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ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA ....
Nájmy, školství, premiérová letní sezóna rozhledny Slunečná, kulturní život, plány do budoucna ...

Tato témata se stala náměty otázek, na které nám odpověděl starosta města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka.

1. Rada města rozhodla o zvý-
šení nájemních bytů od 1. ledna 
2010 o cca 57 %. Je to maximál-
ní hranice, která je stanovena 
zákonem. Není toto zvýšení pro 
nájemníky příliš drastické?
O zvýšení nájemného v maxi-
mální možné výši dle zákona se 
dlouze jednalo na jednání rady 
města a posléze i v zastupitel-
stvu. Chápeme, že je to u mno-
hých výrazný zásah do rodinných 
rozpočtů, ale je nutno vzít v úvahu, že kaž-
dý se musí postarat o sebe, svou rodinu, 
zabezpečení střechy nad hlavou je zákla-
dem pro život. Zvýšení nájemného nemá 
za úkol poškodit nájemce, ale postupně 
dosáhnout narovnání nájemních vztahů 
u obecních bytů s pronájmy tržními. Ve Vel-
kých Pavlovicích je více než 1000 bytových 
jednotek, jen necelých 7 % těchto bytů je 
obecních. I přes toto zvýšení nájemného je 
bydlení v obecním bytě stále velmi výhod-
né, nejsme schopni každému uchazeči byt 
nabídnout. Dá se říci, že stále evidujeme 
na 40 žádostí  o obecní byt. Nezastíráme, 
že obecní byty chceme postupně převést 
do osobního vlastnictví současným nájem-
níkům. Za získané prostředky bychom rádi 
vybudovali penzion se zázemím pro se-
niory. Ten považujeme za velmi potřebný 
a užitečný. V mnoha velkých bytech, kte-
rých by bylo vhodné využít pro rodiny s dět-
mi, bydlí už jen starší osamělé osoby.    

2. Za pár dnů bude zahájen nový školní 
rok. Co je nového v našem školství a jak 
jsou školy na zahájení připraveny?
Předpokládám, že tato otázka je směro-
vána do oblasti personální. Dosavadní 
ředitel základní školy pan PaedDr. Antonín 
Kavan ukončil svou práci v naší škole po 
dovršení důchodového věku a na místo 
ředitele základní školy byl vypsán konkurz. 
O obsazení uvolněného místa se ucházelo 
7 zájemců, kteří splnili předepsaná kritéria 
a zúčastnili se konkurzního řízení. Nejlépe 
v tomto konkurzu obstál pan RNDr. Ludvík 
Hanák. Radou města byly výsledky konkur-
zu potvrzeny a výše uvedený uchazeč byl 
zřizovatelem jmenován do funkce. V této 
souvislosti musím zdůraznit, že konkurzní 
komise sestavená přesně dle zákona kon-
statovala velmi vysokou úroveň konkurzu, 
všichni uchazeči byli velmi kvalitně připra-
veni. K nově zvolenému panu řediteli mohu 
jen uvést, že je velmi mladý, ale věřím, že 
tuto funkci zvládne a jeho práce bude pří-
nosem pro školství ve Velkých Pavlovicích. 
Při této příležitosti bych chtěl ocenit práci 
pana PaedDr. Antonína Kavana, který funk-

ci ředitele základní školy 
vykonával dlouhých 19 
let. Není pochyb o tom, 
že se stal jednou z nejvý-
znamnějších osobností 
v oblasti školství v našem 
městě v celé jeho historii. 
Zůstává za ním obrovský 
kus odvedené práce, stál 
u zrodu gymnázia, budovy 
škol jsou na vysoké úrovni, 
upravené, modernizova-

né. Jeho vztah k rodičům, dětem i zřizova-
teli byl vždy velmi seriozní a příkladný. Byla 
pro mě čest s ním pracovat. Jeho přáním 
bylo odejít ze školy tak, jako do ní nastou-
pil. V tichosti, bez velkých oslav. Tímto as-
poň malé poděkování za jeho mimořádnou 
práci. Věřím, že se bude do velkopavlovické 
školy, za svými žáky, vždy rád vracet.

3. Jak hodnotíte první „léto pod rozhled-
nou“? Jaká pozitiva či negativa zprovoz-
nění nového turistického areálu Nad 
Zahradami s rozhlednou Slunečná naše-
mu městu přineslo?
Asi málokdo očekával pod rozhlednou tak 
čilý ruch a vysokou návštěvnost. Je to i pro 
nás velké překvapení. Po slavnostním ote-
vření jsme se snažili dořešit vše potřebné 
pro to, aby se zde návštěvníci cítili v poho-
dě a odnášeli si ty nejkrásnější dojmy. Pod-
le ohlasů se to daří. Rozhledna je hojně 
navštěvována, pomohla nám v propagaci 
našeho města. Cenné je i to, že se nám 
podařilo získat nové atraktivní místo pro 
pořádání společenských a kulturních akcí. 
Mezi první patřilo předhodovní zpívání, či 
před pár dny rozloučení dětí s prázdnina-
mi. Do aktivit města se zapojili další obča-
né, kteří tyto akce pro ostatní pořádají. 
A že jsou to akce nevýdělečné, pro radost 
a odpočinek dětí i dospělých, tak to je urči-
tě potěšením. A negativa? To teď zatím 
nevím. Jedná se o odlehlý areál, který je 
navštěvován i v noci. Bude nutné zvýšit 
ostrahu před vandalismem. Díky nastave-
nému systému pravidelného provozu se 
snad podaří udržet tento areál ve stavu, 
který bude lákat stále k návštěvám.

4. Začátkem měsíce srpna navštívili naše 
město přátelé z francouzské družební 
obce Echenon. Připravuje se do budouc-
na zájezd velkopavlovických občanů do 
Echenonu?
Přátelství s Echenonem bylo uzavřeno 
v roce 1992, kdy naši občané poprvé nav-
štívili Francii. Za ta léta se uskutečnilo již 
několik vzájemných pobytů. Setkání jsou 
pořádána vždy po dvou letech. Bývají velmi 

srdečná, hosté bydlí v rodinách, navazu-
jí nová přátelství, seznamují se s životem 
daleko od domova, a to i přes značnou 
jazykovou bariéru. Pokračování těchto 
družebních vztahů závisí pouze a jen na 
zájmu občanů. Těžko se nám při letošní 
návštěvě vysvětlovalo, že účastníci někte-
rých předchozích setkání nepřišli své přá-
tele pozdravit. Pro některé to bylo velké 
zklamání, které si z jinak velmi příjemného 
pobytu odváželi.   

5. Družebním městem je i slovenská 
Senica. Seničtí k nám zavítali při otevření 
rozhledny, Velkopavlovičtí začátkem léta 
navštívili Senici a region Záhorie, všichni 
byli nadšeni.  Jsou i do budoucna v plá-
nu výměnné pobyty velkopavlovických a 
senických občanů, studentů, a dětí?
Senica je, na rozdíl od Echenonu, part-
nerem bez bariér. Obě města mají zájem 
o vzájemnou spolupráci. Je na aktivitě 
občanů, jak této spolupráce využijí. Naše 
spolupráce na vynikající úrovni trvá již 
několik let. Společný projekt „Rozhlédni se 
a poznávej“, v rámci kterého jsme vybudo-
vali z evropských fi nancí i rozhlednu, je pří-
kladem přínosu i po stránce ekonomické. 
Pravdou je, že Senica je o něco větší, v sou-
časné době má více než 23 000 obyvatel. 
O to více nás pak těší, že naše městečko je 
pro ně také srdeční záležitostí. O tom svěd-
čí obě velká setkání – u nás při otevření 
rozhledny a v Senici při příležitosti konání 
srazu slovenských turistů. Pokud bude mít 
některá z organizací či někdo z občanů 
zájem, určitě najdeme možnost jejich zapo-
jení do této spolupráce. To stejné platí i pro 
naše nové partnerské město Ždírec nad 
Doubravou, které je co do velikosti a počtu 
obyvatel s námi srovnatelné, ale naprosto 
odlišné po stránce místní přírody a kultu-
ry. Každé takové setkání a seznámení se 
s životem v jiném místě může obohatit 
naše lidské poznání.

6. Skončily hody, jaké byly z pohledu měs-
ta, spolupořadatele této slavnosti?
Hody prožívají v posledních letech mimo-
řádný vzestup. Letošních snad 52 krojova-
ných párů, které se zúčastnily nedělního 
průvodu, je nejvyšším počtem za několik 
uplynulých desetiletí. Mládež nemusí nikdo 
k účasti nutit a ne vždy tomu tak bylo. Vzpo-
mínám si na doby, kdy byl problém zajistit 
čtyři stárky a sklepníky. Tato doba je na štěs-
tí pryč. Je třeba poděkovat nejen mládeži, 
ale především rodičům a prarodičům, kteří 
mládež k těmto lidovým tradicím vedou 

pokračování na str. 2
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Z RADNICE ...........................................Z RADNICE ...........................................
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice
Rada města se za 
období od vydání minu-
lého zpravodaje sešla 
celkem 7x a mimo jiné 
se zabývala následující 
problematikou:

Schválila:
� vypsání konkurzu 

na obsazení pracov-
ního místa ředitele 
ZŠ Velké Pavlovice 
okres Břeclav, pří-
spěvkové organi-
zace, s předpoklá-
daným nástupem 
17.8.2009 a jmenování konkurzní 
komise na obsazení tohoto pracovní-
ho místa v souladu s vyhláškou o kon-
kurzních řízeních 

� návrh na rozdělení hospodářského 
výsledku za rok 2008 příspěvko-
vých organizací ZŠ Velké Pavlovice a       
Gymnázium Velké Pavlovice 

�   žádost Oldřicha Fůkala, Tábor 111/7 
o souhlas s provedením zpevněné plo-
chy pro parkování osobních automobi-
lů před RD

�  podepsání smlouvy s Teplotechnou 
Ostrava na vybudování základů rybář-
ské bašty a dofi nancování z vlastních 
prostředků 

�   uzavření smlouvy mezi městem V.P. a 
E.ON Distribuce, a.s. o provedení pře-
ložení venkovního vedení NN v lokalitě 
autobusového nádraží

�   revizi knížek v knihovně a prodej opo-
třebovaných knih za cenu 5 Kč nebo 
10 Kč podle míry poškození, prodej se 
uskuteční po prázdninách

�  „Pravidla pro výkon veřejné služby“ k. 
1.7.2009, zajištění a organizaci

�   spolupořadatelstvi akce „Krajem And-

ré“ dne 27.6.2009 a poskytnutí dárku 
zúčastněným dětem v celkové hodno-
tě 1.000 Kč a spolupořadatelství akce 
Víno v oranžovém dne 4.7.2009

�   úhradu členského příspěvku města 
ve výši 1688 Kč (0,55 Kč/ za obyva-
tele) pro sdružení obcí - Energetické 
sdružení obcí Jižní Moravy

�   odsouhlasila fi nanční příspěvek pro 
výtvarnou dílnu výtvarníků měst Vel-
ké Pavlovice a Senica – amatérů 
„Plenér 2009“, která se konala 10. 
– 12.7.2009 ve výši 5.000 Kč na uby-
tování a stravování účastníků

�   jmenování komise pro otevírání obá-
lek a posouzení nabídek výběrového 
řízení na dodavatele stavby Cyklostez-
ky z Velkých Pavlovic do Bořetic – Ing. 
Pavel Procházka, Ing. Vladimír Tauch-
man, Ing. Jaroslav Benda Ph.D., Ing. 
Dušan Bedřich a Jiří Hanzálek 

�   max. možnou výši nájemního od 1.1. 
2010 pro byty města – 47,08 Kč/m2 

�    příspěvek do výše 3.000 Kč na odmě-
nu pro děti, účastníky tenisového tur-
naje, který se konal 31.7.2009

�� záměr Gymnázia Velké Pavlovice 

uzavřít nájemní smlouvu na proná-
jem učebny v budově gymnázia pro         
potřeby výuky autoškoly

�   žádost SDH Velké Pavlovice o fi nanční 
příspěvek ve výši 3 498 Kč na poháry 
pro vítěze 10. ročníku noční soutěže 
„O pohár starosty města“, která se 
konala 18.7.2009 a fi nanční příspě-
vek ve výši 3 000 Kč na dar do tombo-
ly na stejnou soutěž

�   nabídku Ing. Rudolfa Tučka z Ledni-
ce na vystoupení Slováckých verbířů 
na Velkopavlovické vinobraní dne 
5.9.2009

�   zakoupení věcných darů pro družební 
francouzskou obec Echenon v celko-
vé výši do 4.000 Kč, pro francouzské 
občany úhradu společných obědů a 
večeří

�   opravy komunikace v ul. Vinařská a  
Tovární, opravu retardéru a přechodu 
v ul. Růžová

�   výměnu telefonní ústředny na měst-
ském úřadě

�   pořadí uchazečů doporučené výbě-
rovou komisí pro výběr nejvhodnější 
nabídky na realizaci stavby „Cyklo-
stezka Velké Pavlovice – Bořetice“ 
a výběr dodavatele - MARKUSBERG 
s.r.o., Nádražní 1178, Miroslav

�   očkování proti žloutence pro zaměst-
nance služeb města, kteří vybírají a 
čistí odpadkové koše 

�   přidělení bytu 1+2 v byt. domě B. Něm-
cové 25 pro p. Ludmilu Malhockou

�   na základě výsledku konkurzního 
řízení jmenovala pana RNDr. Ludvíka 
Hanáka na pracovní místo ředitele pří-
spěvkové organizace Základní škola 
Velké Pavlovice okres Břeclav, Nám. 9. 
května 2, s účinností od 19.8.2009

�   povolení výjimky z počtu dětí ve třídě 
MŠ, navýšení nejvyššího počtu dětí ve 

a fi nančně podporují. Generace celých 
rodin, u nás v Pavlovicích, folklórem do slo-
va žijí. A to je velkým štěstím pro uchování 
těchto tradic i pro generace příští. 
Město již několik let při organizaci hodů 
spolupracuje s TJ Slavoj a chasou. Tento 
systém se osvědčil a pořádání hodů po 
stránce organizační není žádnou zátěží. Po 
stránce fi nanční tuto akci město podporuje 
jen částečně, adekvátně jejímu významu. 
Před hody se každoročně všichni pořadate-
lé schází ohledně přípravy. Určitě se všich-
ni organizátoři brzy sejdou i k vyhodnocení 
letošních hodů.   

7. Blíží se vinobraní, ve své novodobé his-
torii bude premiérově tématicky zaměře-
no – na verbuňk a řízenou degustaci vín 

pod taktovkou profesionálního somelié-
ra. Je v plánu v tomto záměru pokračovat 
i v dalších ročnících?
Jsou to jen novinky v programu, které vyply-
nuly jednak z úpravy programu k podpoře 
lidových tradic a také po dohodě s vinař-
ským fondem ČR, který v letošním roce 
naše vinobraní zařadil mezi nejvýznam-
nější akce ve Velkopavlovické vinařské 
podoblasti. Je to uznání několikaleté prá-
ce mnoha lidí, kteří každoročně vinobraní 
pořádají. Letošní vinobraní celkově dozná 
mnoha změn. Po zkušenostech z minulých 
let se snažíme prostory pro konání akcí 
více seskupit. Místo pouťových atrakcí 
a programu na stadionu bude největší 
podium za sýpkou, kde vystoupí skupina 
Čechomor. Tradičně sázíme na typický folk-

lór jižní Moravy, dobrý burčák a spolupráci 
s osvědčenými organizátory, kterými jsou: 
agentura Solis art, místní organizace, naši 
hasiči a pracovníci služeb města. Letošní 
vinobraní není určitě konečnou stanicí, 
podařilo se nám vzkřísit tradiční akci s kva-
litním programem, vzrůstajícím zájmem 
veřejnosti a je třeba tuto tradici zachovat 
živou i do budoucna.

8. Na jaká témata se tedy můžeme těšit 
v roce 2010?
Tak touto otázkou se budeme zabývat až 
po letošním vinobraní. Nyní se soustředí-
me na akci, která je před branami a našim 
velkým přáním je, aby byla úspěšná, aby se 
vydařilo pěkné počasí a všichni návštěvníci 
odcházeli spokojeni. 
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třech třídách MŠ o 3 děti na třídu 
�  uzavření smlouvy mezi městem Velké 

Pavlovice a obcí Bořetice o spolufi nan-
cování společné stavby  Cyklostezky 
Velké Pavlovice – Bořetice

�   žádost p. Luďka Laciny, Herbenova 
13 o pronájem pozemků KN parc.
č. 4186, 4183, 3501-3504, 3506, 
3514, 3515, 3531, 3532, 3535, k.ú. 
Velké Pavlovice za účelem zeměděl-
ského využití

�   věcný dar, lepenku v hodnotě do 
10.000 Kč pro Kynologický klub Velké 
Pavlovice na opravu objektu

Neschválila:
� žádost p. Jaroslava Buchty z Němčiček 

o projednání změny regulačního plá-
nu, jejímž obsahem je návrh na změ-
nu hranic pozemků a na změnu typů 
rodinných domků v lokalitě Padělky 
(Ostrovce) - RMě s navrhovanou změ-
nou nesouhlasí a návrh na projednání 
změny regulačního plánu nebyl schvá-
len

�   náhradu škody způsobenou havárií 
stroje provádějícího úpravu cyklostez-
ky v lokalitě Sůdný manželům Oprša-
lovým, doporučila tuto škodu nároko-
vat se znaleckým posudkem přímo u 
fi rmy HaSt, spol. s r.o., Havlíčkova 28, 
Hustopeče

Zastupitelstvo města na XXII. zasedání, 
které se konalo 13. srpna 2009, projed-
nalo a odsouhlasilo:
��� zprávu o činnosti rady města
��� rozpočtové opatření 3/2009 dle 

přílohy, celkové příjmy zvýšení o 
7 495 000 Kč, celkové výdaje zvýšení 
o 7 077 000 Kč a celkové fi nancování 
snížení o 418 000 Kč

��� uzavření smlouvy o krátkodobém úvě-
ru mezi Městem Velké Pavlovice a 
Komerční bankou ve výši 4 mil. Kč

��� uzavření partnerské smlouvy o spo-
lupráci mezi městy Velké Pavlovice a 
Ždírec nad Doubravou

��� uzavření smlouvy o poskytnutí nein-
vestiční fi nanční dotace z rozpočtu 
Jm kraje na opravu sokolovny ve výši 
300.000 Kč

��� uzavření smlouvy o poskytnutí nein-
vestiční fi nanční dotace z rozpočtu Jm 
kraje na výdaje JSDH obce – zabez-
pečení akceschopnosti jednotky SDH 
obce kategorie II ve výši 150 000 Kč

��� uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
investiční dotace z rozpočtu Jm kraje 
na realizaci projektu „Změna č.4 ÚPN 
SÚ Velké Pavlovice“ ve výši 56 644 
Kč

��� uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
investiční dotace z rozpočtu Jm kraje 
na realizaci Cyklostezky „Velké Pavlo-
vice – Bořetice“ ve výši 1.000.000 Kč

��� podmínky Rozhodnutí o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace obcím 
na „zabezpečení provozu kontakt-

ních míst veřejné správy Czech POINT 
– EU“ ve výši 68 540 Kč

��� rozhodnutí rady města ze dne 
16.7.2009 ve věci neschválit změnu 
regulačního plánu lokality Padělky 
(Ostrovce), jejímž obsahem je změna 
hranic pozemků a změna typů rodin-
ných domků na žádost Jaroslava 
Buchty, Němčičky 146

��� prodej majetku města dle záměrů o 
prodeji nemovitostí a výsledku jedná-
ní:
��� prodej pozemku KN parc.č. 

2258/6, v k.ú. Velké Pavlovice 
o výměře 9 m2, dle geometrické-
ho plánu č. 1535-22/2009 spo-
lečnosti E.ON Česká republika, 
Gerstnera 6, České Budějovice 
za účelem dořešení vlastnických 
vztahů pod stavbou trafostanice                                     

��� prodej pozemku KN parc.č. 
4524/39, v k.ú. Velké Pavlovice 
o výměře 9m2, dle geometrické-
ho plánu č. 1556-22/2009, spo-
lečnosti E.ON Česká republika, 
Gerstnera 6, České Budějovice 
za účelem dořešení vlastnických 
vztahů pod stavbou trafostanice                                     

��� prodej pozemku KN parc.č. 
4524/30, v k.ú. Velké Pavlovice o 
výměře 531 m2, a parc.č. 4524/29 
v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 
552 m2, dle geometrického plánu 
č. 1526-2/2009 panu Petru Gálo-
vi, Dlouhá 35, Velké Pavlovice, za 
účelem rozšíření podnikatelských 
aktivit za cenu 450 Kč/m2    

��� prodej pozemku KN parc.č. 297/4, 
v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 1 
m2, dle geometrického plánu č. 
1560-86/2009 manželům Anto-
nínu a Naděždě Hrbáčkovým, 
Zahradní 25, Velké Pavlovice, za 
účelem dořešení vlastnických 
vztahů pod stavbou RD

Některé dotazy a připomínky členů za-
stupitelstva města a občanů města, kte-
ré byly na zasedání uplatněny:
Členka ZMě p. Ivana Vojtěšková přednesla 
požadavky občanů:
v ul. Sokolská při deštích jsou podmáčeny 
rodinné domky, v ul. Sokolská občané par-
kují pod kaštany, parkování ztěžuje výjezd 
z RD, problém kanalizace ul. V Sadech 
(není zaslepená) při deštích teklo do skle-
pa RD p. Jaborníka 
Starosta města - všechny požadavky 
budou prošetřeny

Členka ZMě Ing. Marie Šmídová:
na jaře byla přislíbena oprava pomníku 
padlých…
Starosta města: jeho oprava souvisí 
s úpravou křižovatky, parkoviště u prodej-
ny p. Crháka a posunutím pomníku, bude 
řešeno komplexně
vybudování parkoviště před zdravotním 
střediskem…

Starosta města: před časem bylo vybudo-
váno parkoviště ve dvoře zdravotního stře-
diska,  které není využíváno, parkoviště 
před zdravotním střediskem a sousedními 
RD bude zařazeno do plánu investičních 
akcí
názor, že zvýšení nájmu bytů schvále-
né RMě není vhodné pro sociálně slab-
ší a starší občany, následovala diskuze 
s ostatními členy ZMě a jejich názory o 
regulovaném nájemném, tržním nájem-
ném a o prodeji bytů

Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík:
v ul Pod Břehy v zahradách RD (pravá stra-
na směrem z města) je deštěm zanesený 
odvodňovací příkop
Starosta města: jeho vyčištění je již naplá-
nováno v období po hodech,kdy pracovní-
ci služeb nastoupí po dovolené 
neustálé sedání a praskání RD p. Novot-
né, návrh na prošetření kanalizace fi rmou, 
tak, jako u sklepů na Zelnicích 
Starosta města: provedeno bude nejprve 
umístění sádrových terčíků na praskliny 
zdí, další opatření nastane dle zjištěných 
skutečností
nezapomenout na chodník V Údolí 
Starosta města: předpoklad pro jeho vybu-
dování je ještě v letošním roce
proč město neseče trávu v ul. Růžová, pás 
před RD Kallusových
Starosta města: ve většině případů udržu-
jí předzahrádky sami občané, pokud ne, 
jednou za čas plochy poseká město
povrch silnice v ul. Pod Břehy se v místech 
překopů propadá, na jaře bude provedena 
oprava

p. Zdeněk Hercog:
kdy se bude provádět oprava ulice Brněn-
ská spolu s chodníkem na protější straně
Starosta města a  Ing. Ladislav Hádlík: 
příprava projektu komplexního řešení, 
samotná úprava spočívající v rozšíření sil-
nice nebo vybudování chodníku v předsti-
hu nic neřeší, plán Jihomoravského kraje 
opravit komunikaci je rok 2013 

p. Jan Urbánek:
informace ze sdělovacích prostředků, že 
obce a města mají možnost omezit rych-
lost na svých komunikacích, dále požada-
vek zajistit, aby autobus ze směru Velké 
Pavlovice a ostatních obcí zastavoval 
v Hustopečích před nemocnicí 
Starosta města: funguje integrovaný 
dopravní systém, zastávka před nemoc-
nicí existuje, je nutné na autobusovém 
nádraží přestoupit na jiný spoj
požadavek označit číslem jednotlivé pope-
láře, aby byla možná identifi kace při zniče-
ní popelnice
Starosta města: Hantály a.s. mají přesný 
svozový plán, stačí zavolat, který den byla 
popelnice poničena a viník bude identifi -
kován

Jitka Krátká, tajemník MěÚ
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Návrh rozpočtového opatření 3/2009
PŘÍJMY

Paragraf  Popis Rozpočet  Rozp.  Upravený 
   schválený opatř. rozpočet
   vč. RO 1-2  č. 3 vč. RO 1-3
  
  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 2 230 000  2 230 000
  Daň z přidané hodnoty 10 716 000  10 716 000
  Poplatky za znečišťování ovzduší 14 000 78 000 92 000
  Poplatky za ukládání odpadů 9 861 000  9 861 000
  Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 36 000  36 000
  Poplatky za komunální odpad 1 325 000 12 000 1 337 000
  Poplatek ze psů 99 000  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  46 000  46 000
  Dotace na volby do Evropského parlamentu 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 289 500  289 500
  Neinv.přijaté dotace od obcí - na žáky 394 000  394 000
  Dotace ze SFŽP na rybník - doplatek 588 000  588 000
  Dotace přeshraniční spolupráce 0 5 000 000 5 000 000
  Dotace Czech Point 0 58 300 58 300
  Investiční dotace JmK - Cyklostezka 0 1 000 000 1 000 000
  Investiční dotace JmK - Územní plán 0 56 700 56 700
  Neinvestiční dotace JmK - akceschopnost JSDH 0 150 000 150 000
  Neinvestiční dotace JmK - oprava sokolovny 0 300 000 300 000
  Přijaté transfery - z Vinařského fondu (Vinobraní 08) 50 000  50 000
  Přijaté transfery - z Vinařského fondu (Vinobraní 09) 0 91 200 91 200
 2119 Záležitosti těžebního průmyslu 161 000  161 000
 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 10 000  10 000
 2143 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (IC) 30 000 30 000 60 000
 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, … 0 20 000 20 000
 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 5 800 11 300
 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 7 900  7 900
 3639 Komunální služby a územní rozvoj 4 800 000 500 000 5 300 000
 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 0  0
 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 95 000  95 000
 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000 3 000 4 000
 6171 Činnost místní správy 50 000  50 000
 6310 Obecné příjmy z fi nančních operací 100 000 190 000 290 000
 6320 Pojištění funkčně nespecifi kované 5 000  5 000
 6402 Finanční vypořádání minulých let 2 000  2 000

  CELKEM PŘÍJMY 60 150 000 7 495 000 67 645 000

FINANCOVÁNÍ

 8113 Čerpání kontokorentu 1 500 000  1 500 000
 8114 Splátky kontokorentu -2 532 000  -2 532 000
 8115 Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků -1 538 000 -418 000 -1 956 000
 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 10 730 000 -418 000 10 312 000

  Příjmy včetně fi nancování 70 880 000 7 077 000 77 957 000
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Návrh rozpočtového opatření 3/2009
VÝDAJE

Paragraf  Popis Rozpočet  Rozp.  Upravený 
   schválený opatř. rozpočet
   vč. RO 1-2  č. 3 vč. RO 1-3
  
 1014 Ozdravování zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče 10 000 7 000 17 000
 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) 50 000  50 000
 2143 Cestovní ruch 2 075 000 5 000 000 7 075 000
 2212 Silnice  1 400 000  1 400 000
 2219 Ost.záležitosti pozem.kom. (chodníky, parkoviště,cykl.stez.) 2 000 000 1 300 000 3 300 000
 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek na IDS) 154 000  154 000
 2299 Ostatní záležitosti v dopravě (příspěvek na IDS) 0  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 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 666 000  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), 1 000 000 300 000 1 300 000
 3399 Ostatní záležitosti kultury (+sbor pro obč.zál.+vinobraní) 750 000 0 750 000
 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 600 000  600 000
 3612 Bytové hospodářství 1 100 000  1 100 000
 3613 Nebytové hospodářství 600 000 200 000 800 000
 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 200 000  200 000
 3636 Územní rozvoj 800 000  800 000
 3639 Komunální služby a územní rozvoj 7 303 000  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) 300 000  300 000
 4351 Pečovatelská služba 350 000  350 000
 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 1 000  1 000
 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 770 000  770 000
 5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost 690 000 150 000 840 000
 6112 Zastupitelstva obcí 1 980 000  1 980 000
 6114 Volby do Parlamentu ČR 0 50 000 50 000
 6117 Volby do Evropského parlamentu 50 000  50 000
 6171 Činnost místní správy 7 900 000 70 000 7 970 000
 6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací  50 000  50 000
 6320 Pojištění funkčně nespecifi kované 150 000  150 000
 6399 Ostatní fi nanční operace - daň z příjmu za obec 2 230 000  2 230 000
 6409 Rozpočtová rezerva 500 000  500 000

  CELKEM VÝDAJE 70 880 000 7 077 000 77 957 000

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností 
se můžete informovat 

na ekonomickém úseku městského úřadu.
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 Guláše U luže roztančily chuťové buňky 
masových gurmánů 

 (6. 6. 2009)
 V sobotu 6. června 2009 se v sousedních Rakvicích konal VI. 

ročník Guláše U luže. Desetičlenný tým znovu obnovovaného 
Sokola Velké Pavlovice dokázal, že srnčí guláš skutečně umí a 
získal první místo. V letošním ročníku soutěžilo 27 týmů. Kaž-
dý tým „vyfasoval“ 1 kus srnčího a ten si musel od začátku až 
do konce připravit sám – vykostit, odblanit, nakrájet i uvařit. 
V letošním ročníku hodnotili guláše návštěvníci, kteří ochut-
návali a rozdávali žetony těm nejlepším. A jak je vidět, guláš 
velkopavlovického týmu jim skutečně zachutnal!

