maruška Mádlová, Katka Kadlecová, 
Ondra Sláma, Ondra Míchal, Olda Vymazal a Radim Popov-
ský. 

Podnikatelská zóna naprosto změnila 
vzhled příjezdu do města.

 Rybářská omladina soutěžila v Kroměříži 
 (7. 6. 2009)
 V neděli 7. června 2009 se v Kroměříži konalo krajské kolo 

soutěže Zlatá udice. Družstvo Velkých Pavlovic pod vedením 
Jiřího Šuly st. a Ing. Jiřího Šuly se ve složení Jakub Svoboda, 
Martin Svoboda a Jakub Procinger umístnilo celkově na čtvr-
tém místě. V pořadí jednotlivců získal Jakub Svoboda 4. místo, 
Jakub Procinger 9. místo a Martin Svoboda 12. místo. Sou-

těžilo se v rybolovné technice, lovu ryb udicí a v rybářských 
znalostech. Jakub Svoboda postoupil do národního kola, kte-
ré se bude konat od 19. do 21. června v obci Hřešihlavy u 
Berounky. Chlapcům za pěkné umístění gratulujeme a Jaku-
bovi Svobodovi držíme pěsti!

 Započala oprava střechy kostela 
 (8. 6. 2009)
 Tesařství Břetislav Kocián z Kojatic u Moravských Budějovic 

zahájilo v pondělí 8. června 2009 práce na opravě krovů a 
střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tesařství vyhrálo 
soutěž o zakázku, která musí splňovat i přísná památková 
pravidla. Firma se specializuje na opravy historických pamá-
tek, kostelů a věží. Dřevo tesaři opracovávají ručně hoblíky a 
sekerami tak, jak to dělali tesařští mistři po staletí. Smrky na 
trámy narostly v tvrdých podmínkách Českomoravské vrchovi-
ny a mají husté dřevo, které dává záruku, že opravené krovy 
dlouho vydrží.

Pro děti, kterým se dostalo svátosti 
prvního Svatého přijímání, byla neděle 7. června 2009 
velmi významným dnem v životě. Foto: Jana Vondrová

Na opravě střechy kostela pracují tesaři ručně po vzoru sta-
rých tesařských mistrů. Fota: Ing. Zdeněk Karber



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
3/2009

15

PUBLICISTIKA ......................................PUBLICISTIKA ......................................

 Tablo maturantů OKTÁVY 
 ozdobily vítězné vavříny 
 (10. 6. 2009)
 „Tablo roku 2009“ – tak zněl ofi ciální název soutěže fotogra-

fi ckého serveru www.rajce.net, která se konala pod záštitou 
Mladé fronty dnes. A my dnes můžeme říci s jistotou a obrov-
skou gratulací, že se umístilo také tablo maturantů velkopav-

lovického gymnázia – třídy nyní již absolventů oktávy, jež zde 
studovali v letech 2001 – 2009. Tablo fotografky a zároveň i 
třídní učitelky Ing. Marie Holáskové získalo 2. místo mezi ško-
lami Jihomoravského kraje.

 Autorce fotografi í Ing. Marii Holáskové srdečně blaho-
přejeme a zároveň se těšíme na účast a nápady do dalších 
ročníků! Karolína Bártová

V jarních měsících letošního roku se zde začalo s výstavbou ofi ciálně zvaného 
TURISTICKÉHO AREÁLU NAD ZAHRADAMI S ROZHLEDNOU SLUNEČNÁ. Vybudo-
vání rozhledny si vyžádala stále se  zvyšující poptávka turistů navštěvujících Velké 
Pavlovice po zajímavostech a atraktivitách na cykloturistické stezce Modré Hory.

Poprvé byla tato potřeba našich návštěvníků uspokojena přesně před rokem. 
Tehdy byla postavena nedaleko dnešní rozhledny kaplička patrona všech vinařů a 
vinohradníků sv. Urbana. Slavnostního vysvěcení se kapličce dostalo 11. května 
2008. Památného obřadu se ujal kanovník Královské stoliční kapituly svatých Pet-
ra a Pavla v Brně ThLic. Václav Slouk.

Uplynul bez tří dnů rok a na stezce Modré Hory můžete spolu s námi vystoupat 
na novou rozhlednu s výstižným jménem pro náš malebný úrodný kraj a naše měs-
to – na ROZHLEDNU SLUNEČNÁ. 

... zároveň dokázala bleskurychle 
zviditelnit městečko Velké Pavlovice

Rozhledna SLUNEČNÁ nabízí nádherné výhledy

Ještě začátkem roku 2009 si vinařská trať Nad Zahradami žila svým 
klidným až stereotypním způsobem života. Díky cyklostezce Modré 
Hory tudy prosvištěl občas nějaký ten cyklista, k jen rok staré kapličce 
sv. Urbana se pomalu naučilo chodit pár místních přírodu milujících lidí 
na dlouhé  vycházky, o víkendech zde bylo možné uslyšet typické zvuky 
malotraktorů či motorových konví k postřikování vinic ... Nyní je však 
všechno úplně jinak ...

pokračování na str. 16



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
3/2009

16

Rozhledna byla vystavěna v rámci Pro-
gramu přeshraniční spolupráce Sloven-
ská republika - Česká republika 2007-
2013 s projektovým názvem Rozhlédni 
se a poznávej, kde se naším zahraničním 
partnerem stalo město Senica. Sloven-
ští partneři nebyli o spolupráci požádá-
ni náhodně, jednalo se o volbu veskrze 
přirozenou. Velké Pavlovice udržují se 
senickými přátelský vztah již dlouho dobu. 
Vzájemné letité přátelství bylo ofi ciálně 
zpečetěno dne 8. června 2002, kdy byla 
mezi představiteli města Velké Pavlovice 
a města Senica podepsána Partnerská 
smlouva o spolupráci. 

Turistický areál nabízí 
návštěvníkům nejen rozhled, 
ale i komfort ...

Budování turistického areálu bylo 
zahájeno dne 9. března 2009. Dodavate-
lem stavby se stala na základě výběrové-
ho řízení fi rma Teplotechna, a. s. Ostrava, 
která se po celou dobu výstavby dělila o 
práci se smluvenými subdodavateli z řad 
místních fi rem a pracovníky Služeb Města 
Velké Pavlovice.

Turistický areál se rozkládá ve výšce 
225 metrů nad mořem ve vinařské trati 
Nadzahrady, východním směrem od měs-
ta. Dominantou areálu je rozhledna Slu-
nečná, jejíž nejvyšší bod dosahuje do výše 
18,6 m. Vyhlídková plošina je položena ve 
výšce patnácti metrů. Zdoláte-li všech 75 
schodů a vystoupáte až na vyhlídkovou 
plošinu, rozhlédnete se do krajiny z výš-
ky 240 m n. m. 

Nedílnou součástí malebného areálu 
jsou dvě stavby stylizované do podoby
typických jihomoravských vinných sklíp-
ků. V menší budově najdete nezbytné soci-
ální zařízení, druhá Vám nabídne drobné 
občerstvení, prodejnu suvenýrů, razítko-
vací místo a také ukázkový vinný sklípek. 
Protože je celý areál poeticky zasazen mezi 
tři vzrostlé stromy bělostných bříz, můžete 
si zde za horkých letních dnů posedět a 
odpočinout v příjemném stínu a chládku. 

Něco málo 
technických dat 
a údajů ....

Projektantem samotné 
stavby rozhledny je známý 
architekt Ing. Martin Novák 
ve spolupráce s Ing. Anto-
nínem Olšinou. Ten kdo rád 
navštěvuje rozhledny jistě zná 
Borůvku, Terezku, Toulovcovu 
rozhlednu nedaleko Litomyš-
le či dobře ukrytou rozhlednu 
Járy Cimrmana v Březové nad 
Svitavou. Všechny jmenované 
pochází právě z dílny Ing. Olši-
ny. Tyto stavby se v převážné 
většině vyznačují uhlazenými, 
geometricky čistými liniemi, 
mnohdy atypických tvarů. Do 
dnešních dnů byla nejzajíma-
vější právě Borůvka, připomí-
nající přesýpací hodiny. Nyní 
začíná hrát prim, co se linie 
týče, právě rozhledna Sluneč-

ná. Tvarově se blíží 
nejvíce k Borůvce, je 
však nezvykle mírně 
vychýlená do strany, 
směrem k Velkým 
Pavlovicím, což jí při-
dává na atraktivitě.

Materiálem vý-
še uvedených vyhlíd-
kových staveb je 
převážně dřevo v 
kombinaci s ocelo-
vými konstrukcemi. 
Rozhledna Slunečná 
je taktéž postavena 
ze dřeva, vnitřní toči-
té vřetenové scho-
diště je ocelové. Zá-

klady pod stavbou jsou železobetonové, 
podezdívka je postavena z kamenů bílé-
ho vápence, které sem byly přivezeny 
z lomu nedaleko našeho partnerského 
města Senica. Dřevo pochází z Vysočiny, 
konkrétně z lesů okolo města Ždírec nad 
Doubravou, s nímž Velké Pavlovice udržují 
již dlouhá léta vřelý přátelský vztah.

Turistický areál, navozující svým 
ztvárněním pohodu na jihu Moravy, je sou-
časně dílem i místního projektanta Josefa 
Veverky. Celé prostranství v okolí rozhled-
ny je vytvořeno na jednu stranu ryze prak-
ticky, s důrazem na komfort pro příchozí 
návštěvníky. Na stranu druhou příjemně 
evokuje pravou atmosféru moravského 
Slovácka s malebnými hloubenými sklíp-
ky, přirozeně zakomponovanými mezi 
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Sváteční den s datem 8. května 2009 se zapsal 
nesmazatelným písmem do historie města Velké Pavlovi-
ce. Přesně v devět hodin večer zde byla slavnostně otevře-
na a zpřístupněna veřejnosti rozhledna Slunečná, která 
je součástí výše podrobně popsaného turistického areálu 
Nad Zahradami.

Samotnému aktu přestřižení pásky byli účastni staros-
ta města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka, poslanec 
parlamentu ČR Pavel Suchánek, 1. náměstek hejtmana 
JMK Milan Venclík, zástupce primátora slovenského 
města Senica Peter Hutta, prezident Svobodné spolkové 
republiky Kraví Hora Václav Petrásek a s nimi minimálně 
neuvěřitelných 2.000 z vás.

vinice rozkládající se po bezprostředním 
okolí. 

hledna vzdálena 2,8 km), za Bořeticemi 
leží obec Kobylí a na vršku vedle Kobylí 
uvidíte Vrbici. Východním směrem je měs-
to Hodonín, na jihovýchodě město Velké 
Bílovice a také slovenské partnerské měs-
to Senica (vzdušnou čarou vzdálené 50 
km), jižně zahlédnete město Podivín, za 
ním Břeclav, kousek za Břeclaví se klikatí 
hranice s Rakouskými sousedy. Jihozá-
padně můžete shlédnout obce Rakvice a 
Zaječí. Na západní straně jsou Velké Pav-
lovice, za nimi spatříte odlesky monumen-
tálních Mušovských jezer s nepřehléd-
nutelným hřebenem Pálavy, ozdobeným 
siluetou Dívčích hradů. Kousek od Pála-
vy, severozápadním směrem, se nabízí 
pohled na vesničku Starovičky s malou 
rozhledničkou (vzdušnou čarou vzdálenou 
3,8 km).

jsou směrem na 
západ. Po pra-
vé ruce máte 
východ, čelem 
stojíte k severu, 
za zády máte jih.

S e v e r n í m 
směrem je obec 
Němčičky, v dálce 
za nimi se rozklá-
dá jihomoravská 
metropole Brno, 
ale tu bohužel 
nedohlédnete. 
Na severovýcho-
dě uvidíte obec 
Bořetice s roz-
hlednou (vzduš-
nou čarou je roz-

Celková výška rozhledny  18,6 m
Vyhlídková plošina:   15 m
Nadmořská výška turistického areálu:  225 m n. m.
Nadmořská výška vyhlídkové plošiny: 240 m n. m.
Počet schodů:   75
GPS souřadnice:   48°54’19.921”N, 16°50’2.901”E
Zahájení stavby:   9. 3. 2009 
Uvedení do provozu:   8. 5. 2009 
Stavební materiál:   dřevo, ocel
Projektanti rozhledny:  Ing. Martin Novák & Ing. Antonín Olšina
Projektant turistického areálu:  Josef Veverka
Dodavatel stavby:   Teplotechna a.s. Ostrava

KAM Z ROZHLEDNY 
DOHLÉDNETE, 
bude-li Vám počasí přát ...

Díky vychýlení rozhledny do strany 
se velmi jednoduše zorientujete. Ploši-
na je vysunuta směrem k Velkým Pavlovi-
cím – máte-li tedy Pavlovice po levé ruce, 

pokračování na str. 18
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Srdečné pozvání k slavnostnímu otevření rozhledny Slunečná přijali k naší velké 
radosti také naši přátelé ze slovenského družebního města Senica. Ti dorazili do Vel-
kých Pavlovic v bohatém počtu téměř 60 účastníků zájezdu.

Celý den byl od dopoledních až do pozdních nočních 
hodin nabitý bohatým kulturním programem. Do města 
byli pozváni rodáci, významné osobnosti z politického a 
společenského života, z náměstí celý den vysílal živě Čes-
ký rozhlas Praha. Město navštívili také přátelé ze Senice, 
jež tak uskutečnili první poznávací zájezd v rámci projektu 
Rozhlédni se a poznávej. Díky tomuto projektu bylo možné 
dosáhnout na dotaci z Evropské unie a postavit rozhlednu 
Slunečná. 

Nejen rozhledna se však 8.5.2009 otevřela. Tento den 
patřil v souladu s zažitou letitou tradicí také Májovým ote-
vřeným sklepům pořádaným spolkem vinařů Víno z Vel-
kých Pavlovic. Celkem 12 sklípků uvítalo na 600 milovníků 
vína. Ti si kromě úžasného chuťového zážitku z lahodných 
jihomoravských vín odvezli z Velkých Pavlovic pěkný suve-
nýr a současně i vzpomínku na krásný den – skleničku s 
vyobrazením rozhledny Slunečná.

Kromě standardní výpravy, jež se poz-
ději vydala za poznáním krás a především 
vinných chutí městečka, přijela i dechová 
kapela Seničanka. 

Senické ofi ciálně přivítal na radnici 
města starosta Ing. Pavel Procházka, který 
je zde mimo jiné seznámil s bohatým kul-
turním programem a nabídl možnosti celo-

denního vyžití. Po přípitku si výprava za 
doprovodu pracovníků Města Velké Pavlo-
vice prohlédla přímo v prostorech radnice 
prezentaci o rozvoji města a Výstavu foto-
grafi í z jihu Moravy. Poté se odebrali na 
prohlídku barokního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie a dále na ochutnávku vína do 
farního sklepa. 
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Jako v pohádce o Mrazíkovi si moh-
li na chvíli připadat návštěvníci Velkých 
Pavlovic, kteří se v pátek 8. května 2009 
zúčastnili kulturního programu za soko-
lovnou pořádaného při příležitosti slav-

nostního otevření nového turistického areálu Nad Zahradami s rozhlednou Slunečná. O zpestření tradičního folklórního programu se 
zde postarala děvčata z ruského hlavního města Moskvy, která tančí v souboru s názvem Umělicy. 

Tento soubor je tzv. přípravkou věhlasného profesionálního souboru dospělých tanečníků Berjoska. Podle toho byla také nastave-
na laťka strhujícího programu a posléze i nezapomenutelného zážitku pro všechny, kteří si vystoupení nenechali ujít.

Děvčatům, jež ve Velkých Pavlovicích vystoupila za minimální náklady, bylo za netradiční podívanou poděkováno nekonečným 
aplausem. Poděkování patří také Agentuře SolisArt, která vystoupení zprostředkovala.

Karolína Bártová

S nadšením přijali malé oživení pro-
gramu, jež spočívalo v prohlídce vinné-
ho sklípku bratří Zborovských. Odtud si 
odnesli několik lahvinek vína, jako příjem-
nou a především chutnou vzpomínku na 
jižní Moravu. 

V rámci předem stanoveného harmo-
nogramu zavítali do sokolovny na Pře-
hlídku vín pořádanou Českým zahrád-
kářským svazem a také se podívali na 
taneční plac za sokolovnu, kde si neskrý-

vaným nadšením a obdivem prohlédli na 
vlastní oči a zblízka velkopavlovické kroje. 
Večer strávila celá výprava v novém turis-
tickém areálu Nad Zahradami, kde spo-
lečně s námi otevřela a přivítala rozhled-
nu Slunečná. 

Celý den se Senickými přáteli byl velmi 
příjemný a určitě nebyl poslední. Vzájemné 
setkání se protentokrát uskutečnilo v rám-
ci projektu Rozhlédni se a poznávej, pro-
gramu Přeshraniční spolupráce Slovenská 

republika – Česká republika 2007-2013 s 
dotací Evropské unie. Díky tomuto projek-
tu se bude nadále pokračovat v organizaci 
několika dalších vzájemných přeshranič-
ních setkání. Prvním z nich bude účast vel-
kopavlovických na 56. slovenském zrazu 
turistov KST na Kunovské přehradě neda-
leko Senice, poté se mohou na návštěvy a 
setkání těšit studenti a důchodci.

Fotografi e k příspěvku: Ing. Zdeněk Karber, Milán Pecka, Karolína Bártová

V pátek 22. května 
2009 se uskutečnilo 

ve velkopavlovické 
sokolovně společné 

setkání seniorů 
z Velkých Pavlovic 
a ze slovenského 

družebního města 
Senica. Akce byla 

uspořádána v rámci 
programu Přeshranič-

ní spolupráce SR – ČR 
2007-2013 

projektu Rozhlédni se 
a poznávej.

pokračování na str. 20

Májové setkání seniorů se neslo 
na vlnách pohody ...

Paní Kurdíková - nejstarší členka SPCCH 
ve Velkých Pavlovicích
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Jako na křídlech motýlů si mohl o 
svátečním dnu 1. května 2009 připadat 
Ing. Miroslav Caban, světoznámý husto-
pečský horolezec, který o právě prvním 
májovém dnu vystoupal s doprovodem na 
vyhlídkovou plošinu rozhledny a jako jeden 
z prvních se odtud rozhlédl do kraje.

A nebyl zde určitě náhodou. Město 

Organizace se ujal Svaz 
postižených civilizačními cho-
robami Velké Pavlovice ve 
spolupráci s Městem Velké 
Pavlovice. Slovenští přáte-
lé byli pozváni na odpolední 
Májovou zábavu a také na 
prohlídku turistického areálu 
Nad Zahradami s rozhlednou 
Slunečná. 

Seničtí byli rozhlednou 
doslovně nadšeni a přestože 
se jednalo především o starší 
lidi, někteří nezaváhali, zdolali 
všech pětasedmdesát schodů 
a rozhlédli se do krajiny okolo 
Velkých Pavlovic, do krajiny 
Modrých Hor.

Ke Slunečné přijeli senio-
ry pozdravit starosta města 

Organizační tým setkání ve složení (zleva) Emílie Zajícová, RNDr. Ľubomír Parízek, Ing. Pavel Procházka a Božena Hradská. 
Fota: Karolína Bártová

Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka s 
primátorem města Senica RNDr. Ľubo-
mírem Parízkem. Návštěva představitelů 
obou spřátelených měst všechny přítomné 
velmi potěšila. 

Starostové se v první řadě přivítali s 
organizátorkami setkání. Za Velké Pavlo-
vice to byla paní Emílie Zajícová (před-
sedkyně SPCCH) a za Senici paní Božena 
Hradská (zástupkyně seniorů). Poté si se 
všemi společně povyprávěli jak o výstavbě 
samotné rozhledny, tak i o dalších novin-
kách ve Velkých Pavlovicích, ale také o 
možnostech dalších vzájemných návštěv 
a výletů. 

Společné setkání pokračovalo až do 
pozdních nočních hodin příjemnou Májo-
vou zábavou plnou tance a dobré nálady.

Karolína Bártová

Slunečnou poctil svou návštěvou světoznámý horolezec Ing. Miroslav Caban. Fota: Ing. Zdeněk Karber

Začal květen ... čas, kdy se vše kolem nás rodí k novému životu. 
Stejně tak tomu bylo za onoho času i s naší novou rozhlednou Sluneč-
ná. Lešení, které ji několik dlouhých dnů ochraňovalo jako kukla budou-
cího motýla, zmizelo patro po patře. Slunečná se kousek po kousku 
odhalila a ukázala se širému kraji v celé své jedinečnosti a kráse.

Velké Pavlovice požádalo pana Cabana, 
jehož životním koníčkem je kromě horole-
zectví také fotografování, o nafocení pano-
ramatických vyhlídkových orientačních 
map, které budou umístěny na ochozu 
rozhledny.

Přestože je světově proslulý horolezec 
zvyklý na výšky ne ve stovkách, ale v něko-

lika tisícovkách metrů nad mořem, výhled 
do krajiny Modrých Hor z výšky 240 metrů 
n. m. se mu velmi zalíbil. 

Internetové stránky horolezce Ing. Miro-
slava Cabana - www.miroslavcaban.cz  

Karolína Bártová
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Byty na Padělkách nabízejí příjemné a moderní bydlení
Nové bytové jednotky v lokalitě Padělky jsou již v prodeji.

Nyní je ta správná doba pro investici do nemovitosti.

V rámci podpory rozvoje města Velké Pavlovice a v souladu se snahou vedení města o zvýšení zájmu nových občanů o bydlení 
ve Velkých Pavlovicích jsou nyní nově k dispozici nové bytové jednotky v lokalitě Padělky. Během krátké doby města Velké Pavlovice 
obohatí tři bytové domy vystavěné stavební fi rmou MIKULICA s.r.o., každý o osmi bytových jednotkách. V současné době se dokončuje 
výstavba první etapy a od prosince 2009 bude k dispozici prvních 8 bytových jednotek. 

