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SLOVO STAROSTY ................................SLOVO STAROSTY ................................

V elkopavlovický zpravodaj za pos-
lední roky urazil kus cesty. Re-

dakční kolektiv se snaží předkládat infor-
mace pro všechny generace. Zpravodaj 
je vyvážený a naleznete v něm různorodé 
články ze všech činností života města. Čte-
náři v něm mohou nalézt spoustu odpově-
dí na otázky či vysvětlení, proč se některé 
věci daří či nedaří. Na radnici jsou docho-
vány snad všechny vydané zpravodaje od 
prvního čísla, které vyšlo v roce 1972, v 
současnosti je zpravodaj na nejvyšší kvali-
tativní úrovni za celé období. Má svůj řád, 
dodržuje pravidelné termíny vydávání, je 
příjemně oživený aktualitami, které jsou 
zveřejněny na webu města, jednotlivá 
čísla bohatě doplňují zajímavé a kvalitní 
fotografi e.

Občas zaslechnu připomínky, že dává-
me přednost článkům pozitivním, chybí 
kritika a poukazování na negativní jevy. 
Určitě je to dobrý postřeh, ale redakční 
rada je v tomto případě jednotná. Zpra-
vodaj má přinášet informace o dění ve 
městě a taky má sloužit k potěšení. Každý 
v životě něco pokazí, něco se nepovede. 
Navíc společnost je přehlcena negativní-
mi zprávami o tragédiích, násilí, stačí si 
zapnout televizi. Snažíme se o to, aby naši 
občané žili spokojeně, bez starostí a obav 
z okolního světa, žili v pěkném prostředí, s 
nejlepšími přátelskými vztahy a těšili se z 
úspěchů svých i úspěchů druhých. 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou první číslo zpravodaje roku 2010 a určitě 

i s trochou zvědavosti budete listovat jeho stránkami. Možná budete hle-
dat odpovědi na některé otázky, možná jen tak ze zvědavosti nahlédnete, 
co se událo ve městě za uplynulé období, možná budete hledat plány pro 
rok 2010. Co nás čeká v roce, který se již závratnou rychlostí rozběhl, jak 
si naše město poradí s výpadkem fi nančních prostředků, jako důsledkem 
ekonomické krize a co od tohoto roku můžeme očekávat?

Nejvýznamnější události uplynulého 
roku najdou čtenáři v samostatné rub-
rice „Ohlédnutí za rokem 2009“. Nebu-
du tedy opisovat seznam realizovaných 
akcí, ať již investičních či společenských. 
Přihlédneme-li však k tomu, že daňové 
příjmy do obecní pokladny poklesly při-
bližně o 5 mil. Kč, podařilo se realizovat 
velké množství zajímavých akcí. Bylo to 
za pomoci mnoha dotací – z ministerstva 
pro místní rozvoj, státního fondu doprav-
ní infrastruktury, státního fondu životního 
prostředí, Jihomoravského kraje, z do-
tací přeshraniční spolupráce, minister-
stva vnitra či úřadu práce. Přesto bych 

trum pro environmentální vzdělávání. Tři 
projekty jsou směrovány do oblasti podpo-
ry cestovního ruchu – výstavba nové cyk-
lostezky, elektronický systém Modrých Hor 
a vybudování odpočinkových míst podél 
cyklostezek. Dva projekty jsou do oblas-
ti kultury – podpora vinobraní a setkání 
mužáckých pěveckých sborů z Modrých 
Hor. Jedna žádost o dotaci byla podána 
na vybavení hasičského sboru technickým 
vybavením. Zatímco první projekt týkající 
se podpory turistiky v Modrých Horách  byl 
již schválen a dotace byla přiznána ve výši 
cca 4,4 mil. Kč pro DSO Modré Hory, pro-
jekt na výstavbu nového rybníka byl vyřa-
zen z důvodu, že jsme nestihli v termínu 
dořešit vlastnické vztahy k pozemkům a 
nezískali jsme včas územní rozhodnutí. 
Tento nedostatek je v současné době vyře-
šen a nová žádost bude podána v násle-
dující výzvě – snad na podzim roku 2010. 
Právě případné dotace nám pomáhají 
realizovat investiční akce ve městě a tyto 
budou zařazovány dle jejich vyhodnocení.