 Vzhůru na Slunečnou, 
jak jinak, 

 než po žluté! 
 (15. 6. 2009)
 Pan Jiří Janás z KČT vyznačil 

dne 15. června 2009 pěší 
turistickou trasu žluté bar-
vy k rozhledně Slunečná. 
Výchozím bodem se stala 
zastávka ČD ve Velkých Pav-
lovicích. Trasa návštěvníka 
provede kolem Šlechtitel-
ské stanice vinařské naho-
ru mezi vinicemi až ke kapli 
sv. Urbana a dále k hlavní-
mu a zároveň i nejvyššímu 
bodu krátké obchůzky – 
k rozhledně Slunečná.  

 Pohár ze střeleb 
 si odvezl Zdeněk Růžička 
 (14. 6. 2009)
 V neděli dne 14. června 2009 proběhla soutěž ve střelbách 

na loveckém kole O pohár starosty města Velké Pavlovice. 
Závodů se zúčastnilo 41 střelců. Premiérově se na letošním 
klání představily i dvě střelkyně a pěkným výsledkem všech-
ny přítomné přesvědčily, že broková střelba není jen mužská 
záležitost. 

 Do fi nálového rozstřelu postoupilo šest střelců s nejvyšším 
počtem bodů. Pohár a první místo získal Zdeněk Růžička, kte-
rý nastřílel 77 bodů, druhé místo si vystřílel Radek Chalupník 
se 76 body a třetí skončil Lubomír Chylík se 75 body. 

 Ceny vítězům předal předseda Myslivecké jednoty Velké Pav-
lovice a zároveň radní města Ing. Jaroslav Benda Ph.D.. Přes 
počáteční potíže způsobené výpadkem proudu se celý den ke 
spokojenosti střelců i návštěvníků vydařil.

Sokoli z Velkých Pavlovic předvedli, že i s vařečkou v ruce 
se může obstojně zacvičit – nad kotlíkem plným pikantního 

gulášku! Foto: Archiv Sokola V. Pavlovice

Pohár starosty města Velké Pavlovice převzaly ruce 
s nejpřesnější muškou – ruce pana Zdeňka Růžičky. 

Foto: Bronislav Procinger

Vydáte-li se na Slunečnou, určitě nezabloudíte. 
Cesta vede “po žluté”... Foto: Ing. Zdeněk Karber
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pokračování na str. 8

 Agrotec Mogull Rally 2009 
 zabezpečovali také velkopavlovičtí hasiči 
 (15. 6. 2009)
 Červnové víkendové dny (12. až 14. 6. 2009) patřily na Husto-

pečsku vyznavačům motoristického sportu. V. ročník Agrotec 
Mogull Rally zabezpečovali z pořadatelských pozic i velkopav-
lovičtí hasiči. Desítka členů SDH z Velkých Pavlovic se podílela 
na zajištění plynulého chodu samotného závodu na Bořetické 
rychlostní zkoušce a dále měla na starost prodej občerstvení 
pro početnou základnu diváků, kteří se k příležitosti populár-
ního závodu sjela ze všech koutů České republiky i zahraničí. 
Do stánku za cihelnou se zastavil občerstvit dokonce i jeden 
z jezdců, kterého zklamala technika a tak využil evakuačního 
bodu k opuštění dráhy. 

 Traktory Služeb města 
 prošly technickou kontrolou 
 (16. 6. 2009)
 Pracovník STK z Hustopečí u Brna provedl dne 16. června 

2009 technickou kontrolu traktorů a vleků v majetku Města 
Velké Pavlovice. Stroje byly k prohlídce důkladně připraveny a 
proto náročnými zkouškami bez problémů prošly. Nyní mohou 
opět bezpečně sloužit při pracích na údržbě a budování ve 
Velkých Pavlovicích. 

Jednoho ze závodníků zklamala technika. Azyl a občerstve-
ní v podobě jedné „orosené“ našel na stánku 

velkopavlovických hasičů. Foto: Petr Hasil

 Výstavba ubytování U Vavřince 
 (16. 6. 2009)
 Během celých letních prázdnin probíhal nad restaurací U 

Vavřince čilý pracovní ruch. Stavební fi rma HaSt spol. s.r.o. zde 
vybudovala nové prostory pro ubytování. Nově tak v seznamu 
ubytování ve Velkých Pavlovicích přibude patnáct lůžek v sed-
mi pokojích s vlastním příslušenstvím. V provozu by mělo být 
ubytování již začátkem září 2009.

Podkrovní prostory Restaurace U Vavřince poslouží 
turistům a návštěvníkům města jako příjemné ubytování. 

Fota: Ing. Zdeněk Karber

 Znovuobnovená TJ Sokol zvolila 
 novou starostku i výbor 
 (22. 6. 2009)
 V pondělí 22. června 2009 se konala mimořádná Valná hro-

mada Tělocvičné jednoty Sokol Velké Pavlovice. K tomuto dni 
má Sokol Velké Pavlovice celkem 20 členů. Na mimořádné 
Valné hromadě, za přítomnosti starostky a tajemnice Slovácké 
župy, bylo zvoleno nové vedení Sokola ve Velkých Pavlovicích 
- starostkou byla zvolena sestra Jana Václavková, zvolen byl 
také nový čtyřčlenný výbor. Úkolem vedení TJ Sokol bude usilo-
vat o rozšíření členské základny a navázání na aktivní činnost 
Sokolů, která byla v padesátých letech utlumena. Současný 
Sokol vyvíjí aktivní činnost. Založil cykloturistický oddíl, který 
má za sebou již několik úspěšných akcí a výletů na kolech 
v rámci břeclavského okresu.

 Knihovna nabízí vyřazené knihy 
 (1.7. 2009)
 Knihovna Velké Pavlovice nabízí k prodeji vyřazené knihy. Pod-

le stavu opotřebení nabízí tyto knihy za cenu 10,- Kč nebo 5,- 
Kč. Vlastní prodej vyřazených knih se uskuteční v říjnu 2009 
v rámci Týdne knihoven. Všechny knihy schválené k vyřazení 
jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách města Vel-
ké Pavlovice (odkaz Městská knihovna a kino – Knihovna – 
Vyřazené knihy). Pokud mají občané o některou knihu zájem, 
mohou si ji zamluvit na telefonním čísle 519 428 149 nebo na 
e-mailové adrese knihovna.vp@seznam.cz.

 V podnikatelské zóně “Za tratí” 
 zanedlouho vyroste nová provozovna 
 (3. 7. 2009)
 Dodavatelská fi rma IMOS Brno začala 1. července 2009 pra-

covat na pozemku fi rmy Berendsen. K prvním pracím patří 
oplocení staveniště a napojení na sítě. Během několika málo 
dní nastoupí těžká technika, která připraví plochu pro výstav-

Traktory jsou v pořádku, nic nebrání jejich provozu 
a výjezdu do ulic města. 
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bu provozovny dánské fi rmy Berendsen, první v České repub-
lice. Firma se zabývá leasingem pracovních oděvů a rohoží na 
čištění obuvi. 

 Víno a meruňky – Velké Pavlovice laděné 
 do oranžova hostily stovky gurmánů
 (4. 7. 2009)
 Sváteční den s datem 4. července 2009 nabídl všem náv-

štěvníkům Velkých Pavlovic plnou náruč všeho, co symbolizu-
je naše městečko ležící v nejjižnějším cípku České republiky. 
Víno teklo proudem, meruňky byly k nakousnutí na každém 
kroku a slunce hřálo tak, že se před ním jen ztěžka dalo scho-
vat ... snad jen právě do příjemně chladných vinných sklípků.

 V tento den se ve Velkých Pavlovicích konala již počtvrté oblí-
bená akce pořádaná spolkem místních vinařů Víno z Velkých 
Pavlovic – VÍNO V ORANŽOVÉM. Otevřeno bylo na tucet vin-
ných sklípků s nabídkou svých největších tekutých pokladů.  

 Stovky milovníků vína i meruněk proudily jako procesí ze 
sklepa do sklepa, ochutnávaly vynikající velkopavlovická 
vína, sluncem prohřáté meruňky a mnozí i sladké meruňkové 
knedlíky, které po loňské úspěšné premiéře nabízela Vinárna 
u Kaderků.

 Modré Hory provoněla vůně čerstvých hub 
 (4. 7. 2009)
 Začátek letošních prázdnin se nesl ve jménu hub. Pokud jste 

se během prvních prázdninových týdnů vydali do lesa, určitě 
jste o ně doslova zakopávali na každém kroku. Mnozí vtipálci 
konstatovali, že se teď hodí chodit do lesa s kosou :-)! Hou-
bám se začalo dařit i na jihu Moravy - díky nezvykle vysoké a 
dlouhodobé vlhkosti vzduchu a příjemným letním teplotám. 
K mání byli nejvíce hřibovité houby, ale také  křemenáče, liš-
ky, klouzci a babky.

V podnikatelské zóně „Za tratí“ byla zahájena výstavba 
budovy fi rmy Berendsen. 

K nasbírání těchto fešáků stačilo několik málo minut. 
Foto: Lenka Procingerová

 Bouře a silné lijáky řádily nejen v obcích, 
nevyhnula se jim ani rozhledna Slunečná 

 (8. 7. 2009)
 V první dekádě měsíce července 2009 se nad naším regio-

nem proháněla jedna silná bouřka za druhou. Velkopavlovičtí 
hasiči měli plné ruce práce - zasahovali mj. v sousední obci 
Bořetice na ulici Záhumenní, kde voda natekla do několika 
sklepů a garáží rodinných domů. Dále čerpali vodu i ve Vel-
kých Pavlovicích, především na ul. Pod Břehy, kde nestačila 
kanalizace odvádět obrovské množství náhle spadlých dešťo-
vých srážek.

Hostitelé každým coulem – chuť výborného vína 
dokáží jemné pomazánky skvěle podtrhnout. 

Fota: Ing. Zdeněk Karber
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pokračování na str. 10

 Bouře se nevyhnuly ani turistickému areálu s rozhlednou Slu-
nečná, která je umístěna na kopci v nadmořské výšce 225 m. 
Studna zásobující sociální zařízení užitkovou vodu byla zapla-
vena dešťovou vodou, která do ní natekla propadlou zeminou 
v okolí studny. Znečištěná voda byla dne 8. července 2009 
odčerpána kalovým čerpadlem a také byla od naplaveného 
bláta částečně vyčištěna.

 Začátkem července proběhla volba stárků 
 a stárek na HODY 2009 
 (11. 7. 2009)
 V sobotu 4. července 2009 zvolila velkopavlovická chasa stár-

ky a sklepníky, kteří budou stát v čele hodovního průvodu roku 
2009. Týden na to, v sobotu 11. července, vyrazili novopečení 
stárci za doprovodu celé mužské části chasy do ulic města 
požádat rodiče dívek, které si vybrali za stárky a sklepnice. 
Rodiče budoucích stárek a sklepnic rádi souhlasili a tak byla 
jmenná listina stárků a stárek ještě ten večer kompletní.

 
 Stárky a stárci
  1. Dominika HÁJKOVÁ  &  Petr MIKULICA
  2. Anna SRHOLCOVÁ  &  Jakub KOSTRHUN
  3. Kateřina MAINCLOVÁ  &  Marek MAINCL
  4. Markéta HICLOVÁ  &  Pavel DOBROVOLNÝ
 
 Sklepnice a sklepníci
  1. Petra HÁJKOVÁ  &  Patrik MICHNA
  2. Monika NESVADBOVÁ  &  Martin BUCHTA
  3. Eliška VEVERKOVÁ  &  Miroslav GAJDOŠÍK
  4. Monika VALOVÁ  &  Martin JILKA
 
 Kárníci
  Šimon GRŮZA
  Jiří HERZÁN

 Letní romantika na hladině 
 velkopavlovického rybníka 
 (11. 7. 2009)
 Krásné prostředí rybníka a okolí se stalo příjemným domovem 

mnoha druhům vodních a obojživelných živočichů. Usídlila se 
tu např. slípka zelenonohá, která zde vyvedla mláďata již z 
druhého hnízda. Ta mají na sobě prozatím jemné černé chmý-
ří. Starší sourozenci z hnízda prvního pomalu dosahují velikos-
ti svých rodičů. 

 Všichni společně, především však neúnavně, pročesávají hla-
dinu rybníka a hledají něco k snědku. Společnost jim v takřka 
stejné činnosti dělají divoké kachny.  Přírodní část rybníka 
obývá několik druhů žab, čolků a spousta vodního hmyzu. 

 Javorům před radnicí 
 se dostalo letního sestřihu 
 (10. 7. 2009)
 V pátek ráno dne 10. července 2009 provedl dendrolog Ing. 

Martin Vrabec z MZLU Lednice odborný ořez a vytvarování pře-
rostlých větví javorů před radnicí města. Tato činnost se již 
několik let periodicky provádí vždy začátkem letních prázdnin. 
Javory nyní vypadají mnohem lépe, i radnice pěkně prokoukla 
a celé náměstí působí mnohem harmoničtěji a poklizeně. 

 

I na kopci dovede udělat přívalový déšť pořádnou paseku... 
Foto: Petr Hasil

S předhodovním úklidem se začalo ve Velkých Pavlovicích 
více než symbolicky - úpravou javorů před radnicí 

na náměstí 9. května. Fota: Ing. Zdeněk Karber

 Slunečná se stala tichým svědkem 
 zpečetění lásky 
 (11. 7. 2009)
 Svatba je jedním z nejvýznamnějších okamžiků lidského 

života. V dnešní době je možné si svobodně dle vlastní vůle 

Vodnímu ptactvu se na rybníčku zalíbilo, 
vyvedlo zde i svá mláďata ... 
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a zvážení vybrat místo, kde si partneři řeknou své „ano“ 
a tím ofi ciálně zpečetí svůj vztah v manželství. V sobotu dne 
11. července 2009 
se takovým místem 
poprvé za velmi krát-
kou dobu své exis-
tence stala rozhledna 
Slunečná nad Velký-
mi Pavlovicemi. 

 Vybrali si jí novoman-
želé HANA & PŘEMY-
SL MACKOVI z Velkých 
Pavlovic, kterým tímto 
ještě jednou přejeme 
mnoho štěstí... Ať 
je celým společným 
životem provází záři-
vé teplé sluníčko, 
stejně jako v den, kdy 
si řekli své velké ANO 
ve stínu rozhledny s 
poetickým názvem 
Slunečná!

byl již v okamžiku příjezdu jednotek komplet v plamenech. 
Z tohoto důvodu bylo okolí požáru pouze zkropeno vodou, aby 
mohl stoh bezpečně dohořet. Záchrana již nebyla možná.

 Pod Slunečnou byly položeny nové chodníčky, 
domov zde našlo na dvě sta mladých keřů 

 a stromků 
 (15. 7. 2009)
 Průběžné dodělávky po slavnostním otevření turistického 

areálu Nad Zahradami s rozhlednou Slunečná neusnuly na 
vavřínech ani s příchodem letních prázdnin. Naopak – čilý 
pracovní ruch zde pokračoval navzdory každodennímu počet-
nému přílivu turistů dál. V polovině měsíce července zde byly 
vybudovány chodníčky, které spojují vlastní stavbu rozhledny s 
prodejnou suvenýrů, občerstvením a vinným sklípkem a také 
s přilehlým sociálním zařízením.

 Při výstavbě respektovali pracovníci Služeb města Velké 
Pavlovice směry chůze již na měkkém povrchu vychozených 
cestiček, které zde dle vlastní přirozené potřeby vytvořili sami 
návštěvníci 
areálu. 

 Dále zde bylo 
v y s a z e n o 
podle návrhu 
zahradního 
a r c h i t e k t a 
Ing. Michala 
Miky téměř 
dvě sta kusů 
keřů a stro-
mů, které 
zkrášlí okolí 
rozhledny a 
za pár roků 
p o s k y t n o u 
u n a v e n ý m 
n á v š t ě v n í -
kům v hor-
kých letních 
dnech pří-
jemný chladi-
vý stín.

 Stoh ve Starovičkách lehl popelem, 
 navzdory okamžitému zásahu hasičů 
 (14. 7. 2009)
 V úterý dne 14. července 2009 se ve 20.49 hod. rozezvuče-

la po městě Velké Pavlovice siréna ohlašující členům Sboru 
dobrovolných hasičů poplach. Hasiči okamžitě vyjeli k požáru 
v sousední obci Starovičky, kde se rozhořel stoh slámy. Ten 

Hodně štěstí.... 

Noční požár ve Starovičkách zlikvidoval stoh do posledního 
stébélka. Foto: Radek Nesvadba

Práce na budování Turistického areálu Nad Zahradami 
otevřením rozhledny neutichly – naopak! Areál roste 

neustále do krásy, ke spokojenosti všech svých 
návštěvníků. Fota: Ing. Zdeněk Karber
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pokračování na str. 12

 Zahrávky připomněly blížící se 
 nejvýznamnější místní folklórní slavnosti 
 - KROJOVANÉ HODY 2009 
 (18. 7. 2009)
 V sobotu večer dne 18. července 2009 uspořádala Velkopav-

lovická chasa tradiční 
Zahrávky hodů, které 
se konají každoročně 
vždy čtyři týdny před 
samotnými Krojova-
nými hody. Zahráv-
kami tak byla zahá-
jena dlouhá šňůra 
hodovních zábav roku 
2009. Kromě taneční 
zábavy s dechovou 
kapelou Sokolka pro-
běhla i ofi ciální vol-
ba stárků a stárek 
- tímto byly pomyslně 
odstartovány náročné 
hodovní přípravy. 

 Rybářská bašta je po technické stránce velmi zajímavě řeše-
ná stavba. Část bašty bude umístěna na břehu rybníka a část 
přímo nad vodní hladinou. Proto zde bylo třeba před zaháje-
ním samotné výstavby nejprve zapustit mikropiloty vyrovnáva-
jící rozdílné půdní podmínky v základech stavby. 

 Rybářská bašta bude sloužit jako klubovna rybářskému oddí-
lu TJ Slavoj a zároveň jako zázemí při pořádání společenských 
a sportovních akcí v okolí rybníka.

 Bašta u rybníka roste doslova jako z vody 
 (21. 7. 2009)
 U městského rybníka ve Velkých Pavlovicích se v parných čer-

vencových dnech začalo s výstavbou rybářské bašty. Staveb-
ní práce vykonává fi rma Teplotechna Ostava, a. s. - výhradní 
dodavatel stavby rozhledny Slunečná. 

Účast na letošních Zahrávkách byla nezvykle vysoká. 
Kdo se tu z „omladiny“ neukázal, jako by nebyl :-) 

Foto: Milán Pecka

 Elegance nad hladinou 
 (22. 7. 2009)
 Prostředí velkopavlovického rybníka se stalo domovem desí-

tek nejrůznějších druhů živočichů. Svůj domov zde kromě 
na prvních pohled viditelných tvorů našli i tvorečkové drob-
ní, nejrůznější šidélka a vážky, ke kterým svůj zrak upíráme 
mnohem méně, ale jejich křehká krása a elegance nás při 
trpělivém pozorování ohromí. Za nádherné fotografi e děku-
jeme paní profesorce Ing. Marii Holáskové (celou fotogalerii 
si můžete prohlédnout na webových stránkách města www.
velke-pavlovice.cz).

Základy rybářské bašty – část na břehu, část nad hladinou. 
Foto: Ing. Zdeněk Karber

 Tóny country se nesly městem 
 (25. 7. 2009)
 „Svatá Anna – chladno z rána.“ Ani letos pranostika nezkla-

mala a po několika tropických dnech se výrazně ochladilo. 
Přesto byla večerní teplota příjemná a nic nebránilo účinku-
jícím ani návštěvníkům, aby si Letní hudební večer aneb sv. 
Annu pod hvězdama náležitě vychutnali. 

 Ten se odehrál v sobotu 25. července 2009 na tanečním pla-
ce za sokolovnou, kde se o stěžejní hudební program posta-
rala velkopavlovická country skupina COLORADO. Atmosféru 
westernu a divokého západu dotvářel zpěv a tanec všech 

K pořízení těchto makrosnímků je potřebná bezbřehá 
trpělivost i notná dávka štěstí ... Foto: Ing. Marie Holásková
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zúčastněných, nechybělo ani bohaté občerstvení a samozřej-
mě víno.

 Rekonstrukce vozovky a chodníků 
 (červenec – srpen)
 Ulice Vinařská a Tovární se dočkaly během letních prázdnin 

oprav vozovek. Ulice Vinařská navíc i chodníku, který je nyní 
konečně po dlouhých letech „sjízdný“, materiálem pro jeho 
výstavbu se stala již standartě praktická zámková dlažba. 
Práce na obou ulicích provedli zaměstnanci Služeb města. 

 Hasiči likvidovali 
 nebezpečný roj divokých včel 
 (30. 7. 2009)
 Ve čtvrtek 30. července 2009 bylo hasičům z Velkých Pavlovic 

oznámeno, že se ve vinici v trati „Sůdný“ usadil roj divokých 
včel. Tento roj sice nijak bezprostředně neohrožoval zdraví či 
život osob, ale protože se majitel vinice chystal vinici chemic-
ky ošetřit, byl roj zlikvidován za pomoci motorového vysavače. 
Postřikovačem by mohlo dojít k podráždění bodavého hmyzu 
a vinař by nemusel vyváznout zdráv. Hasičům patří za blesko-
vý zásah velké poděkování.

 Sýpka se dočkala odstranění 
 nevzhledného přístřešku 
 (4. 8. 2009)
 Historická budova Tereziánské sýpky ve Velkých Pavlovicích 

přestala po téměř 240 letech sloužit jako sklad obilí a bude 
postupně upravována na vinařské centrum Velkopavlovické 
vinařské podoblasti. Vedle objektu se začátkem měsíce srpna 

Divoký západ za sokolovnou! Foto: Milán Pecka

2009 začalo s likvidací posklizňové linky, jejíž staré rezavé 
plechové opláštění již mnoho let hyzdilo střed města.

 Studenti MZLU Lednice 
 si vybrali velkopavlovické meruňky 
 do svých diplomových prací 
 (5. 8. 2009)
 Ve středu 5. srpna 2009 navštívil meruňkové sady ve Velkých 

Pavlovicích doc. Dr. Ing. Boris Krška, vedoucí Ovocnického 
ústavu Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské univerzity 
v Lednici. Za doprovodu Ing. Františka Kostrhuna a místosta-
rosty Ing. Zdeňka Karbera si prohlédl několik starých stromů 
meruněk, jejichž věk se pohybuje od 60 do 90 let, jsou zdravé 
a pravidelně plodí.

 Předmětem zájmu byl i způsob roubování a druh použité pod-
nože. Z některých stromů byly odebrány rouby na očkování 
a při dalších návštěvách bude proveden rozsáhlejší výzkum. 
Staré stromy meruněk budou jako genetický zdroj i tématem 
diplomových prací studentů zahradnické fakulty MZLU.

Prostor kolem sýpky bude zanedlouho prodyšnější, starý 
nevzhledný přístřešek zmizí. 

 Modré Hory i Krajem André 
 jsou ve dvanáctce nejhezčích 
 (7. 8. 2009)
 V příloze MF DNES ze 7. srpna 2009 bylo zveřejněno 12 tipů 

na nejhezčí vinařské stezky. Tradice putování za vínem je 

Pan Ing. František Kostrhun s doc. Dr. Ing. Borisem Krškou 
hovoří o unikátních starých, avšak stále rodicích 

stromech meruněk. Fota: Ing. Zdeněk Karber



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
4/2009

13

ve vyspělých zemích letitá. U nás sice první značené stezky 
vznikly teprve nedávno, ale zájem o ně je rok od roku větší. 
Jan Grombíř, který je manažerem projektu Moravské vinař-
ské stezky, doporučuje hlavně místní naučné stezky. Jednou 
z nejpůvabnějších je podle něj asi dvacetikilometrová trasa 
Modré Hory kolem Velkých Pavlovic. Zkrátka ale nepřišla ani 
cyklostezka Krajem André. I ona se dostala mezi dvanáctku 
nejhezčích stezek v České republice.

 Obrázky našich nejmenších 
 (11. 8. 2009)
 Pestré a přitažlivé jsou kresby, koláže či aplikace nejmen-

ších čtenářů Městské knihovny Velké Pavlovice, tedy výtvar-
ně nadaných dětí z mateřské školy, které jsou od 1. srpna 
vystaveny přímo v budově knihovny. Svými veselými a opti-
mistickými barvami tak vytváří příjemnou náladu pro všechny 
příchozí návštěvníky. Zaměstnankyně knihovny a TIC budou 
rády, pokud si přijdete výtvarné práce svých dětí prohlédnout 
a třeba si i půjčit pěknou knížku. Obrázky zde budou vystaveny 
i během podzimních měsíců.

 Mirek Topolánek se vrátil do Velkých Pavlovic 
(17. 8. 2009) 

 Po pěti letech se do Velkých Pavlovic vrátil Mirek Topolánek. 
Stalo se tak při příležitosti konání velkopavlovických hodů v 

pondělí 17. srpna 2009. Tentokrát to bylo jen na chvíli, ale 
velmi rád současný předseda ODS vzpomíná na období, kdy 
ve městě strávil svou letní dovolenou a nocoval na ubytovně 
TJ Slavoj. Tentokrát si Mirek Topolánek za doprovodu starosty 
města prohlédl hasičskou zbrojnici, krojovaný průvod a stačil 
si i zatančit s první stárkou Dominikou Hájkovou.

 Modrohorští vinaři zasedali 
 (21. 8. 2009)
 Vinaři z Bořetic, Kobylí, Němčiček, Velkých Pavlovic a Vrbice 

se setkali v degustačním sále Vinium a,s., aby prodiskutovali 
receptury modrohorských vín ze sklizně, která začne za něko-
lik týdnů. Součástí jednání byla i přednáška pana profesora 
Viléma Krause na téma originální certifi kace vín ve Francii, 
Itálii a Německu.

 Výstavba provozovny Berendsen 
 (24. 8. 2009)
 Firma IMOS Brno je generálním dodavatelem stavebních 

prací pro dánskou fi rmu Berendsen, která jako první začala 
s výstavbou své  provozovny v nově budované podnikatelské 
zóně “Za tratí”. Na staveništi se aktuálně budují základové 
piloty do hloubky sedmi metrů tak, aby byla zajištěna stabilita 
stavby.

Prostory knihovny a infocentra rozzářily krásné dětské 
kresbičky – pro radost všech příchozích. 

Foto: Karolína Bártová

Mirek Topolánek předal velkopavlovickým hasičům modrou 
stuhu za obětavost a věrnost.  Foto: Archiv MěÚ V. Pavlovice

Výstavba budov fi rmy Berendsen. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Mirek Topolánek vzal do kola první stárku 
Dominiku Hájkovou. Foto: Milán Pecka
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HISTORIE města Ždírec nad Doubravou

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1399. První osadníci přicházeli do 
těchto končin na pomezí Čech a Moravy již v době kolonizační, aby udržovali obchodní 
stezku zvanou Liběcká. Stezka byla významnou cestou spojující Čechy s Moravou - Brno 
s Čáslaví a dále Prahou. O tomto osídlení nejsou ovšem dochovány konkrétní písemné 
zprávy.

Obec byla do konce 2.světové války málo významným sídlem, kde žilo zhruba 800 
obyvatel. Obživu zajišťovalo obyvatelstvu drobné zemědělství a tkalcovství. 9. května 

 
Velké Pavlovice - Ždírec nad Doubravou

Zastupitelstvo Města Vel-
ké Pavlovice na svém zasedání 
13. srpna 2009 schválilo návrh 
na uzavření partnerské smlouvy 
o spolupráci mezi městy Velké 
Pavlovice a Ždírec nad Doubra-
vou na poli společenském, kultur-
ním a sportovním, který z pově-
ření zastupitelstva Ždírce nad 
Doubravou poslali starosta pan 
Jan Martinec a místostarosta pan 
Ing. Jiří Pavlíček.

Smlouvou bude potvrzeno již 
více jak dva roky trvající nefor-
mální přátelství mezi městy, kdy 
již  proběhla řada setkání vole-
ných orgánů, škol, sportovců, 
zájmových spolků a občanských 
sdružení, která mohou v budouc-
nosti obohatit rozvoj veřejného 
života v obou městech.

roku 1945 byla obec bombardována letad-
ly Rudé armády. Většina domů v obci byla 
nálety bombardérů buď zničena, nebo 
poškozena. Také v důsledku této událo-
sti vysídlila z obce bezprostředně po válce 
zhruba 1/4 obyvatel.