Díky tomu, že jsou domy v současné době ve stádiu hrubé stavby, mají všichni zájemci o nové bydlení a to nejen z Velkých Pavlovic 
možnost využít unikátní nabídky “stát se architektem svého bytu” a podílet se na jeho dostavbě, resp. nechat si dostavět svůj byt dle 
vlastních představ a požadavků s ohledem na své potřeby. Na základě přání zákazníka je možnost realizovat dokonce i vícepokojové byty 
s ohledem na aktuální možnosti.

AKTUÁLNÍ NABÍZENÉ DISPOZICE BYTŮ JSOU:

 1+kk o výměře 29,26 m2, cena bytu se společným okolním pozemkem je  775.460,- Kč
 2+kk o výměře 68,23 m2, cena bytu se společným okolním pozemkem je  1.739.950,- Kč
 3+kk o výměře 82,89 m2, cena bytu se společným okolním pozemkem je  2.072.305,- Kč
 3+kk o výměře 82,89 m2, cena bytu se společným okolním pozemkem a zahrádkou je  2.145.305,- Kč
 4+kk o výměře 98,07 m2, cena bytu se společným okolním pozemkem je  2.402.780,- Kč

Staňte se architektem svého bytu v atraktivní lokalitě Padělky – Velké Pavlovice. Nejbližší dny otevřených dveří se uskuteční 
ve dnech 3. a 17. července 2009. Rádi Vás přivítáme a zodpovíme veškeré Vaše dotazy. 

Domy jsou stavěny z páleného materiálu s vnějším polystyrenovým zatepleným pláštěm budovy. Byty budou standardně vybaveny 
zdvojenými plastovými okny a protipožárními vstupními dveřmi. V interiéru bytu budou standardně plovoucí podlahy v obytných míst-
nostech, mimo ně bude keramická dlažba. Součástí většiny bytů jsou moderně řešené lodžie.

Nabízíme Vám 10 dobrých důvodů proč zvolit život v nových bytech ve Velkých Pavlovicích 

ka, kanalizace, voda) poskytujeme nad-
standardní záruku v délce 60 měsíců 
včetně poprodejního servisu pro všech-
ny naše klienty.

Pro více informací o projektu kontaktujte: 
Manažeři projektu PADĚLKY:

Ing. Martin Bálka
tel.: +420 519 364 441, 

+420 777 736 400
e-mail: zakazky@mikulica.com

   
Ing. Ludvík Kohut

tel.: +420 519 364 442, 
+420 777 913 175

e-mail: marketing@mikulica.com

Dny otevřených dveří:
3. 7. 2009, 17. 7. 2009 nebo v jakýkoliv 

jiný den po předchozí domluvě

Ing. Ludvík Kohut

 1  Klidné prostředí maloměsta Velké Pav-
lovice 25 km od Brna ve směru na Bra-
tislavu. Dostupnost autem od NC Olym-
pia do Velkých Pavlovic představuje cca 
25 minut jízdy po dálnici. Dostupnost 
pravidelného vlakového spojení.

 2  Nabízené byty se nachází v klidném 
prostředí vilové části Velkých Pavlovic 
označované jako Padělky  s příjemným 
výhledem do okolí s nízkou zástavbou, 
které nabízí zdravý životní styl v dosahu 
Brna.

 3  Nabízená lokalita poskytuje komplex-
ní občanskou vybavenost i pro mladé 
rodiny s dětmi. Vybavenost představuje 
lékaře, síť obchodů, základní školu, gym-
názium, kino, knihovnu, sportovní klub a 
další.

 4  Nabízené byty se nacházejí v cihlových 
třípodlažních bytových domech stavě-
ných moderní technologií z cihelného 
systému Porotherm se sedlovou stře-
chou z pálené keramické krytiny.

 5  Můžete být architektem svého bydlení. 
Možnost vlastní volby pro stavbu příček, 
vybavení, osazení koupelny, kuchyně, 
podlah a dalších. Prodávaný byt bude 
předán včetně malby pokojů ve stavu 
určeném k přímému stěhování.

 6  Ke každému bytu náleží ZDARMA jedno 
parkovací místo pro osobní automobil 
přímo před Vašim domem.

 7  K vybraným bytovým jednotkám náleží 
zahrádka přímo pod okny bytu s mož-
ností přístavby terasy nebo jiný libovolný 
účel vlastníka bytu.

 8  Je zajištěno výhodné fi nancování Vaší 
nemovitosti nejednou bankou dle Vaše-
ho rozhodnutí, požadavku a možností s 
ohledem na Vaši aktuální situaci. Finan-
cování je dostupné všem.

 9  Byty jsou prodávány do osobního vlast-
nictví přímo od naší stavební fi rmy bez 
účasti realitní kanceláře (uspoříte pro-
vize vyplácené RK)

 10  Na stavbu i instalovaná zařízení (elektri-
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Akciová společnost Hantály, a. s. Velké Pavlovice patří mezi nejprogresivnější podniky 
v oblasti odpadového hospodářství. Ve dnech 9. až 10. května 2009 byl z německého 
závodu BOMAG, přímo od výrobce, dopraven nejmodernější typ kompaktoru.

Nový stroj 
váží úctyhod-
ných 29 tun a 
slouží ke zhut-
ňování odpa-
du na sklád-
ce, dokáže se 
pohybovat po 
svahu až 60 
stupňů. Cena 
tohoto stroje 
se pohybuje 
kolem 8,0 
mil.korun. Má 
nejmoderněj-
ší ovládání 
pomocí joys-
ticku, dokáže 
zhutnit odpa-
dový materiál až o 100 %, běžná váha 1 m3 odpadu činí 650 kg, po zhutnění tato váha 
dosahuje 1.200 - 1.300 kg. V nejbližším období bude fi rma vybavena dalším užitečným 
zařízením, mobilní drtící linkou na stavební suť. 

Na tuto investici v objemu cca 9,0 mil.Kč získala fi rma dotaci ve výši 50 % z operační-
ho programu životní prostředí.

Hantály představily stroje, které dokáží přeměnit 
biologický odpad v ekologické hnojivo

Firma Hantály a.s. připravila pro 
starosty okolních měst a obcí, akci-
onáře společnosti, ukázku zpraco-
vání biologického odpadu při údržbě 
veřejné i soukromé zeleně. Dvě fi rmy 
- Seko a Zago, představily své stroje, 
které jsou schopny zpracovat pose-
čenou trávu a jiné bylinné zbytky, ale 
i dřevní hmotu do průměru až 15 cm. 
Řezací vozy zpracují odpad do formy, 
která umožňuje kompostování.

Letošní, 
6. ročník 

nominační 
soutěže vín 

ve lkopav lo -
vické vinařské 

podoblasti - FORUM 
MORAVIUM 2009 

v mnohém předcho-
zí ročníky překonalo. 

Rekordní byl jak počet 
zúčastněných vinařství, 
tak i přihlášených vzorků. 

356 vzorků vín 
pocházelo z 53 
vinařství, z nichž 
mnozí vystavovali 

na FORUM MORAVIUM 
poprvé. Rekord v počtu dodaných 
vzorků vytvořilo Rodinné vinařství Jed-
lička & Novák, které do soutěže doda-
lo 25 vzorků vín. 

Cílem soutěže Forum Moravium je 
porovnání a odborné posouzení vín s 
garantovaným původem ve velkopav-
lovické vinařské podoblasti a podpořit 
produkci a prodej co nejkvalitnějších 
vín s garantovaným původem ve vel-
kopavlovické vinařské podoblasti. 

Vína hodnotilo sedmatřicet od-
borných degustátorů pod vedením 
Ing. Jaroslava Hlaváče, ředitele Vína 
Mikulov, a. s. za přítomnosti hlavního 
sommeliera Národního salonu vín Ing. 
Marka Babisze. Předsedové degus-
tačních komisí vybrali z nejlépe ohod-
nocených vzorků šampiona soutěže. 

Tím se stalo bílé víno Sauvignon, 
pozdní sběr 2008, od Vinařství Horák 
z Vrbice. Vinařství Horák kromě šam-
piona soutěže získalo dalších devět 
medailí, diplom za nejlépe oceněné 
bílé víno a cenu za Zlatou kolekci 
vín. Zlatou kolekci vín získala i Patria 
Kobylí a.s., Stříbrnou kolekci Vinař-
ství Vladimír Tetur z Velkých Bílovic a 
Bronzovou kolekci Vinařství Proqin z 
Velkých Němčic. 

Diplomy a ceny vinařům předali 
senátor Ing. Jan Hajda, starosta měs-
ta Ing. Pavel Procházka a za pořáda-
jící Forum Moravium o.s. Ing. Zdeněk 
Karber.

Věra Procingerová

FORUM 
MORAVIUM 

2009

Nový kompaktor BOMAG.

Nový stroj na zpracování biologického 
odpadu v akci ... Foto: Ing. Zdeněk Karber

Předváděcí den techniky je jen 
jednou z mnoha aktivit společnosti v 
oblasti životního prostředí. Ve společ-
nosti proběhly v tomto období také 
presentační dny pro žáky základních 
škol. Ti přijíždějí do společnosti a 
seznamují se zde s danou problema-
tikou. Nezbytnou součástí exkurze 
je také návštěva skládky. Celodenní 
program bývá pak zakončen sportov-
ním utkáním ve fotbale. 

Ing. Pavel Procházka
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Světový běh HARMONIE
zavítal i do Velkých Pavlovic

WORLD HARMONY RUN je nesoutěžní štafetový běh, který má posílit mezi-
národní přátelství. Zakladatelem je Sri Chinmay, který ideám světové harmonie 
věnoval celý svůj život. Jeho fi losofi e je vyjádřena v této větě: 

“Pokud dokážeš vytvořit harmonii ve svém vlastním životě,
tato harmonie se rozšíří do celého světa...”

Běžci této štafety už spojili více jak 140 zemí na celém světě. Letošní trasa 
přes Českou republiku ve dnech 16. - 29. května vedla z polských hranic v Krko-
noších až do Mikulova, kde štafetu převzali rakouští běžci.

Velké Pavlovice a návštěva zdejšího gymnázia byla jednou ze zastávek na této 
dlouhé cestě. Studenti s Mgr. Petrem Horáčkem přivítali štafetu před městem a 
po programu na školním hřišti ji doprovodili směrem k dalšímu cíli - Velkým Bílo-
vicím.

Více informací o Světovém běhu HARMONIE se dovíte i na 
www.worldharmonyrun.cz 

Ing. Zdeněk Karber

Ve Velkých Pavlovicích je 1055 domů. 
Tedy spíše číslo 1055 je poslední přiděle-
né číslo popisné. Obyvatelé Velkých Pav-
lovic mají zaregistrováno celkem 1258 
osobních automobilů. Z toho vyplívá, že 
průměrně v každém domě máme jedno 
vozidlo a ještě nám jich 200 zbývá. Ve 
večerních hodinách parkuje před domy 
(včetně parkovišť) přibližně 650 osobních 
automobilů.

V přepočtu na obyvatele mají občané 
Velkých Pavlovic jedno vozidlo pro 2,41 
obyvatele. Ve Velkých Bílovicích mají jedno 
vozidlo pro 2,69 obyvatele. V Hustopečích 
dokonce jedno vozidlo pro tři obyvatele. 
Dřívější okresní město Břeclav je na tom 
ještě hůře. Jedno vozidlo na  3,11 obyva-

Štafeta světového běhu HARMONIE 
neminula ani Velké Pavlovice. 

Fota: Ing. Zdeněk Karber

tele. Naopak občané Němčiček jsou na 
tom o poznání lépe i oproti našem městu. 
V Němčičkách připadá na jedno vozidlo 
2,2 obyvatele.

Počet vozidel v obcích se pravděpo-
dobně neodvíjí jenom od fi nanční situace 
místních obyvatel, ale také podle dostup-
nosti zaměstnání, služeb atd.

Pokud by ve všech osobních auto-
mobilech „vyschla šťáva“, bylo by nutné 
dočerpat přibližně 50 tis. litrů pohonných 
hmot za 1,4 mil. Kč.

Pokud by chtěli všichni naráz přezout 
na zimní pneumatiky a byli by nuceni 
zakoupit nové, domnívám se, že by 7,5 
mil. Kč nestačilo.

No a kolik asi přispěli zakoupením 
dálničních známek Velkopavlovičtí na dál-
nice? Pokud by měli 2/3 osobních vozidel 
registrovaných ve Velkých Pavlovicích dál-
niční známku, přispíváme přibližně 3/4 
miliónem korun.

Petr Hasil
velitel Městské policie Velké Pavlovice

Kolik že máme ve městě osobních vozidel?
Prostřednictvím Velkopavlovického zpravodaje Vám povětšinou sdělu-

ji informace týkající se činnosti městské policie. Udělám nyní trošku výjimku 
a seznámím Vás s počtem osobních automobilů ve Velkých Pavlovicích.
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Z FARNOSTIZ FARNOSTI ......................................... .........................................

Stav střechy velkopavlovického kostela Nanebevzetí Panny Marie je 
navzdory četným opravám stále v neutěšeném stavu. Po téměř každém dešti 
zatéká, dobře nevypadají krovy ani okapy. Z výše uvedených důvodu bylo letos 
vypsáno výběrové řízení na generální opravu střechy kostela, skládající se z 
opravy dřevěných konstrukcí krovu, výměny střešní krytiny a drobných zednic-
kých a klempířských prací.

Vybrána byla fi rma Břetislav Kocián, Kojatice-Třebelovice s nejvyšším 
počtem bodů. Celkové náklady na opravu byly vyčísleny na 2.926.176,- Kč. 
Přislíbena je také dotace z Ministerstva kultury – Havarijní fond.

Finanční náklady na opravu však mnohonásobně překračují naše fi nanční 
možnosti. 

Proto se obracíme na Vás s prosbou o pomoc. Pokud se budete chtít podí-
let na opravě kostela, můžete poslat libovolnou částku na účet u České spo-
řitelny a. s. č. 1381746379/0800. 

Díky velkorysosti Vašich předků byl kostel vybudován do dnešní podoby a 
bez Vaší pomoci by dnešní projekt byl těžko realizován...

Předem Vám všem srdečně děkujeme!
Za farnost Karolína Bártová

Velkopavlovický kostel se připravuje 
na generální opravu střechy, 
pomoci může každý z Vás ...

Střecha barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie 
ve Velkých Pavlovicích volá po opravě. 

Foto: Ing. Zdeněk Karber

Nově vystavěný a již i vysvěcený kostel 
Svatého Ducha v Šumné. 

Z mše svaté ...

V sobotu 2. května 2009 se vydali 
farníci z Velkých Pavlovic, Němčiček a 
Horních Bojanovic na pouť. Naší první 
zastávkou bylo městečko Miroslav, kde 
jsme navštívili faru a kostel. Přivítal nás 
místní pan farář Mgr. Pavel Merta, který 
nám vyprávěl o historii města, fary i kos-
tela, který je zasvěcen sv. Petru a Pavlu. 
Zajímavostí Miroslavi jsou mimo jiné tři 
hřbitovy – evangelický, katolický a židov-
ský. Na závěr naší návštěvy jsme se v 
kostele pomodlili litanie ke všem svatým a 
děti zazpívaly píseň o svatém Pavlovi.

Další zastávkou byl nově postavený, 
14. září loňského roku vysvěcený, kostel 
Svatého Ducha v Šumné. Tento kostel 
má ve správě misionář P. Marek Dunda. 
Kostel není zcela dokončen, chybí freska 

v kopuli presbytáře a na zvonici ke zvonu 
svatého Josefa přibudou ještě další dva 
zvony. Zde jsme se rozloučili písní ke Sva-
tému Duchu.

Po příjezdu do Vranova jsme si dali na 
dvě hodinky rozchod. Někteří šli na zámek 
a jiní jeli autobusem k přehradě na příjem-
nou procházku. Poté nás před místní farou 
čekalo malé občerstvení v podobě čaje, 
kávy a koláčků. 

Otec Marek mluvil o farnosti, o práci 
Fatymu, o probíhajících akcích a zval na 
letošní pěší poutě. Byla také možnost při-
stoupit ke svátosti smíření, které mnozí 
využili. Zdejší kostel čeká velká rekon-
strukce interiéru v hodnotě 14 miliónů, 
které získala farnost z Norských fondů a 
částečně od Jihomoravského kraje. Už teď 

se na nově opravený kostel těšíme.
Mariánská pouť v Hlubokých Mašův-

kách byla poslední zastávkou na naší ces-
tě. Všichni jsme si prošli křížovou cestu 
a nabrali léčivé vody z místního prame-
ne. Nejdříve jsme se pomodlili modlitbu 
růžence. Mši svatou celebroval kanovník 
P. Václav Slouk. 

Kladl nám na srdce, abychom si každý 
vzali Pannu Marii k sobě, tak jako ji svěřil 
Pán Ježíš na kříži svému učedníkovi. Byl 
také posvěcen obraz věnovaný výročí 400 
let uctívání sošky Panny Marie De Foi. Z 
Mašůvek jsme odjížděli po osmé hodině 
večerní sice trochu znavení, ale duchovně 
posílení do dalších dnů.

Hana Kovaříková
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V sobotu 16. květ-
na jsme byli s pa-
nem farářem na 
ministrantské pou-
ti. Jeli jsme autem 
do Soběšic, kde je 
klášter klaristek. 
Tam nás přivítal 
organizátor pouti 
P. Václav Knotek. 
Po krátkém sezná-
mení s klášterem 
a cílem pouti jsme 
vyrazili pěšky do 
Vranova u Brna. 
Za hustopečský 
děkanát nás bylo 
dvanáct. Po cestě 

nás čekali různé soutěžní 
úkoly. Když jsme přišli do 
cíle cesty na poutní mís-
to Vranov u Brna dostali 
jsme párek. Pak kdo chtěl 
mohl hrát fotbal nebo lézt 
po lanech. 
Ve tři hodiny odpoledne 
byla pouť zakončena mší 
svatou, kterou sloužil 
brněnský děkan P. Vác-
lav Slouk. Odjížděli jsme 
spokojení a těšíme se na 
další pouť.

Hanka Veverková

Svátost eucharistie
V neděli 7. června 2009 přijalo v naší farnosti 
poprvé Pána Ježíše v eucharistii 8 dětí z naší 
farnosti. Této svátosti předchází svátost smíře-
ní, kterou přijali v pátek při dětské mši svaté, 
spolu se svými rodiči, sourozenci a kmotry. Obě 
dvě mše svaté doprovázela dětská schóla pod 
vedením Elišky Vomáčkové. 
První svaté přijímání není zvyk nebo nějaká 
tradice. Je to rozvinutí milosti Boží, kterou děti 
přijali už ve svátosti křtu. Nyní se děti spolu s 
rodiči svobodně rozhodli, že chtějí prohloubit 
svůj vztah k Pánu Ježíši. Většinou se tato svátost 
uděluje ve 3. třídě, ale není to pravidlo. Od 15 let 
může každý dovršit svůj duchovní život svátosti 
dospělých – biřmováním. 

Táborák na faře
V pondělí 8. června 2009 se děti a mládež z naší 
farnosti mohly vydovádět, tak jako každý rok, 
na farní zahradě. Letos přišlo asi 40 dětí spolu 
se svými rodiči. Po dobrém párku si mohli děti 
zahrát volejbal nebo jiné hry. Nejvíce byl obležen 
dětmi farní sklep, kde byla tradiční stezka odva-
hy. Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou.

Jáhenské svěcení
V sobotu 20. června 2009 byl vysvěcen na jáh-
na Petr Košulič, jediný kandidát 5. ročníku boho-
sloví za celou brněnskou diecézi. Je mu 30 let a pochází z Hustopečí. Jáhen koná všechno jako kněz, 
jenom nesmí sloužit mši svatou a zpovídat. Po roční jáhenské praxi, můžeme v Hustopečích očekávat 
primici. 

Mgr. Petr Papoušek, administrátor farnosti

Během Noci kostelů 29. května 2009 zaznamena-
li pořadatelé v otevřeném kostele ve Velkých Pavlo-
vicích jako i na dalších 25 místech celé jižní Moravy 
velký zájem lidí.

Brány kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlo-
vicích a prostor před ním se otevřel již odpoledne, kdy pro děti 
bylo připraveno malování na chodníku a soutěže. Potěšit přijel 
děti i maskot programu Rodinné pasy „veverčák Čenda“, kte-
rého doprovodila garantka tohoto programu Marie Cacková z 
krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Večer následovala přednáška pravoslavného kněze a nově 
zvoleného radního ČT Petra Klimenta Koutného, který zaujal 
návštěvníky tématem moravských kořenů. Noční hodiny v kos-
tele patřily hudbě, kdy při unikátním spojení čtyř velkopavlovic-
kých sborů zazněly střídavě lidové, duchovní, rytmické písně a 
také koncertní skladby velikánů vážné hudby.

Velké poděkování za náročnou přípravu patří všem vedou-
cím – Smíšeného chrámového sboru Kůrovci, Schole, Žesťo-
vému kvartetu ze Základní umělecké školy ve Velkých Pavlo-
vicích a Presúznímu sboru.

Bohatý program pro děti bylo možné uskutečnit díky pod-
poře sponzorů, ceny pro děti věnovali společnosti a příznivci: 
hračky Mikro Trading a.s., Cukrovinky Velké Pavlovice – Ing. 
Martina Hiclová, Rodinné pasy a Kofola a.s..

Noc kostelů 2009 se vydařila. Přijměte tedy srdečné pozvá-
ní všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování 
krásy pokladů našeho kostela při Noci kostelů v roce 2010.

Martin ProkešVelkopavlovický kostel hostil premiérově Noc kostelů.

Děti byly na farním táboráku tak živé, 
že jim jeden míč nestačil :-)! 

Foto: Archiv Farnosti V. Pavlovice
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KULTURA ..............................................KULTURA ..............................................

V předvečer posledního dne měsíce 
dubna byl ve Velkých Pavlovicích zahá-
jen již III. ročník Výstavy fotografi í z jihu 
Moravy. Slavnostní vernisáže se zúčastnili 
vystavující fotografové, pořadatelé a také 
spousta milovníků fotografi í z řad široké 
veřejnosti, které oslovila pro letošní rok 
hned dvě vyhlášená témata. 