Mimo výše uvedené akce bude i v 
letošním roce město pokračovat v rekon-
strukcích chodníků, komunikací, úprav 
objektů města a zlepšování životního pro-
středí. Rekonstrukcí chodníků by se měli 
dočkat obyvatelé ulic V údolí, Hodonínská, 
Nám. 9. května, Zahradní, Bří Mrštíků a 
některých dalších. V plánu je dostavba 
rybářské klubovny, rekonstrukce části 
DDM pro využití místními spolky a organi-
zacemi. Tento dům by po úpravách mohl 
sloužit, jako spolkový dům pro všechny 
generace našich občanů. Pokračovat se 
bude dále v úpravách lesoparku a budo-
vání hřiště pro skatepark v této lokalitě. 
Připravujeme rovněž rekonstrukci parčí-
ku u základní školy, včetně opravy sochy 
památníku padlých, zahájit by se měla 
výstavba urnového háje, která byla plá-
nována již i v minulém období. Ve druhé 
polovině roku je v plánu i zahájení úprav 
ploch pro výstavbu nového náměstí u sýp-
ky. V první fázi se jedná jen o vytvoření 
budoucích ploch pro zeleň, včetně výsad-
by stromů dle již zpracovaného projektu. 
V březnu bude otevřen nový sběrný dvůr v 
lokalitě Hantály. 

Toto jsou jen některé z akcí, které 
bychom měli v tomto roce realizovat. Vše 
se bude odvíjet od fi nančních prostředků, 
které budeme mít k dispozici. Připraven 
je rovněž kalendář kulturních a společen-
ských akcí, který se stává každým rokem 
pestřejším a bohatším, ale o tom až příš-
tě. 

Ing. Pavel Procházka   
 

mezi nejvýznamnější zařadil výstavbu sítí 
pro podnikatelskou zónu v hodnotě cca 
25 mil. Kč, výstavbu sběrného dvora – 
15 mil. Kč, turistického areálu s rozhled-
nou – 5 mil. Kč a cyklostezku Velké Pavlo-
vice - Bořetice – 6 mil. Kč. Podařilo se také 
opravit sokolovnu, zahájit stavbu rybářské 
klubovny a vybudovat několik komunikací 
– Pod Břehy, V Údolí, Vinařská, Růžová a 
Tovární.  

Co nás čeká v roce 2010? Především 
jsou to dvoje volby, první koncem května 
– parlamentní, druhé v říjnu - komunální. 

Do komunálních voleb zbývá nece-
lých devět měsíců. Je to ještě spousta 
času pro dokončení některých započatých 
akcí. Volby však nejsou žádnou hranicí 
pro plánování dlouhodobějších záměrů a 
projektů. Tak to chápe i současné zastu-
pitelstvo a vytváří projekty pro realizaci již 
v dalším volebním období. Právě příprava 
projektů k rozvoji města je hlavní činností, 
kterou jsme se v poslední době zabývali. 
Od října do konce ledna bylo vypracováno 
10 nových žádostí o dotace. Z toho 7 pro-
jektů předkládalo Město Velké Pavlovice, 
dva projekty byly podány ve spolupráci s 
DSO Modré Hory a jeden projekt s Mikro-
regionem Hustopečsko. Tématicky jsou 
zaměřeny do oblasti životního prostředí 
– zateplení a oprava fasády mateřské ško-
ly, sokolovny, výstavba rybníku za cihelnou 
a rekonstrukce objektu zámečku na cen-
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Z RADNICE ...........................................Z RADNICE ...........................................
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice

Rada města se za období od vydání 
minulého zpravodaje zabývala následují-
cí problematikou:
Průběžně projednala a vzala na vědomí 
informace o činnosti městského úřadu, 
zprávy o průběhu investičních akcí ve 
městě a zprávy o činnosti služeb města.