V poválečné obnově státu byly ve Ždír-
ci podstatně rozšířeny původní tkalcovské 
dílny (Jeníček, Korejtko, Šedivý, Lacina), 
zvětšen a modernizován byl pilařský závod 
Lesního družstva obcí a Pujmanova stro-
jírna. Nové pracovní příležitosti přispěly k 
tomu, že obyvatelé chudých horských cha-
lup z okolních vsí začali stavět ve Ždírci 
nové rodinné domky. Postupně tak vznikl 
„na zelené louce“ nový Ždírec, pojmenova-
ný v roce 1951 „nad Doubravou“.

Velký rozvoj zaznamenala obec v 
období po 2. světové válce. V roce 1945 
žilo v obci 600 obyvatel, v roce 1965 to 
bylo 1450 obyvatel, v roce 2005 více než 
2900 obyvatel. 

PŘÍRODA ve městě a okolí

Členitá krajina s přírodními i historic-
kými zajímavostmi v okolí města, drsněj-
ší, ale čisté prostředí této severozápadní 
části Českomoravské vrchoviny, vytváří 
podmínky pro spokojený život, příjemné a 
aktivní prožití volného času.  

Partnerství

Kraj:  Vysočina
Okres:  Havlíčkův Brod
Obec s rozšířenou působností:  Chotěboř
Finanční úřad:  Chotěboř
Katastrální úřad:  Havlíčkův Brod
Policie:  Policie ČR – Chotěboř

Základní údaje o městě k 1. 6. 2007
Celková výměra katastrálního území:  2673 ha (26,73 km2)
Průměrná nadmořská výška:  555 m n. m.  (N. Studenec 490 m n. m., 
 Benátky 605 m n. m.)
Počet obyvatel:  3016
IČO:  00268542

Informace a spojení
Webové stránky:  www.zdirec.cz
Městská knihovna 
a Informační centrum, Brodská 120 tel.: 569 694 620
 e-mail: knihovna@zdirec.cz
Městský úřad, Školní 500 tel.: 569 694 483
 e-mail: mesto@zdirec.cz

Starosta Velkých Pavlovic Ing. Pavel Procházka 
a starosta Ždírce nad Doubravou Jan Martinec. Foto: Ing. Zdeněk Karber
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POLOHA Ždírce

Město Ždírec nad Doubravou leží na 
úpatí Žďárských vrchů a Železných hor 
v nadmořské výšce 555 m n. m. Nachází 
se na hranicích Chráněné krajinné oblasti 
Železné hory a Chráněné krajinné oblas-
ti Žďárské vrchy, na Českomoravském 
pomezí. Z jihu je chráněno Ranským masí-
vem a ze severu Železnými horami.

Součástí města jsou místní části Nové 
Ransko, Horní Studenec, Nový Studenec, 
Údavy, Kohoutov, Benátky a Stružinec. 

TURISTIKA

Několik tipů pro aktivní tráve-
ní volného času a podnikání výle-
tů pro pěší a cykloturisty:
� Prameniště řeky Doubravy se nachá-

zejí nad rybníkem Doubravník v Ran-
ském masívu (7 km) a v okolí Malého 
Dářka.

��� Kaňonovité údolí Doubravky s 
množstvím romantických zákoutí, 
příkrých srázů, jeskyní a vodopádů 
v Bílku (5 km). Nejzajímavější a také 
nejdivočejší částí údolí je skalnatý 
kaňon-Koryto a mohutné peřeje-Velký 
vodopád.

��� Nejvyšší vrchol Železných hor Vestec 
(668 m n. m.), nabízející výhled na 
celé Chotěbořsko (9 km).

��� Kostel sv. Václava s dřevěnou, šinde-
lem krytou, zvonicí v Horním Studenci 
a renesanční zámek v Novém Studen-
ci (3 km).

Město Velké Pavlovice a okolí se neustále potýká s nejrůzněj-
šími formami vandalismu. Městská policie řeší polámané stro-
my, pomalované zdi, rozbité koše, zničené lavičky a mnohé 
další. Vandalům neunikla ani kameninová informativní deska 
pod rozhlednou „Slunečná“, přestože je areál kolem rozhledny 

kontrolován několikrát během služeb strážníků. 
Chtěli bychom touto cestou vyzvat občany o spolupráci. Pokud se 
Vám podaří spatřit vandaly při jejich nekalé činnosti, informujte o 
tom okamžitě strážníky Městské policie na tel.: 777 736 410, popř. 
Policii České republiky na tel.č. 519 428 103 či na lince 158. Pře-
dem Vám děkujeme!

Petr Hasil, velitel Městské policie Velké Pavlovice

��� Rozsáhlé lesní porosty, ležící severním 
a východním směrem od města nabí-
zejí ve vzdálenosti do patnácti kilomet-
rů mnoho zajímavých tras k výletům 
jako rybník Januš, Hamerskou nádrž 
s nejstarší sypanou hrází v Čechách, 
Žákovu horu… Žákova hora (810 m 
n.m.) - druhý nejvyšší vrch v oblasti se 
zbytky bukojedlového pralesa. Od r. 
1933 chráněné území, od r. 1990 sta-
tut národní přírodní rezervace. Oázou 
klidu je okolí Zalíbeného, Rychtářky a 
Kamenného vrchu se svým podhor-
ským charakterem.

��� Vyznavači vodních sportů mohou 
využít rekreační rybník Řeka (4 km), či 
vzdálenější Velké Dářko (9 km).

��� Skanzeny v okolí - Veselý Kopec a Bet-
lém v Hlinsku (10 km).

��� Městem prochází 52 km dlouhá cyk-
lotrasa 5127 z Radostína do Golčova 
Jeníkova, která kopíruje horní tok řeky 
Doubravy. V Radostíně navazuje na 
cyklotrasu 16 – Česko-moravská trasa 
a po trase na další cyklotrasy místního 
významu.

��� Všechny hlavní turistické trasy jsou 
dobře značeny.

��� Poutní areál Zelená hora u Ždáru nad 
Sázavou je na seznamu památek svě-
tového kulturního dědictví UNESCO 
(22 km).

��� Muzeum Karla Havlíčka Borovského v 
Havlíčkově Borové (12 km)

��� Žižkova mohyla – téměř 10 m vysoký 
památník, místo skonu legendárního 
vojevůdce (15 km)

��� Ranská jezírka - malebná soustava 
lesních jezírek v jižních svazích Ran-
ského Babylonu, přírodní rezervace, 
vyhlášená v r. 1990. Vznikla zaplave-
ním prohlubní po těžbě železné rudy, 
výskyt chráněných rostlin a živočichů.

��� Ransko - národní přírodní rezervace 
vyhlášená v r. 1997, rozsáhlý kom-
plex rozmanitých lesních ekosystémů, 
výskyt chráněných rostlin a živočichů.

��� Račín - přírodní památkou je mohutná 
lípa velkolistá s obvodem kmene 515 
cm a výškou 20 m. Další přírodní zají-
mavostí je rybník Jordán uprostřed vsi 
s nádhernými barevnými lekníny.

��� Polnička - vítá pěknou atrakcí malé 
turisty, hned u prvních domků na 
rozlehlé louce jezdí vláček s dětmi, 
dokonce i tunelem, dá se svézt na 
koni, jsou zde kolotoče a houpačky a 
pěknou náladu podbarvuje country 
hudba, to vše o víkendech (občerstve-
ní: Saloon expres).

��� Pamětní síň Jana Zrzavého v Kru-
cemburku (3 km) byla pro veřejnost 
otevřena  8.6. 2002. Návštěvník se 
zde dozví řadu zajímavých informací 
z umělcova života a jeho vztahu ke 
Krucemburku, kde byl dle svého přání 
pohřben (hrob je u katolického kostela 
na náměstí Jana Zrzavého). V pamětní 
síni je bohatá obrazová dokumentace 
včetně reprodukcí některých význam-
ných děl Jana Zrzavého.

Ing. Zdeněk Karber
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Tesařské práce provedla specializova-
ná fi rma Tesařství Břetislav Kocián z Tře-
belovic (www.tesar-pamatkar), která má 
s památkářskými zakázkami letité zkuše-
nosti. Volba fi rmy pana Kociána byla výbor-
ná, což doložily i veškeré zápisy z kontrol-
ních dnů. Práce byla hodnocena více než 
pozitivně a to i navzdory nepřízni počasí 
s četnými nepředvídatelnými vrtochy, které 
doprovázely tesaře po celou dobu rekon-
strukce.

Nesnesitelná tropická vedra střída-
ly téměř ze dne na den přívalové deště a 
silný vítr. Přestože se díky těmto vlivům 
občas nedařilo dodržovat  předem určený 
harmonogram prací, nakonec se podařilo 
„ostříleným profíkům“ odevzdat zakázku 
v termínu.

Jak bylo již řečeno, pracovníci fi rmy 
Kocián vyměnili většinu starých poško-
zených krovů, mezi něž se však podařilo 
začlenit i několik trámů původních pochá-
zejících z 19. století, na kterých se dosud 
„zub času“ nepodepsal.

Všechny trámy byly zakonzervovány 
bezbarvým ochranným nátěrem proti hou-
bám a hmyzu a poté byly svázány. Násle-
dovalo zalaťování, položení střešní krytiny 
a fi nální klempířské práce. 

Současně s opravou střechy kostela 
byl fi rmnou DendroLab Brno proveden 
dendrochronologický průzkum krovů, 
který došel pod vedením specialisty Ing. 

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

Tomáše Kyncla k následujícímu 
zajímavému závěru: 

„Krovy nad lodí presbytáře kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie ve 
Velkých Pavlovicích byly postave-
ny z jedlí a smrků pokácených na 
přelomu let 1797/98 a v létě roku 
1798. Trám příčného ztužení zdiva 
lodi byl zhotoven z jedle pokácené 
na přelomu let 1798/99.“

Co se skrývá za slůvkem 
„dendrochronologie“?

Dendrochronologie je vědec-
ká metoda datování založená 
na analyzování letokruhů dře-
va. Umožňuje určit stáří dřeva 
s přesností na kalendářní rok. 
Nejdelší známá souvislá řada jde 
asi 11 000 let do minulosti. Velmi 
obecně můžeme tedy říci, že díky 
této metodě dokáží specialisté z jediného 
kusu dřeva krovu historické stavby takřka 
na rok přesně určit, kdy byla postavena.

Nejstarší doložená pozorování leto-
kruhů prováděl již v 15. století věhlasný 
renesanční malíř Leonardo da Vinci, jenž 
pravděpodobně jako první pochopil spoji-
tost mezi jejich šířkou a množstvím srážek 
během vegetačního období stromů.

Moderní dendrochronologii pak založil 
ve 20. století americký astronom Andrew 
Ellicott Douglass, zakladatel Laboratoře 
pro výzkum letokruhů (Laboratory of Tree-

Střecha barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie
prošla náročnou rekonstrukcí

... letokruhy dřevěných krovů poodhalily mnohá tajemství
Začátkem měsíce června 2009 byla zahájena generální oprava části střechy 
kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích. Konkrétně se jedna-
lo o střechu nad presbytářem a zákristií. Práce spočívaly v téměř kompletní 
výměně trámů a položení nové střešní krytiny – tašek „bobrovek“. 

Ring Research) při Arizonské univerzitě, 
který pozoroval souvislost mezi šířkou leto-
kruhů a cyklem slunečních skvrn. K prvním 
dendrochronologům v Evropě patřil němec-
ký botanik Bruno Huber.

V Česku se v současnosti dendrochro-
nologií zabývá laboratoř dendrochronologie 
působící na Mendelově zemědělské a les-
nické univerzitě v Brně a Laboratoř archeo-
botaniky a paleoekologie na Jihočeské uni-
verzitě v Českých Budějovicích.

Karolína Bártová

Příprava krovů proběhla ve stínu kostela, 
samotná instalace již ve výškách.

Letopočet rekonstrukce byl zvěčněn 
dřevořezbou na jednom z nových trámů. 

Fota: Ing. Zdeněk Karber
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Slavnostního večera se z našeho 
města zúčastnili a  panu profesoru bla-
hopřáli starosta Ing. Pavel Procházka, 
Ing. Miroslav Veverka, Ing. František 
Kostrhun a rodák Ing. Drahomír Míša.

Prof. Ing. Vilém Kraus CSc. se narodil 
30. května 1924 v Praze. Vysokou školu 
zemědělskou absolvoval v Brně v roce 
1952 obhájením diplomové práce „Mož-
nosti uplatnění vysokého vedení révy 
vinné v našich vinařských oblastech“. Na 
vysoké škole zůstal jako instruktor Vinař-
ského ústavu v Lednici. Od roku 1955 
do roku 1964 pracoval na Šlechtitelské 
stanici vinařské Velké Žernoseky. V roce 
1964 se vrátil do Lednice jako vedoucí 
Vinařského ústavu.

Prof. Kraus je nejen uznávaným 
pedagogem s mezinárodním přehledem, 
ale i úspěšným šlechtitelem nových 
odrůd vinné révy zapsaných ve Státní 
odrůdové knize, jako Neronet, Rubinet, 
Gerason nebo podnož K1 a řady dalších 
rozpracovaných křížení.

Vztah pana profesora Krause k Vel-
kým Pavlovicím a celé Velkopavlovické 
vinařské podoblasti byl nejen vysoce 
odborný, ale i založený na jeho vztahu ke 
Šlechtitelské stanici vinařské, vinařským 
závodům a jejich vedoucím osobnostem.

Již za dob studia byl Prof. Kraus pro-
pagátorem vysokého vedení Lanz Mose-
ra. Po absolvování vysoké školy spojil 
své síly s asistentem Vinařského ústavu 
v Lednici Ing. Jaroslavem Švástou CSc., 
velkopavlovickým rodákem. Výsledkem 
jejich spolupráce bylo vydání odborné 
publikace Vedení a řez révy vinné s podti-
tulkem Možnosti použití vysokého vedení 
v našich vinařských oblastech. Při propa-
gaci a zavádění vysokého vedení vyko-
nali obrovskou práci. Prokázali nesmírné 
nadšení a úsilí, než se podařilo prolomit 
staré názory a konzervatismus, které 
bránily rozšíření vysokému vedení. Prof. 
Kraus se zasloužil o zjednodušení řezu 

V předvečer jeho naro-
zenin, 29. května 2009, 

uspořádal Svaz vinařů 
České republiky slavnostní setkání s 
Prof. Ing. Vilémem Krausem v Rytíř-
ském a Loveckém sálu zámku Ledni-
ce. Desítky vinařů přišly poděkovat 
jubilantovi za celoživotní práci a pří-
nos pro rozvoj vinohradnictví a vinař-
ství nejen v České republice, ale i na 
Slovensku.

Pavlovice byla místem, kde se v srpnu 
1964 na 1. informativní schůzce vina-
řů položily základy spolku moravských 
vinařů MORAVÍN. Organizátorem a iniciá-
torem nebyl nikdo jiný, než Prof. Kraus. 
V roce 1967 se konala ve Velkých Pav-
lovicích Krajská výstava vín. Součástí 
byla i přednáška pana Lenz Mosera: 
O nejčastějších chybách a nedostat-
cích při zavádění vysokého vedení. Pan 
profesor nejen že pozval pana Mosera 
jménem Moravínu, ale i překládal celou 
přednášku zaplněnému sálu kina.

Častý kontakt měl s Prof. Krausem 
i Český zahrádkářský svaz. Na jeho 
odborných přednáškách byla tak vysoká 
účast vinařů, že se musely přednášky 
konat v sále kina.

Pan profesor je i ochotným a neúnav-
ným rádcem našich vinařů. Svědčí o tom 
i jeho pomoc při ustavení dobrovolného 
svazku obcí Modré Hory (Bořetice, Něm-
čičky, Kobylí, Vrbice a Velké Pavlovice). 
Název Modré Hory navrhl a doporučil pan 
profesor pro vinařské polohy produkující 
vynikající červená vína v pěti obcích Vel-
kopavlovické podoblasti.

Vinaři z Modrých Hor přejí panu pro-
fesoru Krausovi pevné zdraví a děkují 
mu za všechno, co pro vinaře vykonal. 
Připíjí mu na další léta Frankovkou 
z Modrých Hor.

Ing. František Kostrhun

Prof. Ing. Vilém Kraus CSc. na návštěvě ve vinotéce ve Velkých Pavlovicích 
– na snímku s Ing. Pavlem Veverkou a Ing. Zdeňkem Karberem. 

Foto: Archiv MěÚ V. Pavlovice

Prof. Ing. Vilém Kraus CSc. 

Prof. Ing. Vilém Kraus CSc. je jednou 
z nejuznávanějších osobností součas-

ného vinařského života. Jako vzácného 
hosta si jej pozval také Marek Eben 

do populárního pořadu České televize 
„Na plovárně“, ze kterého pochází

i tato fotografi e. 
Foto: Archiv České televize

vysokého vedení a odstranění zahuštění 
letorosty.

Šlechtitelská stanice vinařská Velké 

pětaosmdesátiletý
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Součástí programu, kromě 
pobytu ve městě a jeho okolí, 
byly i návštěvy za poznáním 
krás, historie i současnosti naší 
vlasti, pobyt v rodinách, společ-
ná večerní posezení, vzájemné 
ochutnávky našich a francouz-
ských vín.    

Malým překvapením pro 
hosty byla výstava fotografi í ze 
všech dosud uskutečněných 
společných návštěv. A že bylo 
ve výstavním sále na radnici 
nač vzpomínat. Poprvé se totiž 
zástupci obou měst setkali v 
srpnu 1992 v Echenonu – mno-
há z přátelství tedy trvají již 
dlouhých 17 let. Spousta fran-
couzských hostů se za tu dobu 
už naučila obstojně česky a řada 
místních si osvojila základy francouzštiny. 
Doplněním výstavy bylo i zhlédnutí fi lmu 
o Modrých Horách. Přestože v češtině, 
pohledem do oblasti našeho kraje, folk-
lóru a tradic, snímek přilákal se zaujetím 
pozornost diváků. 

Pobyt strávený v městě byl věnován 
prohlídce kostela, areálu škol a sportov-
ních zařízení, krátkému zastavení se ve 
farním sklípku. Pro hosty byla zajímavou i 
vycházka do nově upraveného lesoparku, 
obdiv sklidily již skoro předhodovně uklize-
né ulice a předzahrádky před domy, areál 
mateřské školy i nová výstavba rodinných 
domů v lokalitě Padělky. 

Pro další den jsme zvolili pěší vycház-
ku do vinic, cestou ke kapličce sv. Urba-
na. Tajně jsme doufali, že naše hosty, 
kteří k nám jezdí již řadu let, překvapíme 

„PŘÁTELSTVÍ“. Jedno jediné slovo, které skrývá tolik úctyhodných lidských vlastností. 
Během několika srpnových dnů mohlo toto slovo být, a skutečně bylo, v podobě „přátelství bez hranic“ opět po čase 

naplněno v několika rodinách ve Velkých Pavlovicích a blízkém okolí, které se staly na krátký čas hostiteli 
33 francouzských přátel žijících v Echenonu a jeho okolí.  

Srdečné přivítání hostů z Francie 
na radnici města Velké Pavlovice.

Prohlídka tříd na I. stupni Základní školy 
ve Velkých Pavlovicích.

Dekorování Echenonských tradičními a především nezbytnými 
„koštovačkami“ ve farním sklepě. Fota: Ing. Zdeněk Karber

vycházkou k naší nové rozhledně. Náš 
malý plán velkého překvapení se však 
téměř nekonal. Mnozí z našich hostů při-
znali, že pravidelně navštěvují webové 
stránky města, a tak se již na rozhlednu 
s širým výhledem do kraje těšili.     

Připravený program dále hosty zave-
dl do Templářských sklepů v Čejkovicích. 
Jeden den byl vyhrazen návštěvě Lednic-
ko-valtického areálu.

 Na skok se podívali na severní Mora-
vu, do oblasti Hrubého Jeseníku, kde je na 
říčce Divoká Desná, v katastru obce Kouty 
nad Desnou, na území Chráněné krajinné 
oblasti Jeseníky, od roku 1996 v provo-
zu přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé 
Stráně. Přáním našich hostů byla možnost 
návštěvy této unikátní stavby, která svým 
výkonem a spádem patří k největším jed-

notkám ve střední Evropě. 
Kam se Francouzi vždy rádi 

vracejí, jsou cesty do historie, ve 
stopách jejich slavného předka 
Napoleona. Zpestřením prohlíd-
ky krásného slavkovského zám-
ku se stalo i zhlédnutí virtuální 
podoby napoleonské bitvy, přiví-
tání císařským granátníkem na 
nádvoří Staré Pošty s výkladem 
historických událostí z roku 
1805 a dělová koule Santon 
podávaná k obědu. 

Česká republika je svou roz-
lohou malým státem. Množstvím 
krásných a nezapomenutelných 
míst, svou minulostí i součas-
ností je však určitě velkou pří-
ležitostí pro mnohé cestovatele. 
Během pár dnů jsme našim 

hostům sotva mohli nabídnout víc.
Všechno jednou začíná a jednou kon-

čí….
Jak jinak zakončit putování za pozná-

ním a přátelský pobyt v rodinách, než 
společným večerem na rozloučenou. Pří-
jemnou se stala i ochutnávka našich a 
francouzských vín, doplněná o živou kon-
verzaci vinařů obou spřátelených stran. 
Setkání vyvrcholilo velkým zážitkem z 
„koncertu“ cimbálové muziky St. Medicim-
bal, pod vedením Romana Veverky, která 
hostům zahrála i pár známých francouz-
ských písní. V sále sokolovny se veselilo, 
hrálo, zpívalo i tančilo, a tak tomu má být. 

Letošní pobyt, tentokrát u nás doma, 
se přiblížil k loučení. Ještě poslední spo-
lečné fotografi e, vřelá obětí na rozlouče-
nou, neskrývané slzy dojetí.
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 Společně strávené dny, chvíle 
a okamžiky během všech setkání zůsta-
nou určitě nesmazatelně vryty v myslích 
všech účastníků.

Občané z Echenonu a jeho okolí posí-
lají srdečné pozdravy všem, jejichž rodiny 
se za ta léta vzájemných návštěv setka-
ly. A věřte, že těch jmen bylo vzpomenu-

to opravdu hodně! Vyslovena však byla 
i slova postesknutí. To proto, že mnozí 
marně vyhlíželi známé tváře, se kterými 
se chtěli jen pozdravit a vyměnit pár slů-
vek, či vzpomínek na společně prožité 
chvíle.  Možná je třeba si připomenout, 
jak léta neúprosně běží. A zastavení, ač 
na malou chvíli, či přátelský stisk ruky, 
nás přece vůbec nic nestojí! 

Velké poděkování patří všem rodinám, 
které se svým hostům věnovaly, vzaly je 
mezi sebe do svých domovů a poskytly 
jim tak na pár dnů zázemí. Jejich důvěru a 
ochotu naši přátelé jistě ocenili a věříme, 
že se k nám do České republiky, budou 
rádi vracet. 

Dagmar Švástová

Ve dnech 2. a 3. července 2009 se uskutečnilo již třetí setkání velkopavlovických a senických občanů, které 
bylo stejně jako v předchozích dvou případech 
uspořádáno v rámci Programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Slovenská 
republika 2007-2013 projektu Rozhlédni 
se a poznávej, za podpory Evropské unie 
– Evropského fondu regionálního rozvoje.

První dvě setkání proběhla ve Velkých Pavlovicích 
– úvodní v den slavnostního otevření rozhledny Slu-
nečná, následně byli pozváni do našeho městečka 
seničtí senioři. Ti si taktéž prohlédli novou rozhlednu 
a současně se pobavili na Májové zábavě pořádané 
SPCCH V. Pavlovice.

Třetí setkání bylo premiérové pro Senici, kte-
rá tak pomyslně přebrala štafetový kolík hostitele. 
Pracovníci Referátu regionálního rozvoje Městského 
úřadu v Senici Mgr. Ľubica Melišová a Mgr. Ľuboš 
Hazucha vytvořili rozmanitý program koncipovaný 
doslovně široké veřejnosti. Proto se zájezdu měli 
možnost zúčastnit naprosto všechny věkové katego-
rie, což se nakonec skutečně podařilo. Nejmladšímu 
účastníku zájezdu byly necelé dva roky a ti nejstarší 
byli již pokročilého důchodového věku.

DEN PRVNÍ 
Přijetí na Městském úřadě v Senici ... 

Dvoudenní pobyt na slovenské straně byl zahájen 
ve čtvrtek 2. července 2009 v sídle Městského úřadu 
Senica. Přítomni byli představitelé obou družebních 
měst – za Senici zástupce primátora Mgr. Peter 
Hutta a za Velké Pavlovice místostarosta Ing. Zde-
něk Karber. Po slavnostním přípitku s přáním mnoha 
příjemných zážitků v krajině Záhoria se výprava ode-
brala na nedalekou Kunovskou přehradu.

Večer na Kunovské přehradě ...

Na pláži u jezera se konala velmi zajímavá akce 
– slavnostní zahájení 56. slovenského srazu turistů 
s mezinárodní účastí. Večer byl zahájen ofi ciálním 
ceremoniálem za účasti vzácných hostů – místopřed-
sedy vlády Slovenské republiky PhDr. Dušana Čaplo-
viča Dr.Sc., primátora města Senica Mgr. Ľubomíra 
Parízka a zástupce primátora Mgr. Petera Hutty, po 
jejichž úvodním pozdravu začal bohatý doprovodný 
kulturní program. 

Velkopavlovičtí poodhalili díky Evropské unii 
KRÁSY SLOVENSKÉHO ZÁHORIA

Na Kunovské přehradě se uskutečnil při příležitosti otevírání 
letní prázdninové sezóny 56. slovenský sraz turistů s mezinárodní účastí. 

Velkopavlovičtí zde reprezentovali sousední Českou republiku :-).

Dříve ne příliš populární hladomorna hradu Branč se stala 
příjemným útočištěm před horkým letním sluncem.pokračování na str. 20
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Během večera zde vystoupil se svým pásmem věhlas-
ný Folklórny súbor Kopaničiarik, slovenská hudební 
skupina Miča Band a také k našemu obrovskému potě-
šení oblíbená velkopavlovická cimbálovka St. Medicim-
bal pod taktovkou bravurního cimbalisty Romana Vever-
ky. Jihomoravské písničky, ale také spousta moderní 
hudby v podání naší cimbálky, sklidily nečekaný úspěch 
korunovaný několikero přídavky vyžádanými nadšeným 
publikem a opakovanými nekonečnými aplausy.

DEN DRUHÝ 
Dopolední výprava na hrad Branč ...

Druhý den, tedy pátek 3. července 2009, byl věno-
vaný poznávání Senice a okolí, pěší turistice a také 
rekreaci a odpočinku. Během dopoledne zavítala celá 
výprava se svými milými průvodci Ľubicou a Ľubou na 
nedalekou zříceninu hradu Branč s úžasnými výhledy 
do kraje regionu Záhorie. 

Kromě zajímavostí z historie hradu, podhradí a 
tajemných pověstí, jež tiše opřádají torza hradebních 
zdí, jsme se dověděli, že nejen rozhledna Slunečná ve 
Velkých Pavlovicích vyrostla díky dotacím z Evropských 
fondů. Také hradu Branč se dostalo fi nanční injekce z 
balíku evropských peněz. Stejně jako Velké Pavlovice a 
Senica čerpá z EU dotaci v rámci Přeshraniční spoluprá-
ce, tentokrát ruku v ruce s nedalekým městem Rousínov 
u Brna. Díky tomu se již nyní hrad Branč opravuje a v 
Rousínově se připravuje obnova zašlé slávy židovské 
čtvrti.

Piknik v Útulni pod Uchánkom, 
odpoledne jako z jiného světa ...

Po zdolání hradu Branč následovalo koupání a slu-
nění na Kunovské přehradě a poté výstup na jeden z 
nejvyšších kopců v okolí Senice – vrchol Pecková (575 
m n. m.). Výhledy do dáli jsou nepopsatelné – krajina 
jako z pohádky. Na jedné straně Bílé Karpaty, na druhé 
Malé Karpaty, za horizontem hrad krvelačné Čachtické 
paní... V duchu pohádky se neslo i následné pokračova-
ní horkého červencového odpoledne s tajemným pikni-
kem v Útulni pod Uchánkom. 

Z vrcholu Pecková se výprava přesunula pod kopec 
Uchánok (516 m n. m.) a vyrazila na slibovanou opékač-
ku buřtů a slaninky. Po překonání nedalekého horizontu 
následovalo jedno příjemné překvapení za druhým. Ote-
vřela se před námi krajinka skutečně jako z „rozprávky“ 
o lesních skřítcích – nádherná pokosená louka, upro-
střed obrovská téměř staletá borovice, pod ní chýše, 
tedy „útulňa“, pro náhodné pocestné, vedle ní hořící 
ohniště s linoucí se vůní škvařící se slaninky a špekáč-
ků. Slovenští přátelé si pro nás připravili úžasné pohodo-
vé odpoledne, kde nám vyhrávala živá hudba, pro děti 
bylo připraveno vyprávění pohádky O Otesánkovi a také 
projížďka na koních. 