Ta se stejně jako oba předešlé roč-
níky vztahovala k našemu domovu, tedy 
jižní Moravě, jak již vyplývá ze samotného 
názvu výstavy. První téma znělo „Folklór 
a lidové veselice na jihu Moravy“, druhé 
„Práce ve vinicích a sklepech“.

Tématické okruhy nabídly fotografům 
nepřebernou škálu nápadů a námětů a 
skutečně, každý z nich je pojal osobitě, po 
svém. Tím byla zaručena obrovská rozma-
nitost a barevnost vystavených snímků, 
kterých se od sedmi vystavujících autorů 
sešlo celkem sedmačtyřicet. 

Své fotografi e představili - Mgr. Vlasta 
Bedřichová z Brumovic, Kamila Horáko-
vá z Velkých Pavlovic, Přemysl Janošek 
z Kobylí, František Kobsa z Velkých Pav-
lovic, David Mahovský z Břeclavi, Milán 
Pecka z Velkých Pavlovic a Ing. Roman 
Slouk z Hustopečí. 

Aby byla výstava pro samotné autory 
snímků zajímavější, probíhá každoročně 
den před termínem vernisáže hodnocení 
kolekcí i samostatných fotografi í komi-
sí. Ta letos pracovala ve složení – předse-
da Josef Veverka, členové – Ing. Zdeněk 
Karber a Karolína Bártová. Hodnotící se 
ve vzácné shodě usnesli na následujících 
výsledcích ...

Ocenění za Nejlepší kolekci fotografi í
1. místo     David Mahovský z Břeclavi
2. místo     Mgr. Vlasta Bedřichová z Brumovic
3. místo     Milán Pecka z Velkých Pavlovic

Ocenění za Nejlepší samostatná fotografi i
1. místo     Ing. Roman Slouk z Hustopečí
2. místo     Přemysl Janošek z Kobylí
3. místo     František Kobsa z Velkých Pavlovic

Gratulace, ceny a drobné dárečky 
předal vítězným fotografům starosta měs-
ta Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka, 
který společně s místostarostou Ing. Zdeň-
kem Karberem provázeli hosty vernisáže 
příjemným, takřka májovým podvečerem. 

Jak bylo zmíněno, jedno z témat bylo 
zaměřeno na folklór a lidové veselice. 
V totožném duchu se nesl také krátký 

kulturní program, v němž vystoupil dív-
čí pěvecký sbor při ZUŠ Velké Pavlovice 
pod taktovkou Květoslavy Jarošové a za 
klavírního doprovodu Mileny Karberové. 
Dívenky zazpívaly několik krásných jiho-
moravských lidových písní, zazněla i nád-
herná sóla, za což celému sboru i paním 
učitelkám patří velký dík.

V závěru ofi ciální části vernisáže byla 
vyhlášena témata výstavy pro příští rok. 
Ta se budou opět vztahovat k oblasti jižní 
Moravy a Modrých Hor ....

Témata fotografi cké výstavy pro IV. ročník 
výstavy fotografi í z jihu Moravy 2010 zní:

1. S BATOHEM A NA KOLE MEZI VINOHRADY
aneb turistika v nejjižnějším cípu Moravy

2. VINORODÁ KRAJINA, KRAJINA MÉHO SRDCE

Všem fotografům, kteří se letošní 
výstavy zúčastnili velmi děkujeme a dou-
fáme, že se nových témat opět patřičně 
zhostí a sejdou se v roce 2010 ještě hoj-
nějším počtu.  Již nyní se těšíme!

Karolína Bártová 

LetošníLetošní  VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ Z JIŽNÍ MORAVYVÝSTAVU FOTOGRAFIÍ Z JIŽNÍ MORAVY  

Fotografové se sešli na výstavě snímků z jižní Moravy letos již potřetí a opět se bylo na co dívat... Fota: Ing. Zdeněk Karber

rozehrály kroje, pestré barvy a sladké bobule hroznů révy vinné
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V neděli 7. června 2009 se na sóle u sokolovny sešli milovníci dechovky. Základní 
umělecká škola a Město Velké Pavlovice uspořádaly II. ročník setkání hudebníků, který 
od letošního roku nese název Festival mladých dechovek Mirka Pláteníka, k uctění 
památky milovníka a propagátora dechovky, muzikanta, který dlouhá léta hrával ve Sta-
rohorce a Mistříňance a z  jehož iniciativy vzešlo pořádání tohoto festivalu mladých muzi-
kantů ve Velkých Pavlovicích.

Na festivalu se představily čtyři kapely žáků Základních uměleckých škol z Klobouk u Brna, Čej-
kovic, Velkých Pavlovic a Veselí nad Moravou. Moderování se ujal dirigent velkopavlovické dechovky 
MgA. Zbyněk Bílek. Všechny kapely zaujaly nadšené početné publikum svým repertoárem, který tvo-
řily tradiční lidové písně, ale také moderní orchestrální skladby.

Zpestřením programu byl verbuňk v podání Marka Krause z Šakvic, který zazpíval a bravurně 
zaverboval při písni “Jede šohaj z Vídňa” za doprovodu velkopavlovické dechovky.

Poděkování za pěkné odpoledne plné hudby a zpěvu patří všem vystupujícím i organizátorům, 
zejména panu Petru Jilkovi, zvukaři panu Radkovi Kalivodovi, dále Ing. Liboru Bendovi, Milanu a 
Pavlovi Dobrovolným.

Těšíme se na shledanou za rok na třetím ročníku dechovkového festivalu.
Milena Karberová

Krásný umělecký, ale i duchovní zážitek 
zprostředkoval posluchačům telčský chrá-
mový sbor Santini, který v našem kostele 
vystoupil v sobotu 23. května 2009 v podve-
černích hodinách.

Vystoupení 18 mladých lidí bylo rozděleno do dvou 
částí. V první zazněly skladby klasických i soudobých 
autorů. Druhou část koncertu tvořila Mozartova Missa 
brevis in G dur a Litanie loretánská. V této části sbor 
doprovázel pětičlenný orchestr tvořený hudebníky 
z Třebíče a okolí.

Z projevu sboru byla cítit obrovská radost, ale i 
pokora a velká profesionalita a kázeň. Po hodině nád-
herné hudby posluchači odcházeli unešeni a ukouz-
leni a ještě dlouho si před kostelem sdělovali dojmy 
z mimořádného koncertu.

Mgr. Pavla Míchalová

Dechová hudba v podání mládeže byla velmi příjemným zpestřením druhé červnové neděle. Doufáme, 
že pro mnohé z přítomných dětí v řadách početného publika i přínosnou inspirací. Fota: Ing. Zdeněk Karber

Červnovou neděli rozezněly Červnovou neděli rozezněly MLADÉ DECHOVKYMLADÉ DECHOVKY

Velkopavlovický kostel se na pár nádherných chvil proměnil 
v koncertní sál ... Foto: Archiv Farnosti V. Pavlovice
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V úterý 28. dubna 2009 se v sedm hodin 
večer zaplnil sál Městského úřadu, všichni si přišli naposled 
poslechnout fl étnový soubor Cácory, který působil  při  ZUŠ 
Velké Pavlovice devět let pod vedením Mgr. Jana Míchala. Za 
ty roky se v souboru vystřídalo několik hráčů na fl étny. K dneš-
nímu dni jsou členkami souboru Edita Fůkalová, Kamila Han-
zálková, Markéta Hiclová, Lucie Procingerová, Hana Pospíši-
lová, Veronika Schäfferová a Eliška Veverková. Zasloužilými 
členkami jsou Anna Holásková a Veronika Jaborníková.

Pod vedením pana učitele nacvičily za dobu své působ-
nosti spousty skladeb klasických i současných autorů, zúčast-
ňovaly se soutěží, kulturních i společenských akcí. Vrcholem 
jejich činnosti bylo natočení CD v nahrávacím studiu v Dolních 
Bojanovicích.

Vzhledem ke studijním povinnostem členek, soubor ukon-
čil svoji činnost závěrečným slavnostním koncertem. Děvčata 
na něm předvedla to nejlepší ze svého repertoáru. Bouřlivý 
závěrečný potlesk svědčil o tom, že se vystoupení líbilo. 

V očích některých rodičů se zaleskly i slzičky, při vzpomínce 
na roky, ve kterých provázeli své děti na všech vystoupeních.

Velké poděkování patří panu učiteli Mgr.Janu Míchalo-
vi za jeho obětavost a velmi lidský a kamarádský přístup k 
dětem i k jejich rodičům. 

Zdeňka a Markéta Hiclovy

Po jedenácti měsících od premiérové-
ho představení Balady o rudém vínu opět 
vystoupil velkopavlovický Presúzní sbor v 
Praze. V sobotu 18. dubna 2009 se roze-

Poslední tóny fl étnového souboru Cácory vyvolaly 
především v rodičích nostalgické vzpomínky ... 

Foto: Jaroslav Hicl

zvučely origi-
nální velkopav-
lovické písně 
v historických 
prostorách are-
álu Břevnovské-
ho kláštera, kde 
se sjeli delegáti 
ze 14 zemí na 
kongres FICEP. 

Mezinárod-
ní federace pro 
sport, kulturu a 
vzdělání (FICEP) 
sdružuje spor-
tovní asociace 
a kromě evrop-
ských zemí jako 
Francie, Itálie, 
Německo, Švý-
carsko a dal-
ších, jsou také 

zastoupeny země Afriky jako například 
Kamerun a Madagaskar. Česká repub-
lika je v tomto sdružení reprezentována 
Orlem.

Presúzní sbor měl tak jedinečnou 
možnost vystoupit v umělecky cenném a 
dodnes obdivovaném klášteře, vůbec nej-
starším  klášteře na českém území, který 
byl založen roku 993 pražským biskupem 
sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. 
Pobožným.

Představený kláštera, známý převor 
Prokop Siostrzonek, ocenil velkopavlovic-
ké vystoupení a přislíbil našim zpěvákům 
návštěvu ve Velkých Pavlovicích v rámci 
akce Noc otevřených kostelů (29. května 
2009).

Presúzníci však neměli příliš dlouhý 
čas pro odpočinek. Již v následujícím týd-
nu byli pozváni znovu do hlavního města 
na první den mezinárodního veletrhu Víno 
& Destiláty 2009, aby doprovodili svým 
vystoupením program Den vín z České 
republiky. Vinařský fond, který organizuje 
tento den na veletrhu, si pro velký úspěch 
a oblibu objednal hned dvě vystoupení 
Presúzníků. 

Za Presúzní sbor 
Martin Prokeš

PRESÚZNÍ SBOR vystoupil 
v pražském Břevnovském klášteře

Presúzní sbor s převorem Břevnovského kláštera 
Prokopem Siostrzonkem. Foto: Archiv Presúzního sboru
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Nejstarší hody se pořádaly v hospo-
dách a šencích, například v dědině, nebo 
u Korčáků, ale i v areálu zámecké zahrady, 
kde byla rovněž hospoda. Po vybudování 
Orlovny a Sokolovny se hody přestěhovaly 
do jejich sálů. Každá z těchto organizací 
měla své vlastní stárky a není známa mezi 
nimi žádná rivalita, řevnivost ani spory. 
Spíše se vybavují případy vzájemného nav-
štěvování, střídavě v Orlovně a Sokolovně i 
společná sóla u hospody nebo u kostela.

V letech první světové války se hody 
nekonaly. I za okupace v době druhé svě-
tové války byly hody zakázány.

Z vyprávění pamětníků je však známa 
ilegální slavnost v cihelně nebo zábava 
v Sednástkově (Josef Horáček) stodole. V 
roce 1944 byly hody do určité míry tole-
rovány. Konaly se v Obecní hospodě, stár-
ci byli z řad Orlů i Sokolů a připomenutí 
této tradice napomohlo k vlasteneckému 
povzbuzení před blížícím se koncem vál-
ky. Po válce opět pořádali hody Orli, Sokoli 
svobodně a na více místech.

V roce 1948 došlo ke zrušení Orla 
i Sokola. Hody byly pořádány pod hlavič-
kou hasičů, později TJ Slavoj, v některých 
letech probíhaly paralelně, jindy jen na jed-
nom místě. V roce 1955 proběhly poslední 
hody v Orlovně. Od roku 1956 byly hody 

pořádány jednou chasou 
na jednom místě, nejdříve 
v sále Drůbežářských závo-
dů, později v Sokolovně. V 
roce 1968 byly zrušeny hod-
ky  kvůli invazi okupačních 
vojsk. V letech 1971, 1973 
a 1975 se nepodařilo zvo-
lit stárky. Konaly se jenom 
zábavy, v roce 1973 šel ales-
poň průvod chasy. 

ZAJÍMAVÉ JE,       
      ŽE …

V roce 1976 
dochází k obrození 
tradic a vytvoření 
základu novodobé 
historie hodů. Od  
roku 1985 jsou 
hody pořádané 
venku v areálu za 
Sokolovnou. Roku 
1987 se poprvé 
objevila před stár-
kovským průvo-
dem školní mládež, 
později se přidaly i 

předškolní děti. V roce 1996 se 
nepodařilo zvolit stárky. Pro pod-
poření tradic začali v úterý chodit 
v průvodu ženáči, později i jejich 
manželky, v krojích. V roce 1997 
byli stárci zvoleni, stejně jako o 
rok dříve však neproběhlo zvaní, 
pro malý počet krojované chasy. 
Rok 1998 přinesl nevídanou vlnu 
zájemců o tradice a folklór a opět 
bylo obnoveno zvaní a ostatní 
zvyky v celém rozsahu. Organi-

zaci hodů si mezi sebou rozdělili stárci, TJ 
Slavoj a Městský úřad.

Volení stárků 
– Zahrávky

 
Volení stárků je ceremoniál, který se 

koná zpravidla první sobotu v červenci – 
jak je ve městě zvykem říkat „v sobotu před 
němčičskýma hodama.“ Svobodná chasa 
vybírá ze svého středu podle svého míně-
ní ty nejschopnější mládence, kteří násle-
dující rok budou organizovat celý chod a 
dění v chase. Svým zvolením se do jisté 

míry stávají veřejně 
činnými a spolupodí-
lejí se na kulturním 
dění ve městě. Volí 
se postupně stárci, 
sklepníci a obsazuje 
se post kárníků.

Volbu řídí zpra-
vidla nejzkušenější 
z přítomných. Při 
volení se sčítá abso-
lutní počet hlasů. Po 
zvolení stárka nebo 
sklepníka se ještě 
provede test vhod-
nosti a správnosti 

Hodová historie je ve Velkých Pavlovicích zmapována po 
dobu přesahující jedno století. Celý průběh hodů, jejich přípra-
va i průběh v každý den mají svůj předem daný řád, svoje spe-
cifi ka a pravidla, která se udržují po generace a většina z nich 
má původ v nejstarších dobách jejich konání.

Rok 1919

Po roce 2000 se počet krojové chasy v hodovém průvodu 
ustálil na každodenním počtu třiceti a více párů. V roce 2008 
šlo v nedělním průvodu od stárky za Sokolovnu přes čtyřicet 

krojovaných párů. pokračování 
na str. 30
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volby. Nejprve se prověří stárkovy (sklep-
níkovy) vinařské schopnosti, následuje 
pěvecký test a test solventnosti. Ofi ciální 
završení a potvrzení volby stárků a před-
stavení stárek se koná na tzv. zahrávkách, 
které se pořádají čtyři týdny před hody. Na 
zahrávkách chasa jednotlivě zvedá stárky 
obřadně nad svoje ramena. Stejně tak i 
sklepníky, ale ti jsou zvedáni „hore nohy“.

Pátek 
– stavění máje

VĚDĚLI JSTE, ŽE … 
Hodová mája je největším a taky z 

daleka nejviditelnějším symbolem hodů - 
symbolem stárků, obrazem stárek - „jaká 

májka – taká stárka“ , ale i pýchou celé 
obce. Není tajemstvím, že jsou porovnává-
ny máje v okolních obcích. I mezi stárky z 
jednotlivých let panuje soutěživost a pře-
svědčení, že právě ten či onen stárek měl 
tu nejhezčí a nejvyšší máju.

Mája stávala vždy co nejblíže místu 
konání hodů. V dobách nejstarších u šen-
ků a hospod, později u Sokolovny, Orlov-
ny i u jídelny Drůbežářských závodů. Po 
sjednocení hodů 
se stavěla mája 
před hlavním vcho-
dem do Sokolovny, 
od roku 1986 po 
levém boku Soko-
lovny a od roku 
2004 je její místo 

před muzikantským pódiem za Sokolov-
nou. Aby však mohlo dojít ke stavění, je 
třeba máju vybrat, „opucovat“, spojit a 
hlavně úspěšně postavit. Výběr stromu a 
jeho dovoz z lesa je věcí stárků. Do kon-
ce 90. let minulého století jezdila chasa 
pro máju koňským spřežením, dnes se 
užívá už rychlejších, modernějších způso-
bů dopravy. Co však zůstává neměnné, je 
spojování máje. To je čas na fortel mistrů 
tesařských a kovářských. Tesařský mistr 
pan Bohuš Štefka spojuje máju ve Velkých 
Pavlovicích už od roku 1955. Jeho zdatným 
sekundantem se v posledních letech stal 
místní živnostník Vavřín Hrabec a Pavel 
Cvan. O kovářskou část spoje se stará pan 
Petr Valoušek, dříve jeho strýc František 
Valoušek nebo i František Popovský.

Z dřívějších stavitelů si připomeňme 
Josefa Pláteníka, Ladislava Škodu nebo 
Jaroslava Kalužíka. Většina lidí si však spo-
jí stavění máje se jménem Josefa Dostou-
pila,  který dohlížel na tradici stavění přes 
čtvrt století. V roce 2007 řídil stavění máje 
Stanislav Kostrhun.

Hodová neděle
UVIDÍTE, ŽE …
Hodová neděle je nejslavnostnější 

a nejhonosnější den hodů. Od nepaměti 
začínají hody slavnostní mší v kostele za 
účasti stárků a stárek, kdy první pár přiná-
ší při mši obětní dary. V dobách normaliza-
ce byl vyvíjen silný tlak na přerušení této 

Zvolení stárků a sklepníků je ostře sledovanou událostí obce. 
Post prvního stárka a výběr první stárky je dodnes velice prestižní záležitostí. 

Ve Velkých Pavlovicích se po celou historii hodů 
stavěla mája výhradně ručně. 

Odpolední pochod stárků a chasy ke stárce, u které se sejdou 
všechna krojovaná děvčata, se opakuje postupně každý den, 
stejně jako sólo pro rodiče stárky. Průvod od stárky za Soko-
lovnu pod máju je divácky nejvděčnějším okamžikem hodů. 

Nejenže je dán prostor kráse a barvám krojů, ale lidé 
si uvědomují vlastní historické specifi kum hodů, sílu této 

tradice a její odkaz ve všech stárkovských generacích 
ve Velkých Pavlovicích. V neděli odpoledne se sjíždějí chasy 

z přespolních obcí, které jsou patřičně přivítány a pohoštěny. 
V podvečer je jim vyhlášeno „sólo přespolní“.
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tradice. Po mši chasa pozve pana faráře 
a průvodem přejde ke starostovi města, 
kterého požádají stárci o povolení hodů. 
Následuje zvaní všech občanů Pavlovic a 
jejich hostů k návštěvě hodů a hodků. U 
každé stárky se při zvaní tančí sólo, stejně 
tak i u starosty.

Pondělí 
– Zavádka

Zavádka je obřadný tanec ve ¾ tak-
tu, volného tempa, dříve rozšířený po celé 
Moravě, dnes zachovávaný v některých 
obcích na Hanáckém Slovácku. Ve Velkých
Pavlovicích se zavádka dříve tančila v ne-
děli, později se jejím dnem stalo pondělí.

JAK JE ZVYKEM …
Při zavádce jednotliví stárci a sklep-

níci postupně berou k tanci - zavádějí do 
tance svoje stárky a sklepnice. Stejně tak 
se přidá do tance i zbytek krojové chasy. 
Stárci a sklepníci v průběhu tance zavá-
dějí k tanci rodiče stárky či sklepnice. 
Obdobně tak i ostatní krojovaní zavádějí 
své tanečnice jejím rodičům nebo zná-
mým. Postupně tak dojde k zavedení a 
tanci všech přítomných.

nálně skládány sloky na jednotlivé stárky, 
sklepníky a sklepnice, v nichž se snaží 
vtipně a trefně vystihnout charakteristic-
ké rysy každého z nich nebo popsat jeho 
celoroční úspěchy i nezdary. Tyto sloky 
mívají často dvojsmyslný, laškovný a škád-
livý charakter. V zavádkovém textu bývá i 
zmínka o aktuálním dění v obci.

Mezi známé autory zavádek patři-
li Václav Prát, Vladislav Blata, Vladimír 
Otáhal, Jan Michna a především Josef  
Dostoupil, který vtiskl zavádce specifi cký 
ráz a charakter. S rozvojem počítačové 
techniky a možnostmi lepší grafi cké úpra-
vy je stále větší důraz kladen na tištěnou 
podobu zavádky.

V posledních letech se na titulní stra-
ně zavádky objevují originální kresby vel-
kopavlovických autorů.

     

Úterý 
– čmeláci, 

ženáči, 
staří stárci, 
sólo bosky, 
bez košel 

a v trenkách

ÚTERÝ 
ODPOLEDNE
Sólo čmeláci 

– ryze místní speci-
fi kum vytvořené pro 
školní a předškolní 
mládež. Toto sólo 
se pořádalo i před 
rokem 1987.

Ženáči – jedna 
z nejmladších hodo-
vých tradic. Počátek 
najdeme na začátku 
90. let, kdy se ženatí 
pánové, spíše jenom 
jednotlivci a ne kaž-
dý rok, zapojovali do 
hodového odpoledne 
v krojích, jako připo-
mínku na svoji krojo-
vou a hodovou minu-
lost. Hodové úterý je 
den, ve kterém se 
prolínají generace 
krojovaných a nezříd-
ka se ho účastní celé 
rodiny v krojích. 