Schválila:
��� přípravu projektů k žádostem o získá-

ní dotací
��� zřízení nové viniční tratě s názvem 

„Humna“ v intravilánu města, jedná se 
např. o vinice v zahradách u rodinných 
domů a jiných pozemků v zastavěné 
části města, schválila také rozšíření 
stávající viniční tratě Lizniperky  

��� spolu pořadatelství města na vánoč-
ním koncertu a  Memoriálu Vladislava 
Trsťana, zakoupení pohárů pro vítěze

��� vyřazení majetku příspěvkové organi-
zace Gymnázium Velké Pavlovice na 
základě provedené inventury 

��� fi nanční příspěvek pro organizaci Orel 
Jednota Velké Pavlovice na zajištění 
vánoční dílny ve výši 5.000,- Kč

��� ceník nájmu a služeb spojených s 
nájmem hrobových míst na veřejném 
pohřebišti provozovaném městem 
s platností od 1. 1. 2010 – cena za 
nájem z pozemků = 3,- Kč/m2/rok, 
služby (údržba zeleně, chodníků, likvi-
dace odpadů…) = 10,- Kč/rok

��� uzavření dlouhodobé nájemní smlou-
vy s Pozemkovým fondem ČR a  Ing. 
Milanem Kovaříkem na pozemky za 
účelem vybudování stavby „Velké Pav-
lovice – Biocentrum Zahájka“

��� provedení rozpočtového opatření č. 
7/2009 

��� pořízení pamětní desky šlechtitelům 
révy vinné 

��� příspěvek na činnost občanského 
sdružení Letecký klub Nad krajem 
André 

��� příspěvky do tomboly na  Krojovaný 
ples, Myslivecký ples a Dětský maš-
karní ples

��� fi nanční příspěvky na činnost v roce 

2010 pro ZO SPCCH Velké Pavlovice a 
Dámský klub 

��� uzavření smlouvy o věcném břemenu 
mezi městem a spol. E.ON pro trafo-
stanici U potoka a kabel NN v ulici 
Dlouhá

��� darování sbírky pod vánočním stro-
mem ve výši 10.000,- Kč a výtěžek z 
vánočního koncertu ve výši 5.000,- Kč 
Dětskému domovu v Mikulově

��� vedení účetnictví ve zjednodušeném 
rozsahu v návaznosti na § 9 vyhlášky 
č. 410/2009 Sb., od 1. 1. 2010 pro 
všechny příspěvkové organizace měs-
ta MŠ, ZŠ a gymnázium 

��� pronájem pozemku KN parc.č. 
4080/3, k.ú. Velké Pavlovice o výmě-
ře 2000 m2 panu Janu Krejčiříkovi, 
Kpt. Jaroše 1031/21, V.P. za účelem 
zemědělského využití

��� studii RD manželů Lacinových v lokali-
tě Padělky 

��� zápis o inventuře nehmotného majet-
ku města – zásob, zboží, cenin, hoto-
vosti

��� vydání knihy Velkopavlovické hody - 
historie a současnost 

��� vypracování prvotní územní studie 
pro výstavbu bytových domů za ulicí 
Zahradní 

��� uzavření smlouvy o věcném břemenu 
mezi městem a spol. E.ON pro pří-
pojku veřejného osvětlení v lokalitě 
Padělky

��� v roce 2010 - použití rezervního fondu 
k dalšímu rozvoji své hlavní činnosti a 
k úhradě případné ztráty za kalendář-
ní rok svým příspěvkovým organizacím 
MŠ, ZŠ a gymnáziu v souladu se zák. 
č. 250/2000 Sb. 