Jen těžko se všem odcházelo a loučilo. Zájezd byl 
naprosto perfektní a jak se ve vzácné shodě vyjádřili 
všichni účastníci, dlouho na něj budou vzpomínat. 

Chtěli bychom tímto poděkovat pracovníkům 
Městského úřadu v Senici za krásný program a také 
Evropské unii, bez níž by se tento zájezd nemohl nikdy 
uskutečnit.

Za účastníky zájezdu Karolína Bártová

Kolovrátek muzea v Sobotišti byl pro nejmenší účastníky zájezdu 
atraktivním cílem zevrubného průzkumu funkčnosti.

Na pikniku pod Uchánkom se zpívalo, tančilo a nechyběla ani oblíbená 
opékačka buřtíků. Fota: Karolína Bártová
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Ve dnech 10. – 12. července 2009 proběhla ve 
Velkých Pavlovicích v rámci Programu přeshraniční spo-
lupráce Česká republika – Slovenská republika 2007-
2013 projektu Rozhlédni se a poznávej za podpory 
Evropské unie – Evropského fondu regionálního rozvoje 
Výtvarná dílna výtvarníků – amatérů z řad dospělých, 
navštěvujících ZUŠ v Senici a několika zájemců z Vel-
kých Pavlovic, převážně studentů gymnázia.

Ještě před pár lety by to byl 
pro mnohé sen a nesplnitelné přání. 
V současné době se můžete bez vel-

kých povolení vznášet nad krajinou a těšit se z pohledů na své městečko. Chce to 
jen odvahu a odhodlání. Před pár dny to dokázali bývalí spolužáci ze Základní školy 
ve Velkých Pavlovicích, ročník 1958-59.

Letošní padesátníci své 
výročí oslavili netradičně, 
avšak s noblesou. V pátek 24. 
července 2009 v odpoledních 
hodinách se deset odvážných 
vzduchoplavců nalodilo na fot-
balovém hřišti ve Starovičkách. 
Po hodinovém letu poklidně 
těchto deset dobrodruhů při-
stálo v katastru obce Čejč. 

Snímky pana Františka 
Kobsy zachycují nádherné 
zážitky i atmosféru tohoto letu.

Ing. Pavel Procházka

Svět z ptačí perpespektivy bez pevné půdy 
pod nohama se rovná zážitku na celý život. 

Foto: František Kobsa

Nadějní výtvarníci ze Senice a Velkých Pavlovic

v okolí našeho města

Během dvou dnů účastníci dílny poznávali krásy Velkých Pavlovic a nej-
bližšího okolí, především myslivny a rozhledny, odkud vytvořili několik zajíma-
vých panoramatických pohledů na naši krajinu.

Účastníky výtvarné dílny přijal i starosta města Ing. Pavel Procházka. 
V neformální besedě se naši přátelé ze Senice blíže seznámili s rozvojem 
města, shlédli DVD s propagačním fi lmem Modré Hory a hovořili o svých prv-
ních dojmech z návštěvy našeho města. Vytvořili řadu zdařilých prací, které 
představí občanům Velkých Pavlovic na výstavě začátkem září (v rámci oslav 
Velkopavlovického vinobraní).

Slovenští přátelé se u nás cítili velmi dobře, ocenili vstřícnost a srdeč-
nost našich obyvatel a vyslovili přání se i nadále setkávat a přispívat k rozvoji 
družebních vztahů mezi občany Senice a Velkých Pavlovic.

Ing. Marie Šmídová

Účastníci plenéru zvěčnili ve svých výtvarných dílech nejzajímavější mís-
ta a stavby našeho města. K vidění budou na výstavě v rámci nadcháze-

jícího Velkopavlovického vinobraní. Foto: Ing. Marie Šmídová
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Start s očkováním 
v Hustopečích ...

Expedice Krajem André 2009 byla 
datována na termín první prázdninové sobo-
ty – 27. června 2009. Startovacím místem 
téměř devatenáctikilometrové trasy se stal 
kemp Formanka v Hustopečích. Zde si 
mohli všichni účastníci zakoupit startova-
cí balíček, který krom mnohého dalšího 
obsahoval slušivé bílé tričko s červeným 
logem expedice. Musíme však konstato-
vat, že letos byli účastníci oproti loňskému 
roku velmi nedisciplinovaní :-) a málokdo z 
nich si tričko oblékl! Doufáme, že se všichni 
příští rok polepší. Naopak ohromnou radost 
nám uděl počet zaregistrovaných, kterých 
byla letos bezmála pětistovka – tedy pro-
zatímní absolutní rekord. 

Aby nedoprovázely účastníky velená-
ročné expedice žádné žaludeční a trávicí 
potíže, dostali všichni hned na začátku 
k vnitřnímu užití medikament v podobě 
„očkování proti ptačí chřipce“. Pro dospě-
lé spočívalo ve štamprličce pravé husto-
pečské mandloňovice, děti dostaly sladké 
čokoládové pralinky. 

Druhou zastávkou expedice byl Dům 
u Synků v Hustopečích, kde sídlí jednak 
Turistické informační centrum, Stálá vinař-
ská expozice a také památník vinné kvasin-
ky. Zde si mohl každý zkusit, jak je na tom 
s degustováním – kdo poznal André, dostal 
jeho malý vzorek jako odměnu. 

Zastavení na vyhlídce 
ve Starovičkách ...

Třetí zastávkou se stal rybníček ve Sta-
rovičkách. Zde si mohli všichni odpočinout 
v krásném vesnickém prostředí, lupnout 
si do průkazu další razítko a směle vyrazit 
vstříc prvnímu náročnějšímu stoupání na 
starovičskou vyhlídku U Obrázku. Možná 
některé tento potu plný výšlap zaskočil. Na 
stranu druhou, alespoň bylo čtvrté razítko 
vskutku zasloužené. Nádherný výhled do 
krajiny se pro všechny stal nezapomenu-
telným bonusem a hnací silou pokračovat 
dál.

Půle cesty pod Slunečnou 
ve Velkých Pavlovicích ...

Ti, kteří dorazili k razítkovacímu místu 
č. 5, tedy k radnici ve Velkých Pavlovicích, 
již podle pojmenování stanoviště vytušili, 
že mají první polovinu za sebou. Toto místo 
se nazývá „Na půli cesty“.  Zde si všichni 
opět orazili průkazy a navíc, čekalo zde na 
každého malé překvapení. Dospělí si mohli 
pochutnat na vzorečku výtečného André z 
Vinařství Procházka V. Pavlovice, děti dosta-
ly na krk medaili s obrázkem rozhledny Slu-
nečná a malou zdravou svačinku, oblíbené 
sušenky Be-Be.

Šestou zastávkou se stala zbrusu 
nová rozhledna Slunečná, jež byla nad Vel-

kými Pavlovicemi otevřena teprve začátkem 
května letošního roku. Mnozí z účastníků 
expedice vnímali Slunečnou jako naprosté 
překvapení a přízrak a doslova se nesta-
čili divit, co nám to tu od loňského roku 
„vyrostlo“. Ostatní zastávku na známém 
příjemném místě rádi přivítali a náležitě si 
ji vychutnali. Protože bylo razítkovací místo 
u velkopavlovické rozhledny letošní nejžha-
vější novinkou a tahákem, nebylo zde nic 
ponecháno náhodě. Pod Slunečnou byla 
připravena bohatá ochutnávka vín z vinař-
ství Ing. Josef Procházka a K+P Reich-
man, výborné občerstvení, grilovaná masa, 
samozřejmostí byla možnost vystoupat na 
rozhlednu, to vše podmalované tóny jiho-
moravských lidových písniček. 

Již čtvrtým rokem odstartova-
la ve městech a obcích na jihu 
Moravy Expedice Krajem André 
– akce i trasa každoročně stej-
ná a přece vždycky tolik jiná. 
Zažitým přívlastkem expedice je 
víno a zároveň i pomyslný začá-
tek prázdnin. Letos se k vínu při-
daly také rozhledny a létání. 

První pořádný výšlap letošní expedice čekal na účastníky pelotonu 
za obcí Starovičky. Kdo jej pokořil, rozhlédl se do kraje z vyhlídky U Obrázku.

Rozhledna Slunečná byla v den Expe-
dice Krajem André v obležení jízdních 
kol, cyklistů, vína a stánků s výtečným 

občerstvením. 
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Ten, kdo dorazil až do cíle, tedy do obce Vrbice, nelitoval. Odměněn 
byl nejen cílovým balíčkem plným překvapení, ale také krásným 
výhledem do kraje a výborným vínem.  Fota: Ing. Zdeněk Karber

Pomalu do fi nále za létáním 
a guláškem k Bořeticím ...

Posilněni svačinkou a  bohatší o další 
razítko vyrazili účastníci expedice směrem 
k proslulé vinařské vesničce – Bořeticím. 
Zde byla připravena další letošní premiéra 
– možnost se proletět nad Krajem André 
v ultralehkém letadle, startujícím a přistá-
vajícím na zbrusu novém letišti. Kdo vše 
ve zdraví přežil (jak je nám známo, přežili 
všichni :-)), dorazil na razítkovací místo č. 7, 
tedy k Obecnímu sklepu. Odtud bylo co by 
kamenem dohodil k místu č. 8 – na hřiště 
TJ Sokol Bořetice. 

Na hřišti všechny čekalo 
opět další neodolatelné gur-
mánské pokušení. V Bořeti-
cích probíhala soutěž ve vaře-
ní kotlíkových gulášů. A vězte 
– kdo neochutnal, vskutku pro-
hloupil. Pro hodnotící porotu 
bylo nesmírně náročné vybrat 
ty nejlepší. Nakonec se shodli 
na výsledku, který potěšil pře-
devším velkopavlovické rivaly. 
Týmů, chutí i kořeněných vůní 
byl nespočet, avšak první tři 
příčky suverénně obsadili 
gulášoví mistři z Velkých Pav-
lovic.  

Cíl s překvapením a odměnou 
ve Vrbici ...

Na nejodvážnější a nejméně přejedené expeditory 
čekal poslední a zároveň i nejnáročnější úsek expedice 
– takzvaný „výplaz na Vrbicu“, tedy do nejvyššího bodu 
celé trasy. Zde bylo nutné získat poslední dvě razítka do 
průkazky. První z nich bylo opět u Obecního sklepa, dru-
hé na kopci Stráž, posázeném unikátními pískovcovými 
sklípky. Ve Vrbici bylo připraveno pro všechny úspěšné 
účastníky Expedice Krajem André 2009 obrovské pře-
kvapení, které by tu opravdu jaktěživ nikdo nečekal 
– větrný mlýn jako z pohádky. A také, jako každý rok, 
balíček plný dárků s pamětním listem co by vzpomínkou 
na pěkný den plný zážitků všeho druhu. 

Ve všech obcích po trase cyklostezky byla pro účast-
níky expedice otevřena spousta vinných sklípků soukro-
mých vinařů, kterým bychom tímto rádi poděkovali za 
spoluúčast. Poděkování patří také všem organizátorům 
akce, především pak městům a obcím Hustopeče, Sta-
rovičky, Velké Pavlovice, Bořetice a Vrbice.

Karolína Bártová

Nenáročnou trasu o 19 kilometrech zvládly 
skutečně všechny věkové kategorie. Nejmladší 
účastnicí byla teprve pětiletá Zuzka Bártová, 

která zdolala celých 14 km na vlastní pohon :-).

Pytláka Floriána děti náležitě 
potrestaly ........ Téměř stovka dětí z Velkých Pavlovic a okolí se v neděli 21. června 2009 pustila Po 

stopách pytláka Floriána a také nakonec v plném počtu svou velenáročnou misi úspěš-
ně dokončila. Děti cestou plnily řadu rozmanitých úkolů. Na stanovištích poznávaly rost-
liny, zvířata, přírodniny a vysvětlovaly, co do přírody nepatří. Jejich posledním, a zároveň i 
nejnáročnějším :-), úkolem bylo potrestat pytláka Floriána za jeho zlé skutky. 

Za odměnu a získaná kontrolní razítka děti dostaly drobné dárečky a malé občer-
stvení. V myslivně si pak mohly pro-
hlédnout výstavu obrázků z mateř-
ské a základní školy na téma Příroda 
očima dětí a u ohniště si po zásluze 
opéci lahodné špekáčky. Společně s 
rodiči se pak zaposlouchaly do výkla-
du sokolníků o chovu a výcviku těch-
to ušlechtilých a elegantních ptáků.

Krásnou a zároveň i velmi přínos-
nou akci zorganizovali pro děti členo-
vé Myslivecké jednoty ve Velkých 
Pavlovicích, kterým patří srdečné 
poděkování a to nejen od dětí, ale 
také od jejich rodičů. Všichni se již 
nyní těší na další ročník!

Věra Procingerová

V rámci dobrodružného pátrání po stopách darebného pytláka Floriána se děti nejen 
výborně bavily, ale také se hravou formou vzdělávaly. Díky velkopavlovickým myslivcům 

se jim přiblížila příroda a ekologie o velký krok blíže. Fota: Věra Procingerová
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Navštěvujete-li pravidelně webové stránky města Velké Pavlovice pod adresou www.
velke-pavlovice.cz, jistě neunikla Vaší pozornosti nová automatické fotogalerie, která zde 
byla uvedena do provozu dne 15. července 2009. Nový modul umožní uživatelům inter-
netu mnohem pohodlnější plynulé prohlížení většího množství snímků, neboť odpadá nut-

nost každý obrázek zvlášť 
kliknutím otevřít a poté opět 
kliknutím zavřít. 

Fotogalerii najdete v 
odkaze hlavního menu pod 
názvem „Fotogalerie II – 
NOVÁ automatická verze“. 
Tématické fotocelky jsou 
sem ukládány chronologic-
ky - dle data pořízení. Řaze-
ní je vzestupné, což zname-
ná, že nejnovější snímky 
naleznete vždy v horní části 
obrazovky. 

Abychom se vyhnuli 
duplicitnímu a především 

velmi časově a technicky náročnému ručnímu vkládání velkého množství fotografi í do 
aktualit, najdete zde díky této novince nyní pouze jeden ukázkový snímek s možností 
přímého prolinkování do automatické fotogalerie.

Doufáme, že budete s naší novou službou spokojeni. Přejeme Vám příjemné pro-
hlížení!

Karolína Bártová, správce webu www.velke-pavlovice.cz 

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHOPRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO ...... ......

Ve středu 24. června 2009 řádily nad jižní Mora-
vou silné bouřky s přívalovými dešti, které se nevy-
hnuly ani Velkým Pavlovicím. Množství havarijních 
situací si vyžádalo několikero zásahů místních hasi-
čů. Ti vyjížděli celkem třikrát. 

Poprvé navečer před půl osmou, kdy byli povoláni k vyčištění 
zaneseného svodu okapu. Obrovskému množství vody, která sté-
kala po střeše, zanesený okap znemožnil odtok do kanalizace a 
tak si voda našla „svou“ cestu. Začala stékat do vjezdu rodinného 
domku, kterému tak hrozilo vytopení. 

Podruhé povolalo operační středisko místní dobrovolné hasiče 
k zásahu v objektu Zemědělského družstva ve Velkých Pavlovicích, 
kde začala ve sklepních prostorech nebezpečně rychle stoupat 
hladina zatečené vody. Průzkumem bylo zjištěno, že voda vniká 
do prostor určených pro podnikání přes zeď. Protože jsou čerpa-
dla schopna odčerpávat vodu přibližně od pěti centimetrů, pomohli 
hasiči alespoň vysoušením textiliemi a lopatkami. Poté byla ještě 
vyčerpána po okraj naplněná rozbočná jímka kanalizace, do které 
byly svedeny odpady od zdi, aby tak alespoň částečně mohla voda 
odtékat. 

Do třetice všeho zlého vyjížděli velkopavlovičtí hasiči k události týkající se čerpání vody ze sklepních prostorů, které zatopilo protržené 
okrasné zahradní jezírko. Přestože dělali hasiči co mohli a vodu okamžitě odčerpali, zůstala v kvelbeném sklípku až metr vysoká vrstva 
bláta. 

Petr Hasil, starosta SDH Velké Pavlovice

HASIČI BOJOVALI s velkou vodou ............

Přívalový déšť způsobil poškozeným spoustu starostí ... 
toto jezírko už moc parády nenadělá. Foto: Petr Hasil

Přípravy na letošní vinobraní 
ve společnosti Vinium a.s. vrcholí. 
„Hrozny pro výrobu jakost-
ních odrůdových vín budeme 
nakupovat od 18° ČSN, největší 
zájem máme hlavně o větší par-
tie v kvalitě pozdních sběrů“ 
říká výrobní ředitelka Olga Morav-
cová. „Celkový objem nákupu 
plánujeme zhruba v úrovni 
minulého roku, tj. cca 4 500 
tun hroznů moravského půvo-
du,“ dodává.

Konkrétní výkup jednotlivých 
odrůd bude upřesňován v průběhu 
kampaně podle technologické zra-
losti a zdravotního stavu hroznů.

Společnost Vinium spolupracu-
je s významnými pěstiteli v průbě-
hu celého vegetačního období révy 
vinné, aby získala co nejkvalitnější 
hrozny převážně z Velkopavlovické 
podoblasti.

Ze současného vývoje klimatic-
kých podmínek lze předpokládat 
zahájení sklizně a nákupu raných 
odrůd přibližně ve 2. polovině září.
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VÍTE, ŽE ...
� modré oblečení chodce nebo cyklisty lze spatřit ve snížené vidi-

telnosti až z 18 metrů?
��� a bílé už z 55 metrů?
��� a refl exní materiál z 200 metrů?
��� přední světlomet na jízdním kole není důležitý pouze pro to, aby 

cyklista viděl, ale také proto, aby byl cyklista viděn, především 
při předjíždění protijedoucím předjíždějícím vozidlem?

��� pouze dvě děti z deseti používají ve snížené viditelnosti na jízd-
ních kolech světlomety?

VÍTE PROČ TO PÍŠU?
Protože i u nás,  ve Velkých Pavlovicích, používá světlomet snad 

každé páté dítě. Rodiče pravděpodobně hřeší na to, že dítě do 15 let 
nemůže dostat pokutu.

Na tržišti lze obyčejné světlomety či blikačky pořídit za pár 
desetikorun, osobně ale raději doporučuji nakupovat ve specializo-
vaných prodejnách, kde budete mít jistotu, že i za dva týdny bude 
blikačka blikat a světlo svítit. Ovšem i blikačka z tržnice může zdraví 
vašeho dítěte ochránit.

Jakmile se setmí, či je zcela tma, zastavuji při kontrole města 
děti a ptám se jich, proč nemají světla. V lepších případech si je 
zapnou, v horších se vymlouvají na rodiče. Jednou se mi dostalo 
dokonce i takové vysvětlení, že za vybité baterky mohla babička.

Pokud vašemu dítěti příliš nedůvěřujete, že si světla navečer 
zapne, oblečte mu oblečení s refl exními prvky (spolehlivý a levný 
zásilkový obchod s refl exním zbožím najdete také na www.altima.cz 
– doporučuji z vlastní zkušenosti) . 

Ostatně, když vyrazíte do vedlejší vesnice na „grilovačku“, tak 
si raději to oblečení s refl exními prvky vezměte také. Grilování se 
rázem promění v košt domácích pálenek a refl exní proužky na 
vašem oblečení při chůzi po vozovce ve tmě ocení nejeden řidič.

S trochou černého humoru můžu napsat, že Vás lepší uvidí ve 
škarpě i hledající policisté, kterým oznámí ztracení muže nedočkavá 
manželka :-).

Berte však má slova vážně. Každý rok je na podzim nárůst 
dopravních nehod ve snížené viditelnosti. 

Při dopravních nehodách zemřelo v roce 2008 sedm dětí (chod-
ců). Kromě jednoho dítěte byly všechny usmrceny v obci. U dospě-
lých je situace obdobná. V roce 2008 zemřelo 70% chodců v obci a 
30% chodců mimo obec.

Petr Hasil – Městská policie Velké Pavlovice

Mendelova zemědělská a lesnická uni-
verzita v Brně – Institut celoživotního vzdě-
lávání a Zahradnická fakulta si Vám dovolují 
od října 2009 nabídnout studium UNIVERZI-
TA TŘETÍHO VĚKU – POBOČKA LEDNICE. 

U3V je koncipována jako zájmové studium určené pro 
všechny občany staří 50 let. Probíhá formou cyklu přednášek 
rozdělených do tématických bloků. 

Přednášky obsahují tématy klíčových oborů Zahradnické 
fakulty MZLU v Brně – např.: Víno a zdraví, Letničky k sušení, 
Méně známé druhy zelenin, Historie šlechtění zahradnických 
rostlin. Kromě přednášek je pro posluchače U3V připravena 
celá řada dalších aktivit, také je zdarma k dispozici počítačová 
učebna v prostorách Zahradnické fakulty. 

Přednášky a semináře probíhají ve výukovém období jednot-
livých semestrů (10 týdnů v období říjen až prosinec a 10 týdnů 
v období únor až duben), a to 1x týdně 14.00 – 16.30 hodin.

PŘIHLÁŠKY ke studiu jsou k dispozici ke stažení na webo-
vých stránkách www.icv.mendelu.cz a www.zf.mendelu.cz, pří-
padně k vyzvednutí v kancelářích Zahradnické fakulty v Lednici 
a na Institutu celoživotního vzdělávání MZLU v Brně. 

Pokud se rozhodnete ke studiu, nemeškejte - 
vyplněné přihlášky je nutné odevzdat nebo zaslat 
poštou nejpozději do pondělí 7. září 2009.

Našitím refl exního proužku nebo nalepením samolepky 
na oblečení či školní batoh můžete zachránit život 

svého dítěte. Není důležité pouze vidět, ale také BÝT VIDĚN! 
Ponuré podzimní dny se kvapem blíží, proto na tuto 

skutečnost nezapomeňte! Foto: www.ibesip.cz

Není důležité pouze vidět, 
ale také BÝT VIDĚN! 

KONTAKTY A BLIŽŠÍ INFORMACE:

Institut celoživotního vzdělávání MZLU v Brně
Zemědělská 1, 6913 00  Brno – budova E, suterén, 

tel.: 545 135 206, e-mail: czv@mendelu.cz, 
www.icv.mendelu.cz 

Zahradnická fakulta MZLU se sídlem v Lednici
Valtická 337, 691 44  Lednice, tel.: 519 367 220, 

e-mail: info@zf.mendelu.cz, www.zf.mendelu.cz  
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Ve dnech 8. až 12. července 2009 
se konala v areálu brněnského výsta-
viště BVV 20. katolická charismatic-
ká konference. Motto setkání bylo: 
„Vzchopte se, já jsem tu, nebojte 
se!“ (Mt 14,27). Byl zde rekordní 
počet účastníků asi 5.000 lidí. Jsem 
rád, že také z Horních Bojanovic se 
účastnilo jedno auto farníků.

Záštitu nad akcí převzal brněnský biskup Th 
Lic. Vojtěch Cikrle. Nejvíce účastníků bylo přítomno 
z Brna a Dolních Bojanovic. Jednalo se o akci duchov-
ního charakteru, určenou pro hnutí, ale i pro ostatní 
zájemce. Program konference byl tvořen přednáš-
kami, adorací, společnou modlitbou, bohoslužbami 
a dalším doprovodným programem.

Konference byla zahájena ve středu 8. července 
2009 v 19.00 hod. v katedrále na Petrově. Mši sva-
tou celebroval brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Areál 
výstaviště byl pro toto setkání výborným zázemím. 
V pavilonu F je konferenční sál, kde se uskutečnil 
hlavní program konference a také zde probíhala 
registrace účastníků. Kromě dospělých se zúčastlo i 
spousta dětí. Pro rodiče s malými dětmi byl dokonce 
v pavilonu F vyhrazen prostor s kobercem na hraní.

NABÍZÍME:
� Ověření kvality předem – náhled do jakéhokoli kurzu nezávazně a zdarma. 
��� První vyučující hodina je zdarma, placení kurzu probíhá po první vyučující 

hodině.
��� Věrnostní slevy.
��� V každém kurzu skupiny po 7-12 studentech.
��� Přátelskou a neformální atmosféru.
��� Učební materiály zahrnující všechny aspekty jazyka – výslovnost, mluvení, 

poslech, čtení, psaní, gramatiku a slovní zásobu. Součástí těchto učebních 
materiálů jsou také průběžné texty, podle kterých si studenti sami ověřují 
své znalosti a dovednosti.

��� Kurzy, které mají stanovený program s danou vstupní a výstupní úrovní.
��� Na konci každého stupně pokročilosti (stupně pokročilosti jsou určeny 

Evropskou unií) možnost zkušebně absolvovat test dle mezinárodně uznané 
Cambridge zkoušky KET nebo PET (podle příslušné úrovně).

��� Školní knihovnu anglické beletrie k dispozici zdarma.

ANGLICKÝ JAZYK VELKÉ BÍLOVICE
www.ajvb.unas.cz

Kurzy angličtiny již od roku 2002

DOCHÁZKOVÉ KURZY:
Tabulka pokročilostí:
Stupnice kurzů            Úroveň      Cambrid.        Den a čas výuky
            dle EU       zkoušky 

Začátečník (Elementary) A1     ------ st  18:00 – 19:30
Mírně pokročilý  A2 KET po 17:00 – 18:30
(Pre-Intermediate)   po 19:00 -  20:00
Středně pokročilý (Intermediate) B1 PET čt 17:00 – 18:30
Výše středně pokročilý  
(Upper-Intermediate) B2 FCE út 19:00 – 20:30

KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test), FCE (First Certifi cate in 
English)
-  zkoušky Cambridge
A1, A2, B1, B2 – úroveň znalostí dle Společného evropského referenčního rám-
ce pro jazyky

Kurzy probíhají od druhé poloviny září do první poloviny června.

PŘÍPRAVA NA STÁTNÍ MATURITU:

 Mírně/středně pokročilý (Pre-Intermediate/Intermediate)  pátek 17:00 – 18:30

Kurz je vhodný pro studenty 3. a 4. ročníku gymnázií a středních odborných škol; 
je pečlivě připraven, má stanovený učební plán odpovídající požadavkům státní 
maturity.

FIREMNÍ VÝUKA:
Firemní výuka je pečlivě připravována v těsné spolupráci s klienty tak, aby maxi-
málně vyhovovala obsahem i formou. Nabízíme pravidelnou výuku na pracoviš-
tích i individuální kurzy.

JAK SE PŘIHLÁSIT:
Kontaktujte nás (kdykoli od 24. 8. 2009) e-mailem ajvb@seznam.cz nebo tele-
fonicky na tel. 776 720 010 a domluvte si termín vstupního pohovoru, který 
Vám bude vyhovovat. 
Na základě písemného testu (netýká se úplných začátečníků) Vám doporučíme 
typ kurzu, který bude nejvíce odpovídat Vašim požadavkům a pokročilosti.
Vstupní konzultace a otestování pokročilosti je u nás zdarma.
Můžete se také podívat na učební materiály, prohlédnout si učebnice a seznámit 
se se studijním plánem každého kurzu. 

Podrobnější informace o studiu získáte na: www.ajvb.unas.cz

Brněnská katedrála sv. Petra a Pavla 
na Petrově. Foto: Archiv

BRNĚNSKÝ PETROV 
hostil

KATOLICKOU 
CHARISMATICKOU 

KONFERENCI
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Jednou z nenápadných prázdninových farních akcí, která ale určitě přinese velké 
plody, bylo soustředění schóly mládeže. V pondělí 10. srpna se sebralo 18 zapálených 
mladých muzikantů a zpěváků a společně vyrazilo směrem Tvarožná (kousek od Slav-
kova).

Ihned po příjezdu to začalo: třídenní intenzivní muzicírování, zkoušení písniček 
nových i opakování již osvědčených hitů. Hudební nástroje (kytary, klávesy, fl étny, hous-
ličky, bubínky) i hlasivky se činily, co mohly! Pamatovalo se i na oddech (zábavné hry na 
farní zahradě), na DOBRODRUŽSTVÍ (tajuplná noční stezka odvahy), a dokonce i na práci 
(sečení farní zahrady). 

Během soustředění se též defi nitivně ustanovil název tohoto tělesa - dle jednoho hitu 
(který rozhodně musíte slyšet!!) pro budoucnost název „Boží děcka“! Těšte se tedy, farní-
ci pavlovičtí, na to, co pro vás „Boží děcka“ na svém krásném soustředění připravila!

PS: Jako nezávislý pozorovatel a příležitostný spoluhráč mohu potvrdit, že pavlovické děti 
jsou velmi hudebně nadané. A pokud vytrvají, určitě se máte na co těšit!