Zavádka se tančí za doprovodu decho-
vé hudby a zpívají ji místní ženáči. V posled-
ních letech je doplňují i svobodní, ale pou-
ze za řádný „tringelt“ pro ženáče. Muzika 
přehraje danou melodii, pak ji zopakuje 
za zpěvu sboru. Ve Velkých Pavlovicích se 
zavádka tančí a zpívá na čtyři nápěvy, kte-
ré mají bezpočet textových variant. 

Označují se jako klasické sloky a jejich 
výběr a seřazení je plně v rukou autora 
zavádky, stejně tak jako jejich mírná úpra-
va podle aktuální potřeby. Každý rok má 
text zavádky jiné schéma a jiný počet slok. 
Každoročně jsou však zcela nově a origi-

Po roce 1987, kdy začaly děti chodit jako součást průvodu, 
se z tohoto sóla stala nevídaná událost, atrakce a podívaná, 

a to nejen pro děti a jejich rodiče. Na svá „čmeláčí léta“ 
zavzpomíná i velká část krojové chasy. 

Poprvé masověji a v průvodu jdoucí hned za muzikanty 
se objevili ženáči v roce 1996 jako reakce na nezvolení 
stárků a coby vyjádření vlastní podpory hodových tradic. 

V průběhu let se po jejich boku objevily i manželky, 
které většinou chodí „jenom v červenicách“, ale i tak dávají 

vzpomenout na svoje „mladší léta“ a jsou krojové chase 
příkladem, nejenom v tanci a zpěvu.pokračování 

na str. 32
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ÚTERÝ VEČER
Staří stárci – jsou ženatí pánové s 

hodovou minulostí ve Velkých Pavlovicích. 
Vybírají si je aktuální stárci a symbolicky 
fedrem a šmukáčem jim předají správu 
hodové zábavy po zbytek úterního večera.

Na přelomu 80. a 90. let už zřejmě 
natrvalo zaniklo Sólo muzikanti, které bylo 
výrazem úcty a poděkováním za nemalé 
nasazení a obětavost muzikantů, kteří 
zpravidla hrávali na hodech celé tři dny. 
Jejich nástroje a posty dočasně zastoupili 
místní dobrovolní a mnohdy i příležitostní 
muzikanti.

V roce 2008 odehrála Sólo muzikanti 
mladá Velkopavlovická dechovka,  která 
hraje pod hlavičkou ZUŠ Velké Pavlovice, 
pod vedením pana učitele Zbyňka Bílka.

Pohodí
UNIKÁTNÍ PODÍVANOU JE …
Pohodí je místní specifi kum a originali-

ta, nikde jinde se podobná tradice stejné-
ho charakteru a způsobu nekoná. Spočívá 
v obchůzce obce, po domech jednotlivých 
stárků, stárek, sklepníků, sklepnic a jejich 
starých stárků. Obchůzka je úzce spjata, a 
u některých přímo navazuje, na rej úterní-
ho večera a hodové noci. Dříve snad bylo 
účelem pohodí získání nějakého přilepše-
ní u sedláků, ať už přímo pro stárky, ale 
spíše však pro muzikanty, jako platba v 
naturáliích.

V průběhu let se aspekt získání depu-
tátu vytratil a podstatou pohodí tak zůsta-
lo získání surovin na večeři, kterou stárci 
a chasa pořádali pro sebe a později i pro 

svoje rodiče. Přípravou večeře prokazo-
vala děvčata svoje kulinářské umění a 
dovednosti. U hospodářů se vždycky našlo 
něco zvířectva hrabavého, skákavého, či 
plovoucího, od kterého jim chasníci rádi a 
ochotně pomohli a tím i ulevili od práce a 
starostí s tímto živočišstvem. Mnoho hos-
podářů bylo touto návštěvou chasy natolik 
„potěšeno“, že při příští návštěvě někte-

rých chasníků zcela podlehli heslu:„ Host 
do domu – čagan do ruky!!“ 

V dnešní době pohodí zachovává už 
jenom obchůzkový ráz s návštěvou jednot-
livých domů a následné večerní hostiny 
připravené pro rodiče. Výše uvedené hes-
lo však většinou neztrácí na aktuálnosti 
dodnes. 

Hodky
Hodky jsou, jak 

už jméno napovídá, 
dozvukem hodových 
dní. Do první polovi-
ny 80. let minulého 
století byly pořádány 
v neděli, ze společen-
ských a ekonomic-
kých důvodů se přešlo 
na sobotní termín.

Nejsou tak hojně 
navštívené veřejností 
a hosty jako hody, to 
však nesnižuje jejich 
kvalitu po stránce 

organizační, ani co se počtu krojovaných 
týká. Sobotního volnějšího programu se 
využívá například pro focení společných 
fotografi í.

Petr Jilka

Sóla bosky, bez košel, v trenkách – nejlidovější, nejbujařejší 
a nejveselejší část hodů. Divácká účast mnohdy dosahuje návštěvnosti 

nedělního odpoledne. Staří stárci vyhlašují tato sóla podle pořadí bosky, 
bez košel a nakonec v trenkách. Tanečníci se musí tomuto vyhlašování podřídit 

a povětšinou tak činí rádi a dobrovolně, o čemž svědčí různé kreativní modely spodní-
ho prádla. Historické prameny Sóla v trenkách nejsou zcela přesné, 

ale podle pamětníků se sólo bosky tancovalo v Orlovně už před válkou. 
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT, NABÍDKA JE VÍCE NEŽ BOHATÁ!

POZVÁNKYPOZVÁNKY ........................................... ...........................................

Jihomoravská města a obce 
VELKÉ PAVLOVICE, HUSTOPEČE, 

STAROVIČKY, BOŘETICE a VRBICE 

Vás srdečně zvou na

IV. ročník
EXPEDICE 

KRAJEM ANDRÉ
aneb cyklovýlet 

s chutí vína po rozhlednách

Sobota 27. června 2009

START: Hustopeče, kemp Formanka 
– od 9.00 do 12.00 hod.

CÍL: Vrbice, sklepy Na Stráži 
– do 17.00 hod.

STARTOVACÍ BALÍČEK:
dospělí 150,- Kč, děti 70,- Kč

POZOR!!! Trasa je tentokrát pouze jednosměrná!!!

Těšit se můžete na ochutnávky vín, 
soutěže o ceny, živou hudbu.

Na razítkovacích místech vám budou nabízeny 
krajové speciality:

přesňáky, chleby se škvarkovou pomazánkou, tlačenka 
a mnohé další.

PŘIJEĎTE A POZNEJTE JIHOMORAVSKOU 
POHOSTINNOST NA VLASTNÍ KŮŽI!

K návštěvě Vás zvou tři rozhledny po trase cyklostezky
– ve Starovičkách, Velkých Pavlovicích a Bořeticích.

Své nádvoří otevře renesanční dům U Synků 
v Hustopečích.

Ke zhlédnutí budou unikátní pískovcové sklepy 
ve Vrbici s novým větrným mlýnem.

Patronem akce je trojnásobná mistryně světa 
v krasojízdě Martina Štěpánková.

www.hustopece-city     
www.starovicky.cz     

www.velke-pavlovice.cz
www.boretice.cz    

www.obecvrbice.cz

Velkopavlovičtí vinaři 
ze spolku Víno z Velkých Pavlovic

ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice 

Vás tímto srdečně zvou na

VÍNO V ORANŽOVÉM
... s chutí a vůní meruněk

Sobota 4. července 2009
Dle zažité tradice začínáme v 11.00 hod.

Přijďte okoštovat velkopavlovická vína, otevíráme pro Vás
na TUCET VINNÝCH SKLÍPKŮ!

Cena vstupenky * 300,- Kč
(vstupné zahrnuje seznam otevřených vinných sklepů 

s kontakty na vinaře a mapkou města, vinný lístek, 
označení návštěvníka a degustační sklo)

Vstupenky si můžete zakoupit v den akce 
od 10.00 hod. do 13.00 hod.

na radnici města (Nám. 9. května 40).

My Vám však nyní nabízíme 
MOŽNOST REZERVACE VSTUPENEK PŘEDEM!

Postačí Vám zavolat do TIC Velké Pavlovice na telefon 
519 428 149 a nahlásit nám jako identifi kační údaj pro 
vydání vstupenky následující: jméno a příjmení, místo 
bydliště, telefonní spojení a počet rezervovaných vstu-

penek. Ty pak budete mít připravené k vyzvednutí v den 
akce na radnici města od 10.00 do 13.00 hod. v místě 

běžného prodeje. Pokud si je v tuto dobu nevyzvednete, 
rezervace bude automaticky zrušena.

Vinné sklepy budou otevřeny do cca 18.00 hod.

COUNTRY VEČER s Coloradem

Večer se můžete přijít pobavit k myslivně na taneční 
večer v rytmu Country. Začínáme ve 20.00 hod., těší 

se na Vás velkopavlovická kapela COLORADO.

Zveme Vás na kynuté 
MERUŇKOVÉ knedlíky!

Vinárna u Kaderků zve všechny účastníky Vína v oranžo-
vém na sladké kynuté meruňkové knedlíky. 

Objednávky na tel.: 777 211 882.

Přijďte okoštovat vynikající velkopavlovická vína,
již nyní jste ve sklípcích vítáni!

www.vinozvelkychpavlovic.cz
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velké pavlovice
znovuobnovená jednota Orla Velké Pavlovice pořádá

v pondělí 29. června od 19 hodin ve farní zahradě

I. OHEŇ ORLA
      aneb prázdninové 
setkání u táboráku

Srdečně zveme všechny;
přijďte a můžete se stát členy nové jednoty, kde 
budeme cvičit, sportovat, kulturně žít a bavit se;

nebo přijďte jen tak si zazpívat, popovídat si 
u prázdninového ohně

Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice 
zve všechny příznivce sportu na

NOČNÍ SOUTĚŽ 
V POŽÁRNÍM ÚTOKU

Sobota 18. července 2009 

Začátek soutěže bude mezi 21.00 a 21.30 
(po setmění) na tréninkovém hřišti 

TJ Slavoj Velké Pavlovice.

Zpestřením letní noci bude letos poprvé TOMBOLA!
Na soutěži se představí místí hasiči 

s novým čerpadlem.
Nově bude toto klání zařazeno do Břeclavské ligy.

Již nyní Vám slibujeme nevídanou podívanou!

Velkopavlovická chasa v čele s novopečenými 
stárky, stárkami, sklepníky a sklepnicemi 

Vás srdečně zve na večer plný hudby a tance 
– na oblíbené

ZAHRÁVKY HODŮ 2009,

které se budou konat v sobotu 18. července 2009 
od 20.00 hod. na sóle za sokolovnou

(v případě nepřízně počasí v sokolovně).

K tanci, poslechu i dobré náladě zahraje 
dechová kapela SOKOLKA

LETNÍ HUDEBNÍ VEČER 
aneb SV. ANNA 

POD HVĚZDAMA

Sobota 25. července 2009

„Svatá Anna – chladno z rána“, 
říká stará pranostika. 

My však zboříme mýty a dokážeme, 
že i o chladné svaté Anně, 
s námi „pod hvězdama“, 
může být i pěkně horko. 

Vysvětlení je nasnadě – s tancem v rytmu 
country hudby a zpěvem známých písní 

velkopavlovické skupiny COLORADO 
letnímu studenému ránu jen tak nepodlehnete!

Akce se uskuteční v sobotu 25. července 2009 
na place za sokolovnou od 20.00 hod.

Velkopavlovická chasa, 
TJ Slavoj Velké Pavlovice 
a Město Velké Pavlovice

Vás srdečně zvou na

VELKOPAVLOVICKÉ
KROJOVANÉ HODY 

A HODKY 2009

Hody se uskuteční ve dnech 
16., 17. a 18. srpna 2009

v areálu sokolovny ve Velkých Pavlovicích.

K tanci a poslechu hrají dechové kapely:

v hodovní neděli 16. srpna 2009 – VACENOVJÁCI
v hodovní pondělí 17. srpna 2009 – SOKOLKA

v 17.00 hod. se můžete těšit na slavnostní Zavádku
v hodovní úterý 18. srpna 2009 – PODLUŽANKA

v hodkovou sobotu 22. srpna 2009 – ZLAŤULKA

Doprovodné akce hodů:

Pátek 14. srpna 2009 
– zahájení stavění máje u sokolovny (18.00 hod.)

– 21.00 hod. – DISKOTÉKA 
pod širým nebem v areálu TJ Slavoj

Neděle 16. srpna 2009 
– HODOVNÍ DISKOTÉKA 

pod širým nebem v areálu TJ Slavoj
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VELKOPAVLOVICKÉ 
VINOBRANÍ 2009

… „aneb slavnosti pro celou 
rodinu“

Zveme Vás co nejsrdečněji na Velkopavlovické 
vinobraní, kdy rázem podlehnete atmosféře 

dávných časů i dneška, 
octnete se najednou mezi zrajícími 

hlavami vinohradů, 
v reji pracovních červených krojů, 
pohltí Vás hudba rozličných žánrů, 

zkrátka a dobře přijdou si zde na své všichni 
– od dětí až po ty nejstarší. 

Pokud zde vše řečené najdete a pocítíte, 
smysl slavností - tedy snaha přinést všem 
zábavu i poučení v co nejkrásnější formě 

a pro všechny generace 
- bude bezezbytku naplněn.

Předběžný program 
Velkopavlovického vinobraní 2009:
(Upřesnění a doplnění programu sledujte 

na www.velkopavlovickevinobrani.cz 
nebo www.velke-pavlovice.cz 
a také v následujícím vydání 

Velkopavlovického zpravodaje IV/2009 – 3. září 2009)

Pátek 4. září 2009
Scéna I (Za sokolovnou)

18.00 hod. - vernisáž výstavy (sál radnice, 
otevřeno v sobotu a neděli od 10.00 do 17.00 hod.)

18.30 hod. - Slavnostní mše svatá (kostel) 

20.00 hod. - HUDEBNÍ PRESÚZ 
(folklór tradičně i netradičně)

hlavní host večera: HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou 
... s dalšími hosty domácího Presúzního sboru 

23.00 hod. - Beseda u cimbálu 

Sobota 5. září 2009 
Scéna I (Za sokolovnou)

9.00 hod. - otevření bran

10.00 hod. - Mladá cimbálová muzika 

10.30 hod. - SADOVÁČEK / dětský folklórní soubor 
(Velké Pavlovice)

11.00 hod. - Divadlo pro děti / interaktivní program 

12.15 hod. - HANÝSEK / dětský folklórní soubor 
(Šakvice)

13.00 hod. - Dětská dechová hudba ZUŠ Velké Pavlovice
14.30 hod. - Slavnostní zahájení 

15.00 hod. - Průvod městem

16.00 hod. - Zarážení Hory / scénické ztvárnění tradiční-
ho vinařského obřadu 

17.00 – 19.00 hod. – prozatím účinkující v jednání

21.00 hod. - taneční zábava s dechovou hudbou 
Programem od 16.00 hod. provází moderátor Antonín 

Schäffer

Scéna II (U sýpky)

10.00 hod. - V hnízdě rej / slovácká world music

11.30 hod. - Panenka vyzutá / alternativ world music

13.00 hod. - Cat & Dogs ´Band / folk, jazz, pop

15.00 hod. - North Big Band / swing orchestra (Litvínov)     

20.00 hod. - Hrdza / slovenská world music (Prešov)

21.00 hod. - ČECHOMOR / world music

23.00 hod. - Yantar / folk rock z jihu Moravy

Scéna III (Vinařské náměstíčko)

... nabídka burčáků a vín, cimbálové muziky (od 10.00 
hod.), harmonikář a beseda u cimbálu aj...  

Areál Za cihelnou (nejen pro děti)

Jezdecký den na ranči, výstava vojenské techniky 
a rádiově řízených modelů, lukostřelba a další ...

Exkurze do vinařských fi rem:

VINIUM a.s., PAVLOVÍN s.r.o., 
Vinařství Radomil BALOUN 

... a k tomu všemu:

řemeslný jarmark, jízdy koňskými bryčkami 
a silničním vláčkem po městě, prohlídka kostela 

Nanebevzetí Panny Marie, výstava obrazů a fotografi í, 
atrakce, hry a soutěže pro děti, bohaté občerstvení 

a mnoho jiného ...

VSTUPNÉ - permanentní vstupné pro oba dny 250,- Kč
samostatně pátek 100,- Kč, sobota 200,-  Kč 

(děti a ZP zdarma)

Změna programu vyhrazena.

Kalendář kulturních akcí zpracovala 
Karolína Bártová
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SPOLKY A KONÍČKY ............................SPOLKY A KONÍČKY ............................

V sobotu 11. dubna 2009 byl slavnostně otevřen odbahněný rybník ve 
Velkých Pavlovicích. Na významné události nechyběli ani starosta města Ing. 
Pavel Procházka, místostarosta Ing. Zdeněk Karber, poslanci městského zastu-
pitelstva a členové oddílu sportovního rybovolu TJ Slavoj Velké Pavlovice v čele 
s předsedou Markem Halmem.

První rybu se podařilo chytit mladému rybáři Martinu Svobodovi. Jeho kapr, 
šupináč o délce 73 cm, bude zapsán tučným písmem v kronice obnoveného 
rybníka. Tohoto kapra, podle starého rybářského zvyku, vypustil Martin Svobo-
da spolu se starostou, zpátky do vody. Stejně tak učinil pan Jan Bazala, jehož 
kapr měřil 78 cm a vážil přes 8 kilogramů. 

Doufejme, že rybník bude sloužit pro radost rybářů i občanů, kteří toto pří-
jemné místo navštíví ...

Ing. Zdeněk Karber

Mladý rybář Martin Svoboda se starostou města 
Ing. Pavlem Procházkou 

s historicky prvním úlovkem.

Další pořádný úlovek si připsal na účet 
pan Bazala. Jeho kapr měl přes 8 kilo a 78 cm!

Ke slavnosti nerozlučně patří i pořádná hostina. 
U rybníka se grilovaly ryby a opékalo prasátko. Fota: Ing. Zdeněk Karber

Kapr šupináč o délce 73 cm si na suchu dlouho nepobyl, 
vrátil se zpět do vod velkopavlovického rybníka.

RYBÁŘI MĚLI SLAVNOST
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Jednou z priorit spolku bylo již v okam-
žiku jeho samotného založení vybudovat 
vlastní zázemí a především letiště. Sen se 
stal skutečností – Letecký klub Nad Kra-
jem André otevřel v sobotu 30. května 
2009 Letiště Kraví hora.

Celá slavností akce měla původně 
odstartovat již v dopoledních hodinách, 
kdy se plánovaly první odlety ultralehkých 
letadel, pro které je toto letiště určeno 
především. Deštivé počasí celou akci mír-
ně zkomplikovalo, ale nakonec se obloha 
protrhala a vše se uskutečnilo dle předem 
stanoveného programu, jen s několikaho-
dinovým zpožděním. 

Ani časová prodleva však neubrala nic 
slavnostní chvíli na své ojedinělosti. Co se 
týče programu, byl podle ohlasů veřejnos-
ti výborný. Nejenže se nad hlavami všech 
přítomných proháněla spousta ultraleh-
kých letadel, ale také funkční modely leta-
délek zručných modelářů.

Hřebem odpoledne bylo přistání vojen-
ského vrtulníku ze základny v Náměšti 
nad Oslavou, které ocenili především 
„páni kluci“.

Letiště Leteckého klubu Nad Krajem 
André bylo vybudováno v bezprostřední 
blízkosti kolonie vinných sklepů Kraví hora 
v Bořeticích. Klub Nad Krajem André fun-
guje za podpory jak svého domovského 
města Velké Pavlovice, tak i za podpory 
obce Bořetice, na jejímž katastru našlo 
domov nové letiště.

Obě výše jmenované obce, a nejen ty,
přejí letišti úspěšný start 

své sportovní kariéry!

Zdroj: Břeclavský deník, 
pondělí 1. 6. 2009, 

autor rozhovoru - Kateřina Hübnerová

Bořetice mají po tříletém úsilí 
leteckých nadšenců, mezi 
kterými je i pilot Petr Gála, 
konečně své vlastní letiště 

pro ultralehká letadla.

Co vás vedlo k vybudování letiště?
„Létání je velká vášeň, které kdo propad-
ne, už mu není pomoci. Když se k létání 
člověk dostane, následuje samozřejmě 
nějaká škola a odříkání. Stojí to nejen 
spoustu peněz a času, ale i někdy nepří-
jemná manželka. Až se konečně dospěje 
k získání leteckého průkazu, nastává otáz-
ka, kam na letiště. Navíc pilotní školy ne-
jsou na každém letišti a ne každý aeroklub 
chce dělat výcviky. Každý, kdo létání pro-
padl, dospěje k touze po vlastním letadle 
a hlavně mít kde létat.“

Jak dlouho se létání věnujete?
„Teď to budou tři roky, co jsem začal s 
létáním. Hodně dlouho se mi to líbilo a 
pokukoval jsem po letadlech. Potom jsem 
jednou letěl do Egypta, a to asi rozhodlo. 
Mám vlastní letadlo, ale mohu létat se 
čtyřmi dalšími typy, čehož využívám, abych 
nevyšel ze cviku. Vlastní letadla má větši-
na z našeho klubu.“

Kdo dal první impuls k vybudování letiště 
u Bořetic?
„Poprvé s tím přišel Vratislav Nádeníček, 

Letecký klub Nad Krajem André otevřel 

LETIŠTĚ KRAVÍ HORA
... nabízí pohledy z ptačí perspektivy

Slavnostní otevření nového letiště Kraví hora s bohatým programem zpestřilo sobotní odpoledne všem přítomným.