��� úhradu členského příspěvku do 
Sdružení tajemníků městských a 
obecních úřadů České republiky na 
rok 2010 ve výši  1.000,- Kč

��� fi nanční příspěvek Velkopavlovické
chase ve výši ½ dopravného na Morav-
ský ples do Prahy dne 20. 2. 2010

��� pořádání diskoték v areálu TJ Slavoj 
Velké Pavlovice v roce 2010 spol. 
Continet s.r.o., Trávníky 839/17 v ter-
mínech 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 
6.8., 27.8., 10.9., pod podmínkou, že 
pořádání diskoték bude zabezpečeno 
tak, aby nedocházelo k porušování kli-
du a znečišťování veřejného prostran-
ství, úklid areálu a přilehlého prostran-
ství bude zajištěn ihned po akci

Neschválila:
��� pronájem parkovacího místa před 

domem V Údolí 31, pro vlastníka RD p. 
Martina Valentu - jedná se o veřejnou 

plochu, proto není možné tímto způso-
bem parkovací místo řešit

Zastupitelstvo města na svém XIX. zase-
dání, které se konalo dne 17. prosince 
2009, projednalo a schválilo:

��� rozpočtové opatření č. 6/2009 dle 
přílohy, celkové příjmy snížení o 3.872 
tis. Kč, celkové výdaje snížení o 2.376 
tis. Kč a celkové fi nancování zvýšení o 
1.496 tis. Kč 

��� pozměňovací návrh předložený Ing. 
Pavlem Procházkou, týkající se roz-
počtu pro rok 2010. V příjmech se 
zvyšuje položka Neinvestiční dotační 
vztah ze SR - souhrnný dotační vztah 
na 4.129.400,- Kč a ve výdajích se 
zvyšuje paragraf 2341 – vodní díla v 
zemědělské krajině na 901.700,- Kč

��� rozpočet pro rok 2010, celkové příj-
my 58.395,7 tis. Kč, celkové výdaje 
51.459,7 tis. Kč a celkové fi nancování 
– 6.936 tis. Kč. Závaznými ukazateli 
rozpočtu jsou hodnoty paragrafů u 
výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy 
lze v celkovém součtu překročit o část-
ku rozpočtové rezervy, celkové výdaje 
překročit nelze

��� rozpočet soc. fondu pro rok 2010, 
tvorba SKF 1.121 tis. Kč, použití 1.121 
tis. Kč

��� rozpočtový výhled pro rok 2011–2014
��� změnu příspěvku pro rok 2009 vlastní 

příspěvkové organizaci ZŠ na 2.990 
tis. Kč a DSO Čistý Jihovýchod na část-
ku 577 tis. Kč

��� příspěvky pro rok 2010 vlastním pří-
spěvkovým organizacím MŠ 1.100 
tis. Kč, ZŠ 2.750 tis. Kč a gymnázium 
1.750 tis. Kč

��� příspěvek na rok 2010 pro Mikroregi-
on Hustopečsko, svazek obcí Modré 
Hory, svazek obcí Čistý Jihovýchod a 
Základní uměleckou školu Velké Pav-
lovice

��� příspěvek pro rok 2010 na opravu 
střechy kostela pro Římskokatolickou 
církev, Farnost Velké Pavlovice 200 
tis. Kč

��� příspěvek pro rok 2010 na činnost pro 
TJ Slavoj 105 tis. Kč

��� příspěvek pro rok 2010 Jm kraji do 
fondu IDS ve výši 154,3 tis. Kč

��� v souvislosti s účetní reformou pro 
obce platnou od 1. 1. 2010 vyřadit z 
majetku města dlouhodobý nehmot-
ný majetek a nedokončený dlouhodo-
bý majetek  

��� záměr pořízení nového územního plá-
nu Města Velké Pavlovice

pokračování na str. 4
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��� uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje na 
výdaje na zabezpečení akceschop-
nosti jednotky SDH obce na rok 2010 
ve výši 17.190,- Kč

��� uzavření smlouvy mezi Městem Velké 
Pavlovice a obcí Bořetice o převedení 
části nově vybudované cyklostezky 
Velké Pavlovice - Bořetice, úsek v k. ú. 
Bořetice na obec Bořetice dle podmí-
nek St. fondu dopravní infrastruktury

��� výmaz zástavního práva na bytový 
dům Nová 854/2

��� podání žádosti o dotaci z operačního 
programu ŽP - Optimalizace vodního 
režimu krajiny  - Velké Pavlovice: revi-
talizace lokality Rybník – „Biocentrum 
Zahájka“