Petr Balát, bohoslovec

Dne 1. srpna 2009 se stal no-
vým hustopečským děkanem 
Mgr. Pavel Kafka, rodák z Tře-
bíče. Předtím působil sedm let v 
Kunštátu na Moravě. Má 35 let 
a bude nejmladší kněz děkan-
ství. Bývalý děkan Mgr. Pavel 
Bublan odchází do Moravského 
Krumlova, kde bude vykonávat 
taktéž službu děkana.

Tradičně je zajištěn program 
pro děti od 4 let. Dětská odpolední 
konference probíhala v pavilonu G1, 
kde byl připraven pro děti paralelní 
program: dovádění ve skákacím hra-
du, malování a vyprávění pod dohle-
dem skupinky dobrovolníků. Každé 
odpoledne se děti mohly zúčastnit 
divadelního představení.

Ve čtvrtek večer se uskutečnil 
v pavilonu F recitál Slávka Klecan-
dra a skupiny Oboroh. Koncert byl 
přístupný i veřejnosti. V pavilonu 
G1 současně probíhalo posezení 
s přáteli u cimbálu s ochutnávkou 
moravských vín. Večerem provázela 
známá Varmužova cimbálová muzi-
ka ze Svatobořic - Mistřína.

Na páteční večer byly připrave-
ny paralelní programy na různých 
místech v Brně. Účastníci měli celou 
řadu možností vybrat si z bohaté 
nabídky přednášek. Přednášely zná-
mé osobnosti: Th. Dr. Kateřina Lach-
manová, P. Th. Dr. Vojtěch Kodet, P. 
Th.Dr. Aleš Opatrný, Ph. Dr. Josef 
Zeman, Ing. Stanislav Juránek, Mgr. 
Jiří Černý, Mgr. Veronika Barátová, 
Mgr. Hana Pinknerová. Mše svaté 
sloužili: P.Th.Dr. Michael Slavík, P. 
Vojtěch Šíma, P. Adrián Zemek a P. 
Petr Karas, farář z Dolních Bojano-
vic, který tuto konferenci každoroč-
ně organizuje. 

Konference byla zakončena v 
neděli 12. července 2009 mší sva-
tou. Pro ty, kteří se nemohli přímo 
zúčastnit konference, byl připraven 
přímý přenos bohoslužeb prostřed-
nictvím televize NOE a rádia PRO-
GLAS.

O zdárný průběh akce se stara-
la spousta ochotných dobrovolníků. 
Ohlas byl velký a především i z řad 
široké veřejnosti pozitivní. Všechno 
probíhalo v přátelském a srdečném 
ovzduší, lidé byli nadšeni, milost 
Boží tam proudila. Byl to velmi silný 
duchovní zážitek, potkat se s tak 
velkým počtem účastníků, kteří mají 
zájem setkat se s Bohem, vzájem-
ně se povzbudit ve víře a prožít Boží 
působení ve svém životě. 

Účast na přednáškách nám 
pomohla prohloubit víru. Věřit zna-
mená obrátit se na Boha, spoleh-
nout se na něho. Bůh přichází do 
našeho života a nabízí nám vše, co 
je potřebné pro život každého člově-
ka. Už se těším na příští rok, kdy se 
bude Katolická charismatická kon-
ference konat opět v Brně.

P. Mgr. Petr Papoušek

Boží děcka jsou tady!

Kdo (si) hraje, nezlobí ... Foto: Archiv farnosti V. Pavlovice

Bohoslovec 
na praxi v naší 

farnosti
Letos o prázdninách navštíví naši 
farnost bohoslovec 4. ročníku teolo-
gie Petr Balát z Čejkovic, který zde 
bude konat praxi. Po dokončení Teo-
logické fakulty a roční jáhenské pra-
xi by měl být vysvěcen na kněze.  

P. Mgr. Petr Papoušek
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Kouzelná atmosféra, 
stovky návštěvníků a 
krásné moravské pís-
ničky v podání mužác-
kých sborů z Velkých 
Pavlovic, Vrbice, Březí 
a Ladné. To vše čekalo 
návštěvníky premiéro-
vého předhodovního 
zpívání pod rozhlednou 
Slunečná, v předve-
čer velkopavlovických 
hodovních slavností. 
Návštěvníkům se dále 
představila cimbálová 
muzika Vojara, zpěvač-
ka Liduška Malhocká 
a děvčata ze ZUŠ. 
K vydařené akci velkou 
měrou přispělo nád-
herné počasí a pohled 
na slunce zapadající 
za krásnou vinorodou 

Jednou z aktivit Sboru znalců a lekto-
rů slováckého verbuňku je soutěžní pře-
hlídka dětských verbířů Slovácka. Na 
zasedání sboru v březnu 2007 v NÚLK ve 
Strážnici bylo jednohlasně doporučeno a 
odsouhlaseno, že se vrcholnou národní 
přehlídkou stane soutěž v rámci Meziná-
rodního dětského festivalu Kunovské 
léto, kde se jeho pořadatelé věnovali 
celých 13 let regionální soutěži v dětském 
verbuňku.

Interpret musí být nejen dobrý taneč-
ník, ale i výborný zpěvák, který nejenže 
dobře intonuje, ale také zvládá dialekt 
svého regionu. Musí mít také dobrou 
paměť a přesvědčit okolí širokými zna-
lostmi repertoáru písní. Pohyb každého 
verbíře musí být osobitý se značnou mírou 
náročnosti, množstvím, pestrostí, návaz-
ností a adekvátní úrovní tanečních prvků 
a fi gur, kterým říkáme cifry.

U verbuňku se hodnotí následující:

Předzpěv - 0-3 body 
Tanec, pomalá část - 0-6 bodů 
Tanec, rychlá část - 0-8 bodů 
Celkový dojem, vzhled - 0-3 body
Verbíř může tedy získat maximálně 20 
bodů

Letošní národní fi nále proběhlo 
20. června 2009 v kulturním domě v 
Uherském Hradišti. Z oblastních kol do 
něj postoupila dobrá třicítka nejlepších 
malých verbířů, která byla podle věku roz-
dělena do tří věkových kategorií. Chlapce 
při jejich vystoupení doprovázela cimbálo-
vá muzika Mladí Burčáci z Míkovic s pri-
mášem Zdeňkem Staškem.

Bylo se opět na co dívat. Překrásné 
kroje, nádherné písně, výborná hudba a 
skvělé výkony všech chlapců vytvořily zna-
menitou atmosféru celé soutěže. Jako v 
loňském roce i letos postoupil do národ-

KULTURA ..............................................KULTURA ..............................................

ního fi nále patnáctiletý 
Vít Loveček z Velkých 
Pavlovic s verbuňkem 
„Jak ten ptáček pěkně 
zpívá“ a jako loni i letos 
v nejstarší kategorii 
chlapců nenašel přemožitele a zvítězil. Vítek měl z vítězství velkou radost, vždyť konku-
rence byla opravdu veliká.

Za vítězstvím jsou hodiny poctivého tréninku v národopisném souboru Břeclavánek. 
Velkou zásluhu na opakovaném úspěchu má i Vítkův učitel Jan Huňař z Břeclavi, který 
se chlapcům z Břeclavánku maximálně věnuje. Odměnou vítězům všech tří kategorií je 
vystoupení ve Strážnici na soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.

Vítězové jednotlivých kategorií:

Chlapci do 10 let:   Lukáš Balajka z Modré 
Chlapci do 12 let:   Martin Vašulka z Kyjova 
Chlapci do 15 let:   Vít Loveček z Velkých Pavlovic

Dne 25. listopadu 2005 prohlásil generální ředi-
tel UNESCO Koïchiro Matsuura slovácký verbuňk za 
Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví 
lidstva. Slovácký verbuňk se tak stal první oceněnou 
nemateriální památkou naší země a zařadil se mezi 
devadesát prohlášených fenoménů z celého světa. 
Tanec byl oceněn pro svou vysokou uměleckou úro-
veň a byl označen za výraz kulturní identity celé oblas-
ti Slovácka.

Vítek Loveček - VERBÍŘ s velkým “V” ... 
Foto: Archiv rodiny Lovečkovy

Vítkovi srdečně blahopřejeme 

k obdivuhodnému vítězství a 

přejeme spousty dalších nejen 

tanečních úspěchů!

Ani na Předhodovém zpívání nesměla chybět májka 
– tradiční symbol hodů.
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Starobylé město Dolní Kounice připravilo 
pro milovníky vážné hudby nevšední zážitek. 
Pod záštitou Primátora statutárního města 
Brna Romana Onderky a starosty města Dolní 
Kounice Karla Zalaby se v prostorách maje-
státné zříceniny kláštera Rosa coeli pod širým 
nebem uskutečnilo provedení vokálně instru-
mentálního hudebního díla Antonína Dvořá-
ka Svatební košile, kantáta op. 69 pro sóla, 
sbor a Symfonický orchestr na slova Karla 
Jaromíra Erbena.

Pod dirigentskou taktovkou Tomáše Krej-
čího brněnští symfonikové doprovázeli sólisty 
Hanu Škarkovou, Richarda Samka, Martina 
Štolbu, Mátlův akademický sbor a pěvecký 
sbor Uměleckého sdružení Virtuosi di Miku-
lov se sbormistryní Zuzanou Pirnerovou. 

Premiéra díla v tomto obsazení se konala 
3. června letošního roku ve vyprodaném sále 
Besedního domu v Brně. Zcela zaplněné velké 
hradní nádvoří hradu Špilberk v Brně tleskalo 
umělcům 19. srpna.

Dalšího provedení tohoto výjimečného 
díla má možnost veřejnost shlédnout na zaha-

krajinu, vytvořilo úchvatný zážitek pro všechny návštěvníky akce. 
Sázka na netradiční místo akci prospěla, místní Presúzní sbor, 
spolupořadatel akce, stačil ještě před zahájením akce postavit 
u rozhledny i hodovní máj.

Ing. Pavel Procházka

Zapadající slunce, nebe plné červnáků, tóny cimbálu, 
libozvučná melodie houslí a lidové písně v podání 

Lidušky Malhocké donutily všechny přítomné zpomalit 
a užít si do sytosti krásné předhodovní atmosféry ... 

Fota: Milán Pecka

Barunka Grůzová a Liduška Procingerová 
jsou i navzdory svému mládí zpěvačky s velkým Z!

jovacím koncertu Mezinárodního festivalu 
pěveckých sborů Kampanila 2009 v pátek 
4. září v Rajské zahradě mikulovského gym-
názia. 

Samotná prvá premiéra Dvořákových 
Svatebních košil se konala v roce 1885 v Plz-
ni. Antonín Dvořák se zde obrátil k literárnímu 
dílu Karla Jaromíra Erbena, z jehož „Kytice“ si 
vybral baladu „Svatební košile“. Zhudebně-
ní Erbenovi balady se vyznačuje absolutním 
pochopením textu a dokonalým splynutím 
s verši v jedinečný celek. Skladba bezesporu 
patří k vrcholným kreacím skladatelovy geni-
ality.

Poslední takt, pokleslá taktovka a dirigent 
se v pokoře sklání před výkonem umělců. 
Nastal čas bouřlivých ovací ve velebném pro-
storu romantického kláštera Rosa coeli. Mezi 
nadšenými vyznavači tohoto zpěvného textu a 
hudby je i skupina občanů z Velkých Pavlovic. 

Náš umělecký i vizuální zážitek je umoc-
něn vědomím, že na provedení Dvořákovy 
kantáty se významně podíleli i umělci z našeho 
města: zpěváci Ivana Hejlová, Marie Frýber-

tová, Marie Švástová, Martin Otáhal, Josef 
Švásta a Petr Kadlec. Tito zpěváci jsou kme-
novými sboristy, ale i sólisty pěveckého sboru 
Uměleckého sdružení Virtuosi di Mikulov.

Profesionální přístup a umělecký projev 
našich zpěváků vysoce hodnotí sbormistryně 
sdružení Zuzana Pirnerová ve videoreportáži 
Miroslav Grégra, pořízené při křtu prvního CD 
Virtuosi di Mikulov ve výtvarném sále radnice 
Velké Pavlovice.

Je potěšitelné, že nahrávka tohoto CD 
byla rovněž pořízena v tomto sále. Pěvecký 
sbor Uměleckého sdružení Virtuosi di Mikulov 
umělecky vystupuje nejen v České republice, 
ale slaví úspěchy i v zahraničí.

Na závěr je možno poděkovat šesti-
ci našich zpěváků za velkou píli, se kterou 
se dokázali prosadit v tak kvalitním sboru, 
jakým bezesporu Virtuosi di Mikulov je. Na 
zpěváky, kteří vystupují i v cizině může být 
naše město právem hrdé. 

Miroslav Grégr

Objetí kamenných mystických stěn kláštera Porta coeli vypínajících se do temnoty teplé letní noci vytvořilo 
fantastickou atmosféru, jež se všem přítomných dostala hluboko pod kůži... Fota: Miroslav Grégr
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ností na přední místo kulturního 
života i regionu.

Slavností úrody a vinařství, 
tvořenou s vědomím hodnot duše 
kraje, jeho jedinečnosti a s přáním potěšit 
a zaujmout návštěvníky jakéhokoliv věku, 
je Velkopavlovické vinobraní, které se díky 
své jedinečné a neopakovatelné atmosfé-
ře, bohatému kulturnímu programu a dobré 
náladě stalo jednou z nejvýznamnějších 
kulturních, společenských i folklórních 
událostí, která je již opět několik let neod-
myslitelně spojena se životem města.

Celý program je postaven na prezentaci 
typické pro náš region – tedy jak v umění, 
tak i ve vinařství. Bývá hodnotný a přitom i 
stylový, věnovaný všem generacím nejširší 

veřejnosti. V progra-
mu nechybí vystou-
pení snad žádného z 
domácích souborů, 
obohacen je o blo-
ky i jiných žánrů s 
pozvanými hosty a 
soubory.

ZJISTÍTE, ŽE …
Slavnosti jsou 

zpravidla zahajová-
ny kulturním pás-
mem již v pátečních 
podvečerních hodi-
nách prvního víken-
du měsíce září. Dru-

hého dne jsou brány vinobraní otevřeny 
široké veřejnosti od ranních hodin a co se 
týče programu, je vždy z čeho vybírat. 

Pestrá nabídka kulturních vystoupení 
se nese v duchu tradic, folklóru, dechové 
i cimbálové hudby, zpěvu a divadla. Zpes-
třením programu bývá jarmark lidových 
řemesel, turistický vláček s příjemnou 
vyjížďkou po městě i jeho okolí, jezdecký 
den, jízdy v koňských bryčkách, hry a sou-
těže pro děti. 

Chybět nemůže bohatá nadílka burčá-
ků a vín místních vinařů, k vidění je nádhe-
ra lidových krojů. Po slavnostním zahájení 
vyjíždí do ulic města početný průvod kro-
jované chasy, dětské drobotiny, ženáčů i 
vdaných paní v lidových krojích, doprová-
zený koňskými povozy a dechovkou. 

Stěžejním bodem celého vinobraní 
bývá divadelní ztvárnění tradičního vinař-
ského zvyku „zarážení hory“ v podání 
místních ochotníků a krojované chasy. 
Hraje se, zpívá, tančí a ochutnává až do 
brzkých ranních hodin. Odměnou všem 
zúčastněným bývají krásná vystoupení, 
která s sebou nesou i bohaté kulturní 
zážitky, dobrou pohodu a veselou náladu.

Dagmar Švástová

Tato oslava úrody vinař-
ství a umění měla ve vývo-
ji kulturního života města 
poměrně pohnutý osud. 

Na přelomu století patřila k 
tradičním pilířům společenského 

a duchovního života. V období války měli 
lidé jiné starosti a doba těsně po skončení 
války, ze které pochází i obrazová repor-
táž, byla ve znamení jisté euforie. Později 
komunistický režim, tak jako mnoho dal-
ších svátků spojených s křesťanskými tra-
dicemi, slavnosti vinobraní udusil. Až v 80. 
letech minulého století došlo k několika 
pokusům o obnovení a teprve od roku 
2003 se může hovořit o opětovném ožive-
ní tradice, ba přímo o vynesení těchto slav-
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Od 1. srpna letošního roku, kdy dlouholetá vedoucí Ludmila Plhalová 
odešla do důchodu, má Městská knihovna Velké Pavlovice novou kni-
hovnici, kterou je Mgr. Dana Růžičková. Protože do současného zpra-
vodaje odevzdala knihovna řadu příspěvků, oslovila redakce zpravoda-
je novou vedoucí s několika otázkami.

1. Můžete říct něco o sobě?
 Vystudovala jsem obor knihovnictví na UK v Praze a řadu let jsem 

v knihovně pracovala. Bydlím v Břeclavi, ale velkopavlovický region 
dobře znám z doby, kdy jsem v rámci dřívějšího zaměstnání na úřa-
du práce spolupracovala s městskými a obecními úřady i fi rmami 
v regionu. Mám dva dospělé syny, jeden je kriminálním komisařem a 
druhý učí cizí jazyky na střední škole a také je cimbalistou v Břecla-
vanu. Četba, literatura a práce s knížkami jsou mou největší zálibou, 
skutečným koníčkem. Mohu proto mluvit skutečně o štěstí, že se mi 
podařilo získat zaměstnání v městské knihovně. Snad to v budoucnu 
ocení také naši čtenáři.

2. Co se Vám v knihovně od začátku líbí?
 Městská knihovna ve Velkých Pavlovicích má krásné prostředí, a to 

nejenom pro zaměstnance, ale určitě se zde dobře cítí čtenáři i dal-
ší návštěvníci. Paní Plhalová při nákupech knih velmi dobře znala 
vkus svých čtenářů a ti najdou v knihovně téměř všechny součas-
né oblíbené autory. Knihy jsou ve vzorném pořádku, skvěle funguje 
meziknihovní výpůjční služba, spolupráce se základní školou, péče o 
programy kina, veřejný internet i spolupráce s TIC.

3. Čemu jste se věnovali o prázdninách?
 Při předávání knihovny proběhla revize knih, takže knihovní fond je 

naprosto v pořádku. Předchozí knihovnici se podařilo získat dotaci 
Ministerstva kultury ČR na nákup nového software používaného kni-
hovnou, který se jmenuje Clavius. Ten byl v knihovně zaveden v srpnu 
a umožňuje zdokonalit nejenom práci knihovníka a knihovny, ale tře-
ba také on-line komunikaci se čtenáři, kteří mají doma internet.

 V srpnu jsme také v knihovně uspořádali výstavku výtvarných prací 
dětí z mateřských škol. Obrázky dětí byly krásné a přinesly barevné 
letní oživení naší knihovny. Čtenářům knihovny i všem návštěvníkům 
TIC se určitě líbily.

4. Co nového chce knihovna občanům nabídnout?
 Nabídka, kterou jsme s kolegyněmi připravily na poslední 4 měsíce 

letošního roku, je zveřejněna právě v tomto čísle zpravodaje. Snažily 
jsme se vyjít vstříc nejen čtenářům, ale všem obyvatelům Velkých 
Pavlovic. Připravily jsme akce na každý měsíc, v říjnu je vypsán Týden 
knihoven, proto je akcí více. Nabízíme všem zájemcům, aby využili 
připravované vzdělávací programy. Návrh jsme zpracovaly na zákla-
dě názorů občanů Velkých Pavlovic, se kterými jsme měly možnost si 
popovídat o prázdninách.

 Proto jsme připravily také krátkou anketu formou dotazníku, ve které 
se ptáme na názory a návrhy všech obyvatel města.

 Sama za sebe bych si moc přála, aby si děti i dospělí našli cestu do 
městské knihovny za kulturními zážitky, za vzděláváním a dobrými 
knihami stejně, jako si turisté zvykli využívat služeb TIC.

z Městské knihovny ve Velkých Pavlovicích ...

Město Velké Pavlovice 
a městská knihovna 

vyhlašují na začátek školního roku 
literární soutěž pro žáky 

a studenty ve věku od 7 do 15 let.

Vzhledem k tomu, že kniha „Babička“ 
od Boženy Němcové  je zařazena mezi 12 
nejoblíbenějších knih v České republice, 
zvolili jsme také my pro soutěž téma „Moje 
babička“ (dědečkům se omlouváme).

Mladí autoři povídek, pohádek, vyprávění, 
popisů či charakteristik budou hodnoceni ve 
2 věkových kategoriích, a to od 7 do 10 let a 
pak od 11 do 15 let. Uvítáme také výtvarnou 
výzdobu či doplnění příspěvků.

Literární práce dětí v rozsahu 1 až 5 stran 
prosíme odevzdat v Městské knihovně Velké 
Pavlovice do 10. října 2009.

První tři místa v obou kategoriích odměníme 
pěknými cenami, vítězné práce budou otištěny 
v příštím zpravodaji. Všechny příspěvky budou 
v rámci Týdne knihoven v říjnu 2009 vystaveny 
v městské knihovně.

Těšíme se na krásné 
příspěvky do soutěže!

Mgr. Dana Růžičková, 
MěK Velké Pavlovice

Literární soutěž pro děti

„Moje babička“
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1. Výpůjčky tzv. 
 „zvukových kazet“
 Městská knihovna Velké Pavlovice 

zprostředkuje výpůjčky tzv. „zvuko-
vých knih“. Jsou to celé nahrané 
texty knih namluvené známými 
herci. Na 4 týdny zdarma si lze 
vypůjčit nahrávky na magnetofono-
vých kazetách nebo CD nosičích. 
Pokud mají čtenáři doma počítač, 
může knihovnice nahrávku přenést  
také prostřednictvím UPC disku.

 Tato služba je vhodná pro starší 
občany, kteří mají potíže se zra-
kem nebo třeba poruchy spánku, 
pro dlouhodobě nemocné čtenáře, 
které již četba příliš zatěžuje. Ale 
také vlastně pro všechny čtenáře 
knihovny, kteří by chtěli při posle-
chu nahrávek odpočívat.

 Z regionální knihovny můžeme 
zprostředkovat 700 děl nahraných 
na magnetofonových kazetách a 
300 knih na CD nosičích.

 Seznam je k dispozici v Městské 
knihovně Velké Pavlovice.

2. Doručování knih 
 do domu
 Městská knihovna nabízí starším 

občanům města Velké Pavlovice 
bezplatnou donášku a výměnu 
knih přímo do domu čtenáře, na 
domácí trvalou adresu.

 Službu nabízíme pro občany, kte-
ří nemohou do knihovny sami ze 
zdravotních důvodů docházet. 
Všichni zájemci si mohou službu 
v knihovně objednat také prostřed-
nictvím rodinných příslušníků.

 Obě nové služby pro čtenáře si 
můžete objednat osobně v Měst-
ské knihovně Velké Pavlovice 
nebo na podatelně Městského 
úřadu Velké Pavlovice, telefonic-
ky na čísle 519 428 149, popřípa-
dě elektronicky na adrese ruzic-
kova@velke-pavlovice.cz.

Mgr. Dana Růžičková, 
MěK Velké Pavlovice

městské knihovny

MěK Velké Pavlovice 

Akce a aktivity pro občany města 
 ve 2. pololetí 2009

Září 2009
� Literární soutěž pro děti a stu-

denty od 7 do 15 let v rámci zahá-
jení školního roku na téma „Moje 
babička“. Vyhlášení a podmínky 
soutěže jsou zveřejněny v tomto 
čísle zpravodaje.

Termín uzavření soutěže: 10. října 2009

Informace o organizaci a podmínkách 
soutěže jsou také zveřejněny na webo-
vých stránkách města a vyvěšeny na letá-
cích knihovny.

Říjen 2009 
– Týden knihoven

��� Veselé „Dýňobraní“ spojené s 
výstavkou osvětlených dýní na 
dvorku městské knihovny, pro 
děti mateřské a základní školy a 
jejich rodiče.

Termín akce: 2. října 2009

Informace o organizaci a podmínkách 
akce budou zveřejněny na webových 
stránkách města, vyvěšeny na letácích 
knihovny a vyhlášeny městským rozhla-
sem. Letáčky budou rozdány v mateřské 
a základní škole.

��� Vyhodnocení literární soutěže 
pro děti. Výstavka soutěžních 
prací v Městské knihovně Velké 
Pavlovice.

Termín odevzdání prací: 10. října 2009
Termín vyhodnocení a ocenění prací: 
15. října 2009
Termín konání výstavky: 
15. října až 15. listopadu 2009

��� Prodej knih vyřazených z Měst-
ské knihovny Velké Pavlovice. 
Burza knih občanů.

Prodej knih, včetně zamluvených, se 
uskuteční ve dnech 15., 16. a 17. října 
2009 na Městském úřadu Velké Pavlo-
vice.

O předání knih pro burzu se mohou obča-
né dohodnout v Městské knihovně Velké 
Pavlovice pokud mají zájem nabídnout 
k prodeji své nepotřebné knihy.

��� Výstava amatérských fotografi í 

čtenářů a ostatních občanů měs-
ta na téma – „Nejhezčí záběry z 
dovolených a cestování“.

Termín odevzdání fotografi í: 
20. října 2009

Informace o organizaci a podmínkách 
výstavy budou zveřejněny na webových 
stránkách města, vyvěšeny na letácích 
knihovny a vyhlášeny městským rozhla-
sem.

Listopad 2009
��� Setkání s cestovatelem a spiso-

vatelem Jiřím Márou. Cestovatel 
Jiří Mára je autorem cestopisů, 
přispívá fotografi emi i repor-
tážemi do geografi ckých perio-
dik, včetně National Geographic 
(cesty např. do Polynésie, Aus-
trálie, na Nový Zéland a Galapá-
gy). Cestuje se synem upoutaným 
na invalidní vozík, smyslem je 
překonat postižení, které zasáhlo 
celou rodinu.

 Beseda je doplněna promítáním 
fi lmů a fotografi í, je vhodná na 
jedné straně pro všechny milov-
níky cestování a exotiky, na dru-
hé straně pro všechny občany, 
kteří se chtějí setkat s lidmi, jež 
dokáží překonávat své hendike-
py.

Termín konání besedy: bude dohodnut 
podle možností spisovatele v posledním 
týdnu listopadu 2009.

Informace o konání besedy budou zve-
řejněny na webových stránkách města, 
vyvěšeny na letácích knihovny a vyhláše-
ny městským rozhlasem.

Prosinec 2009
��� Výstava vánočních perníčků v 

prostorách městské knihovny, 
spojená s jejich ochutnávkou pro 
návštěvníky knihovny.

Pečivo budeme vybírat pro výstavku 
v týdnu od 14. do 18. prosince 2009, 
vystavené perníčky nabídneme čtenářům 
ke snězení počátkem nového roku.

Mgr. Dana Růžičková,
 MěK Velké Pavlovice
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT, NABÍDKA JE VÍCE NEŽ BOHATÁ!

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

Jihomoravské obce Velké Pavlovice, 
Němčičky, Bořetice, Vrbice a Kobylí

Vás srdečně zvou na

II. ročník  
PUTOVÁNÍ 

ZA BURČÁKEM
DO MODRÝCH 

HOR

Putování je vhodné 
pro cyklisty i pro pěší.

POZOR!!! 
Trasa je obousměrná!!

 Na trasu se můžete připojit 
v kterémkoliv razítkovacím 

místě!!!

Sobota 12. 9. 2009

START - od 9.00 do 16.00 hod. 
(Velké Pavlovice – Nám. 9. května; 

Němčičky – Nádvoří kulturního 
domu; Bořetice – Obecní sklep; 

Vrbice – U presu; Kobylí – Muzeum)       

STARTOVACÍ BALÍČEK - 50,-Kč

Těšit se můžete na burčák a ochutnáv-
ky vín. Na razítkovacích místech vám 

budou nabízeny krajové speciality 
- přesňáky, trdelníky, chleby se škvar-

kovou pomazánkou a mnohé další.
Na trase najdete v souladu s tradicí 

také otevřené vinné sklepy! 

K návštěvě Vás zvou dvě rozhledny 
po trase cyklostezky – ve Velkých 
Pavlovicích a Bořeticích, vyhlídka 

u kaplička sv. Antonína Paduánského 
v Němčičkách.

Ke zhlédnutí budou unikátní pís-
kovcové sklepy ve Vrbici s novým 
větrným mlýnem a muzeum, Velké 
Pavlovice zvou na prohlídku farního 
sklepa, Kobylí na návštěvu muzea.

Doporučujeme ... 
ZARÁŽENÍ HORY 

Vrbice - začátek v 18.00 hod.
 

Více na www.modrehory.cz

Změna programu vyhrazena.

Kalendář kulturních akcí zpracovala 
Karolína Bártová & Věra Procingerová

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2009
Pátek 4. září 2009

18.00  „Rozhlédni se a poznávej“ vernisáž výstavy (sál radnice, otevřeno v sobotu a neděli od 10 do 17 hod.)
18.30  Slavnostní mše svatá (kostel)

scéna I / Za sokolovnou
20.00  HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou 
22.00  Presúzní sbor, netradiční cimbálka St. Medicimbal a jejich hosté...