Ve Velkých Pavlovicích působí od března roku 2007 letecký klub s názvem 
Nad Krajem André. Předsedou sdružení je dlouholetý nadšený pilot ultra-
lehkých letadel Ing. Vratislav Nádeníček z V. Pavlovic. Dalšími zakládajícími 
členy klubu, jejichž jména nelze opomenout, jsou Ladislav Králíček, Petr Gála 
a Ladislav Poláček. 

Pan Vratislav Nádeníček (na snímku) 
zářil štěstím, letiště bylo jeho 

dlouhodobým snem... 
Foto: Archiv Leteckého klubu 

Nad Krajem André

pokračování na str. 38

Mimořádná událost otevření nového letiš-
tě Kraví hora neunikla ani reportérům 
BŘECLAVSKÉHO DENÍKU. Redaktorka 
Kateřina Hübnerová při této příležitosti 
požádala o rozhovor pilota PETRA GÁLU. 
Ten si nyní můžete přečíst ...
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Nadpis tohoto 
článku dává jas-
né znamení o čem 
bude. Laika napad-
ne požární sport, lidi 
zasvěcení hasičině 
budou zvědaví, o 
co ve článku půjde. 
Zklamu je, nepůjde 
skutečně o nic jiné-
ho než o požární 
sport.

V dnešní době 
má požární sport 
s klasickou hasiči-
nou máloco společ-
ného. Je to asi tak, 
jako když přirovná-
te závod Trucků na 
okruhu s jízdou zruč-
nosti kamióňáků.

Hasičské montérky, tzv. ubo, si u  
požárního sportu už téměř nikdo neoblé-
ká. Soutěží se v dresech, které jsou někdy 
posety reklamami víc než u hokejistů. Jsou 
mnohem pěknější, praktičtější a hlavně na 
ně jde umístit ona reklama.

Ačkoliv se k požárnímu sportu použí-
vá veškeré nářadí, které se vozí také v cis-
terně k zásahu je přeci jenom sportovní 
nářadí jiné. V maličkostech.

Sací koš, který se šroubuje na savi-
ce je speciálně upraven tak, aby zůstal 
funkční, ale také tak, aby byl co nejlehčí. 
Jsou na něm zbroušeny závity, aby se lépe 
nasazoval a tedy i šrouboval.

Savice mají speciální těsnění, aby 
nepodsávaly vzduch při šroubování matic. 
Každá savice je jinak tvrdá, aby se dala 
ohýbat dle potřeb hasičů do nádrže.

Sportovní hadice mají menší průměr 
než klasické. Koncovky jsou vybroušeny 
tak, aby měly co možná nejmenší odpor 
vody.

Rozdělovač, tzv. troják se používá 
kloubový. Vřetenový by asi obsluha nesta-
čila obsluhovat. Uvnitř rozdělovače nejsou 

který je vedoucím letového provozu v Pra-
ze. Ten se postaral o papírové záležitosti 
a veškeré povolenky. Tak se vlastně zrodil 
plán vybudovat někde tady letiště. Rok 
jsme kolem toho běhali a nikdo nevěřil 
tomu, že to dokážeme. Nikdo nám nevě-
noval velkou pozornost, tak jsme si sami 
našli v Bořeticích plochu a pronajali si ji. 
Upravili jsme ji a zaseli trávu. Nikdo do 
poslední chvíle netušil, co tam děláme, a 
pak byli všichni v šoku z toho, že jsme to 
opravdu dokázali.“

Jak dlouho trvalo vybudování letiště?
„Co se týče papírových záležitostí, tak 
dva roky. A veškeré potřebné úpravy jsme 
dokázali udělat od loňského září.“

Bude přistávací plocha se zázemím pří-
stupná pro všechny zájemce?
„Momentálně je letiště schválené jako 
plocha neveřejná, ale to je jen statut plo-
chy. My jsme zatím veřejnou nechtěli, pro-
tože máme některé věci ještě rozjednané. 
Chtěli bychom docílit monitorování pohybu 
na letišti. Proti veřejnému má jen jeden 
rozdíl, a to ten, že každý cizí, který sem 
chce přiletět, se musí dopředu nahlásit. 
Buď rádiem, nebo telefonem. Znamená 
to, že když bude chtít někdo přiletět s tím, 
že navštíví sklepy nebo Kraví horu, vytočí 
některé z čísel, která jsou uvedená v data-
bázi. Zeptá se, jestli je dráha způsobilá k 
přistání, a my ho upozorníme na některá 
úskalí, jako je třeba hotel, nebo aby se 

nelétalo přes obec. Je to nutné k dodržo-
vání letového okruhu.“

Budete pořádat letecké výcvikové kurzy?
„Určitě budeme. Zatím je to ve fázi příprav. 
Vratislav Nádeníček úspěšně složil instruk-
torské zkoušky. Hned jak povolení nabude 
právní moci a bude mu doručen glejt na 
leteckou školu, začneme někdy od září s 
výcviky. Zájemců už teď máme celou řadu. 
Jediný problém je, že nemáme hangáry. 
Bez nich jsme tak trochu svázaní. S leta-
dlem musíme vždycky přiletět buď z Miro-
slavi, nebo ze Žižkova, což je ztráta času. 
Myslím si ale, že to také brzy vyřešíme a že 
nám obec vyjde vstříc a pomůže.“

Kateřina Hübnerová, Karolína Bártová

žádné přechody, které by narušovaly hlad-
ký průtok vody. Rozdělovač má také větši-
nou nainstalované pojistky , které zabra-
ňují vytočení hadic.

Proudnice, které jsou na samotném 
konci vedení jsou také speciální. Musí být 
vybroušeny uvnitř do hladka, aby neroz-
prašovaly stříkající vodu. Jakýkoliv, byť 
sebemenší, sanitr je nežádoucí.

Čerpadlo jsem si nechal záměrně 
nakonec. Podle pohledu není možné 
poznat o jaké čerpadlo se jedná, pokud 
tedy není člověk „fajnšmekr“. Od třicet 
roků staré dvanáctky je k nerozeznání. 
Společnou ovšem mají pouze nádrž, rám 
a někdy palivový kohoutek.

1200 cm3 motor je většinou přehozen 
za motor o obsahu 1500 cm3 a následně 
převrtán na 1900 cm3. Oběhové kolo dává 
místo obvyklých 1200l/min neobvyklých 
1800 l/min. Chladící soustava je navržena 
tak, aby stíhala chladit při velkém výkonu. 

Se Speciálem bychom také nepo-
chodili. Takové čerpadlo má nejraději sto 
oktanový benzín. 

Síla motoru se dá divákem odvodit 

od jeho zvuku. Zdání ale někdy klame a 
diváci čekají od neupravovaného čerpadla 
s děravým výfukem zázrak.

Další měřítko výkonu čerpadla může 
být chování první hadice napojené na čer-
padlo. Pokud se našponuje mírně dovrchu 
bude pravděpodobně výkon motoru dobrý. 
Totéž platí u rozdělovače. Čím větší oblou-
ky „céček“, tím větší výkon.

Všechno, s čím jsem Vás seznámil, 
máte možnost vidět v akci na vlastní oči.  
V sobotu 18. 7. 2009 bude od 21.30 hod. 
na tréninkovém hřišti TJ Slavoj noční 
soutěž v požárním útoku, kde se místní 
hasiči představí s novým čerpadlem. Vel-
kopavlovická soutěž je nově zařazená do 
Břeclavské ligy a tak slibuje nádhernou 
podívanou.

Petr Hasil, 
starosta SDH Velké Pavlovice

Hasiči z Velkých Pavlovic v akci, tentokrát však 
zaplaťpánbůh nehoří :-)! Foto: Archiv SDH V. Pavlovice

Velkopavlovičtí hasiči Velkopavlovičtí hasiči 
obsadili sedmé místoobsadili sedmé místo

V sobotu 30. května 2009 začal prv-
ní soutěží v Pasohlávkách letošní ročník 
Břeclavské hasičské ligy. Na hřišti vzdále-
ném 100 metrů od břehu Novomlýnských 
nádrží se mezi sebou utkalo 12 družstev 
mužů a 3 družstva žen v požárním útoku. 

Loňský vítěz Břeclavské ligy domácí 
SDH Pasohlávky potvrdil, že forma přes 
zimu neklesla a nádherným časem na ex-
traligové úrovni 17.76 s potvrdili suvereni-
tu Břeclavska. Na druhém místě skončili 
hasiči z Poštorné a na třetím z Jezeřan. 

Velkopavlovičtí hasiči dokázali se-
stříknout terč při prvním pokusu v čase 
21.38 s. Při chystání se k druhému poku-
su nebyl dodržen pětiminutový limit pro 
přípravu na základně a našemu družstvu 
byl zapsán neplatný pokus. První dosažený 
čas postačoval na celkové 7. místo.

Za SDH Velké Pavlovice Petr Hasil
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Tato soutěž se konala poprvé v roce 
1994 v Brugách, kdy se hodnotilo „pouze“ 
861 vzorků. V dalších letech se hodnocení 
konalo v Bruselu a dalších městech Bel-
gie. Od té doby se z této soutěže stala jed-
na z nejprestižnějších světových soutěží 
vín. V roce 2006 se organizátoři rozhodli 
posílit její mezinárodní charakter, a proto 
hodnocení přesunuli i do dalších velkých 
evropských měst.

Do letošního ročníku bylo přihláše-
no celkem 5.992 vzorků vín z 58 zemí 
celého světa. Z České republiky bylo 
zastoupeno 76 vzorků. Společnou prezen-
taci moravských a českých vín zajišťovalo 
Národní vinařské centrum za podpory 
Vinařského fondu.

Vinařství Radomila Balouna z Vel-
kých Pavlovic si odvezlo z tohoto náročné-
ho a prestižního klání hned dvě medaile 
– v obou případech šlo o kov nejcennější, 
tedy zlato.

Zlatou medailí byla odekorována 
vína Muškát moravský, pozdní sběr, roč-
ník 2008 a Müller Thurgau, pozdní sběr, 
ročník 2008. 

Radomil Baloun oslovil chutí 
svého vína také ženy

Dalšího cenného kladného ohodno-
cení se dostalo vínům z Vinařství Baloun 
na III. ročníku mezinárodní soutěže vín 
Femmes et Vins du Monde (Women and 
Wines of the World) Concours Internatio-
nal – Monaco, která se konala ve dnech 

V pátek dne 8. května 2009, spolu s obrovským velkopavlovickým programem, proběhl DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ místního 
spolku Víno z Velkých Pavlovic. Účast byla vysoká, prodalo se asi 550 vstupenek. 

Lidé nepřijeli jenom za otevřenými sklepy, ale také aby se zúčastnili slavnostního otevření rozhledny. Kvůli ekonomické krizi 
začínáme mít obavy, aby lidé na takové akce stále jezdili. Také díky obrovské konkurenci okolních vesnic, které otevírají své sklepy 
rovněž, začíná být mezi obcemi velké přetahování a lákání milovníků vína.

Před pár lety, když jsme sklepy otevřeli, přijeli lidé, kteří nikdy neměli možnost vinný sklípek navštívit. Dnešní návštěvníci mají 
přes rameno plátěnou tašku z Festivalu 
otevřených sklepů, který proběhl v břez-
nu, kolem krku jim visí brašnička s velko-
bílovickým logem „Ze sklepa do sklepa“ a 

uvnitř nosí plánek Za vínem do Rakvic. Tito lidé jsou těmito akcemi nadšeni, ale pokud jim fi nanční situace umožní, aby každý měsíc 
jezdili na takovéto akce, tak už nekoupí tolik vína, než když přijeli poprvé.

Je to pro nás motor neustálého snažení, zpestřování a vynalézavosti, jak lidi k nám nalákat. Ale hlavně je to výborné víno, co se 
nám daří vyrábět a čím lidi neustále přitahujeme.

Za spolek Víno z Velkých Pavlovic Lubomír Zborovský

Na návštěvě ve vinném sklípku ...

22. až 25. dubna 
2009 v monackém 
Monte-Carlu.

Jak název napo-
vídá, na této prestižní 
mezinárodní soutěži 
hodnotí pouze ženy, 
jejichž „jury“ repre-
zentuje pět různých 
skupin: Enologie (vždy 
předsedkyně komise), Produkce, PR-Dis-
tribuce, Media-Sommelerie a tzv. Décou-
verte Grand Public Oenophile, neboli sleč-
na či paní „jako vy a já – milovnice vína“.

Hodnotí se 100 bodovým systémem 
mezinárodní unie enologů a soutěž podlé-
há přísným pravidlům O.I.V. (Organisation 
Internationale de la Vigne et du Vin). Na 
40 degustátorek 22 národností ohodno-
tilo přes 250 vzorků z 15 zemí a udělilo 
celkem 79 medailí, z toho 2 diamantové, 
12 zlatých a 65 stříbrných. 

Souběžně s výše uvedeným hodnoce-
ním vín zde letos poprvé proběhla soutěž 
Femmes et Spiritueux du Monde 2009 
(Women and Spirits of the World 2009) 
z iniciativy čestné prezidentky monacké 
soutěže vín, Béatrice Cointreau, která 
má 25letou praxi v produkci Cognacu. 
Novinkou byla letos také soutěž o nejlepší 
adjustáž nazvaná Novapack Vins du Mon-
de – Grand Concours de Packaging 2009, 
které předsedala stylistka Linda Andrieux-
Koechlin z agentury Andrée Putman. 

S potěšením Vám můžeme oznámit, 
že vína Radomila Balouna obhájila v 
této soutěži loňské i předloňské zlato 

a k tomu si odnáší navíc ještě pět stří-
brných medailí. Vedle takových zvučných 
jmen jako jsou Domaine de la Vougeraie 
Vougeot, Domaine Sacha Lichine, Marqués 
de Cáceres Rioja nebo Justino Henriques 
Madeira, získal pozdněsběrový Tramín 
červený ročníku 2008 z vinařství Baloun 
zlatou medaili, zatímco Muškát morav-
ský, Müller-Thurgau, Sauvignon, Char-
donnay a Pálava, všechna mladá vína 
v pozdním sběru kromě Pálavy (výběr z 
hroznů), obdržela stříbro, což představuje 
další fenomenální úspěch našich vín na 
mezinárodní vinařské scéně.

Radomilu Balounovi i celému 
vinařství blahopřejme 

k obrovskému úspěchu!

Více informací a kompletní výsledky na 
www.femmesetvinsdumonde.com  

(Zdroj informací: NVC, Omnimedia; 
www.wineofczechrepublic.cz)

Zpracovala Karolína Bártová

Tuzemská vína opět sklízejí úspěchy na další prestižní mezi-
národní vinařské soutěži. Na jedné z nejslavnějších vinařských 
soutěží světa Concours Mondial de Bruxelles, která na konci 
dubna proběhla ve španělské Valencii, získali moravští a čeští 
vinaři 8 zlatých a 10 stříbrných kovů. Což je o něco lepší bilance 
než v loňském roce.

Pečlivým hodnocením žen prošlo také několik 
vzorků vín z produkce Vinařství Radomila Balouna. 

Všechna si vedla výtečně, ženám zachutnala. 
Foto: www.wineofczechrepublic.cz  
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�� Jak jste se k projektování a stavění 
rozhleden dostal?

Začalo to textem drobné knížky – Průvodce 
Novohradskem a Prosečskem z roku 1910, 
kde se píše, že až někdo bude chtít postavit 
rozhlednu, tak ideální místem je Jarošovský 
kopec. A tak byl nápad, udělal se projekt, 
sehnaly se peníze a rozhlednu jsme postavili. 
Projekt zapadal do naší koncepce rozvoje ces-
tovního ruchu a protože měl pozitivní dopad, 
postavili jsme ještě další dvě rozhledny.

��� Kolik jich už stojí a kde?
V současnosti je jich pět. Tři stojí u nás, jed-
na u Heřmanova Městce a u Vás v Pavlovi-
cích. 

��� Jak a na čem spolupracujete s panem 
Ing. Olšinou?

V podstatě pro pana Ing. Olšinu vyrábím špej-
lové modely, které on převádí do projektové 
dokumentace a umisťuje do krajiny. Nyní to 
ještě doplňuji vizualizací na počítači ve 3D.

��� Jako hlavní materiál volíte dřevo, máte 
ho rád?

U nás je takové přísloví: „dřevo nastojato a 

ženská naležato... :-)“, ale vážně. Dřevěné 
konstrukce rozhleden jsou fi nančně méně 
náročné oproti betonu nebo oceli. I vzhledo-
vě je to materiál, který je přírodní a konstruk-
ce ze dřeva zapadají lépe do krajiny. Při kom-
binaci s kovovými prvky a dobře navrženými 
spoji mají takovéto rozhledny velkou život-
nost a výbornou stabilitu.

��� Jak jste spokojen se stavbou rozhledny 
Slunečná ve V.P.?

Myslím si, že Slunečná patří k velmi zdařilým 
stavbám a to jak z hlediska celkového vzhle-
du, řemeslným provedením i úpravou okolí. 
Věřím, že přispěje k dalšímu rozvoji Vašeho 
města.

��� Jaké projekty máte nyní na prkně?
Toto je spíše dotaz na pana Ing. Olšinu. Co 
vím, zpracovává projekty čtyř rozhleden na 
Náchodsko, vyhlídku do Hustopečí, taky něco 
na střední Slovensko. Někde to jde rychleji, 
někde zůstane jenom u studie. Každopádně 
většinu investorů tvoří mikroregoiny, měs-
ta a obce, kteří nejprve musí získat dotaci 
a následně stavět. Zvláště u „evropských“ 
peněz je proces časově náročný.

Pekařství Pešák zná u nás každé malé dítě. Všichni si tam občas koupíme něco 
malého ke svačince, spousta z nás tam chodí pro pečivo pravidelně. Ale ne každý ví 
o tom, že Pekařství Pešák funguje ve Velkých Pavlovicích již 18 let, trvale zaměst-
nává 13 zaměstnanců a po celou tu dobu nás zásobuje vynikajícím pečivem, které 
si z pekařských soutěží odnáší spoustu cen. 

Jednou takovou pro pekaře prestižní soutěží je celostátní soutěž O ŘEMESL-
NÝ CHLÉB. Ve čtvrtek 4. června si z této soutěže Pekařství Pešák přivezlo diplom 
za Vynikající řemeslný chléb 2009. Soutěž vyhlašuje Podnikatelský svaz pekařů 
a cukrářů v ČR. 

Po přihlášení do soutěže si komise odebere chléb anonymně přímo z prodej-
ny a hodnocení probíhá na Střední průmyslové škole potravinářské v Pardubicích. 
Chléb se posuzuje senzoricky i laboratorně. Hodnotí se vzhled, objem, kůrka, stří-
da, chuť, vlhkost a kyselost. Do fi nále soutěže postupuje 6 nejlepších pekařství, z 
nichž 3 získávají ocenění za vynikající řemeslný chléb. 

Pekařství Pešák se této soutěže pravidelně účastní a již několikrát se se svým 
vynikajícím chlebem probojovalo do první šestice. Dalšími, pekaři uznávanými sou-
těžemi jsou PEKAŘSKÁ SOBOTA a BRATISLAVSKÝ ROŽEK. Na PEKAŘSKÉ SOBO-
TĚ se Pekařství Pešák již několikrát zúčastnilo a probojovalo se na stupně vítězů, 
na mezinárodní soutěži BRATISLAVSKÝ ROŽEK, v silné konkurenci účastníků ze 
čtyř středoevropských zemí získalo pešákovo pečivo 11. místo. 

Letošní ročník PEKAŘSKÉ SOBOTY se bude konat 18. července ve skanzenu 
v Rožnově pod Radhoštěm. Zde bude pečivo hodnotit jak laická, tak i odborná 
veřejnost. Pekařství Pešák k jeho úspěchům gratulujeme a děkujeme za vynikající 
pečivo, protože jak říká majitel, Jaroslav Pešák: „Péct se musí s láskou, protože 
těsto je živý materiál, který nepočká, až se Vám bude chtít...“

Věra Procingerová

�� Jste starostou  města Proseč, Vaše 
radosti, Vaše starosti?

Dělám starostu 11 let a pociťuji značnou 
únavu. Myslím si, že se mě spousta věcí 
podařila a to jak v rámci obce tak v rámci 
našeho mikroregionu (rozhledny, cyklostez-
ky, plynofi kace, bytová výstavba, kanalizace 
a ČOV, ...). Bohužel poslední léta si spíše 
připadám jako úředník, který více vyplňu-
je nesmyslné dotazníky, než jako starosta. 
Taky některé projekty, které by mohli přinést 
potřebné příjmy do našeho rozpočtu narazily 
na odpor aktivistů (holandské domky, větrné 
elektrárny, kamenolom, bioplynová stanice, 
skládka TKO). A radosti? Určitě rodina a přá-
telé. 
Přijeďte se k nám podívat, nemáme sice 
výborné víno jako Vy, ale vaří se u nás dobré 
pivo a na kole budete jezdit krásnou příro-
dou.

Máte-li zájem, podívejte se do Proseče ale-
spoň virtuálně, webová adresa obce zní: 
www.prosec.cz 
 Za rozhovor poděkoval 

Ing. Zdeněk Karber

KLÍČOVOU DÍRKOUKLÍČOVOU DÍRKOU .............................. ..............................
... tentokrát prozkoumáme kreslící prkno 

projektanta Ing. Martina Nováka, milovníka rozhleden
Ing. Martin Novák se rád rozhlédne do kraje. Právě proto jeho cesta, od pouhého kochání se pohledem do dálavy 
země české k projektování staveb rozhleden, nebyla zas až tak nelogická. Poslední rozhlednou z dílny Ing. Martina Nováka je 
rozhledna Slunečná ve Velkých Pavlovicích ...

Pracovat v pekařství je sice dřina, avšak voňavá, 
sladká a chutná... Foto: Ing. Zdeněk Karber
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Existuje-li nějaký svátek, který 
jde nám všem, i „dospělým dětem“ 
od srdce, je to Den matek. V něm 
se zrcadlí jedinečnost a nepostra-
datelnost úplně každé ženy – mat-
ky, která je vnímána svým dítětem 
jako ta nejúžasnější, nejkrásnější 
a nejhodnější princezna. A právě 
maminkami, dárečky a roztomilými 
besídkami žila již od začátku měsí-
ce května Mateřská škola ve Vel-
kých Pavlovicích.