��� podání žádosti o dotaci z operačního 
programu ŽP - Rozvoj infrastruktu-
ry pro environmentální vzdělávání 
– „Ekocentrum Trkmanka“

��� uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní s Moravskou Agrou a.s. na budo-
vu Velké Pavlovice č. p. 1 a pozemků 
KN parc.č. 889/1 a 670, k.ú. Velké 
Pavlovice s max. cenou 6,2 mil. Kč 
včetně projektu

��� podání žádosti o dotaci z operačního 
programu ŽP – Podpora regenerace 
urbanizované krajiny – na rekonstruk-
ci zámecké zahrady

��� prodej pozemku KN parc.č. 4641/515 
o výměře 988 m2 a pozemku KN parc.
č. 4649/391 o výměře 78 m2, vše v 
k.ú. Velké Pavlovice formou soutěže o 
nejvyšší veřejnou nabídku 

��� prodej majetku města dle záměrů o 
prodeji nemovitostí a výsledku z jed-
nání:

 -�� prodej pozemku KN parc. č. 4578/
62, v k.ú. Velké Pavlovice o výmě-
ře 3102 m2, fi rmě FOTOAMPER 
s.r.o., Osvobození 192/6, Břeclav, 
za účelem podnikatelských aktivit

 -�� prodej pozemku KN parc. č. 

4524/3, v k.ú. Velké Pavlovice o 
výměře 1000 m2, Bc. Janu Křečko-
vi, Březmova 34, Břeclav a Oldřichu 
Berkovi, Poštovní 84, Valtice, za 
účelem podnikatelských aktivit                

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

člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík:
* s odstraňováním příčin zatékání a vlh-

nutí sklepů na Zelnicích by se nemělo 
otálet, posudek byl vypracován již v 
září, časem by mohlo dojít k problé-
mům, jako v Bořeticích, na takové 
úpravy je možné získat dotaci 

starosta města:
* schůzka s fi rmou, dotčenými vlastníky 

sklepů a občany dotčenými úpravou je 
svolána na  6. 1. 2010, fi rma je schop-
na úpravy navrhnout i provést, pokud 
bude možné získat dotaci, bude žá-
dost podána

* V Údolí došlo před časem k poruše 
vodovodního řadu, po opravě zůstala 
díra v komunikaci, hrozí možnost úra-
zu občanů 

starosta města
* díru po opravě vodovodu pracovní-

ci města zasypou, kompletní oprava 
komunikace bude provedena na jaře 
po dohodě s VAK Břeclav  

* při zadávání PD, např. při opravě 
zámečku, by bylo vhodné konzultovat 
se členy ZMě, je-li možné více variant, 
ne jenom jedna 

starosta města
* ZMě mají možnost kdykoli přijít a 

navrhnout, co by se mělo ve městě 
vybudovat, při zadávání projektových 
dokumentací vychází RMě z nabídky 
dotací, snaží se přizpůsobit  vypsaným 
výzvám a zadaným termínům

* jak je město připraveno na úklid 
chodníků 

starosta města
* neděláme žádná mimořádná opat-

ření, máme dostatek mechanizace a 
pracovníků na zabezpečení odklizení 
sněhu, věříme, že nám lidé pomohou 
a budou chodníky udržovat v provozu-
schopném stavu, v zimním období při 
úklidu sněhu spoléháme na pomoc 
všech občanů, jako tomu bylo dosud

paní Novotná:
* sádrové terče byly na prasklinách 

mého RD umístěny, ale zatím je nebyl 
nikdo zkontrolovat, dům stále sedá

starosta města:
* kontrolu terčíků provedou pracovní-

ci MěÚ pan Dostoupil a pan Bartoš, 
podle jejich vyhodnocení se bude celý 
problém řešit

pan Jaromír Hercog:
* jakým způsobem bude v zimě prová-

děn úklid sněhu v ul. Starohorská
starosta města:
* při údržbě komunikací se snažíme, aby 

komunikace v ulicích byly průjezdné, 
pokud napadne hodně sněhu, bude-
me se problémem zabývat na pora-
dě a situaci budeme operativně řešit