Sobota 5. září 2009
scéna I / Za sokolovnou

  9.00  otevření bran
10.00  Na lidovú notečku / dětská cimbálová muzika a sólisté Leváránku
10.30  SADOVÁČEK / dětský folklórní soubor (Velké Pavlovice)
11.00  KORÁB / divadlo pro děti / interaktivní program
12.00  GUNNAR / skupina historického šermu
12.30  LEVÁRÁNEK / dětský folklórní soubor
13.00  SEXTBRASS / mládežnický dechový soubor (Velké Bílovice)
13.30  Dětská dechová hudba ZUŠ Velké Pavlovice
14.30  Slavnostní zahájení
15.00  Průvod městem / průvod doprovází dech. hudba LEGRÚTI / za sokolovnou hraje cimb. muzika 

KAPRIC
16.00  ZARÁŽENÍ HORY / scénické ztvárnění tradičního vinařského obřadu
17.00  VERBÍŘI SLOVÁCKA / mistři verbuňku ve všech regionálních variantách, program ÚLK Strážni-

ce a UNESCO za účasti více jak 40 verbířů
18.30  HORENKA / dechová hudba z Bořetic k poslechu i tanci
20.30  Karel HEGNER / populární zpěvák lidových písní se svou cimbálkou
21.00  HORENKA / taneční zábava s dechovou hudbou z Bořetic
21.30  Karel HEGNER / další vstup s lidovými písněmi
22.00  HORENKA / pokračování taneční zábavy 

scéna II / U sýpky
10.00  V HNÍZDĚ REJ / slovácká world music
11.30  PANENKA VYZUTÁ / alternativ world music
13.00  GRIMASA ČÁPA / funky, jazz, pop
14.00  Degustace I s Liborem NAZARČUKEM
14.30  COLORADO / country z jihu Moravy
15.30  Degustace II s Liborem NAZARČUKEM
16.00  ALL X / muzikálová show
17.00  HRDZA / slovenská world music
18.30  ČECHOMOR / world music
20.00  KOŇABOJ / moravská world music
21.30  NORTH BIG BAND / swing orchestra (Litvínov)

scéna III / Vinařské náměstíčko
...nabídka burčáků a vín, beseda u cimbálu s cimbálkou KAPRIC aj...
SPECIÁL: dech. hudba LEGRÚTI hraje od 16 do 18 hod. ve Vinařství BALOUN

dětský park Za sýpkou
Atrakce a kolotoče pro děti... 

od 14 hod.   Tomáš MATONOHA & Josef POLÁŠEK s E-ON Truck Show 
/ zábavný program a hry nejen pro děti...

areál Za cihelnou / nejen pro děti
Jezdecký den na ranči, výstava rádiově řízených modelů, lukostřelba, horkovzdušný balón a další...

 areál Na rozhledně “Slunečná”
10.00 až 14.00 hod.   Koncert Jarek LOKOS & Akustik Plus - FOLKISSIMO

Drobný program pro děti, občerstvení...

okružní jízda silničním vláčkem
Trasa se zastávkami: Za sokolovnou * Na rozhledně * U cihleny * U kostela 

(jízdné pro děti do 15 let zdarma, dospělí 20Kč)

exkurze do vinařských fi rem
VINIUM a.s. a Vinařství Radomil BALOUN / 10-18 hod. / od 16 hod. s dech. hudbou LEGRÚTI

... a k tomu všemu:
Řemeslný jarmark, staroslovanský tábor, jízdy koňskými bryčkami a silničním vláčkem, prohlídka kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, výstava obrazů, 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
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Pátek 11. září 2009 * ANDĚLÉ A DÉMONI
Thriller Andělé a démoni přichází z dílny týmu, který stál již u zrodu 
celosvětového hitu Šifra mistra Leonarda a připravil nyní divákům hit 

další. Příběh o oživení dávného tajné-
ho bratrstva, známého jako Ilumináti 
– nejmocnější tajné organizace v ději-
nách. Hrdina fi lmu Robert Langdon je 
pro Vatikán jedinou nadějí na záchra-
nu. Režie: Ron Howard; Záruka skvě-
lého zážitku – herci Tom Hanks, Ewan 
McGregor, Ayelet Zurer.
Novou sezónu v městském kině 
zahájíme skvělým fi lmem, o kterém 
dnes mluví všichni milovníci dobrých 
knih a dobrých fi lmů. V žebříčku TOP 
20 fi lmů podle návštěvnosti v České 
republice je tento fi lm na 15. místě.

Pátek 18. září 2009 * OPERACE DUNAJ
Film Operace Dunaj o polském tanku, který se v roce 1968 ztratil 
v jedné české vesnici otvírá s odvahou a humorem téma, které bylo 
dlouhá léta v naší společnosti „tabu“. Režie: Jacek Glomb pod super-
vizí Jiřího Menzela; Záruka skvělého zážitku – herci Eva Holubová, 
Jan Budař, Jaroslav Dušek, Rudolf Hrušínský ml., Jiří Menzel, Bole-
slav Polívka. Film jistě přivítají vyznavači Tankového praporu a Čer-
ných baronů. Krásným doporučením pro návštěvu kina je jistě i to, že 
polská armáda odmítla na projektu spolupracovat, údajně proto, že 
fi lm nevykresluje armádu v dobrém světle. V žebříčku TOP 20 fi lmů je 
tento fi lm na 10. místě.

Pátek 25. září 2009 * TRANSFORMERS. 
POMSTA PORAŽENÝCH.
Akční a dobrodružný druhý díl Transformers - Pomsta poražených 
přivádí zpět  mimozemské roboty měnící se v pozemská auta. Podle 
režisérova záměru mají být druzí Transformers akčnější, napínavěj-
ší a zábavnější. Znovu se setkáme s puberťákem Samem, hodnými 
Autoboty a zlými Deceptikony. Režie: Michael Bay; Záruka skvělého 
zážitku – herci Megan Fox, Isabel Lucas, Josh Duhamel, Shia LaBeouf, 
John Turturro, Hugo Weaving. Film pro milovníky sci-fi  a nevšedních 
fi lmových efektů dostává od diváků, kteří se zapojují do internetového 
bodování, značně vysoké hodnocení. Sami můžete posoudit, jak se 
režisérovi, tentokrát bez Stevena Spielberga, podařilo udržet vysokou 
laťku prvního dílu. V žebříčku TOP 20 fi lmů je tento fi lm na 9. místě.

Pátek 2. října 2009 * T.M.A.
Horor T.M.A. představuje rockového hudebníka a výtvarníka Marka, 
který se vrací do starého venkovského domu svého dětství a postupně 
odhaluje potlačené a zapomenuté děsivé tragédie, které se v domě 
kdysi odehrávaly. Režie: Juraj Herz; Záruka skvělého zážitku – meziná-
rodní herecké obsazení: Barbora Hrzánová, Lenka Krobotová, Zuzana 

Kronerová, Michal Dlouhý, Ivan Franěk, 
Andrej Hryc. Tímto hororem nabízíme 
v podzimní sezóně divákům zcela odliš-
ný snímek, který se podstatně vymyká 
tradicím komediálních či romantických 
fi lmů nebo thrillerů. Těšíme se, že tak 
potěšíme všechny skupiny diváků. 
Distributoři napsali, že klasik českého 
fi lmu Juraj Herz navazuje na žánr psy-
chologického hororu v duchu svého 
legendárního Spalovače mrtvol. Pokud 
čtete diskuzi na webu, můžete se dově-
dět, že diváci popisují fi lm jako „horor, 

při kterém se můžete i zasmát“. V žebříčku TOP 20 fi lmů je tento fi lm 
na 17. místě.

Pátek 9. října 2009 * NEDODRŽENÝ SLIB
Film Nedodržený slib vypráví drama skutečného osudu slovenského 
Žida Martina Friedmanna, talentovaného fotbalisty. Předkládá příběh 
mladého muže, který unikl smrti ne díky hrdinství, ale díky štěstí a fot-
balovému talentu. Touha po přežití jej často vede až k zapírání svého 
židovství. Režie: Jiří Chlumecký; Záruka skvělého zážitku – meziná-
rodní herecké obsazení: Zuzana Porubjaková, Viera Topinková, Pavel 
Kříž, Roman Luknár, Peter Oszlík, Filip Renč, Ivan Romančík, Ondřej 
Vetchý. Přesto, že se při česko-slovensko-americkém dramatu patr-
ně příliš nezasmějeme, diváci hodnotí fi lm jako jeden z nejvýznam-
nějších česko-slovenských počinů současných let. Některé kritiky ho 
také označili za nejlepší fi lm promítaný na letošním MFF v Karlových 
Varech. V žebříčku TOP 20 fi lmů je tento fi lm na 19. místě.

Pátek 16. října 2009 * COCO CHANEL
Životopisný fi lm Coco Chanel vypráví příběh mladé dívky ze sirotčince, 

kabaretní zpěvačky s příliš slabým hla-
sem, mladé švadleny, která opravuje 
lemy, rebelky, která boří všechny sou-
dobé konvence a obléká si košile svých 
milenců. Režie: Anne Fontain; Záruka 
skvělého zážitku – herci Emmanuelle 
Devos, Marie Gillain, Audrey Tautou, 
Alessandro Nivola. Snímek nepochyb-
ně nadchne celou generaci diváků, kte-
ří si historický vzestup módního salo-
nu pamatují, stejně jako současné divá-
ky, kteří světoznámé výrobky této fi rmy 
s nadšením kupují i dnes. V žebříčku 
TOP 20 fi lmů je tento fi lm na 12. místě.

Pátek 23. října 2009 * PROROCTVÍ
Mysteriózní thriller Proroctví odhaluje mrazivá tajemství dokumentu, 
který do schránky uložila studentka střední školy v roce 1959. Bude-
me sledovat zběsilý závod současné generace studentů s časem, 
aby zjistili, jakým katastrofi ckým proroctvím bude muset lidstvo čelit. 
Režie: Alex Proyas; Záruka skvělého zážitku – herci Rose Byrne, Lara 
Robinson, Nicolas Cage, Chandler Canterbury, Ben Mendelsohn. Sní-
mek Proroctví potěší všechny milovníky thrillerů autorů Dana Brow-
na, Mary Higgins Clarkové, Jefferyho Deavera či Jamese Pattersona. 
V žebříčku TOP 20 fi lmů je tento fi lm na 5. místě.

Pátek 30. října 2009 * PŘÍPAD NEVĚRNÉ 
KLÁRY
Film Případ nevěrné Kláry je krimikomedií na téma žárlivosti a intrik. 
Děj nás postupně přenese z Prahy do magického prostředí italských 
Benátek.  S mírně ironickým až cynickým podtextem ukazuje žárlivým 
partnerům, že pokud si najmou soukromého detektiva, může se i jim 
přihodit stejný případ jako podezíravému Lucovi. Režie: Roberto Faen-
za; Záruka skvělého zážitku – mezinárodní herecké obsazení: Zuzana 
Fialová, Anna Geislerová, Laura Chiatti, Pavlína Němcová, Dorota Nvo-
tová, Iain Glen, Claudio Santamaria, Miroslav Šimůnek. Vybrali jsme 
k podzimnímu promítání tento italsko-český fi lm pro všechny milovní-
ky knih Michala Viewegha s vědomím všech dosavadních zhlédnutých 
skvělých vieweghovských fi lmů počínaje Báječnými léty pod psa a kon-
če třeba slavnými Účastníky zájezdu.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Program kina zpracovala Mgr. Dana Růžičková

Program Městského kina Velké Pavlovice
ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2009
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Putovní pohár z noční soutěže si odvezlo 
družstvo z Pasohlávek

V sobotu 18. července 2009 se do Velkých Pavlovice sjely dvě desítky hasič-
ských družstev, které se rozhodly vstoupit do náročného nočního boje o Putovní 
pohár starosty Města Velké Pavlovice.

Noční klání sice již tradičně celý den ohrožoval déšť, ale navečer se počasí 
umoudřilo a tak mohla ve 21.30 hodin soutěž začít. 

První na startu bylo domácí velkopavlovické mužstvo, které zaběhlo požární 
útok v čase 20.90 vteřin. Družstvo SDH Kobylí jako druhé na startu předvedlo útok 
již pod 20 vteřin a také družstvo SDH Pasohlávky, startující na 6. příčce nenechalo 
nic náhodě.

Mistřínské družstvo z Hodonínska nám ukázalo útok za 19.61 vteřin. SDH Mis-
třín i SDH Kobylí si poháry v mužské kategorii vybojovali již při prvních pokusech. 
Ve druhém se zlepšilo družstvo z Pasohlávek (z 19.78 na 18.96 vteřin) a soutěž 
vyhrálo. 

Mezi muži se ukázaly i ženy. Ze čtyř družstev byly nejlepší holky z Lanžhota, s 
časem 25.41 vteřin, druhé místo obsadila děvčata z Kobylí a třetí z Hovoran.

Děvčata měla ve Velkých Pavlovicích těžké podmínky. Terén byl rozmáčený a 
navíc musela oproti standardním pravidlům běžet se třemi hadicemi „B“. Běžně běží 
pouze se dvěmi.  

SPOLKY A KONÍČKY ............................SPOLKY A KONÍČKY ............................

Výsledková tabulka soutěže – kategorie MUŽI

Pořadí Družstvo                                               1. pokus                  2. pokus

 1. SDH Pasohlávky 19.78 18.96
 2. SDH Mistřín    19.61 21.26
 3. SDH Kobylí    19.72 19.97
 4. SDH Prušánky   20.14 20.59
 5. SDH Poštorná „A“       20.46 20.15
 6. DHZ Voderady (SK) N            N 20.47
 7. SDH Milovice   21.07 20.64
 8. SDH Velké Pavlovice   20.90     N
 9. SDH Horní Bojanovice          N 21.16
 10. SDH Poštorná „B“   22.88 23.06
 11. SDH Lanžhot  34.68     34.68 24.22
 12. SDH Moutnice   24.56 24.22
 13. SDH Čejkovice   28.63     N
 14. SDH Brumovice 70.49 40.30
 15. SDH Nové Mlýny     N     N
 15. SDH Tvrdonice       N     N
                                                      

Výsledková tabulka soutěže – kategorie ŽENY 

Pořadí Družstvo                                              1. pokus                   2. pokus

 1. SDH Lanžhot 25.41 27.64
 2. SDH Kobylí 27.54 26.71
 3. SDH Hovorany     N 27.99
 4. SDH Poštorná 37.61     N

Od 24. června do 16. července 2009 
vyjížděli čerpáci z Velkých Pavlovic sedmkrát 
čerpat vodu, většinou ze zatopených sklepů.

Vodu, kterou přinesly v minulých měsících 
přívalové deště, bylo nutné odčerpávat v Boře-
ticích, Kobylí, ale také doma ve Velkých Pavlo-
vicích. Někteří hasiči už si nepřipadali ani jako 
hasiči, ale spíše jako oni „čerpáci“.

Vlna zásahů s nepříjemnou velkou vodou, 
donutila hasiče zakoupit menší elektrické kalo-
vé čerpadlo, které je schopno odsávat hladinu 
vody do 2 centimetrů a má nižší průtok než 
velká čerpadla. Poučili se z toho, že nemohli 
pomoci lidem, kteří měli zatopeny sklepy jen 
„decentně“.

Velkopavlovičtí hasiči jsou na podobné udá-
losti připravení. Za posledních deset let se čer-
padly vybavili víc než dokonale.

Do roku 2000  měli pouze 20 let staré čer-
padlo PPS 12. Tyto čerpadla jsou nezmaři a tak 
si je hasiči drží, i když se už moc nepoužívají. 
Dovedou odčerpat až 1.200 litrů vody za minu-
tu. Právě s těmito čerpadly se po velkých úpra-
vách běhá na požárních soutěžích.

Protože se takové čerpadlo špatně použí-
valo v zatopených sklepech pod domy a také 
vinných sklepech, bylo zakoupeno Městem Vel-
ké Pavlovice elektrické kalové čerpadlo KDFU 
80. Velkou výhodou čerpadla je, že nedýmí, což 
ocení právě majitelé obytných domů. Elektrické 
čerpadlo není žádný drobek, dovede se dostat 
při čerpání téměř ke kubíku vody za minutu.

Za pomocí dotace z Jihomoravského kraje 
bylo před pár léty pořízeno ještě plovoucí čerpa-
dlo Maxiplovčer. To je vhodné na odčerpávání 
vody ze zahrad a větších vodních ploch nebo 
také pro doplňování hasičských cisteren z pří-
rodního zdroje. Je o trošku silnější než elektric-
ká kalovka.

Hasiči si ze svých fi nancích zakoupili čer-
padlo se spalovacím motorem Heron, které 
je mladším bratrem staré PPS 12. Jedná se 
o kalovku se spalovacím motorem, která saje 
vodu za pomocí savic. Použití této kalovky je 
závislé především na délce savic. Výkon? Také 
kolem 800 litrů za minutu.

Nové miničerpadlo, mimochodem také 
zakoupené hasiči z vlastních fi nancí, by mělo 
stačit do minuty napustit  100 litrový barel, 
při čerpání z hloubky dvou metrů. A právě to 
je určené na dočerpávání, či čerpání menšího 
množství vody.

Petr Hasil, SDH V. Pavlovice

Čerpáci nebo hasiči?
V létě čerpáci, 
jednoznačně!

Klání o Pohár starosty města, 
rekord týmu i jeden osobák ...

... prázdninová šňůra soutěží velkopavlo-
vických hasičů byla letos více než pestrá

pokračování na str. 36
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Airsoft je moderní druh vojenského sportu podob-
ný paintballu. Místo munice s barvou se v něm však 
používají malé plastovo-keramické kuličky. Airsoft 
se hraje v mnoha pojetích - od čistě sportovního po 
napodobování reálných vojenských jednotek včetně 
stejné výstroje a výcviku.

Kořeny airsoftu sahají do Východní Asie konce 80. let 20. století, 
obzvlášť pak do Japonska, kde bylo vzhledem k místním zákonům 
pořizování ostrých zbraní velmi obtížné. Japonci proto hledali jinou 
alternativu Airsoft.

Hra je založena na čestném chování hráčů. Pokud je hráč 
zasažen, či jiným dovoleným způsobem “zabit”, musí se sám přiznat 
a odejit na mrtvoliště, kde bude po určitém časovém intervalu vyřa-
zen ze hry. Cílem hry je splnění předem stanoveného úkolu vycháze-
jícího z typických vojenských scénářů, například eliminace soupeřo-
va týmu, získání vlajky, záchranná mise a další.

Počátky Raven teamu Velké Pavlovice se datují někdy na přelom července a srpna roku 2007, kdy se scházelo pár nadšenců z Pav-
lovic v teplácích a s nekvalitními zbraněmi. V současné době má jednotka 15 stálých členů především z Velkých Pavlovic, nábor nových 
členů je stále možný.

Nesnažíme se napodobovat žádné bývalé ani stávající vojenské jednotky. Pořádáme krátké jednodenní hry, kde se předpokládá, že 
hráči budou mít určitou fyzickou zdatnost.

Zúčastnili jsme se také největší airsoftové akce na světě Big Combat 3 v Milovicích u Prahy, kde proti sobě stálo 2.940 hráčů z Česka, 
Slovenska, Německa a Polska. Dále pravidelně operujeme po celé Moravě.

Přehlídku airsoftových zbraní a vybavení můžete shlédnout na Velkopavlovickém vinobraní v areálu za cihelnou. Budeme se na Vás 
těšit...

Padl rekord soutěžního týmu 
SDH V. Pavlovice - 20,12 vteřin

Týden po soutěži ve Velkých Pavlovicích (v sobotu 25. červen-
ce 2009) hostovali velkopavlovičtí hasiči v nedaleké obci Kobylí, 
kde si zaběhli požární útok ve svém dosavadním nejlepším čase.

Dosažený výsledek 20,12 vteřin sice nepostačoval k umístě-
ní „na bedně“, ale alespoň motivuje ke zlepšení při následujících 
soutěžích. Pro letošní sezónu si určili velkopavlovičtí hasiči dvace-
ti vteřinovou hranici.  

O týden později byl pokořen osobní rekord 
proudaře Petra Adámka – 19,81 vteřin

Hned dvou soutěží se velkopavlovičtí hasiči zúčastnili během 
prvního srpnového víkendu roku 2009. V sobotu odpoledne pokra-
čovala další soutěží v Brumovicích - Břeclavská hasičská liga. 
První požární útok se velkopavlovickým příliš nepovedl, avšak dru-
hý již proběhl za letošní standardní čas 21,23 vteřin. Ten postačo-
val na osmé místo. První skončili s časem 17,71 hasiči z Poštorné, 
druzí hasiči z Pasohlávek a třetí z Čeložnic. V ženské kategorii byla 
nejlepší děvčata z Poštorné. 

Večer oplatili účast na nočních závodech velkopavlovičtí hasi-
či prušáneckým kolegům z Hodonínska. V Prušánkách soutěžilo 
v požárním útoku 29 mužských družstev a Velkopavlovičtí se vešli 
s časem 20,62 vteřin do první desítky. Pohár za vítězství si odvezli 
pánové z Vlkoše (18,03), druhé místo obsadili Vřesovice (19,16) 
a třetí Sudice (19,98). V ženské kategorii opět zabojovaly holky z 
Poštorné a mohly tak slavit podruhé.

Velkopavlovičtí hasiči si sice o víkendu nezlepšili svůj nejlep-
ší čas, ve kterém splnili požární útok, ale přesto si alespoň levý 
proudař Petr Adámek udělal osobní rekord, kdy „sestřelil“ v Pru-
šánkách terč v čase 19,81 vteřin.

Za SDH Velké Pavlovice Petr Hasil Ze soutěže v Kobylí. Fota: Jaroslav Procinger

Raven team Velké Pavlovice. Foto: Archiv Raven týmu

Raven team Velké Pavlovice
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Na konci třetího prázdninového týdne 
odjelo několik obyvatel Velkých Pavlovic 
i se svými přáteli z obcí na jihu Moravy a 

z Brna do malebného údolí Višňového potoka v 
katastru obce Kořenec u Boskovic na tradiční 
letní táboření.

Kmen Vlků z Velkých Pavlovic pořádal 
letos již XX. letní expedici Vlků. Ano, už 
dvacet let jezdí rody kmene Vlků na spo-
lečné táboření s cílem nejen užít si prázd-
nin a táboření, ale i poznat něco nového, 
naučit se nové dovednosti v Lesní škole a 
utkat se v netradičních sportech.

Slunce nakouklo přes vrcholky stromů 
do malého údolí sevřeného kopci porost-
lými hřívou mohutných stromů. Paprsky 
se dotkly rosy na plátnech šesti velkých, 
indiánských stanů – týpí, na stéblech trá-
vy i listech mohutných olší. Od potoka, na 
jehož břehu stojí malá polní kuchyně, se 
začínají ozývat rytmické údery do bubínku. 
Ohnivec kmene obchází tábor a bubnová-
ním budí spáče. Za chvíli se celý tábor se-
jde uprostřed louky, aby společnou písní 
přivítal nový den.

„Sagaža vej-o-sej pemosej kvazikom 
e-na-bid a-kím e-na-bid a-kím.“

Po oblíbené písni přivolávající a vítající 
slunce následuje více či méně oblíbená 
rozcvička občas okořeněná kotoulem v 
mokré trávě – dokonalé probuzení. Koho 
neprobere naplno ani rozcvička, otevře 
jistě oči po koupeli v potoku. A za několik 
okamžiků zazní nad táborem další píseň. 
Ta svolává táborníky k jídlu do jídelny 
ukryté na břehu potoka pod korunami 
staletých buků a olší. Další den na táboře 
Vlků začal.

Dopoledne bývá vyhrazeno tradiční 
Lesní škole letos zasvěcené poznávání 
stromů listnatých i jehličnatých, uzlování, 
práci s buzolou, vaření i dovednosti pří-
pravy a následnému zahlazení ohniště. 

Děti, které na začátku tábora nedoká-
zaly správně škrtnout sirkou, zvládly za 
šestnáct dní projít „stezkou ohně“ až k 
rozdělání ohně pomocí pazourku a kře-
sadla.

Odpoledne je určeno sportům. 
Fotbal, šini, talířovka, ručníkbal, mýval 
patří k těm nejčastějším. Ovšem není 
den, kdy v programu není alespoň jed-
na lesní hra či „bojovka“. Samostatný 
program mají děti školou povinné, jinou 
náplň dne mají naši „náctiletí bojovníci“ 
a jinou činnosti se zabývají „dospěláci 
a ctihodní kmetové“. Náplň dne končí 
večerním hraním a zpěvem u ohně v 
některém z týpí, večerní procházkou, 
nebo noční hrou. Když později tábor ule-
há ke spánku, sejdou se bojovníci ještě 
jednou uprostřed ležení. To aby společ-
ně ukončili den večerní písní.

„E-lui-la Ma-ya Zu-la, Kua weyla ya-na 
vie-vi………“

Letošního táboření se průběžně 
zúčastnilo 54 Vlků a jejich hostů. Ne kaž-
dý mohl tábořit v malebném zákoutí lesa 
celých šestnáct dnů. Nejvíce se tábořiš-
tě zaplnilo v sobotu 25. července, kdy 
ve večerních hodinách zasedl celý kmen 
ke svému Sněmu. Obřadu, na němž se 
volí nové náčelnictvo, plánuje společná 
budoucnost, řeší problémy, přiznávají Orlí 
Pera za vykonané činy, udělují tituly wood-
craftu a přijímají noví členové do kmene.

Součástí táboření byl výlet za památ-
kami (a zmrzlinou) do Boskovic, nebo 
celodenní návštěva Aquaparku v Blansku. 
Část doby byla zaplněna úsilím při plnění 

Pohled na letošní tábor kmene Vlků. 

Dopolední program byl zaměřen na Lesní 
školu. Na snímku výuka stavby stanů.

činů  ze Svitku březové kůry, nebo stavbou 
a následným úspěšným použití indiánské 
sauny „initi“.

Účastníci se shodli na jedné skuteč-
nosti, „Táboření mělo trvat nejméně o 
týden déle. Tak zase za rok nashledanou  
v oblíbeném údolí.“ 

Kmen Vlků však nevyvíjí svou činnost 
jen v letních prázdninových měsících. 
V průběhu školního roku jezdí kmen na 
pravidelné výpravy a vandry, na brigády, 
akce Ligy lesní moudrosti – woodcraftu 
a brněnské děti se scházejí i na pravidel-
ných schůzkách v klubovně v Lužáneckém 
parku. Škoda, že Vlci došli o klubovnu ve 
Velkých Pavlovicích. Utrpěla tím nejen 
společenská činnost kmene, ale i děti z 
Velkých Pavlovic a okolí, které se nemají 
kde scházet.

Jaroslav Suský

Nebyla nouze o hry a sportovní klání. 
Fota: Jaroslav Suský
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Letošní 29. ročník International Wine Com-
petion (IWC) proběhl ve dnech 19. – 21. června 
2009 a celkem se jej zúčastnilo 4.274 vín od 
1.195 vinařství z 26 zemí. Moravská a česká 
vína reprezentovalo 60 vzorků z 15 vinařských 
společností. Ty si nakonec odnesly cenných 
34 medailí, o 20 více než loni. Dvou ocenění 
se dočkala i vína červená což, zejména v sil-
né americké konkurenci, potvrzuje jejich stále 
rostoucí kvalitu. 

Největšího úspěchu dosáhlo vinařství Son-
berk, které obdrželo jednu ze 148 Velkých zla-
tých medailí za Tramín červený, slámové víno. 
Dalším významným oceněním je pak Zlatá 
medaile pro Vinné sklepy Valtice za Veltlínské 
zelené. Pět medailí získala fi rma Bohemia Sekt 
a celkově se naším nejúspěšnějším zástupcem 
stal Petr Skoupil z Velkých Bílovic. Ten získal 

Na návštěvě ve vinném sklípku ...

Ve dnech 19. až 22. srpna 2009 se ve Žďáru nad Sázavou konalo národní kolo 
soutěže Chovatelské dovednosti mladých.

Soutěže se zúčastnilo 122 soutěžících z 26 okresů. Soutěžilo se ve dvou věko-
vých kategoriích, v 
deseti chovatelských 
odbornostech. Soutěží-
cí museli své znalosti 
prokázat v písemných 
testech, poznávacích 
testech a obhájit svou 
vypracovanou písem-
nou práci.

Jedním ze soutěží-
cích za okres Břeclav 
byl i dvanáctiletý Jakub 
Procinger z Velkých 
Pavlovic, který se 
umístnil na krásném 
2. místě, celkově se 
okres Břeclav umístnil 
na 12. místě.

Jakubovi Procin-
gerovi k jeho úspěchu 
gratulujeme!

Sportovní organizace Orel na břec-
lavsku se probouzí k životu. Dvacet let od 
Sametové revoluce se ve Velkých Pavlovi-
cích podařilo obnovit základní buňku letos 
již stoleté sportovní organizace Orel.

Na první prázdninový táborák velko-
pavlovické jednoty přišlo na třicet dětí, 
ale také původní členové, kteří pomatují 
život jednoty, která byla zrušena ihned po 
nástupu komunistů v roce 1948.

Novými členy Orla se staly pětileté 
děti, ale také pamětník prvorepublikového 
Orla, který letos oslavil šestaosmdesáté 
narozeniny. Pro všechny členy a příznivce 
nabídne nová jednota sportovní aktivity 
jako fl orbal, malá kopaná, volejbal, ale i 
zpěv a kulturní akce.