Všechny tři třídy si pod vedením 
paní učitelek připravily pro své maminky 
vystoupení a spousty pěkných, vlastnoruč-
ně vyrobených dárků a přáníček. 

Program besídek byl laděn jak jinak 
než „maminkově“. Po řadě tanečků, pís-
niček a říkanek se dětičky vrhly na své 
maminečky jako velká lavina korunovaná 
pevným objetím a sladkou pusinkou. Oči 
téměř všech maminek zaplnily slzičky 
štěstí a dojetí...

ŠKOLNÍ OKÉNKO .................................ŠKOLNÍ OKÉNKO .................................

Ani les plný zvířátek ze třídy Berušek paní učitelek Zdeničky Pláteníkové a Boženky Procházkové na maminky 
nezapomněl a roztančil k jejich radosti celou louku! Fota: Karolína Bártová

Svátek matek 

v historických 

pramenech ...

Svátky, které tak či onak vzdávaly hold 
ženám, mají ve světě dlouhou tradici. Už 
ve starém Řecku vzdávali poctu ženám – 
dárkyním života. I později se svátek matek 
uznával například v Anglii, kde se uctívala 
tzv. Mateřská neděle (Mothering Sunday).

Myšlenka, aby se tento den oslavoval 
mezinárodně a pravidelně, vznikla ve 20. 
století. Mělo se tak dít na počest Anny 
Reevers Jarvisové, která celý život bojova-

la za práva matek. To bylo v roce 1907 a o 
pět let později vyhlásil tehdejší prezident 
USA Woodrow Wilson první ofi ciální oslavu 
Dne matek, konající se o druhé květnové 
neděli.

V našich končinách měl Den matek 
poněkud pohnuté osudy. Začal se slavit 
v roce 1923 na popud Alice Masarykové, 
ale s příchodem komunismu ho vytlačil 
Mezinárodní den žen (MDŽ). 

Jen v některých rodinách se tradice 
květnové neděle udržovala navzdory ofi -
ciálním nařízením vládnoucí ideologie. 
Svobodně jsme se k oslavování květnové-
ho Dne matek vrátili až po roce 1989.

Karolína Bártová

Všem maminkách přejeme ještě jednou vše 
nejlepší, hodně trpělivosti, pevné nervy a spous-
ty nezapomenutelných chvil a zážitků se svými 
ratolestmi.

Přání s poděkováním za přípravu milých besí-
dek patří také všem paním učitelkám.
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Děti z mateřinky, které mají rády pohyb, tanec a s láskou si 
zazpívají moravské lidové písničky, se po dlouhá léta sdružují v 
dětském folklórním souboru Sadováček. Ten funguje ve Velkých 
Pavlovicích v rámci docházky dětí do mateřské školy. 

Poslední léta se náročnému vedení a nácviku tématicky zamě-
řených pásem věnují paní učitelky Zdeňka Pláteníková a Radka 
Klašková. 

Přesně tak 
zněl název letos 

již II. ročníku přehlídky dět-
ských folklórních soubo-
rů mateřských škol, který 
uspořádala Mateřská škola 
Okružní, Břeclav-Poštorná. 

Přehlídky se měly původ-
ně zúčastnit čtyři soubory 
– Sadováček z Velkých Pav-
lovic, soubor z pořádající MŠ 
Okružní Poštorná, soubor z
MŠ Lanžhot a MŠ Lužice. Jak 
to již u dětí někdy bývá, epi-
demie neštovic na termíny vy-
stoupení příliš nehledí a tak 
si lužické děti místo veselého tančení po-
ležely puntíkované od pudru v postelích! 

Všechny tři účinkující soubory byly 
výborné, jejich pásma byla nápaditá, 
veselá, děti byly šikovné, zpívaly a tančily 
s maximálním nasazením a tu a tam se 
mezi nimi ukázal skutečný talent.

Děti ze Sadováčku berou svá vystoupení 
vždy smrtelně vážně :-)! A vždy si je náramně a radostně užijí. 

Fota: Karolína Bártová

V jarních měsících letošního roku začaly děti s intenzivní 
přípravou tanečního a pěveckého pásma, se kterým vystoupily 
31. května 2009 na Přehlídce dětských folklórních souborů v Poš-
torné. 

Úspěšnou premiéru korunovanou bouřlivým potleskem měl 
Sadováček již  8. května 2009, kdy se stal jedním z hlavních bodů 
bohatého kulturního programu před radnicí, jež zde byl uspořá-
dán při příležitosti slavnostního otevření rozhledny Slunečná.

Malí tanečníci předvedli své umění s nadšením a patřičným 
nasazením. Krásně tančili i zpívali a tak neměl ani ten nevětší 
skeptik příležitost zapochybovat, že by své „velké“ vystoupení 
před zraky stovek zvědavých diváků v Poštorné nezvládly!

Karolína Bártová

Děti si skutečně zatančily vesele, srdíčka se tetelila především maminkám ... 
Fota: Archiv MŠ Okružní, Břeclav - Poštorná

Po ukončení programu musíme s 
radostí a potěšením konstatovat jediné 
– o budoucnost a zachování našich tra-
dic nemusíme mít vůbec žádné obavy! 
Pokud děti současný elán a chuť zabývat 
se tancem a zpěvem neopustí, jižní Mora-
va zůstane stále barevným cípem v srdci 

Evropy, kořeněným libozvučnou lidovou 
písničkou...

Dětem i paní učitelkám za vystoupe-
ní děkujeme a vzkazujeme – BYLY JSTE 
PERFEKTNÍ! Blahopřejeme!

Karolína Bártová

Zatancujem vesele, ať se srdce zasměje!Zatancujem vesele, ať se srdce zasměje!
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„Letos si děti užily snad nejkrásnější výlet, jaký kdy naše školka zorganizovala“ svě-
řily se s neskrývaným nadšením hned na druhý den po vydařeném výletě paní učitelky 
z velkopavlovické Mateřské školky. A skutečně, měly pravdu. 

Obrovské překvapení čekalo na všechny děti, které navštívily v úterý dne 26. květ-
na 2009 perlu jihomoravského baroka – zámek Milotice. Namísto slečny průvodkyně 
přivítala děti v komnatách zámku paní kněžna s malou princezničkou Amálkou. Obě 
byly nastrojeny do dobových kostýmů a prohlídku samozřejmě pojaly také dobově a 
na témata, která zajímají právě naše nejmenší. Tentokrát se děti obešly bez pro ně 
nic neříkajících rodokmenů, válek, sňatků z rozumu, tajných záletnických lásek a řady 
letopočtů. Namísto toho se dověděly praktické informace o tom, jak se na zámku žilo za 
dob pohádkových princezen a to z úst nejpovolanějších. 

„I ty nejrozpustilejší děti poslouchaly tiše jako pěny, byly naprosto v úžasu a nadše-
ní. Jsme rády, že se nám podařilo natrefi t na tak zajímavé prohlídky“, nešetřily chválou 
paní učitelky.

Kromě návštěvy zámku se děti ještě podívaly do nedalekých Bukovan na Bukovan-
ský mlýn, kde je umístěno muzeum řemesel, rozhledna, příjemné bezpečné hřiště pro 
děti a také několik domácích zvířátek.

Karolína Bártová

K zápisu do mateřské školy 
pro školní rok 2009-2010 přišlo ve 
středu 15. dubna 2009 se svými 
rodiči 35 dětí. Z důvodu nízkého 
počtu volných míst pro následující 
školní rok jsme se rozhodli otevřít 
čtvrtou třídu s provozní dobou 
čtyři hodiny denně a vyhovět tak 
všem žadatelům o docházku do 
naší mateřské školy.  

Jiřina Zigová, ředitelka MŠ

Všem dětem přejeme krásné 
prázdniny plné zážitků, slunce, 

koupání a žádné úrazy! 
Rodičům pak přejeme 
příjemnou dovolenou, 
načerpání nových sil 

do další práce a energie 
tolik potřebné k výchově dětí.

KOLEKTIV PRACOVNIC 
MŠ VELKÉ PAVLOVICE

Děti i paní učitelky byly výletem doslovně nadšené. Přesně tak, jak to má 
při společných akcích být ... Fota: Archiv MŠ V. Pavlovice

V Miloticích čekala na děti kněžna a princezna AmálkaV Miloticích čekala na děti kněžna a princezna Amálka

Pěkné počasí láká na Slunečnou
Je to tak. Vylákalo i děti z MŠ ze tří-

dy Berušek. Ve čtvrtek 11. června 2009 
vyrazil z mateřské školy hlouček dětí 
s batůžky na zádech směrem k novému 
lesoparku.

Zastávka ČD v příjemném prostře-
dí nového parčíku posloužila k odložení 
přebytečného šatstva do batůžků, děti 
se proběhly, zorientovaly a radostně 
vyrazily dál.

Poháněla je dobrá nálada, že jim 
ani paní učitelky málem nestačily. Po 
důkladném prozkoumání okolí upoutalo 
pozornost dětí blížíce se červené auto. 

„Někdo sem jede!“volaly. „Jé, to je přece naše paní kuchařka!“
Byla to ona. Přivezla dobrou svačinku, ovoce i pitíčko. Po vydatném občerstvení všechny děti 

odvážně vyšlapaly 75 schodů. Byla to paráda!
S obdivem jsme sledovaly, s jakým elánem děti utvořily vláček, který měl zastávku u kapličky 

sv. Urbana a za chviličku sjel až dolů, k Trkmance. 
Vyhládlá, ale spokojená výprava za zpěvu „Sláva nazdar výletu“ dorazila do školky. Po vydaře-

ném výletu všem přišel vhod a zároveň moc zachutnal výborný oběd. 
Výlet byl opravdu moc krásný. Dobrý pocit však byl narušen nemilým zjištěním – i za tak 

krátkou dobu existence rozhledny s přilehlým areálem jsou zde patrné stopy řádění vandalů. Je 
to škoda...

Za třídu Berušek p. učitelka Zdeňka Pláteníková
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... hlásal nápis hned za branou Mateř-
ské školy ve Velkých Pavlovicích. Děti sem 
přišly v úterý dne 2. června 2009 nezvyk-
le nadvakrát, podruhé až po páté hodině 
odpolední. Proč? Konal se zde výlet do 
pohádky – všechny děti tak společně osla-
vily Mezinárodní den dětí.

K příležitosti MDD připravily paní uči-
telky pro malé žáčky mateřinky, ale i jejich 
sourozence, rodiče a prarodiče, veselou a 
především spletitou cestu za malou prin-
ceznou. 

Vítejte na hradě!
Buďte odvážní, stateční, 
nebojácní, silní a moudří.
Šťastnou cestu k princezně!

Na začátku putování obdrželi všichni 
účastníci výpravy náramek, na který si za 
každý splněný úkol navlékali po jednom 
korálku. Za plný počet šesti korálků na 
náramku se dostali až k princezně, která 
je za všechnu tu lopotu odměnila omalo-
vánkou své takřka vlastní podobizny. 

A co by to bylo za oslavu bez sladkostí 
a  pořádné hostiny! O tu se postaraly paní 
kuchařky. Po náročných úkolech a běhání 
po zahradě přišly opečené špekáčky, ovo-
ce a sladká limonáda vskutku vhod.

Dětský den se letos i navzdory před-
chozímu vrtkavému počasí a několikero 
odkládání nakonec bezvadně vydařil a 
vykouzlil tak spousty šťastných úsměvů 
nejen na tvářích dětí, ale i jejich rodičů. 

Srdečné poděkování za přípravu 
a nápad patří všem paním učitel-
kám a celému personálu mateřské 
školky!

Karolína Bártová

Děti přivítala na hradě 
spanilá princeznička, 
cestu k ní si musely 
proklestit ...

Cesta do pohádky je vždy plná nástrah, děti je zvládly na jedničku! Foto: Karolína Bártová
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Již 25 let uběhlo od první přehlídky sólových zpěváčků „O malovanú pantličku Augusty 
Šebestové“ v Kobylí. Této sou-
těže se po celou dobu zúčastňo-
vali i žáci ze ZŠ Velké Pavlovice. 

Na letošním zpívání předvedli 
své pěvecké výkony tři žáci:

Eliška Otřelová 1. B třída
Adéla Dostoupilová 2. A třída
Michal Moudrý 4. A třída

Všichni byli odměněni malova-
nou pantličkou.

Dne 3. května 2009 probě-
hl XII. ročník soutěže dětských 
zpěváků hanáckého Slovácka „Na tú našu notečku“. 

Za ZŠ Velké Pavlovice si zazpíval Jakub Malhocký ze 4. B třídy a získal II. místo. Ondřej 
Míchal ze třetího ročníku podal rovněž velmi dobrý výkon. 

Z 2. stupně ZŠ si Barbora Grůzová vyzpívala III. místo,  rovněž úspěšně zazpívala v Kyjo-
vě a Mikulově. Barbora Grůzová společně s Lýdií Procingerovou v soutěži duet získaly I. 
místo. Všechny děti byly obdarovány věcnými cenami.

Na soutěž všechny účinkující připravovala paní učitelka Marie Pilařová. Mgr. Marie Pilařová

V  t o m t o 
školním roce 
se zúčastnilo 
43 žáků z 2. 
a 3. třídy ZŠ 
ve Velkých 
Pavlovic ích 
plaveckého 
výcviku v Pla-
vecké škole 
v  H u s t o p e -
čích.

Děti byly 
rozděleny do 
čtyř skupin 
podle zdat-
nosti a pod 
vedením ško-
lených učite-
lů začaly se 
zdokonalováním svých plaveckých dovedností. Začátečníci se učili „ nebát 
vody“, odložit plovací kruh a začít splývat. Ti zkušenější pilovali plavecké sty-
ly, potápění a skoky do vody. 

Výuka byla vedena na profesionální úrovni. Hodiny plavání  zpestřovaly 
dětem veselé plavecké pomůcky a hry ve vodě. Po deseti dvouhodinových 
lekcích jsme mohli s úsměvem konstatovat „povedlo se“. I úplní začátečníci 
dokázali přeplavat bazén! Po závěrečném hodnocení obdrželi všichni „pla-
váčci“ diplom a velkou pochvalu.

Čtyřem nejlepším plavcům se dostalo pocty zúčastnit se plaveckých 
závodů, které se konaly v měsíci květnu v Hustopečích.

Mgr. Eva Drienková

SYN 
Byla jednou jedena sytá rodina 
Sychravých s malým bytem v Byd-
žově. A tam se to stalo. Měli syna 
Zbyňka, který byl nenasytný a 
lehkomyslný. Jedl rád maso,sýr a 
houby. Nejvíce mu chutnala hou-
ba syrovinka.
Jednou ten syn ukradl drahocenné šperky. Byly opravdu 
vzácné, jen se třpytily a blýskaly. Ale policisté ho chytili 
a ze syna se stal zlosyn. Za svůj zločin musel pykat.
Já jsem slyšela, jak syčí slepýš na sysla, že Zbyněk ve 
vězení zpytoval svědomí, polepšil se a už to nikdy neu-
dělal.

Marie Mádlová, III. A
SÝČEK
V jednom obyčejném lese bydlel 
sýček. Lovil často myši, někdy si 
troufl  taky na sysly. Jednoho dne 
přišel na blízkou mýtinu myslivec 
s puškou na rameni. Uviděl zají-
ce a zamířil. Sýček vše zbystřil, 
zahoukal a zajíce varoval. Mysli-
vec vystřelil, ale nic netrefi l. Sýček si  klidně dál pole-
toval po lese.
Třída 3. A měla právě prvouku a paní učitelka rozhodla, 
že půjdou do lesa. Tak šli. Na louce bylo  plno bylin a 
pýru. Potkali tam myslivce a paní učitelka se ho zepta-
la, jestli zde nebydlí nějaký sýček, o kterém se učíme. 
Myslivec ukázal na vysokou borovici, kde děti uviděly 
sýčka, jak odpočívá. Pak se vrátily do třídy.
Od té doby všichni sýčka znají a nikdo se nezmýlí.

Ondřej Míchal, III. A

„O malovanú pantličku“ a „Na tú našu notečku“

Druháci a třeťáci 
SE NAUČILI PLAVAT

Plavecký výcvik je pro děti školou povinné 
vždy příjemným a veselým zpestřením běžných 

školních dnů. Foto: Archiv ZŠ V. Pavlovice
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Ve čtvrtek, 7. května 2009 
jsme se vydaly obě sedmičky 
na exkurzi do archeoskanzenu 
v Modré u Uherského Hradiště. 
Hned jak jsme vystoupili z auto-
busu, viděli jsme rybník s rybá-
řem, palisádu a strážní věž – na 
ní naše prohlídka začínala.

Pán, který nás provázel nás 
upozornil na kopec, kde stojí hrad 
Buchlov a na nedaleký Velehrad. 
Seznámil nás s tím, co uvidíme 
– slovanské opevněné sídliště 
z doby Velkomoravské říše. Opev-
nění bylo z palisádové hradby. 
Ochozy na věži umožnily hlídat 
okolí.

Obydlí představovaly zemnice, 
polozemnice, roubený dům. Kromě toho 
tam byla studna, ale na pití se nepoužíva-
la, protože byla ,,neživá“. K pití byla urče-
na voda ,,živá“ – z potoka. Taky jsme viděli 
obilnici, pekárnu, kde se pekl ,,chléb“, kte-
rý jsme i ochutnali. Byl dobrý. Nechyběla 
kovárna, keramická dílna, výrobní pece a 
sdružené řemeslnické pracoviště.

Jediná kamenná stavba v sídlišti byl 
knížecí palác. Okna měl ze vzácného lité-
ho skla, střechu z z hliněných destiček 
a podlaha z malty smíchané s kamínky 
a vyhlazena. Svítilo se loučí a svícemi. 
Zajímavostí bylo natření dřevěných částí 
paláce – trámy byly natřeny býčí krví smí-
chanou se žlučí.

Také v letošním školním roce 
na naší škole žáci šestých roční-
ků absolvovali „Peer program“. 
Je to program, ve kterém jsme se 
dozvěděli o škodlivých látkách, 
jako jsou drogy. Co to vlastně je, 
jaké drogy existují, co způsobí a 
taky jsme si vyzkoušeli, jak odolat 
a odmítnout od cizích lidí nabíze-
né cukroví.

Někteří z nás už ochutnali 
alkohol a cigaretu. Povídali jsme 
si o tom, proč a jak škodí a proč je 
dobré nepít alkohol a nekouřit. 

Peer program je také o zdraví 
– naučili jsme se rozlišovat zdra-
ví fyzické, psychické, duševní a 
osobní. Ke každému jsme nama-
lovali na velký výkres co znamená 
a pak jsme si je všechny vyvěsili 
na nástěnku.

Programem nás ve třech dvoj-
hodinových setkáních provázaly 
dvě studentky – Verča a Nina, 
na které dohlížela paní magistra 
Adamusová z pedagogicko psy-
chologické poradny z Břeclavi.

Moc se nám to líbilo a taky 
jsme si uvědomili, že máme na 
sebe dávat pozor, nesedat k cizím 
lidem do auta, pečovat o své zdra-
ví, nezačít kouřit ani pít alkohol a 
nikdy si od nikoho cizího nic nevzít 
a ani později se nenechat přemlu-
vit abychom zkusili drogy.

Žáci VI.B třídy ZŠ V. Pavlovice

Další sportovní klání proběhlo na 
Základní škole ve Velkých Pavlovicích ve 
čtvrtek 23. dubna 2009. Ve dvou katego-
riích změřila svoje síly družstva v miniko-
pané a to sice: 

V mladší kategorii:

ZŠ Velké Pavlovice
GYM Velké Pavlovice
ZŠ Velké Bílovice
ZŠ Kobylí
ZŠ Nádražní Hustopeče

Ve starší kategorii:

ZŠ Velké Pavlovice
GYM Velké Pavlovice
ZŠ Velké Bílovice
GYM Hustopeče
ZŠ Kobylí
ZŠ Nádražní Hustopeče

Do okresního kola  po vzájemném změření sil  postoupila družstva:
- mladší kategorie: GYM Velké Pavlovice a ZŠ Kobylí
- starší kategorie: ZŠ Velké Pavlovice a ZŠ Velké Bílovice

Zvláštní poděkování patří rozhodčím Mgr. Petru Horáčkovi a Zbyňku Pohlovi.

Za pořadatele Ing. Lenka Bukovská

Žákovská fotbalová mužstva z Velkých Pavlovic. Foto: Archiv ZŠ Velké Pavlovice

Nesměla chybět fotografi e a tak nás 
pani učitelka před jednou chýši vyfotila. 
Hned potom jsme nastoupili na turnaj ve 
střílení z luků. Jeden šíp přeletěl ochran-
nou zeď a tak jsme ho museli jít hledat. 
Ležel schovaný v trávě.

Když jsme dostali rozchod, rozběhli 
jsme se koupit malý dárek domů. Po sva-
čině a občerstvení jsme ještě vyšlápli malý 
kopeček a prohlédli si poslední zajímavost 
malý kostelík, který má místo zvonu zvonící 
desku. Dřevěné lavice byly pokryty kožeši-
nami. Vedle kostelíku byly základy původ-
ního středověkého kostela. Pak nastal čas 
odjet domů. Vůbec se nám nechtělo.

Žáci sedmých tříd ZŠ Velké Pavlovice

Nezbytností každého školního výletu je společné 
foto! Foto: Archiv ZŠ V. Pavlovice

Žáci ZŠ Velké Pavlovice se zúčastnili okrskového kola v minikopané
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Termín maturit: 18. – 21. května 2009
Zahájení:       18. května 2009 v 7.30 v aule školy 
  (pro obě třídy současně)
Předání vysvědčení:  Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhlo 
v pátek 22. května 2009 na radnici města Velké Pavlovice za přítomnosti 
pana starosty, ředitele gymnázia, zástupce ředitele gymnázia, třídních pro-
fesorek a rodičů, taktéž pro obě třídy současně. Nejdříve bylo vysvědčení 
předáno studentům oktávy, poté studentům 4. A.