* návrh na umístění retardéru v ul. Sta-
rohorská

starosta města: 
* umístění retardéru bude zařazeno do 

plánu

* bude město zvyšovat daň z nemovi-
tostí

starosta města: 
* ne, nebude, v současné době se do 

města snažíme získat investory a zvý-
šení daně z nemovitostí by bylo v roz-
poru s tímto naším záměrem

I když byly z nového roku ukrojeny tepr-
ve první dva měsíce, upozorňujeme již nyní 
řidiče vlastnící řidičské průkazy vydané 
v období od 1. ledna 1994 do konce roku 
2000 na povinnost vyměnit si řidičský prů-
kaz za nový. Výměna musí proběhnout nej-
později do 31. prosince 2010.

Za jízdu s neplatným řidičákem mohou policisté udělit řidiči blokovou pokutu do dvou 
tisíc korun, nebo přestupek postoupit k vyřízení do správního řízení, v němž je pokuta 
1.500,- až 2.500,- Kč.

Za starý řidičák dostávají řidiči při výměně průkaz typu 7, který se vydává od 1. května 
2004 a jehož platnost je deset let. Jde o plastovou kartu o velikosti 54krát 86 milimetrů, 
rozměru běžné kreditky. V roce 2014 bude platný jediný typ řidičáku.

Dagmar Švástová

Výstavba rodinných domů v lokalitě 
Padělky se rozbíhá naplno. K urychlení vý-
stavby se dohodli vlastníci stavebních po-
zemků s Městem V. Pavlovice na společ-
né nabídce dvou stavebních parcel k pro-
deji. Dražba se uskuteční 2. 3. 2010 
v 16.00 hod. v zasedací síni MěÚ Velké 
Pavlovice. Nejnižší možná nabídka je 
500,- Kč/m2. Bližší informace získáte na 
MěÚ u p. Krátké, tajemnice MěÚ, tel.: 
519 428 101, případně e-mailem:                  
kratka@velke-pavlovice.cz, nebo na webo-
vých stránkách www.velke-pavlovice.cz 
- AKTUALITY (ze dne 22. 2. 2010).

Jitka Krátká, tajemník MěÚ
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 Velkopavlovičtí hasiči obdrželi 
 z rukou hejtmana pamětní list 
 (7. 12. 2009)
 Více než tři sta členů sborů dobrovolných hasičů jižní Mora-

vy se sešlo ve čtvrtek 3. prosince 2009 v rotundě pavilonu A 
brněnského výstaviště, kde jim hejtman Jihomoravského kra-
je Mgr. Michal Hašek spolu s místopředsedou vlády a minis-
trem obrany MUDr. Martinem Bartákem předal pamětní listy 
a poděkoval za jejich nasazení a práci během roku 2009, 
zejména při přívalových deštích i dalších živelních pohro-
mách.

 Za velkopavlovické hasiče si pamětní list převzal velitel jed-
notky Petr Adámek.

 Baloun opět okouzlil ženy 
 (9. 12. 2009)
 Velkou zlatou medaili a titul šampion výstavy získal v maďar-

ské Šoproni velkopavlovický vinař Radomil Baloun. A to za 
svůj Hibernal, pozdní 
sběr, 2008. Vína na 
výstavě VinoFem hod-
notí pouze ženy. Vel-
kopavlovický vinař je 
zřejmě okouzlil, neboť 
za další čtyři vína roč-
níku 2009 si ještě při-
vezl jednu zlatou a tři 
stříbrné medaile.

Hejtman JMK Mgr. Michal Hašek předává velkopavlovickým 
hasičům pamětní list za nasazení a práci během roku 2009.

Vína Radomila Balouna chutnají nejen u nás, ale i v zahraničí, 
nejen mužům, ale i ženám. U nich vyhrála na plné čáře!

 Rybářská bašta je pod střechou 
 (10. 12. 2009)
 Koncem první dekády měsíce prosince využili klempíři posled-

ních pěkných dnů a pustili se do dokončovacích prací a 
detailů na krytině rybářské bašty u městského rybníka. Tato 

netradiční a atraktivní stavba bude sloužit jako klubovna pro 
rybářský spolek. Stavba byla zastřešena a zabezpečena před 
vlivy zimního počasí. Na stavbu bašty získalo Město dotaci z 
Jihomoravského kraje. 