Znovuobnovení Orla ve Velkých Pavlo-
vicích neuniklo ani všetečnému hledáčku 
kamery televize Prima, která natočila na 
prázdninovém táboráku krátkou reportáž. 
Odvysílána byla dne 15. července 2009 
v pořadu TV PRIMA „Minuty z regionu“.

Martin Prokeš

Na Jakubově úspěchu v dnes netradičním oboru mají 
zásluhu jak vlastní zvídavost tak i obrovská podpora 

v rodině. Foto: Věra Procingerová

Moravská vína vyrazila do zámoří 
bojovat s celosvětovou konkurencí. 

Cesta to nebyla marná, velko-
pavlovické vzorečky se vyšplhaly

 až k pomyslnému vrcholu!

V prvním letním měsíci roku 2009 sklízela moravská a česká 
vína opět nebývalé úspěchy – tentokrát až za oceánem. Na ame-
rickém International Wine Competion San Francisco o sobě dala 
výrazně vědět hned 34 medailemi. 

hned sedm ocenění (tři stříbrné a čtyři 
bronzové medaile) a zároveň obhájil pres-
tižní cenu Best of Nation. 

Dvě bronzové medaile si ze San Fran-
ciska přivezlo i vinařství V & M Zborovský 
za vína Muškát Ottonel, kabinetní víno 
2008 a Chardonnay, pozdní sběr 2008. 

Účast na IWC zajišťovalo i letos Národ-
ní vinařské centrum za fi nancování ze 
zdrojů Vinařského fondu. IWC San Fran-
cisco je považováno za vstupní bránu na 
trh s vínem na americkém kontinentě a 
zároveň bývá označováno jako nejuzná-
vanější mezinárodní vinařská soutěž na 
území USA.

Zdroj: NVC, Omnimedia
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V sobotu 20. června 2009 se v neda-
leké vesničce Boleradice sešlo 12 odbor-
ných hodnotitelů vína, aby posoudilo více 
než sto vzorků odrůdy Neuburské z růz-
ných vinařských podoblastí a vybralo nej-
lepší vína pro navazující přehlídku.

Po hodnocení vín provedeném formou 
tzv. kulatého stolu titul Champion celo-
státní soutěžní přehlídky získalo Neu-
burské – pozdní sběr 2008 od výrobce 
Vinařství Lacina z Velkých Pavlovic. Jako 
nejlépe hodnocené víno starších ročníků 
bylo vybráno Neuburské – ročník 1973 od 
pana Františka Fojtíka z Mutěnic.

Moravská a česká vína opět uspěla na mezinárodním měření sil. Z prešovské 
soutěže vín MUVINA 2009 si tuzemská vína odvážejí 71 medailí, včetně dvou 
titulů šampiónů. Ke 14 zlatým se přiřadilo úctyhodných 57 stříbrných.

Jednu zlatou a tři stříbrné si z Prešova přivezl Radomil Baloun, jednu zla-
tou Pavel Lacina a dvě stříbrné Vinařství V & M Zborovský - vinaři z Velkých 
Pavlovic.

Baloun Radomil Sauvignon výběr z hroznů 2008 - Zlatá medaile
Baloun Radomil Aurelius pozdní sběr 2008 - Stříbrná medaile
Baloun Radomil Rulandské šedé pozdní sběr 2008 - Stříbrná medaile
Baloun Radomil Alibernet pozdní sběr 2008 - Stříbrná medaile
Lacina Pavel Neuburské pozdní sběr 2008 - Zlatá medaile
Vinařství V&M Zborovský Rulandské šedé výběr z bobulí 2007 - Stříbrná medaile
Vinařství V&M Zborovský Chardonnay pozdní sběr 2008 - Stříbrná medaile

Moravští a čeští vinaři do soutěže 
přihlásili prostřednictvím Národního 
vinařského centra a za podpory Vinař-
ského fondu rekordních 264 vzorků 
vín. Téměř třetina z nich pak získala 
ocenění. „Tento rok na Slovensku naše 
vína opravdu excelovala,“ komentoval 
Pavel Krška, ředitel Národního vinař-
ského centra a zároveň dodal: „Ze 
sedmi titulů šampiónů, které porota 
udělila, jsme získali dva.“ 

Titul šampióna obdrží víno, které 
je ohodnoceno největším bodovým 
průměrem a zároveň získá zlatou 
medaili v každé kategorii. V dané sku-
pině přitom musí být minimálně deset 
soutěžních vzorků. 

“Toto největší ocenění obdržela 
fi rma Vinařství Proqin za sekt Stepha-
nius a Sonberk za Tramín červený, 
slámové víno 2008. Zmínil bych ještě 
fi rmu Vinařství Volařík, která získala skvělé čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile a díky 
tomu se stala jednou z nejúspěšnějších vinařských fi rem na této soutěži.“ dodává 
Marek Babisz, hlavní sommelier Národního vinařského centra. 

V soutěži se o ceny ucházelo na 619 vzorků. Kromě našich zástupců o ocenění 
bojovala také vína z Argentiny, Portugalska, Itálie, Německa, Španělska, Bulharska, 
Maďarska, Slovinska a Slovenska. Celkem se zúčastnilo 14 států. Kvalitu vín posuzo-
vala mezinárodní porota složená ze zástupců celé Evropy. 

Soutěži MUVINA 2009 byl přidělen patronát O.I.V., mezinárodní organizace pro 
révu a víno. To ji řadí po bok prestižních světových soutěží vín jako jsou Vinalies Inter-
nationales Paris nebo Sélections Mondiales des Vins Canada.

Zdroj: www.wineofczechrepublic.cz 

CHAMPION 
“NEUBURSKÉ 

- tajemná odrůda
moravských vinic” 

JE Z VELKÝCH 
PAVLOVIC

Historický habánský sklípek 
pana Laciny ukrývá učiněný skvost 
– Neuburské – pozdní sběr ročníku 

2008, jež nese titul Championa 
soutěže „Neuburské – tajemná 

odrůda moravských vinic“. 
K vítězství blahopřejeme! 
Foto: www.boleradice.cz

Poháry pro vítěze a další tři oceněná 
vína byla předána zástupcům vinařství 
na celostátní soutěžní přehlídce Neubur-
ské – tajemná odrůda moravských vinic, 
která proběhla dne 4. července 2009 v 
Boleradicích. Součástí přehlídky byla také 
nezbytná ochutnávka soutěžních vín, pre-
zentace dalších vín několika přítomných 
vinařů v jejich stáncích, odborný seminář 
věnovaný odrůdě Neuburské a pro zájem-
ce z řad cyklistů taktéž 40 km dlouhý 
okruh připravený ve spolupráci s Nadací 
Partnerství a sdružením Forum Moravium. 
Pořadatelem akce byl Mikroregion Husto-
pečsko za podpory Vinařského fondu.  

Mgr. Petr Koráb

Velkopavlovická vína 
získala ve slovenském Prešově 
sedm cenných kovů
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KLÍČOVOU DÍRKOUKLÍČOVOU DÍRKOU .............................. ..............................

Libor je od přírody méně 
sdílný jedinec a tak je celkem 
náročné jej pořádně vyzpoví-
dat. Přesto se nám podařilo 
získat na serveru www.road-
cycling.cz velmi zajímavý roz-
hovor, který Vám nyní přináší-
me ...

Libor se intenzívně věnuje závodní 
cyklistice a díky své pevné vůli, denno-
dennímu tréninku, dřiny a touhy překonat 
sám sebe se dokázal vypracovat na profe-
sionální úroveň. 

Podporu a zázemí mu poskytují jeho 
zaměstnavatelé František a Zdenka 
Kobsovi, majitelé fi rmy ZAF velo sport ve 
Velkých Pavlovicích (www.zaf.cz). V bar-
vách domovské fi rmy odjezdí Libor téměř 
všechny své každodenní mnohakilometro-
vé tréninkové jízdy a také má možnost si 
ve fi remní dílně seřizovat a kompletovat 
svá závodní kola. Organizován je v sil-
ničním cyklistickém týmu KC Brno (www.
kcbrno.org).

Pokud mluvíme o Liborově profesio-
nální závodní úrovni, v žádném případě 
nepřeháníme. Jen během měsíce června 
letošního roku byly uspořádány dva pres-
tižní závody, ve kterých závodník ve velko-
pavlovických barvách exceloval.

Prvním z nich byl ve dnech 18. a 19. 
6. 2009 čtyř etapový závod Křivoklátské 
peklo (www.krivoklatskepeklo.cz). Ten-
to dvoudenní závod Libor Pohanka bez 

... tentokrát nahlédneme za dveře dílny 

LIBORA POHANKY – servisního technika jízdních kol, 
především však úspěšného ZÁVODNÍKA V SILNIČNÍ CYKLISTICE

Libor Pohanka z Rakvic je skromný obyčejný kluk s milým šibalským úsměvem. Kdo jej však zná blíže jistě ví, že 
až tak obyčejný úplně nebude... Libor již dlouhá léta pracuje ve Velkých Pavlovicích jako servisní technik jízdních kol a je živou-
cím důkazem skutečnosti, že i práce může být pro člověka koníčkem...

Libor na startu závodu v Bánovcích 
nad Bebravou. V těchto okamžicích 

zdaleka ještě netušil, že na něj 
v cíli čekají vítězné vavříny. 

Foto: František Kobsa

konkurence a v roli absolutního favorita 
vyhrál a vystoupal tak na nejvyšší stupí-
nek bedny.

Dalším červnovým závodem bylo Spo-
lečné mistrovství republiky v silniční 
cyklistice v Bánovcích nad Bebravou na 
Slovensku. Dne 25. 6. 2009 byla odstarto-
vána nejatraktivnější časovka jednotlivců 
skupiny ELITE. Největším favoritem časov-
ky byl František Raboň, který závod sku-
tečně ve fi nále vyhrál. Do stejné skupiny 
nastoupil také Libor Pohanka a s naprosto 
zanedbatelnou ztrátou 4:11 min. na profi  
vítěze Raboně skončil na 11. příčce.

Libor sklízí jeden úspěch za druhým 
- 1. místo Do sedel (MP) 2008; 1.místo 
Dlouhé stráně; 2. místo časovka Králíky; 
2. místo Uničov; 3. místo Železný drak; 
Vítěz Moravského Poháru 2006+2007; 
Celkový vítěz MXM ligy 2007; 1. místo 5x 
Kolem Santiniho (100km); 2. místo Želez-
ný drak 2007; 2.místo Dukovanské okruhy 
2005 +2006; Celkové 3. místo Moravský 
pohár 2005

A. V časovce na amatérském mistrovství 
republiky v Milevsku obsadil 5. místo se 
ztrátou jedné minuty na tehdy excelentní-
ho Ondřeje Pávka, a to prakticky na nor-
málním silničním kole jen s nástavci. Při 
svých fyzických parametrech – výšce 195 
cm a váze 82 kg – je předurčen zejména 
pro časovky, ve kterých se mu také nej-
více daří. Ale naopak v rozporu se svou 
postavou je i výborným vrchařem a už 
nejednou svým ostrým strojovým tempem 
na špici balíku zničil soupeře v dlouhých 
těžkých stoupáních. Nadšený amatérský 
závodník hájící barvy svého zaměstnava-
tele ZAF Velosport Velké Pavlovice, který 
letos bude spolupracovat s týmem Etape 
Dukla Brno.

RC: Ahoj Libore. Mohl bys nám trochu 

popsat, jak jsi se vlastně dostal k cyklis-
tice a jaké jsou tvoje cyklistické a spor-
tovní začátky? 
L. Pohanka: Zdar, sport dělám snad od 
základní školy, začal jsem s fotbalem. 
Zhruba ve 3. třídě jsem se začal zúčast-
ňovat atletických závodů v běhu na 1500 
m, tak 2 roky jsem běhal - pár závodů na 
okrese jsem vyhrál, trošku basket, pros-
tě kluk z vesnice. Ke kolu jsem se dostal 
přes zaměstnání. Koupil jsem si nový kro-
sový kolo. A když jsem jel jednou z práce, 
potkal jsem člověka, co mně ho prodával, 
a dali jsme se do řeči, že shání mechani-
ka, tak jsem to zkusil. Předtím jsem moc 
zkušeností s kolem neměl. Vše jsem se 
učil. Do té doby jsem jezdil spíš jen trochu 
na krosce. Pak jsem omylem pro zákazní-
ka objednal rám v jinačím barevném pro-

Někdy je příjemné si jen tak vyjet na kochačku :-) ...
říká cyklista a závodník Libor Pohanka

O rozhovor jsme tentokrát požádali 
jednoho jednatřicetiletého skromného 
kluka z Rakvic, z vesničky na jižní Mora-
vě. Skromného svou povahou, ale rozhod-
ně ne svými výkony. Už po pouhých třech 
rocích vážnějšího ježdění na kole se mu 
podařilo v loňském roce celkově zvítězit v 
prestižním amatérském seriálu silničních 
závodů – Moravském poháru v kategorii 
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vedení a mně se líbil, tak jsem si nechal 
poskládat své první silniční kolo a pomalu 
začal jezdit. Trojpřevodník, SPD pedály, 
abych mohl v tretrách chodit. Postupně 
mě to chytilo a zůstalo mně jen to kolo. 

RC: Jak dlouho už teda víc jezdíš na 
kole? 
L. Pohanka: Na silničním kole od léta 
2003, takže teď to bude 4 roky, co jsem 
začal víc jezdit. 

RC: Zmiňoval ses o svém prvním silnič-
ním kole. Jaké to bylo? 
L. Pohanka: Byl to Fort RO.7005 bílo-černý 
s výbavou Shimano Tiagra a trojpřevodní-
kem a Ritchey Comp výbavou. Mohl vážit 
tak 10,5 kg, pro mě to tenkrát byly velký 
peníze... 

RC: Ale pokud si vzpomínám, už tehdy 
na tomto kole jsi vyhrál závod MP. Je to 
tak? 
L. Pohanka: Jo, můj první vyhraný závod 
Moravskýho poháru byla časovka na Mas-
nou horu, to jsem snad ještě neměl ani 
nástavce. Týden před tím jsem byl nachla-
zený a necítil jsem se dobře ... 

RC: To byl tvůj první závodní rok? 
L. Pohanka: Ano to byl můj první rok v 
Moravském poháru. Rok před tím jsem jel 
nultý ročník okolo Pálavy, ale jel jsem jen 
30 km. Na 70 km jsem si netroufal a ještě 
ten den jsem měl hrát fotbalový zápas.

RC: Vrátíme se ještě k tomu materiálu. 
Jaké stroje jsi sedlal a sedláš po tom 
Fortu? 
L. Pohanka: První silniční kolo byl již zmi-
ňovaný fort RO.7005. Na rok 2005 jsem 
si pořídil Duratec R10 s výbavou Shima-
no Ultegra, to je supr závodní kolo. Letos 
jsem si pod stromeček nadělil rám Dura-
tec Heroine. Jen se sedlem mám potíže, 
už jsem měl ale 4 a pořád mám otlačený 
zadek, možná je to i tím, že hodně točím.

RC: Jak jsi sám připomněl, je o tobě 
známo, že točíš neskutečně vysoké frek-
vence šlapání. Jaké teda? A máš k tomu 
nějaký zvláštní důvod? 
L. Pohanka: Neřekl bych neskutečně, ale 
šlapu to, co mně vyhovuje, protože silo-
vě na to nemám a dlouho nevydržím, tak 
raději točím. Na Fortu jsem měl převodní-
ky 50-42-30, přičemž většinou jsem jezdil 
42 a na Duratecu R10 jsem měl compacty 
50-38 a v zadu buď 12-23 nebo 12-25. 
Jen teď jsem zvědavý, na Heroinu musím 
mít 53 převodník, tak uvidíme letos jak to 
půjde.

RC: Máš měření kadence? Jakou tak jez-
díš? Na rovině, do kopce, na časovce... 
L. Pohanka: Ano měření kadence mám. 
Na rovině jsem zjistil, že mně vyhovuje asi 
tak 108, kopec podle toho co dovolí. Když 
to jde, tak těch 95 točím. Časovky podle 

profi lu - na posledním mistráku amatérů v 
Milevsku mně tachometr ukázal průměrný 
točky 120 a to mně kluci strašili, že mně 
nebude stačit kazeta, že potřebuji 11tku, 
ale v závodě jsem měl 12tku snad jen 500 
m. Musím točit, jak už nemůžu točit, tak 
vím, že mně dochází. 

RC: Tak teď k těm závodům. Jaké jsou 
tvé nejvíc oblíbené a jaké naopak nej-
méně? 
L. Pohanka: Oblíbený je většinou ten, kde 
se daří. Takže velmi příjemný je závod 
v Dukovanech (pozn. red.: Dukovanské 
okruhy tradičně v srpnu), kde jsem byl 
dvakrát druhý. I časovka na Masnou horu, 
tu jsem 2x vyhrál a loni byl druhý. Celkem 
mně jdou časovky do vrchu nebo zvlněné, 
tak kolem 15 km. 
Ne moc oblíbený je 
první závod MP v 
Nedvězí u Olomou-
ce, loni jsem tam 
řachl ráfek. Jinak 
neoblíbený je spíš 
hnusný počasí, když 
prší a je zima.

RC: No nejvíc se ti 
daří v časovkách. 
Kolik jsi jich vlastně 
vyhrál? 
L. Pohanka: Loni asi 
tři a v dalších třech 
jsem byl na bedně. 

RC: A jakého výsled-
ku si nejvíc ceníš? 
Je to celkové vítěz-
ství v loňském MP? 
L. Pohanka: Určitě, i 
když někdo mně říkal, že to mám za účast, 
že jsem objel všechny závody. A ze závodů 
to je vítězství v etapáku v Žamberku, kde 
si myslím, že rozhodla časovka. Taky 4. 
místo na Rampušáku 2005, chybělo jen 
trochu, asi 3 km, abych se mohl pokusit 
o bednu, prostě mně došlo v posledním 
kopci.

RC: Dalo by se očekávat, že k tvým 
výsledkům povede propracovaný kva-
litní trénink. Jak vlastně trénuješ? Máš 
nějakého trenéra, tréninkové plány, 
jezdíš podle tepů? Nebo jezdíš, jak tě 
napadne? 
L. Pohanka: Trenéra nemám, jezdím pod-
le sebe nebo jak trochu poradí zkušenější 
kluci. Pulsmetr mám, ale podle něj spíš 
běhám, trénink v zimě, ale jen tak přib-
ližně, že bych kvůli tomu zvolnil, abych 
držel nějakou hranici, tak to asi ne. Jen 
na podzim v roce 2005 jsem byl na spor-
tovním vyšetření u velodromu v Brně. Tam 
mně paní doktorka poradila s doplňkovou 
výživou a určila mně nějaké cviky na zpev-
nění – břicho, záda, ruce. 

RC: Kolik toho tak za rok natrénuješ? A 

jaké doplňkové sporty kromě cyklistiky 
ještě děláš?
L. Pohanka: V roce 2005 jsem měl najeto 
18000 km, v roce 2006 20000 km. Přes 
zimu, zhruba od půli listopadu, chodím 
2x týdně běhat cca 9 km. V únoru jsem 
to prodloužil na 12 km s kopcem. Hraju 
basket a tak 1x za měsíc jdu na spinning, 
tam se většinou úplně zruším :-). Když je v 
zimě led, tak i rád bruslím.

RC: To jsou velmi slušný dávky. To se 
nabízí otázka - proč? Neboli, co se ti na 
cyklistice nejvíc líbí, co tě k ní tolik přita-
huje, že se jí takto intenzivně věnuješ? 
L. Pohanka: Proč? Asi, že se celkem daří, 
jsu zvyklý na pohyb a sport a jedeš si sám 
za sebe, nikdo tě nebuzeruje jako třeba na 

fotbale. A co jiného bych dělal? Někdy je 
příjemné si jen tak vyjet na kochačku :-). 

RC: Tak teď zabrousíme trochu mimo 
cyklistiku. Co nějaké další zájmy a oblí-
bené činnosti mimo sport? Když už jsi 
z té jižní Moravy, co víno, zpěv, tanec a 
ženy? 
L. Pohanka: Mimo sport...moc toho není, 
snad nějaká knížka - detektivka, TV, kino. 
Jinak alkohol nepiju a do společnosti moc 
nechodím... 

RC: Oblíbený fi lm, seriál? 
L. Pohanka: Filmy česká klasika Vesničko 
má středisková apod., seriál Simpsnovi. 

RC: A poslední otázka. Plány a cíle do 
budoucna - cyklistické i třeba jiné... 
L. Pohanka: Zkusit nějaký závod s našimi 
nejlepšími, i když vím, že úspěch by bylo 
dojet a jinak moc plánovat neumím...brát, 
jak to přijde... 

RC: Díky za rozhovor a hodně štěstí v 
cyklistice i jinde.

Karolína Bártová

Libor trénuje i závodí v dresu své domovské fi rmy 
ZAF velo sport Velké Pavlovice. Foto: František Kobsa
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Jsou však mezi nimi i tací, kteří se celé 
dva měsíce do školy dychtivě, nedočkavě 
a plni zvědavosti těší. Jsou to samozřejmě 
budoucí prvňáčci, jež byli o posledním týd-
nu školního roku 2008-2009 slavnostně 
pasováni do řad právoplatných školáků. 

Ceremoniálu pasování se ujal staros-
ta města Ing. Pavel Procházka. Přítomny 
byly také všechny paní učitelky z Mateřské 
školy ve Velkých Pavlovicích v čele s paní 
ředitelkou Jiřinou Zigovou.

Všech 18 dětí, které začnou od 1. zá-
ří 2009 navštěvovat 1. třídu základní 
školy, si spolu s přáním spousty jedniček 
a úspěchů, přiťuklo dětským šampuskem. 

Studentský rituál 
„posledního zvonění“ 

je doménou maturantů. 
Ale proč si jej nevyzkoušet 
nanečisto? Stačí jen najít 

vhodnou příležitost. 
Tou určitě byly poslední dny 

budoucích prvňáčků strávené 
ve školce. 

Třída Sluníček z Mateřské školy 
ve Velkých Pavlovicích ani na chvilku 

nezaváhala a za doprovodu paní učitelek 
Aleny Cendelínové a Lenky Forejtové vyra-
zila do ulic. V souladu s tradicí je doprová-
zel náležitý „rambajs“, smích, roztodivné 

masky a dobrá nálada.

Karolína Bártová

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

S příchodem prvních 
okamžiků dlouhých letních 

prázdnin si snad všechny děti 
začnou plnými doušky užívat 
vysněných volných dnů, chvil 
plných her, pozdního vstává-

ní, sladkého nicnedělání a 
odpočinku od každodenních 

školních povinností. 

S darovanou knihou od pana starosty v ruce 
vykročili budoucí prvňáčci pravou nohou 
vstříc své první „velké“ životní etapě. 

Pasování se stalo pro všechny přítom-
né velmi dojemnou chvílí. Především rodi-
če si v tento okamžik uvědomili, že jejich 
ratolestem pomalu končí ryze bezstarost-
né dětství. Po prázdninách jim nastanou 
dny plné nejen her, ale i povinností...

Karolína Bártová

Všem letošním prvňáčkům přejeme
 radostné zahájení školní docházky! 

Foto: Radek Bank

K poslednímu zvonění patří skvělá nálada – ta dětem ze Sluníček 
vskutku nechyběla! Foto: Martina Hiclová

 
si naposled 
“zazvonila”
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V neděli 17. května 2009 se v sále velkopavlovické radnice 
uskutečnil absolventský koncert Elišky Vomáčkové, která v letoš-
ním roce ukončila docházku na místní ZUŠ a od září bude pokračo-
vat ve studiu klavírní hry na státní Konzervatoři P. J. Vejvanovské-
ho v Kroměříži. 

Na koncertě spoluúčinkovali i další klavíristé ze třídy ředitelky 
ZUŠ Mileny Karberové - Terezie Hiclová, Nela Škrobáková, Ladislav 
Valoušek, Pavel Hanzálek, spolužačka z pěvecké třídy Lucie Šau-
rové - Lydie Procingerová a bratr absolventky trumpetista - Pavel 
Vomáčka ze třídy MgA. Zbyňka Bílka. Zazněly skladby L. v. Beetho-
vena, F. Chopina, A. Dvořáka, F. Schuberta , A. L. Webera , R. Schu-
manna a J. Ježka. 

Zcela zaplněný sál odměnil výkony mladých hudebníků 
zaslouženým potleskem.

Milena Karberová, ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

ELIŠKA VOMÁČKOVÁ dokáže rozeznít nádhernými melodiemi 
jak klavír, tak i písněmi svůj čistý hlas ...  

Při studiu na Konzervatoři P. J. Vejvanovského 
přejeme Elišce hodně úspěchů! Fota: Ing. Zdeněk Karber

Vážení čtenáři! Při přípravě minulého Velkopavlovického zpra-
vodaje nás trošku pozlobil redakční šotek. Výsledkem bylo nezveřej-
nění velmi zajímavých příspěvků ze Základní umělecké školy. Proto 
Vám je přinášíme s dvouměsíčním opožděním až nyní ...

V neděli 31. května 2009 uspořádala Základní umělecká škola Velké Pavlovice ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice v sále 
na radnice slavnostní koncert k 60. výročí založení hudební školy. 

pokračování na str. 44
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V jarních měsících zahájilo svoji činnost Středisko volného času (dále jen SVČ) při 
Základní škole Velké Pavlovice. Určitou měrou pokračuje v aktivitách bývalého Domu dětí 
a mládeže Velké Pavlovice. Po této instituci získalo SVČ prostory na ulici Bezručova, které 
děti kromě zázemí ve škole mohou využívat ve svém volnu. Hlavním cílem SVČ je smys-
luplné trávení volného času dětí a mládeže nejen z Velkých Pavlovic, ale i okolí. V tomto 
duchu bychom chtěli navázat na dlouholetou tradici práce bývalého Domu dětí a mlá-
deže, jehož činnost byla u dětí velmi oblíbená.

Začátek letních prázdnin 
byl na SVČ ve znamení pří-
městských táborů. Konaly se 
ve dvou termínech, a to od 
29. června do 3. července 

a od 7. července do 10. července. Oba termíny byly plně obsazeny dětmi nejen z Velkých 
Pavlovic, ale i z Velkých Bílovic, Němčiček, Staroviček, Rakvic, a dokonce i z Olomouce. 
Tábory se nesly ve znamení pirátského klání. První tábor se nazýval Ostrov pokladů. Tři-
cet tři plavčíků mělo za úkol získávat za hry zlaté dukáty, které na konci použili ke koupi 
mapy od hamižného piráta. Mapa je zavedla k tajnému pokladu. Druhý tábor byl moti-
vován Piráty z Karibiku a podobně jako hrdinové v tomto fi lmu muselo 34 dětí pirátovi 
navrátit jeho zlatý poklad.

Na obou táborech si děti musely zhotovit pirátský oblek – batikovat tričko, pomalovat 
pirátský šátek a vyzdobit váček na zlaté dukáty. Každý plavčík si také dekoroval pravý 
pirátský korbel – hrníček. Děti se také rozdělily do posádek a každá z nich měla za úkol 
zhotovit si vlastní vlajku a vybrat si svůj název. 

Vedle těchto výtvarných činností a her se děti věnovaly sportovním činnostem – míčo-
vým hrám, pirátské, ale i ekologické olympiádě. Zpestřením tábora byly pro děti výlety do 
blízkého okolí – výšlap do Staré Hory, návštěva Slunečné nebo posezení za ulicí Zelnice.

Velkým zážitkem byla pro mnohé návštěva Dětského muzea při Moravském zemském 
muzeu v Brně, kde probíhala výstava Expedice středověk. Děti se dozvěděly o tom, jak 
se žilo ve středověku. Na vlastní kůži si vyzkoušely dobové mučící nástroje, brnění, různé 
středověké oděvy nebo psaní brkem a hru na hudební nástroje. Další výlet jsme podnikly 
do ZOO Hodonín. 

Zasloužilý pedagog Oldřich Jeřábek, 
který vyučoval ve škole přes padesát let, 
v zahajovacím projevu vzpomněl zejména 
na zakladatele ZUŠ pana Karla France a 
další, kteří zde během dlouhých let půso-
bili.

Zcela zaplněný sál nadšeného pub-
lika měl možnost vidět a slyšet hudební, 
pěvecké a taneční soubory ZUŠ: Pěvecký 
sbor žáků hudební nauky pod vedením 
Mgr. Jany Valouškové, fl étnové soubory 
4 + 1 a Cácory Mgr. Jana Míchala, akor-
deonový soubor Roberta Zemana, dívčí 
pěvecký sbor Květoslavy Jarošové, žesťový 
kvartet MgA. Zbyňka Bílka, pěvecký sbor 
Singing Ladies Mileny Karberové a dětský 
folklorní taneční soubor Lucie Šauerové.

Obecenstvu se představilo v pořadu 
132 účinkujících, kteří  byli za svá vystou-
pení odměněni bouřlivým potleskem.

Milena Karberová, 
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

 

Přestože si postarší dáma 
s vše říkajícím jménem 

„Základní umělecká škola“ 
připsala již šestý křížek, 

má se čile k světu! 
Spíše by se dalo konstatovat, 

že zraje jako víno … 
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Z dětských letních táborů ...