Oktáva – osmileté studium
Předseda maturitní komise: Mgr. Renata Pilařová 
   – MěVG Klobouky u Brna
Třídní učitel:  Ing. Marie Holásková
Počet maturantů:    25 studentů
Prospěch:      všichni prospěli, 
   z toho 13 prospělo s vyznamenáním
Počty maturantů z jednotlivých předmětů:
Matematika – 7, zeměpis - 9, fyzika - 3, chemie - 1, biologie - 6, dějepis 
– 9, základy společenských věd – 11, informatika - 3, výtvarná výchova 
– 1, český jazyk (povinný pro všechny) - 25, anglický jazyk (cizí jazyk si žáci 
volí) - 25 
Maturitu zahájila Lucie Nádeníčková v pondělí v 7.45 z českého jazyka.

4. A – čtyřleté studium
Předseda maturitní komise: Mgr. Jiří Souchop – G Mikulov
Třídní učitel:  Mgr. Jana Lorenzová
Počet maturantů:  29 studentů
Prospěch:   všichni prospěli, 
   z toho 13 prospělo s vyznamenáním
Počty maturantů z jednotlivých předmětů:
Matematika – 8, zeměpis - 10, fyzika - 1, chemie - 3, biologie - 6, děje-
pis – 10, základy společenských věd – 15, hudební výchova - 2, výtvarná 
výchova – 2, český jazyk (povinný pro všechny) - 29, anglický jazyk (cizí 
jazyk si žáci volí) - 19, německý jazyk -11 
Maturitu zahájila Aneta  Drienková v pondělí v 7.45 z dějepisu.

Všem maturantům, nyní již absolventům Gymnázia Velké Pavlovice, bla-
hopřejeme k úspěšnému složení zkoušky z dospělosti – maturity. Do dal-
šího života všem přejeme úspěch jak na rovině profesní, tak i osobní.

Mgr. Michal Rilák, zástupce ředitele Gymnázia Velké Pavlovice

Maturity na gymnáziu Velké Pavlovice – 2008/2009

Nejdříve si najít tu pravou otázku „na míru“... ... pak se na potítku pořádně zapotit ...

... s úsměvem vykoupeným nesmírnou nervozitou vše „prodat“ ...

... a ve fi nále uspět – tak taková je maturita 
– zkouška z dospělosti! Fota: Archiv Gymnázia V. Pavlovice
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V pátek 17. dubna 2009 se tříčlenné družstvo žáků 
sekundy (Ondřej Novák, Miroslav Hochel a Dominik Chrás-
tek) zúčastnilo regionálního kola vědomostní soutěže škol-
ních tříd EUROREBUS, které se konalo v Brně. Chlapci zde 
zastupovali a reprezentovali sekundu Gymnázia ve Velkých 
Pavlovicích. Ta se do krajského kola probojovala po dvou 
předcházejících korespondenčních kolech. 

Jedná se o vědomostní soutěž, kde se žáci mohou setkat s otázkami ze 
zeměpisu, dějepisu, přírodopisu i další oborů lidského poznání. Z toho ply-
ne i skutečnost, že příprava na takovou soutěž je velmi náročná a vyžaduje 
především zájem o veškeré dění, studium knih a časopisů. 

V pátek 24. dubna 2009 proběhla na gymná-
ziu poutavá přednáška o Afghánistánu. S historií 
i aktuální současností této asijské země, která se 
řadí mezi deset nejzaostalejších států světa, stu-
denty seznámili vojenský kaplan kapitán Martin 
Vařeka a podpraporčík Tomáš Karásek. Mise čes-
ké armády se zúčastnili v roce 2007. Byli součástí 
PRT (Provinční rekonstrukční tým) týmu, který má 
na starosti rekonstrukci země a posílení bezpeč-
nosti. V současné době působí v provincii Logar 
cca 200 českých vojáků, členů PRT týmu.

Přednáška, která se později změnila v diskusi, vyvo-
lala mezi studenty velký ohlas. Nejenže viděli, jak se v 
současnosti v Afghánistánu žije – přednáška byla dopl-
něna o prezentaci fotografi í – ale zjistili též, jak je organi-
zována česká vojenská mise a jaké konkrétní úkoly zde 
plní.

EUROREBUS
Vědomostní soutěž – škola hrou

Soutěžící EUROREBUSU z Velkých Pavlovic 
(zleva) Dominik Chrástek, Ondřej Novák 

a Miroslav Hochel. 

Letos si kluci vedli opravdu dobře. Ve své kategorii ZŠ 01 totiž obsadili 
vynikající 9. místo z celkového počtu 30 konkurenčních tříd. Na postup do 
celostátního kola (12. 6. 2009 v Praze) to ještě nestačilo, ale chyběl oprav-
du jenom pomyslný kousek – 2 správné odpovědi. Snad to příště vyjde. 

Družstvo se sice do fi nále nedostalo, ale jeden člen z týmu to přece 
jenom dokázal v soutěži jednotlivců. Dominik Chrástek se totiž umístil v 
krajském kole zeměpisné olympiády na nádherném 2. místě a zajistil si tak 
přímou účast v celostátním kole soutěže EUROREBUS. Držme pěsti jemu 
i paní profesorce Pavle Prátové, která Dominika pečlivě připravovala na 
zeměpisnou olympiádu a bude ho doprovázet i do Prahy.

Pro ty, kteří o této soutěži nejsou tolik informováni, jedno významné 
sdělení. Hlavní cenou je účast v Expedici Eurorebus 2009 po vybraných 
evropských zemích. Té se zúčastní 3 vítězné školní třídy, v každé kategorii 
jedna + nejúspěšnější jednotlivci ze soutěže jednotlivců v celostátním fi ná-
le a vítězové celostátního kola zeměpisné olympiády kategorie A, B, C + 
realizační tým Expedice a pedagogický doprovod. Třebaže jsme letos nedo-
sáhli na mety nejvyšší, úspěch je to pro chlapce nepochybně skvělý.

Chlapcům i celé třídě za dosavadní výsledky děkuji, současně jim přeji 
hodně úspěchů v dalším 15. ročníku soutěže EUROREBUS a Dominikovi 
pevné nervy ve fi nále jednotlivců.

 PaedDr. Stanislav Kameník

V bídou zpustošeném 
Afganistánu 
postačí dětem
ke štěstí obyčejná tužka 
či školní sešit

I tak může vypadat škola ... děti z Afganistánu 
v podstatě ani jinou neznají. 

Fota: Archiv Gymnázia V. Pavlovice

Pravidla působení naší armády v zahraničních 
misích určuje Parlament České republiky. Tato pravidla 
mimo jiné stanovují, jak se český voják zachová, pokud 
má před sebou člověka se zbraní: nesmí vystřelit jako 
první. Každá země má mandát pro působení v zahraničí 
jiný. Z této skutečnosti mnohdy pramení nedorozumění, 
jak to bylo zmíněno v MF Dnes v dubnu 2009.

Martin Vařeka na závěr požádal studenty o pomoc: 
na srpen 2009 se plánuje další cesta do provincie Logar. 
Studenti mají možnost konkrétně pomoci dětem v této 
oblasti. Jak? „Obyčejný“ sešit, tužka či míč v afghán-
ských dětech vyvolávají nadšení. Pokud totiž chodí do 
školy, sedí ve stanu na zemi a píší na tabulky. 

Studenti na tuto prosbu reagovali velmi spontánně 
a na Gymnáziu se plánuje sbírka těchto školních i spor-
tovních potřeb, které vojáci v srpnu do Afghánistánu pře-
dají.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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Den Země je den, který je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při osla-
vách jarní rovnodennosti a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí je 22. duben 
ekologicky motivovaný svátek, který si klade za cíl připomenout, rozvíjet diskuzi a upo-
zornit nejširší veřejnost na dopady ničení životního prostředí. 

Největší význam Dne země spočívá v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci 
a jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek k péči o životní prostředí do celostátního a 
celosvětového kontextu. 

Studenti tříd 3.A a septimy Gymnázia Velké Pavlovice připravili pro ostatní třídy 
zajímavý dopolední program. V rámci tohoto dopoledne to byli právě studenti, kte-
ří sestavili soutěžní 
družstva, připravili 
otázky na různá téma-
ta z přírody, ekologie 
ale i z orientace v nej-
bližším okolí. Soutěž-
ní družstva studentů 
postupně procházela 
jednotlivá stanoviště v 
okolí města a za správ-
ně zodpovězené otázky 
získávala body. 

Družstvo ve složení 
Veverková, Fridrich, 
Melichar, Machač, 
Šupolíková zvítězilo v 
kategorii nižšího stup-
ně gymnázia. V kate-
gorii vyššího stupně 
gymnázia si prvenství 
odneslo družstvo ve 
složení Buchta, Dvořá-
ková, Zelinková, Grů-
zová.

Tradicí se stává, že v tento den studenti prvních ročníků (prima, 1.A), kteří v tomto 
školním roce zahajují na škole studium vysazují ve městě svůj strom. V letošním roce 
vysadili dva stromy čeledě Katalpa přímo před okny své školy a denně se o něj budou 
starat. S vědomím, že naše Země nám není lhostejná se všichni rozcházeli domů.

Studenti a profesoři Gymnázia Velké Pavlovice

Sedmý květnový podvečer 
byl na Gymnáziu ve Velkých 
Pavlovicích ve znamení hudby. 
V zaplněné aule se sešli rodiče 
a přátelé dvou mladých dam, 
Michaely Šiprové a Žanety Čas-
tulíkové, které láska k hudbě 
přivedla k rozhodnutí maturo-
vat z hudební výchovy.V publiku 
samozřejmě nechyběli ani vyu-
čující gymnázia a milovníci umě-
ní z řad veřejnosti.

Maturita z hudební výcho-
vy není nic snadného. Studenti 
musejí zvládnout nejen dějiny 
hudby, ale také náročné otázky z nauky 
o harmonii a akustice. Navíc je součástí 
maturitní zkoušky i praktická část, ve kte-
ré studenti předvedou své umění, ať už je 
to zpěv či hra na hudební nástroj.

Studenti si připomněli světový 
DEN ZEMĚ

Den Země byl pro studenty gymnázia dnem poznání, 
ekologie, soutěží a jako třešničku na dortu si vysadili 

před okny školy svůj vlastní stromek. Přejeme mu, ať se 
o něj žáci prvních ročníků pečlivě starají a ať ve zdraví 

roste a prospívá! Foto: Archiv Gymnázia V. Pavlovice

Absolventský koncert na gymnáziuAbsolventský koncert na gymnáziu

Ve čtvrtek, 7. května 2009 v 18.00 
hodin, byl tedy absolventský koncert zahá-
jen a všichni přítomní mohli obdivovat 
interpretační umění Žanety Častulíkové, 
která hrála na klavír a na kytaru, a pěvec-

ké umění Míši Šiprové, která bravurně 
zvládla barokní árie i muzikálové melodie 
a svým vystoupením všechny posluchače 
nadchla a strhla k obdivnému potlesku. 
Klavírního doprovodu se ujal MgA. Jan 
Král, docent Hudební fakulty JAMU.

Příjemným osvěžením a zpestřením 
celého podvečera bylo vystoupení pěvec-
kého sboru gymnázia pod vedením Mgr. 
Ivany Hejlové, která celý koncert i uvádě-
la.

Všichni účinkující si vysloužili obdiv 
publika a velký dík za krásný a dojemný 
večer. 

Míše se Žanetou přejeme, ať se 
jim všechno v životě vydaří tak dobře, 
jako jejich absolventský koncert!

Mgr. Ivana Hejlová
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Naše „čokoládové“ putování začalo v neděli 24. 5. 
2009, kdy jsme se po přistavení autobusu všichni nalodili 
a vyrazili na společnou cestu do země čokolády. Cesta byla 
dosti zdlouhavá a rozhodně ji nezkracovaly mnohé zácpy, 
které nás provázely ještě i během samotného pobytu v 
Belgii. Ale i přes malá zdržení na silnicích a dálnicích nám 
stále zůstal úsměv na tváři.

Po krátkém ran-
ním spánku v auto-
buse jsme se mohli 
vydat na dlouho oče-
kávanou prohlídku 
Atomia a historického 
centra Bruselu. Mno-
hé z nás zaujal vnější 
vzhled Atomia, ať již 
svou velikostí, nebo členitostí povrchu. A samotný 
Brusel nás překvapil například čistotou ulic, nebo 
slušností obyvatel a jejich ochotou pomoci. 

Další s nadšením očekávanou akcí byla náv-
štěva Technopolisu. Jednalo se o velmi zajímavé 
„centrum vědy“. Zde si mohl každý vyzkoušet, na 
jakém principu fungují některé fyzikální zákony. 
Počínaje jednoduchými stroji a konče  principem 
funkce fotoaparátu. Tato expozice nám umožnila 
vyzkoušet si v praxi to, co se učíme ve škole teo-

reticky. Náš první den končil odjezdem do hotelu, který byl dříve součástí řetězce hotelů 
F1. Zde se také odehrály poslední adrenalinové zážitky dne. Těmi byly automatické desin-
fekce koupelen a toalet po zavření jejich dveří. Myslím, že nejeden z nás se  po zhasnutí 
světla lekl, a rychle utíkal ven v domnění, že na něj „zaútočí“ sprcha nebo toaleta.

Další den jsme strávili v okolí moře. Nejdříve jsme navštívili přístavní město Ostende, 
kde byla původně naplánována i prohlídka pobřeží, kterou absolvovala pouze část účast-
níků. Většina se totiž díky silnému větru a dešti k moři ani nedostala. Další zastávkou bylo 
město Bruggy ležící nedaleko Ostende, kde jsme měli možnost prohlédnout si historické 
centrum města, a někteří se také svezli na lodičkách, které byly k dispozici na zdejší 
říčce.

Středu jsme zahájili návštěvou památníku bitvy u Waterloo. Dalším důležitým mez-
níkem naší výpravy byla bezesporu návštěva Evropského parlamentu, díky které jsme  

všichni konečně pochopili jeho funkci, pra-
vomoci a také nám byly objasněny některé 
záležitosti týkající se politiky, které v sou-
časnosti vyplývají na povrch v souvislosti s 
Lisabonskou smlouvou. 

Měli jsme možnost prohlédnout si sál, 
ve kterém se hlasuje o evropských záko-
nech. Příjemná paní průvodkyně s rados-
tí odpovídala na velké množství našich 
otázek. Jak už bylo zmíněno, Belgie je 
zemí čokolády, a tak jsme zajisté nemohli 
nenavštívit jednu ze zdejších tradičních 
čokoládoven. Byli jsme obeznámeni s 
výrobou čokolády od rostlinky až k hoto-
vému produktu, který se nám dostane na 
stůl. Postup výroby čokolády byl objasněn 
pečlivým výkladem a doložen pro nás pří-
jemnou ochutnávkou  tradičních pralinek 
a ostatních produktů čokoládovny, jejíž 
návštěva byla příjemnou tečkou za tímto 
dnem.

Poslední den jsme navštívili evropské 
vesmírné centrum Transinne.  Pracov-
ník centra nám vysvětlil vše, co se týká 
raketoplánů, jejich vybavení a také jejich 
funkce. Měli jsme možnost vyzkoušet si 
trenažéry, které používají kosmonauti, než 
se vydají do kosmu, aby nacvičili některé 
situace, které by se pro ně mohli stát ve 
vesmíru bez tréninku osudnými. Celá pro-
hlídka byla zakončena v kinosále simulací 
vesmírného závodu.  Některé zaujal nato-
lik, že si jej vyzkoušeli několikrát. 

K poslednímu dni patří i poslední 
zastávky a prohlídky. Tou naší byla náv-
štěva Lucemburku. Během devíti hodin, 
kdy museli  řidiči autobusu odpočívat před 
náročnou zpáteční cestou, jsme měli mož-
nost prohlédnout si historické centrum 
Lucemburku, kam patřilo například jeho 
jediné náměstí nebo katedrála, ve které 
jsou uloženy ostatky českého krále Jana 
Lucemburského. 

Bohužel každý zájezd musí mít jednou 
svůj konec, měl jej i ten náš, a proto jsme 
se krátce po půlnoci 29. 5. 2009 vydali na 
cestu k domovu.

Veronika Osičková, sexta

Okresní kolo matematické olympiády
opět ve Velkých Pavlovicích

V letošním školním roce 2008/2009 pořádalo Gymnázium ve Velkých Pavlo-
vicích   již 58. ročník okresního kola matematické olympiády. V jednotlivých kate-
goriích (6., 7., 8. a 9. ročník) soutěžili nejen žáci základních škol, ale i gymnázií. 
Okresního kola se zúčastnilo celkem 12 základních škol a 5 gymnázií. K zápolení 
s matematikou se tak sešlo 63 žáků. Úspěšných řešitelů bylo 18. Za úspěšného 
řešitele se považuje každý soutěžící, který získá aspoň polovinu bodů.

Nejvýznamnějšího úspěchu dosáhla Eliška Mainclová (žákyně sekundy), která 
se umístila na 1. místě v kategorii Z 7 (7. ročník).

Matematikou více či méně nadaní žáci si tak mohli vyzkoušet, jak vlastně na 
tom s touto královnou věd opravdu jsou.

Pro ty, kteří by si chtěli své matematické znalosti porovnat s žáky , uvádíme 
jednu úlohu: Radovan čte zajímavou knížku. Včera přečetl 15 stran, dnes dalších 
12 stran. S údivem si uvědomil, že součet čísel stran, které přečetl včera, je stejný 
jako součet čísel stran, které přečetl dnes. Kterou  stránkou začne zítřejší četbu? 
(Radovan při četbě žádné stránky nepřeskakuje ani nečte žádnou stránku podruhé. 
Denní četbu nikdy neskončí rozečtenou stránkou.)

Mgr. Michal Rilák, garant MO za okres Břeclav

Společné foto účastníků zájezdu do „mekky Evropské unie“ 
– Bruselu. Foto: Archiv Gymnázia V. Pavlovice

Brusel – Atomium. 
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TURISTIKA ............................................TURISTIKA ............................................

Ihned po zahájení výstavby se začalo 
na půdě Infocentra s mohutnou propa-
gací. Průběžně byly vkládány na webové 
stránky města Velké Pav-
lovice drobné zprávičky o 
tom, jak se v nově vznikají-
cím turistickém areálu Nad 
Zahradami pokračuje se 
stavebními pracemi a navíc 
byly tyto aktuality vždy dopl-
něny o spousty zajímavých 
fotografi í. 

K příležitosti samotného 
otevření, jež bylo datováno 
na pátek 8. května 2009, 
nastala propagační kampaň 
a zdá se, že se neminula účinkem. Hlasy 
veřejnosti nám donesly, že bylo naprosto 
„přerozhlednováno“ – a právě to byl náš 
cíl. Výsledek propagace byl pro nás zřetel-
ný především v den slavnostního otevření, 
přesněji řečeno toho dne večer pod roz-
hlednou, kde nás návštěvnost až možná 
trošku zaskočila. Tolik lidí jsme opravdu 
ani v tom nejoptimističtějším snu neče-
kali.

Protože jsme chtěli v rámci činnosti TIC 
uspokojit potřeby všech, jež se slavnostní-
ho otevření rozhledny Slunečná zúčastní, 
nechali jsme ve spolupráci s naším zřizo-
vatelem Městem Velké Pavlovice vyrobit 
několik upomínkových a sběratelských 
předmětů. 

Největším sběratelským trhákem 
se bezpochyby stala Výroční turistická 
známka vydaná právě k příležitosti slav-
nostního otevření rozhledny Slunečná. 
Známka je oboustranná s dvěma odlišný-
mi motivy. Na lícové straně je zobrazena 
rozhledna, na rubové zázemí kolem ní. Za 
obligátní cenu 25,- Kč je k mání ve stánku 
pod rozhlednou, na TIC (budova knihovny, 
ul. Hlavní) a také na benzinové čerpací 
stanici PAP OIL V. Pavlovice (ul. Nádražní).

Další počinem bylo vydání nového 
propagačního letáčku, v němž se mohou 
všichni dočíst podrobné informace o prů-
běhu výstavby rozhledny s přilehlým turis-
tickým areálem a také spousty technic-
kých dat a údajů. Na zadní straně letáku 
je ponecháno volné místo určené pro otisk 
památečního razítka.

To se stalo třetí novinkou. Na razítku je 
opět vyobrazena rozhledna včetně svého 
názvu a údaje o nadmořské výšce. Ačkoliv 

se může zdát razítko pro některé „zbyteč-
ností“ nebo hračkou pro děti, pro sběrate-
le turistických razítek do tzv. „Vandrbuchů“ 

je to naprostá 
nezbytnost :-).
A proto jim 
možnost lup-
nout si rozhled-
nu do deníčku 
již v den jejího 
otevření udě-
lalo neuvěřitel-
nou radost.

Čtvrtou no-
vinkou bylo uve-
dení Slunečné 

do virtuálního světa. Jak? Zřízením takř-
ka vlastní internetové prezentace. Roz-
hledna sice nemá čistě svou vlastní webo-
vou doménu, avšak ucelenou prezentací 
se mohla pochlubit již ve čtvrtek 7. květ-
na 2009, tedy den před svým samotným 
slavnostním otevřením. Pokud si otevřete 
webové stránky města Velké Pavlovice 
pod adresou www.velke-pavlovice.cz, 

kliknete na odkaz v levé části obrazovky 
s názvem Turistické informační centrum 
a poté na pododkaz Rozhledna Slunečná, 
dovíte se spousty zajímavých informací o 
této stavbě a také si můžete prohlédnout 
řadu fotografi í z výstavby i otevření veřej-
nosti areálu Nad Zahradami s rozhlednou 
Slunečná.

Těmito počiny však zdaleka nekončí-
me. Další propagací rozhledny je její vyob-
razení na nových dárkových taškách měs-
ta Velké Pavlovice a také výroba nových 
sběratelských pohlednic, na němž se prá-
vě v těchto chvílích pracuje. Pohlednice 
budou vydány v ofi ciální sběratelské řadě 
fi rmy Vladimír & Libuše Fukalovi, vydava-
telství pohlednic (www.pohledyfukal.cz). 
Kdo je sběratelem pohlednic s rozhledna-
mi zajisté již tuší, že se jedná o pohledy 
ve žlutém rámečku a o pohledy s rozcest-
níkem. O termínu zahájení prodeje bude-
me veřejnost informovat prostřednictvím 
aktuality na webových stránkách města 
Velké Pavlovice. Proto je stále bedlivě sle-
dujte!

Těšíme se na Vás v našem Info-
centru! Rádi Vám se vším poradíme a 
pomůžeme.

Karolína Bártová, 
TIC Velké Pavlovice

V květnu bylo „přerozhlednováno“, což nás těší!
V momentě, kdy bylo se stoprocentní jistotou prohlášeno, že se bude ve Velkých 

Pavlovicích stavět rozhledna, Turistické informační centrum zajásalo! Kromě proza-
tímních stěžejních lákadel, jako jsou víno a bohatý společenský, folklórní a kulturní 
život, tu budeme mít pro potencionální návštěvníky a turisty v nabídce i něco „nemo-
vitého“. 

Výroční turistická známka vydaná 
k příležitosti slavnostního otevření 

rozhledny Slunečná.

Vážený pán starosta,
rád by som Vám poďakoval za mimoriadne srdečné prijatie senickej delegácie 

a Seničanov při príležitosti slávnostného otvorenia rozhľadne. Verím, že realizáciou 
projektu ste získali atrakciu, ktorá dlhodobo spestrí zajímavosti a výnimočnosti Vášho 
regiónu a priláka ďalších návštevníkov.

Město Senica pripravuje v tomto roku už 3. ročník Senického kultúrneho leta, 
počas kterého v pestrej ponuke programov pripravujeme pre našich obcanov a 
návštevníkov kulturně, společenské a športové podujatia.

Senické kulturné leto sa uskuteční v dňoch 20. - 23. 8. 2009 a radi by sme Vás 
pozvali na tieto podujatia, ale zároveň aj ponúkli možnosť prezentácie Vašich profesi-
onálnych a neprofesionálnych výtvarnikov a fotografov na spoločnej výstave.    

Určite ponúkneme účast aj cimbalovke Romana Veverku, protože ich posledné 
vystúpenie v Senici bolo veľmi úspešné a určite si u nás našli svojin priaznivcov.

Súčasťou programov Senického kultúrneho leta bude vystúpenie profesionálního 
hudobníka a jeho skupiny, senický jarmok, senické dožinky, vystúpenie folklórního 
súboru, vernisáž výstavy výtvarníkov a fotografov, výstava drobnochovateľov, športo-
vé podujatie a dostihy.

Budem rád, pokiaľ sa opäť stretneme, tentokrát v Senici…

V Senici 14. mája 2009

… tolik z dopisu pana RNDr. Ľubomíra Parízka, primátora města Senica.  

NAPSALI NÁM .......................................NAPSALI NÁM .......................................



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
3/2009

52

Turistické informační centrum Miku-
lov uspořádalo ve čtvrtek 28. května 2009 
školení pracovníků TIC s terénní exkurzí 
do Biosférické rezervace Dolní Morava – 
Soutok. Velmi zajímavého setkání, nabitého 
novými a především pro návštěvníky těchto 
míst praktickými informacemi, se zúčastni-
ly i pracovnice TIC ve Velkých Pavlovicích 
Karolína Bártová a Věra Procingerová. 

Exkurze byla zahájena na Polesí v 
Lanžhotě, které spadá pod Lesní závod Žid-
lochovice. Účastnice školení přivítali Ing. 
Petr Čupa – zástupce ředitele Biosférické 
rezervace Dolní Morava a pan Jiří Netík 
– vedoucí polesí Soutok. 

Na úvod byly pracovnice z Turistických 
informačních center z Mikulova, Břeclavi, 
Hustopečí a Velkých Pavlovic proškoleny 
teoretickou přednáškou přímo v sídle polesí 
Soutok, jež je umístěno v historické budově 
postavené rodem Lichtenštejnských. 

Poté se výprava se svými odbornými 
průvodci vydala mikrobusem na praktickou 

Pracovnice TIC objevovaly tajemství a krásy SoutokuPracovnice TIC objevovaly tajemství a krásy Soutoku

Poutavý výklad pana Netíka všechny 
velmi zaujal.

Vážený pane starosto,
můj dopis je malé poděkování za Vaše milé a slavnostní při-

jetí rodáků na radnici. Já a moje sestra jsme byly vším, co pro 
toto setkání bylo připraveno, velmi nadšené.

Při návštěvě kostela jsme shlédly velmi prospěšné změny, 
byly jsme mile překvapeny.

Ve škole a na gymnáziu vše v moderním rozsahu tříd a jejich 
zařízení, v neposlední řadě moderní hřiště. My jsme ještě zažily 
dvě řady domků, které udělaly místo překrásnému účelovému a 
modernímu hřišti. Gratulujeme žákům, kteří toho mohou využí-
vat ke sportu.

Farní sklípek, kterým jsme byli všichni překvapeni, že existu-
je a konečně výborná vína, která jsme zde ochutnali.

Večerní velkolepé slavnostní otevření rozhledny s krásným 
programem, hudbou a ohňostrojem, bylo nádherným zakonče-
ním setkání rodáků.

Přestože jsem ročník 1930, byla jsem vším, co pro naše 
setkání bylo připraveno, velmi nadšena. Moc děkuji.

Ve Stochově 20.5.2009
Miloslava Sáčková, roz. Pavlíková

„Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům, kteří 
přispěli svou pomocí a podíleli se tak na zajištění prů-
běhu dne při otevření rozhledny. Děkuji Vám všem, 
kteří jste pozvali k návštěvě naše rodáky.

Účinkujícím, kteří přispěli svým kulturním vystou-
pením.

Farnímu úřadu, všem školám, našim hasičům za 
„den otevřených dveří“.

Českému zahrádkářskému svazu za uspořádání 
přehlídky vín a vinařům za poskytnutí vzorků vín.

Vinium, a.s., Vinařství Radka Balouna a Šlechti-
telské stanici vinařské, a.s. za umožnění exkurzí do 
vinařských fi rem. Spolku Víno z Velkých Pavlovic za 
ochotu a skvělou spolupráci.

Krojované chase, která byla ozdobou odpoledne, 
za ochotu všem maminkám, babičkám, tetičkám, kte-
ré pomohly s přípravou a oblékáním krojů.

Paní Jarce Drbolové, paní Marii Šmídové, Petru 
Jilkovi a děvčatům, tedy členům kulturní komise, za 
uspořádání výstavy fotografi í o historii hodů.

V neposlední řadě všem, kteří se v průběhu dne i 
večera 8. května postarali o občerstvení hostů, a že 
jich bylo, i díky pěknému počasí, opravdu hodně.“

Ing. Pavel Procházka, starosta Velkých Pavlovic

NAPSALI NÁM .........................NAPSALI NÁM .........................

terénní prohlídku celé rezervace. Podíva-
la se na zámeček Pohansko s nedalekými 
vojenskými bunkry (tzv. řopíky), prohlédla 
si zámeček Lány, jež je v současné době 
v soukromém vlastnictví a samozřejmě se 
zastavila i u samotného soutoku řek Dyje a 
Moravy. 

Toto místo je hranicí tří států – České 
republiky, Slovenské republiky a Rakouska. 
Průsečík hranic všech tří států je umístěn 
v bodě, kde se stékají řeky (tudíž pod hla-
dinou, nebo chcete-li přímo na hladině :-)). 
Malebné místo soutoku je obklopeno mimo-
řádně vzácnou přírodou a snad i proto půso-
bí až mystickým dojmem.

Přednáška byla pro pracovníky pohybu-
jící se v turistickém ruchu velmi inspirativní 
a především přínosná. Věříme proto, že se 
všichni turisté poučeni našimi pracovníky 
vrátí ze soutoku stejně plni dojmů, bez zby-
tečného bloudění a také bez možná někdy 
i nevědomého ubližování okolní velevzácné 
přírodě. 

Účastnice exkurze na závěr příjemného 

dne poděkovali panu Čupovi a panu Netíko-
vi za perfektní poutavý výklad a zároveň by 
chtěli tímto vzkázat všem potencionálním 
návštěvníkům Biosférické rezervace Dolní 
Morava – Soutok – určitě tato místa navš-
tivte!

Pamatujte však, že Vy máte být pouhý-
mi tichými návštěvníky a pozorovateli toho-
to nádherného cípu přírody. Proto buďte 
pokorní, respektujte klid a prapůvodní zde 
zaběhnutý řád a neubližujte svým chová-
ním nikomu a ničemu. Pohledy a atmosféra 
těchto míst Vám to pak oplatí nezapomenu-
telným zážitkem.

PS: Nezapomeňte si za účelem pozorování 
ptáků a ostatních zvířat vzít s sebou daleko-
hled! A jedna informace na závěr – pokud 
se díky pohybu po neoznačených a nepovo-
lených cestách ztratíte, mobilní telefon Vám 
příliš nepomůže.  Není zde téměř žádný 
signál!

Karolína Bártová, 
TIC Velké Pavlovice

Pánové Čupa a Netík v „obležení“ slečen 
a mladých paní z Infocenter Břeclavska.

Divoká „zlatá“ prasátka jako z reklamy 
na Kofolu :-)! Fota: Karolína Bártová
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Fotbalisty „A“ mužstva zastihla první část jarních odvet v dobré pohodě, dařilo se 
získávat důležité body a z možných bojů o záchranu byla nakonec reálná šance hrát o 
konečné druhé místo v tabulce.

Ovšem dvě porážky v zápasech s mužstvy spodních pater tabulky (2:1 ve Veselí a 
2:4 doma proti Šlapanicím) vrátilo Slavoj zpět do početného středu tabulky.

„B“ mužstvo podává na jaře vyrovnané výkony a zaslouženě mu patří průběžná 
solidní 7. příčka, kterou si může v posledním zápase na půdě již sestupujících Paso-
hlávek ještě vylepšit.

Dorostenci zvládli také jarní odvety velmi dobře. Mladé mužstvo s převažujícími 
hráči ročníku 1993 se usadilo ve středu tabulky a konečné 7. místo bude jistě bráno 
jako úspěch.

Starší žáci celé jaro bojovali o záchranu a nakonec se jim podařilo zachovat kraj-
skou soutěž i pro příští sezónu.

Výkony mladších žáků byly dobré, podařilo se jim uhrát konečné 6. místo a výrazně 
také někteří hráči pomáhali v mužstvu starších žáků.

Základna skončila ve své skupině Okresního přeboru na 3. místě, i když sehrála 
velmi dobré a vyrovnané zápasy s mužstvy, které skončila v tabulce nad nimi.

Družstvo žen výborným jarním fi nišem ještě dokázalo odvrátit hrozbu posledního 
místa v tabulce a nakonec skončilo na 8. místě se ziskem 8 bodů.

Nový život, čtvrtek 7. května 2009, autor příspěvku Michal Čejka

Nečekaně velkou sílu v sobě skrývá Marek Pálka z Velkých Pavlovic. Osmnáctiletý 
mladík zazářil na krajském kole v silovém čtyřboji a svými výkony mnohé překvapil.

Ne tak sebe. „Obětoval jsem tomu opravdu hodně. Na soutěž jsem se připravoval 
celý rok a všechno jsem tomu podřídil. Životosprávu i tréninky. Šestkrát týdně jsem byl v 
posilovně. A čokoládu jsem třeba neměl celý rok,“ hlásil Pálka.

K silovému trojboji ho zlanařili ve 
škole a soutěže se zúčastnil již minulý 
rok. I když ne s takovými úspěchy jako 
letos. Silový čtyřboj se skládá, jak již 
napovídá název, ze čtyř disciplín. Jsou 
to tlaky s činkou na rovné lavici, trojskok 
z místa sounož, shyby a takzvané vzno-
sy. Marek Pálka exceloval především v 
té první. V benčpresu zvedal tak jako 
ostatní tři čtvrtiny své váhy. Ukázal, že 
příprava se skutečně vyplatila.

Pouze jeden zdvih činky jej dělil od 
republikového rekordu. A nejlepší český 
výsledek činí dvaašedesát úspěšných 
pokusů za sebou.

Při jeho váze šedesáti kilogramů 
měl na čince pětačtyřicet kilo. Kdo někdy posiloval, dovede si představit, jak těžké bylo 
podobný úspěch zvládnout. V celé historii soutěže od roku 1976 byli tehdy lepší jen v 
jediném případě.

Dařilo se mu i v dalších disciplínách a to tak, že krajské kolo vyhrál. Stejně dobrý byl i 
ve shybech, které zopakoval osmadvacetkrát. Taky určitě žádný med.

Do celostátního kola však nepostoupil. Jeho čtyřčlenný tým nebyl tak silný, aby se díky 
celkovému součtu mezi nejlepší dostal. Přitom nemuselo být tak veselo. Pár týdnů před 
soutěží si natáhl sval na ruce a dlouho to vypadalo, že na závody ani nepojede.

K tomuto sportu se dostal přes studium. Na střední integrované škole automobilní se 
silovému čtyřboji věnují, stejně jako na dalších brněnských zařízeních.

„Chtěl jsem to zkusit. Vlastně jsem k tomu přišel jako slepý k houslím. Ale určitě se 
tomu chci věnovat i nadále“, přiznal mladý sympaťák z Velkých Pavlovic, podpořen nebý-
valým úspěchem.

SPORT ..................................................SPORT ..................................................

Na stadionech ve Velkých Pavlo-
vicích a Rakvicích proběhl ve dnech 
9. – 11. června 2009 fi nálový turnaj 
krajských žákovských výběrů, které 
postoupily ze základních skupin.

Na hřišti Slavoje se utkaly žákov-
ské výběry ročníku 1996 ze Středo-
českého KFS, Moravskoslezského 
KFS, Pražského FS a také výběr 
Jihomoravského KFS, pro které je 
hřiště ve V.Pavlovicích domácí a hrají 
zde i všechna utkání v základní sku-
pině této soutěže.

V prvním zápase výběr JmKFS 
zdolal Moravskoslezský KFS 2:0, 
v dalším zápase ale nestačil na 
suverénní Pražský výběr a podlehl 
mu 1:3.

V závěrečném zápase bojoval 
výběr JmKFS a Středočeský o koneč-
né druhé místo v tabulce a po remí-
ze 1:1 nakonec připadly stříbrné 
medaile našemu výběru.

Vítězem turnaje se stal výběr 
Pražského fotbalového svazu, kte-
rý prošel turnajem bez ztráty bodu 
a výkonnostně jednoznačně ostatní 
převyšoval. Za výběrem JmKFS skon-
čil na třetím místě Středočeský KFS 
a poslední byl výběr Moravskoslez-
ského KFS.

Z našeho výběru JMKFS byl 
také vyhodnocen nejlepší hráč 
turnaje, stal se jím Jakub Šural 
z 1. FC Brno. Nejlepším brankářem 
byl vyhlášen ze Středočeského výbě-
ru Lukáš Vaníček, který chytá za SK 
Hořovicko. Nejlepším střelcem se 
stal hráč vítězného Pražského výbě-
ru Tomáš Valenta. Tento kanonýr  
vstřelil 3 góly a hraje za klub SK Sla-
via Praha. 

Ceny pro jednotlivá družstva a 
nejlepší hráče předávali předseda 
Jihomoravského krajského fotbalo-
vého svazu pan Pavel Blaha a s ním 
i místopředseda komise mládeže 
ČMFS v Praze pan Oldřich Jakubek.

František Čermák

Finálový turnaj 
Mezikrajské 

soutěže ČMFS

Velké Pavlovice mají nadějného 
železného muže

Marek Pálka při benčpresu. 
Foto: Archiv Břeclavského deníku



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
3/2009

54

PŘÍJEM INZERCE - TIC a Městská knihovna, Hlavní 9, Velké Pavlovice 691 06 
tel.: 519 428 149, 777 736 413 e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz

INZERCE ..............................................INZERCE ..............................................
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Konzultace dle dohody na telefonních číslech:

e-mail: obchod@mont-kerami.cz, www.mont-kerami.cz

Rekonstrukce bytových jader a koupelen
MONT–KERAMI

Potřebujete doplněk, 
kabelku nebo bižuterii?

 Nebo rovnou obnovit šatník?

Žádné Vaše přání pro nás není moc 
malé ani příliš velké.

 Kompletní servis, 
 vše, co se týká módy.

� zakázkové krejčovství
��� prodej modelové konfekce

! NOVINKA !

PÁNSKÉ KONFEKČNÍ OBLEKY, KOŠILE, KRAVATY
 ... sladíme Vás dokonale a navíc...
     ... oblek Vám upravíme na míru - ZDARMA

Eliška Tomková
Hlavní 666, Velké Pavlovice
tel.: 728 067 749

www.elisha-mode.cz

Prov. doba: PO - PÁ: 16.00 - 18.00 + ÚT a ČT 9.00 - 11.00

www.danitour.cz

Cestovní agentura DaNiTour, 
Ivana Jurášová

Svárov 602, Velké Bílovice
TEL.+FAX: 519 346 620, 608 523 571

e-mail:info@danitour.cz

Dovolená 2009
POBYTY U MOŘE 

- letecky z Brna, Prahy, Bratislavy i Vídně, 
autobusem i vlastní dopravou

- ekonomicky i luxusně, hotely, penziony, 
studia, apartmány, stany, mobilhomy…

POBYTY V TUZEMSKU 
- různé typy ubytování ve všech cenových kategoriích, 

také chaty a chalupy, lázně

VELKÝ VÝBĚR LAST MINUTE 
- denně dostávám aktuální nabídky 

- stačí zadat požadavek - pohlídám, pomohu s výběrem, 
porovnám nabídky, informuji Vás, vše vyřídím.

Ceny stejné jako v CK, která pobyt organizuje 
nebo jako na internetu. Ušetříte za telefony, 

poštovné a bankovní poplatky.
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UBYTOVÁNÍ

RESTAURACI
 KONFERENČNÍ SÁL 

ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST

VINNÝ SKLEP

VINNÝ SKLEP

WELLNESS CENTRUM

WELLNESS CENTRUM
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HOTEL KRAVÍ HORA BOŘETICE

V
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www.kravihora.cz

Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci hotelu.

KADEŘNICTVÍ:
- barvení a střihy dle nejnovějších trendů

- melíry různých barev
- narovnávací i klasická trvalá
- svatební i společenské účesy

a mnoho dalšího

Kontakt: 605 426 737

MODELÁŽ NEHTŮ:
(gel, acryl)

MANIKÚRA:
(klasická, japonská „P-SHINE“)
- potahování přírodních nehtů

- ozdobné malování

Kontakt: 777 688 821

www.salontrendy.wbs.cz

Soukromá zubní ordinace
MUDr. Ivan Krupa
MUDr. Jana Filová

Nerudova 17,  Břeclav, tel.: 519 370 243
www.ivan-krupa.cz    

email: info@ivan-krupa.cz

� �  prevence, ústní hygiena, instruktáže, air-flow (pískování) 
� �  ošetření zubních kazů a kořenových kanálků
� �  protetika, zhotovení fixních a snímatelných náhrad 
� �  okamžité zhotovení fixních, nebo snímatelných provizorních 

náhrad 
� �  extrakce zubů, včetně zubů moudrosti
� �  implantologie - analýza, příprava, realizace návrhů
  vč. protetiky kotvené na implantátech   
� �  prevence a léčba paradontopatií
� �  kosmetika - bělení zubů ordinační / domácí 
� �  stomatologické vyšetření a ošetření dětí v každém věku 

 Pracovní doba:  Po - Pá  7.30 - 14.30 hod.
   Út  11.00 - 19.00 hod.
  So          individuálně 

Jsme smluvním partnerem zdravotních pojišťoven: 
HZP /205/,  OZP /207/, ČNZP /222/, RBP /213/  
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ZDOUNECKÁ  
REALITNÍ  KANCELÁŘ

nám. Míru 3287, 2. patro, Kroměříž
tel.: 602 359 915, 573 334 360

www.zdouneckarealitni.cz

Nabízí k prodeji:

� RD 4+1 - Jestřabice, dvorek, malá zahrádka, topení na tuhá paliva, 
možnost půdní vestavby. Vhodný k trvalému bydlení i rekreaci. Cena 
685 tis. Kč.

��� RD 2+1 -  Koryčany, po celkové rekonstrukci. Cena 1 200 tis. Kč
��� RD 5+1 - Vápenná (Jeseníky), zast.pl. 130 m2, topení na tuhá paliva, 

zahrada 1600 m2. Cena v RK. 
��� Víceúčelový zemědělský objekt - Lískovec (u Koryčan), dříve 

sloužící jako stravovací zařízení. Cena 2 600 tis. Kč.
��� Prodej nebo pronájem zemědělské farmy Sobůlky u Kyjova. Cena a 

informace v RK.
��� Objekt k  podnikání - víceúčelové prodejní prostory o rozloze 280 

m2 u hlavní silnice, obec Svatobořice-Mistřín. Cena: 1 800 tis. Kč.
��� 1 000 ha listnatého lesa, stáří cca 80 let, Slovenská republika. Cena k 

jednání.
��� Pozemky - orná půda Rakvice - Bílá Hlína  7 000 m2. Cena 16,- Kč/1 

m2.
��� Pro naše klienty hledáme pozemky k výstavbě RD.
��� Zajišťujeme prodej,  krátkodobý i dlouhodobý pronájem nemovitostí 

v Chorvatsku v jižní Dalmácii.

Pro své klienty vykupujeme lesy, louky a zemědělskou půdu.

HLEDÁME  EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍKY - MAKLÉŘE
TEL./FAX: 602 359 915,  573 334 360, 
e-mail: zdouneckarealitni@centrum.cz