Pirátská památka – foto na ukončenou. Foto: Archiv SVČ

Velkou atrakcí pro děti se stala beseda s pavlovickými hasiči, kteří předvedli hasič-
skou techniku. Celý tábor vyvrcholil slavnostním táborákem, při němž byli plavčíci pravým 
pirátem pasováni do stavu pirátského.  

Za příjemnou atmosféru a organizaci zodpovídali tito vedoucí a instruktoři: Bc. Eva 
Káčerová, Naďa Slámová, Martin Urbášek, Dominika Hájková, Petra Hájková, Karolína 
Osičková a Kamila Kunická. Celému táborovému dění byl nápomocen ředitel školy Paed-
Dr. Antonín Kavan. Hlavní organizaci měla na starost Mgr. Lenka Tesařová. Za plné žalud-
ky a uspokojené jazýčky vděčíme pracovníkům školní jídelny. Technické zázemí vytvořili 
provozní zaměstnanci školy. 

Celý tábor by se neobešel bez prostor myslivny, která nám vytvořila stabilní zázemí. 
Všem výše jmenovaným, i těm na které jsme náhodou a nechtěně zapomněli, děkujeme 
za vstřícnost a velkou pomoc.

Mgr. Lenka Tesařová a kol.
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SBÍRÁM, SBÍRÁŠ, SBÍRÁME

INFOCENTRUM 
rozšiřuje nabídku 

sběratelských předmětů
Ačkoliv má rozhledna Slunečná 

za sebou teprve první čtyři měsíce 
života, stala se i za tak krátkou 
dobu snad nejnavštěvovanějším 
místem nejen Velkých Pavlovic, 

ale také širokého okolí. 

Veřejnost je samotnou stavbou rozhledny koru-
novanou nádherným výhledem do kraje přímo nad-
šena a rozhodnutí zde vybudovat turistický areál 
se zázemím a příslušným komfortem si spokojeně 
pochvaluje. Rádi si od Slunečné odvezou pro sebe, 
nebo také jako dárečky pro přátele, pěkné upomín-
kové předměty a suvenýry. 

A právě pro tyto případy připravilo velkopav-
lovické Turistické informační centrum do prodeje 
novou bohatou škálu suvenýrů a nejrůznějších sbě-
ratelských předmětů.

Celá nabídka je k dispozici na Turistickém in-
formačním centru ve Velkých Pavlovicích (Hlavní 
9), omezená pak v sezónní prodejně suvenýrů pod 
rozhlednou Slunečná a turistické známky získáte 
celoročně také na benzinové čerpací stanici Pap Oil 
(ul. Nádražní).

Nabídka novinek 
TIC Velké Pavlovice ...

Sběratelské pohlednice rozhleden vydavatelství 
V & L Pohlednice Fukalovi (3 druhy – rozhledna 
Slunečná ve žlutém rámečku, rozhledna Slunečná 
s rozcestníkem, zajímavé stavby města Velké Pavlo-
vice v zeleném rámečku) 
– cena pohlednic 5,- Kč/kus
Více info na www.pohledyfukal.cz 

Dřevěná sběratelská pohlednice fi rmy Toman 
a Toman Krnov, sběratelská série Rozhledny – 
Pohlednice No. 92 Rozhledna Slunečná (TIC nabí-
zí také pohlednici No. 113 Velké Pavlovice – kaple 
sv. Urbana, sběratelská série Města) 
– cena 25,- Kč/kus
Více info na www.tomanatoman.com 

Turistické deníky v kroužkované vazbě fi rmy Turis-
tický deník Liberec – cena 45,- Kč/kus a zároveň 
i nezbytné samolepky Turistické vizitky No. 646 
– Rozhledna Slunečná – cena 12,- Kč/kus
Více info na www.turisticky-denik.cz 

Na přelomu července a srpna 2009 prožilo 37 dětí ve věku od 6 do 14 let 
krásné chvíle na letním dětském táboře v Morávce v Beskydech.  Již třináctý rok 
se jejich domovem stala louka lemovaná vzrostlými stromy u horské bystřiny 
Velký Lipový. 

K pravému táborovému životu ve stanech a na čerstvém horském vzduchu 
přispěla i celotáborová hra Záhada hlavolamu a tajemný Široko. Snem všech 
táborníků bylo polapit ho a odhalit jeho totožnost. Byl to však úkol téměř nemož-

ný. Lépe si táborníci poradili 
s různými hlavolamy a vytáh-
nout ježka z klece pro mnohé 
z nich nebyl žádný problém.

K příjemné atmosfé-
ře přispělo krásné počasí, 
dobré jídlo a bohatý kulturní 
program, ve kterém nechy-
bělo večerní posezení s kyta-
rou, stezka odvahy pro děti i 
dospělé, táborová olympiáda, 
diskotéky i exkurze do hornic-
kého muzea v Ostravě, kde 
si děti vyzkoušely i fárání do 
dolu.

Největší radostí pro všech-
ny, kteří tábor zajišťují, je spo-
kojenost dětí a jejich hezké 
prázdninové zážitky. Proto 
potěší slova, která si můžete 
přečíst v návštěvní knize na 
webových stránkách Morávky 
(www.moravka.hu.cz).

Prostě, tábor se moc 
povedl, parádně jsme si ho 
užili a už se těšíme na další.

  
Ing. Marie Šmídová, 
provozovatel tábora

Z poutavého putování po ostravských štolách. Fota: Ing. Marie Šmídová

Gumáky? 
Vkusný a současně i nadmíru 

praktický doplněk šatníku 
každého správného táborníka!

TURISTIKA .....TURISTIKA .....

pokračování na str. 46
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Vyhlídka U OBRÁZKU – Starovičky
Slavnostní otevření: říjen 2007
Nadmořská výška: 263 m n. m.
GPS:  48° 54’ 54” N , 16° 47’ 2” E
Otevírací doba: celoročně
Vstupné: zdarma
Celková výška rozhledny: 7 m
Vyhlídková plošina: 3 m
Počet schodů: 15
Materiál: dřevo
Turistická známka: Ne
Vzdálenost od V. Pavlovic 3,1 km
vzdušnou čarou: (severozápadním směrem)
Více informací: www.starovicky.cz 

Keramické hrníčky fi rmy Keramika Ing. Miroslav Kučerka Brno 
– tři typy glazovaných hrníčků přírodní světle hnědé barvy se 
čtyřmi motivy z Velkých Pavlovic. Novinkou je motiv rozhledny 
Slunečná, dalšími motivy jsou kaple sv. Urbana, radnice a kostel 

Keramické hrníčky z Velkých Pavlovic. Fota: Karolína Bártová

Nanebevzetí Panny Marie. Cena za kus se pohybuje dle typu od 
60,- do 90,- Kč.  

Keramické glazované sběratelské zvonečky s motivem roz-
hledny Slunečná fi rmy Keramika Ing. Miroslav Kučerka Brno 
(TIC nabízí také zvonečky s motivem kostela Nanebevzetí Panny 
Marie) – cena 30,- Kč/kus

Turistická známka No. 1684 – Roz-
hledna Slunečná fi rmy Turistické 
známky s. r. o. Rýmařov (TIC nabízí 
také TZ No. 632 – Město Velké Pav-
lovice) – cena 25,- Kč/kus
Více info na www.turisticke-znam-
ky.cz 

Věříme, že se Vám 
nové suvenýry zalíbí a udělají 

Vám radost!

Karolína Bártová, 
TIC Velké Pavlovice

Nová Turistická 
známka No. 1684 

– Rozhledna 
Slunečná.

Podzimní putování po jihomoravských rozhlednách

Rozhledna KRAVÍ HORA – Bořetice
Slavnostní otevření: červenec 2006
Nadmořská výška: 269 m n. m.
GPS:  48° 55’ 44” N , 16° 50’ 49” E 
Otevírací doba: celoročně
Vstupné: zdarma
Celková výška rozhledny: 15 m
Vyhlídková plošina: 12 m
Počet schodů: 57
Materiál: dřevo
Turistická známka: No. 827 
 - Vinařská obec Bořetice
Vzdálenost od V. Pavlovic 4 km
vzdušnou čarou: (severovýchodním směrem)
Více informací: www.boretice.cz 

Po letošním „rozhled-
novém boomu“ se tip na 
výlet nabízí více méně 
jednoznačně. Ptáte se, 
kam o nadcházejícím 
podzimu vyrazit? Vydej-
te se s námi na toulky 
po rozhlednách!

Slibujeme Vám, že Vás nebu-
deme lákat příliš daleko a zaruču-
jeme, že ani výšlapy na samotná 
stanoviště rozhleden nebudou 
náročná. Zůstaneme totiž doma 
- na jižní Moravě, v nejrovinatější 
lokalitě České republiky. 

Spíše by se dalo říci, že objevit 
vyvýšené místo vhodné pro vybu-
dování rozhledny je u nás jako 
hledání jehly v kupce sena. Ale 
přece, několik takových místeček 
se tu skutečně našlo! A jak již 
nyní můžeme s jistotou konstato-
vat, nápad postavit zde rozhledny 
byl přesnou trefou do černého. 
Přestože jsou to kopce v relativ-
ně nízké nadmořské výšce, díky 
rozhlednám k jejich vrcholům 
stoupají dennodenně  procesí 
návštěvníků. Vysvětlení je prosté 
- nádherné výhledy do okolí stojí 
opravdu za to!

KAM SE TEDY VYDAT? 
Vezmeme to po pořádku 
– starší dámy mají přednost, ben-
jamínci na konec :-)!
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Začátek podzimní 
sezóny 
fotbalového 
oddílu TJ Slavoj
ve znamení 
rozsáhlých změn

Před začátkem fotbalové sezó-
ny došlo v kádrech družstev mužů 
Slavoje k rozsáhlým změnám. Od 
“A” mužstva byl odvolán hlavní tre-
nér Aleš Martinek. Trenérem týmu 
byl jmenován dlouholetý brankář 
Slavoje Jaromír Piták, v rolích asi-
stentů mu budou pomáhat Pavel 
Miklík a Libor Melichar, který také 
zůstává v realizačním týmu “B” 
mužstva spolu s trenérem Jarou 
Bartůňkem a vedoucím družstva 
Karlem Michnou. Vedoucím “A” 
mužstva zůstává Karel Šaněk, 
manažerem oddílu je Pavel Pilar-
čík. 

Odchody hráčů:
Franzberger František, Tesařík 
Ondřej, Navrátil Petr, Kadlec 
Tomáš (všichni konec hostování) 
David Poláček (hostování Staro-
vičky), Martin Prokeš (hostování 
Zaječí), Miroslav Levčík (hostování 
Němčičky)

Příchody hráčů:
Piták Jaromír, Procházka Pavel, 
Hicl Richard, Kallus David, Krů-
za Tomáš a Šenk Jakub (všichni 
konec hostování), Břetislav Balcá-
rek (hostování Sigma Olomouc), 
Leoš Pazdera (hostování LERK 
Prostějov), Radek Strmiska (hos-
tování 1.FC Brno), Michal Kříž 
(hostování Lednice), Vít Koráb 
(hostování Boleradice), Jaroslav 
Válek a Jiří Jarský (oba hostování 
Šardice), Lukáš Pohl (hostování 
Rakvice), Vít Ševčík (hostování 
Zaječí).

Letní příprava:
� “A” mužsvo: V.P. - Miroslav  

0:1, V.P. - Rakvice 2:0, V.P. 
Podivín 4:2, V.P. - V.Bílovice 
2:3, V.P. - Zaječí 6:0

��� “B” mužstvo:  V.P. - Němčičky 
7:1

Rozhledna SLUNEČNÁ 
– Velké Pavlovice
Slavnostní otevření: 8. května 2009
Nadmořská výška: 225 m n. m.
GPS:  48° 54’ 18” N , 16° 50’ 2” E 
Otevírací doba: celoročně
Vstupné: zdarma
Celková výška rozhledny: 18,6 m
Vyhlídková plošina: 15 m
Počet schodů: 75
Materiál: dřevo, ocel
Turistická známka: TZ No. 1684 - Rozhledna Slunečná  
 TZ No. 632 - Město Velké Pavlovice
Vzdálenost od V. Pavlovic 1,5 km
vzdušnou čarou: (severovýchodním směrem)
Více informací: www.velke-pavlovice.cz 

Přejeme Vám nádherné výhledy do podzimní krajiny jižní Moravy poseté 
dozrávajícími hrozny révy vinné!

Karolína Bártová, TIC Velké Pavlovice

Rozhledna NEDÁNOV – Boleradice
Slavnostní otevření: 12. července 2009
Nadmořská výška: 368 m n. m.
GPS:  48° 58’ 52” N , 16° 49’ 16” E
Otevírací doba: celoročně
Vstupné: zdarma
Celková výška rozhledny: 26 m
Vyhlídková plošina: 22 m
Počet schodů: 105
Materiál: dřevo, ocel
Turistická známka: TZ No. 1675 – Rozhledna 
 Nedánov Boleradice
Vzdálenost od V. Pavlovic 9,5 km
vzdušnou čarou: (severním směrem)
Více informací: www.boleradice.cz 

Akátová rozhledna VÝHON 
– Židlochovice
Slavnostní otevření: 1. srpna 2009
Nadmořská výška: 355 m n. m.
GPS:  49° 2’ 31”N, 16° 38’ 20”E
Otevírací doba: celoročně
Vstupné: zdarma
Celková výška rozhledny: 17,7 m
Vyhlídková plošina: 14,5 m
Počet schodů: 76
Materiál: dřevo, ocel
Turistická známka: TZ No. 861 – Zámek Židlochovice
Vzdálenost od V. Pavlovic 21 km
vzdušnou čarou: (severozápadním směrem)
Více informací: www.zidlochovice.cz

SPORT ...SPORT ...

pokračování na str. 48
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V roce 2001 byl ve Velkých Pavlovi-
cích založen při TJ Slavoj Velké Pavlovice 
tenisový oddíl. V areálu Slavoje byly vybu-
dovány dva velmi kvalitní tenisové kurty 
renomovanou fi rmou Sibera, která je 
známa přípravou kurtů pro Davis cup. Tyto 
kurty jsou od jara do podzimu denně plně 
obsazené. K dnešnímu dni má tenisový 
oddíl 35 aktivních členů, jeho současným 
předsedou je Dalibor Šefránek. 

Před dvěma lety byla založena dětská 
tenisová škola, jejími prvními trenéry byly 
Dalibor Šefránek, dále Jaromír Otáhal a 
Luděk Kunický. Právě Daliboru Šefránkovi 
se podařilo získat pro spolupráci součas-
nou trenérku dětské tenisové školy, Lenku 
Filipovou.

Dne 18. dubna 2009 se konala první 
schůzka rodičů s vedením tohoto oddílu. 
Přihlásilo se 25 dětí. Trenérka si je rozděli-
la podle výkonnosti a věku do 4 skupin.

Od 21. dubna 2009 začaly probíhat 
první tenisové tréninky. Děti trénují třikrát 
v týdnu, a to v úterý, čtvrtek a v sobotu. Od 
června byla ještě zavedena tenisová kon-
diční příprava, kterou děti navštěvují kaž-
dou středu. Na tréninkových hodinách se 

O víkendové 
sobotě dne 
20. června 
2009 byl na 
fotbalovém 
stadionu TJ 
Slavoj Velké 
Pavlovice 
sehrán Tur-
naj dorostu 
“O pohár 
starosty 
města”. 
Fotbalového 
klání se 
zúčastnilo 
pět týmů. 

Konečné 
výsledky byly následující:

1. místo - Sparta Brno
2. místo - Slavoj Velké Pavlovice
3. místo - Ždírec nad Doubravou
4. místo - FK Šardice
5. místo - MSK Břeclav

Pohár a ceny předal nadějným 
a nadaným hráčům starosta 
města Velké Pavlovice Ing. Pavel 

Mužstvům 
velkopavlovického 
Slavoje se vstup 
do soutěží vydařil

„A“ mužstvo v prvním kole zajíždělo 
do Veselí a odvezlo si velmi cenné tři body 
po vítězství 0:3.

Domácí měli sice dobrý vstup do zápa-
su, hned v první minutě jim chytil vyloženou 
šanci brankář Slavoje Radek Baťa. Hned 
vzápětí zahodili domácí další vyloženou 
šanci, trenér Piták zareagoval na začátek 
zápasu změnou na místě stoperů a mladí-
ci v dresu Slavoje začali vystrkovat drápky. 
Po čtvrhodince se prosadil Jakub Šabata 
a poslal Slavoj do vedení. O osudu zápa-
su rozhodla poslední pětiminutovka první 
půle. Nejprve si pohrál s domácí obranou 
Radek Strmiska a s přehledem zvýšil na 
0:2. A když už se zdecimovaní hosté viděli 
v kabině, tak si na roh naběhl kapitán Petr 
Vašek a hlavou nádherně skóroval – 0:3.

Domácí se sice ve druhé půli snaži-
li zápas zdramatizovat, ale pozorného 
gólmana Slavoje nepřekonali. Naopak z 

několika protiútoků mohl Slavoj zvýšit, 
hlavně vyložená šance Balcárka volala po 
gólu.

Solidní hodová návštěva očekávala v 
tradičním dopoledním čase, zda dokáží 
hráči Slavoje potvrdit výborný vstup do 
soutěže a poradí si s nebezpečným Rohat-
cem.

Domácí si od počátku zápasu vytvořili 
převahu, několik slibných šancí nepromě-
nili a soupeř, dirigovaný výborným zálož-
níkem Rezkem, hru postupně vyrovnal. 
Důležité okamžiky opět nastaly koncem 
poločasu. Ve 43.minutě si na přesný centr 
naběhl do šestnáctky výborný Balcárek, 
ovšem při zpracování míče byl sražen hos-
tujícím obráncem. K údivu a nevoli všech 
přítomných rozhodčí tento zákrok nechal 
bez povšimnutí. V poslední minutě polo-
času se probíjel po levé straně nebojácně 
Jarda Válek a zastavil ho až netaktickým 
zákrokem na hranici brankové čáry obrán-
ce hostů a tentokrát už rozhodčí penaltu 
zapískal. Zkušený domácí kapitán Petr Va-
šek nazaváhal a otevřel skóre. Defi nitivní 
podobu výsledku dal po hodině hry Balcá-
rek, který s přehledem zakončil kombinač-
ní akci Slavoje a zvýšil na 0:2.

„B“ mužstvo odvezlo v prvním zápa-

se zaslouženě body z Brumovic, když 
pod výsledek 1:3 se střelecky podepsali 
Michal Jilka a 2 x Pavel Procházka. Od 
něj to byla ta nejlepší pozvánka na před-
hodovní sobotní zápas proti Vranovicím. 
Pavel Procházka byl v tomto zápase neu-
držitelný, spoluhráči mu připravovali velmi 
dobré šance a on dokázal vstřelit celkem 
5 branek ! Na konečných 7:1 upravovali 
zkušený Pavel Forejta a Vladan Hejl.

Dorost čekal v úvodu velmi těžký 
zápas na půdě nováčka soutěže v Husto-
pečích. Po vyrovnaném průběhu zápasu 
si dorostenci odvezli zasloužený bod po 
remíze 1:1. Branku Slavoje vstřelil Lukáš 
Zájeda.

Ve druhém kole hrál dorost doma pro-
ti Rohatci, který v posledních letech patřil 
ke špičce tabulky I. třídy. Ale po generační 
výměně neměl proti ambicióznímu týmu 
dorostenců Slavoje šanci a odvezl si deba-
kl 7:0. Střelecky se prosadili Lukáš Zájeda 
2x, Tomáš Nesvadba, Martin Procházka, 
David Havlík, Tomáš Levčík, a Dominik 
Forejta.

Žákovská mužstva a ženy Slavoje 
zahajují své soutěže až o „hodkovém“ 
víkendu.

František Čermák

VELKOPAVLOVIČTÍ DOROSTENCI OBDRŽELI
z rukou starosty zasloužené 

FOTBALOVÉ STŘÍBRO

Týdenní tenisové 
soustředění

DĚTSKÉ 
TENISOVÉ ŠKOLY
ve Velkých Pavlovicích

TJ Slavoj Velké Pavlovice – DOROST 2008-2009. 
Foto: Milán Pecka

Procházka, nadšený fotbalista a fanoušek kopa-
né.

Výsledky našich dorostenců:
Velké Pavlovice - MSK Břeclav     2 : 0   
(branky Hrabal Pavel 2 x)  
Velké Pavlovice - FK Šardice     0 : 1  
Velké Pavlvoice - Ždírec nad Doubravou     0 : 0  
Velké Pavlovice – Sparta Brno     1 : 1   
(branka Pohl David)

František Čermák
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Na místní výstavě vín, dne 26. dubna 2008, přivítali pořa-
datelé návštěvu hráček mistrovského basketbalového klubu 
Gambrinus Brno-Janu Veselou, Ivanu Večeřovou a Romanu 
Stehlíkovou. Spolu s doprovodem děvčata ochutnala nejen 
vína z Galerie oceněných vín na mezinárodních přehlídkách, 
ale i vína drobných vinařů. 

Na výstavu vín zavítala v doprovodu paní Zdenky Krejčířové, roz. 
Bartůňkové, která je příznivkyní basketbalistek Gambrinusu. Dvě z 
hráček, Jana Veselá a Ivana Večeřová, se loučily s klubem a odchá-
zely po úspěšných letech v reprezentaci České republiky (zlato ME 
2005, stříbro ME 2003, vítězky Euroligy 2006) a mistrovských titu-
lech v lize žen do slunného Španělska, do klubu Valencie.

O tom, že byly ve Španělsku posilou, svědčí i skutečnost, že v 
sezóně 2008-09 vybojovaly v nejvyšší soutěži mistrovský titul pro 
Valencii. Blahopřejeme a těšíme se na návštěvu při velkopavlovic-
kém ohnivém víně.

Ing. František Kostrhun

děti druhé, třetí a čtvrté skupiny učí hrát 
správně forehand, backhand, voleje, sme-
če a základy servisu. Děti první skupiny se 
již učí herní strategii.

Jako správný tenisový oddíl i tento ve 
dnech 27. - 31. července 2009 uspořádal 
první tenisové soustředění dětské teniso-
vé školy. Proběhlo na kurtech ve Velkých 
Pavlovicích. Zúčastnilo se jej 19 dětí, které 
si trenérka rozdělila do tří skupin.

Dopoledne se věnovali tréninku a 
zápasům čtyřhry. Po obědě se probírala 
teorie. Dále se dětem pouštělo video, aby 
se mohli podívat, kde dělají chyby, a jak se 
jich příště vyvarovat. V odpoledních hodi-
nách probíhal trénink – cvičné herní situ-
ace a každý den byl zakončen tenisovou 
kondiční přípravou.

Vyvrcholením tohoto tenisového sou-
středění byl páteční tenisový turnaj, na 
který všechny děti s netrpělivostí čekali. 
Děti byly rozděleny do čtyř skupin a vítěz 
každé skupiny obdržel za prvenství v této 
skupině pohár.

Pohár pro vítěze v první skupině 
obdržel Honza Melichar, pro vítěze dru-

hé skupiny Honza Maincl, pro vítěze třetí 
skupiny Šimon Bedřich a pohár pro vítě-
ze čtvrté skupiny získala Šárka Koutná. 
Vítězství ve čtyřhře získala dvojice Hon-
za Melichar s Honzou Mainclem.

Všechny děti se snažily odvést v tom-
to turnaji maximum. Všem patří velká 
pochvala za bojovnost a skutečně obrov-
ské nasazení s kterým šly do všech sou-
bojů.

Na závěr tohoto soustředění byly 
všechny děti odměněny. Každý obdržel 
tričko s nápisem „Tenisový kemp Velké 
Pavlovice 2009“ a plno sladkostí. První a 
druhé místo bylo odměněno věcnými teni-
sovými cenami.

Poděkování patří všem sponzorům, 
kteří umožnili toto první dětské teni-
sové soustředění uspořádat. Jsou to 
Město Velké Pavlovice, pan Libor Pilar-
čík, manželé Radek a Iveta Kaderkovi, 
Vinařství Habřinovi Bořetice, Pekařství 
Jaroslav Pešák, Restaurace pana Koub-

ka, kteří poskytli peněžní či věcné dary, 
a dále manželům Otřelovým za fotodoku-
mentaci pátečního turnaje. 

Velký díl patří trenérce Lence Filipo-
vé a předsedovi tenisového oddílu Dali-
boru Šefránkovi za uspořádání tohoto 
týdenního tenisového soustředění, za 
všechen jejich volný čas, který našim 
dětem věnují. Je radost se přijít podívat 
na kurty, kde se to hemží dětmi s teniso-
vými raketami, a sledovat pokrok, který 
za těch pár měsíců udělali.

Něco málo o naší mladé trenérce Lence 
Filipové:
� tenisu se věnuje od svých 8 let, její-

mi trenéry byly pan Trávníček a pan 
Klakurka

��� od svých 18 let hrála za anglický klub 
Harpenden LTC, kde strávila 2 roky a 

��� posledních 5 let za nizozemský klub 
Squash-En Tennispark Rozendaal

��� od dubna 2009 trénuje děti tenisové-
ho oddílu TJ Slavoj Velké Pavlovice

Něco málo o investicích a plánech teni-
sového oddílu:
��� v loňském roce byly pořízeny sedačky 

na tribuně prvního tenisového kurtu
��� letos byly vybudovány odvodňovací 

kanály na tenisových kurtech investicí 
asi Kč 40.000,- Kč

��� v příštím roce by tenisový oddíl chtěl 
vybudovat pergolu se zastíněním nad 
sedačkami na tribuně, a dále by chtěl 
získat fi nanční prostředky na vybudo-
vání třetího a čtvrtého tenisového kur-
tu

Dětskému tenisovému oddílu přejeme 
úspěšný vstup do okresních, krajských, 
popřípadě republikových soutěží, trenérce 
Lence Filipové jen samé nadšené a snaži-
vé malé tenisty.

Manželé Bedřichovi  

Společné foto s předsedou tenisového oddílu Daliborem Šefránkem. 
Foto: Archiv tenisového oddílu

 
ochutnaly velkopavlovická vína

Po víně těžknou nohy, proto si jej basketbalistky dopřávají 
až po zápasech. Jsou-li korunovány vítězstvím, o to více 
víno chutná! Na snímku druhá zleva Jana Veselá, pátá 

Ivana Večeřová, vedle ní Romana Stehlíková. 
Foto: Archiv Ing. Františka Kostrhuna

Věhlasné brněnské basketbalistkyVěhlasné brněnské basketbalistky
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INZERCE ..............................................INZERCE ..............................................

PROJEKČNÍ ČINNOST
*  návrh stavby (architektonická studie)
*  projekt pro stavební povolení či ohlášení
*  projekt pro provedení stavby
*  projekt skutečného provedení stavby
*  zaměření stávajícího stavu
*  projekty zdravotechnické včetně přípojek

INŽENÝRSKÁ ČINNOST
*  zajištění územního rozhodnutí
*  zajištění stavebního nebo ohlašovacího povolení
*  zajištění kolaudačního rozhodnutí
*  zajištění všech potřebných vyjádření včetně radonového indexu pozemk

PORADENSKÁ ČINNOST
*  komplexní návrh vytápění pomocí tepelného čerpadla od švédské fi rmy IVT
*  obchodní spolupráce s fi rmou zajišťující komplexní dodávku 

vytápění pomocí obnovitelných zdrojů tepla (a nejen nich)

DALŠÍ ČINNOSTI
*  provádíme velkoplošný černobílý a barevný tisk až do formátu A1

V souvislosti s vyhlášením dotačního programu “Zelená úsporám” zajišťu-
jeme:
*  zpracování předmětné projektové dokumentace
*  zajištění výpočtů měrné roční potřeby tepla na vytápění budovy
*  zajištění Průkazu energetické náročnosti budov
*  vyřízení žádosti o dotaci

KONTAKT:

ING. MARTIN HERŮFEK, MÍROVÁ 735, VELKÉ BÍLOVICE
tel.:774 538 337, e-mail: mherufek@seznam.cz, www.herufek-projekce.cz

začínají 15. září 2009 v Břeclavi 
a 17. září 2009 v Mikulově. 

Od měsíce září také nově nabízím 
individuální výživové poradenství. 

Irena Prokopová 
- akreditovaný výživový poradce

tel.: 776 899 187, 777 800 028
e-mail: IrenaProkopova@seznam.cz

� atraktivní jídelníček, který se 
obměňuje každý víkend dle 
specializace surovin

���točené polotmavé pivo 13 a 14 
stupňů

���příjemné stylové sklepní pro-
středí

���atraktivní domácí i zahraniční 
vína

���vždy nějaké příjemné překva-
pení

Vinárna u Vavřince oznamuje, 
že od 11. září 209 

zahajuje pravidelné 
víkendový večerní provoz 

v prostorách vinárny 
(ostatní dny dohodou).

Dlouhá 2, 691 06  Velké Pavlovice
tel.: +420 602 526 602

VÍCE NA www.uvavrince.eu
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Zdravím do Velkých Pavlovic,
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