 Klubovna vytvoří zázemí pro spolkovou činnost jedné z nejpo-
četnějších společenských organizací ve Velkých Pavlovicích. 
Spolek se stará o zrevitalizovaný odbahněný rybník, kam byla 
v loňském roce nasazena rybí osádka, která dobře prospívá.

 Budování parkoviště na ulici Růžová 
 (10. 12. 2009)
 Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice zahájili v měsíci pro-

sinci na ulici Růžová pokládání obrubníků za účelem poho-
dlnějšího a snadnějšího nájezdu automobilů na budoucí par-
kovací místa pro obyvatele nových bytových domů v lokalitě 
Padělky.

Nová rybářská bašta vytvořila 
nový malebný kolorit městského rybníka.

Pracovníci služeb města usazují obrubníky 
před novými bytovkami na Padělkách.
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 Zatěžkávací zkouška nového drtícího vozu 
 (11. 12. 2009)
 Nový drtící vůz na rostlinný odpad, který je od října 2009 novou 

součástí technologického vybavení městského sběrného dvo-
ra, byl začátkem prosince vyzkoušen na drcení dřevní hmoty. 
Řezací a drtící ústrojí si lehce poradilo s velkým objemem vět-
ví, z kterých během několika minut vytvořilo homogenní bio-
masu s několikanásobně menším objemem, využitelnou na 
kompostování nebo použití jako materiál na mulčování povr-
chu půdy. 

 Premiéra na webu města Velké Pavlovice 
 – videoukázka studia Miroslava Grégra 
 (11. 12. 2009)
 Dne 11. prosince 2009 zveřejnilo Město Velké Pavlovice na 

svých webových stránkách historicky poprvé videozáznam ze 
života města. Symbolicky se tato ukázka týkala nové rozhled-
ny Slunečná, jež byla veřejnosti otevřena 8. května 2009.

 Prosincový čas uplynulého roku se nesl ve znamení mlhavého 
a sychravého počasí. Paprsky tenké jako nitě se chovaly jako 
nesmělé dítko slunce proklouzávající skrze dramatickou oblo-
hu a mlhavá údolí. I to je kouzlo, které stále ještě lákalo a láká 
k návštěvě naší rozhledny a výhledům do kraje. Videoobrázky 
zachytily u Slunečné výpravu seniorů až z Brna.

 Premiérovou videoukázku pro web www.velke-pavlovice.cz 
zpracovalo Videostudio Grégr Velké Pavlovice, mluveného slo-
va se zhostila Ivana Hejlová.

 Srdíčkový den 
 aneb měnili jsme dětské slzy na úsměv! 
 (8. 12. 2009)
 V rámci Srdíčkového dne, který proběhl dne 8. prosince 2009, 

bylo ve Velkých Pavlovicích vybráno celkem 14.280,- Kč. 

 Organizací této charitativní akce se zhostili studenti velkopav-
lovického gymnázia, kteří procházeli ulicemi města a prodá-
vali buď magnety s motivy zvířátek v hodnotě 25,- Kč nebo 
samolepící bločky v hodnotě 30,- Kč. 

 Výtěžek z prosincové akce je určen na nákup inkubátorů a 
Giraffe Omnibed pro tři neonatologická centra (FN Olomouc, 
Nemocnice České Budějovice, FN Hradec Králové) a také 
pro další dětská zařízení v republice pečující o nemocné a 
postižené děti, ale i na podporu vzdělání. Zakoupením drob-
ných předmětů současně podpoříte občanské sdružení Život 
dětem, které díky vám může pomáhat dětem v celé České 
republice. 

Nový drtící vůz obstál na jedničku! I silnější kmeny 
vzrostlých jehličnanů přeměnil v okamžiku 

na drobnou mulčovací hmotu.

 Ředitelství školy Vám děkuje za fi nanční dary a podporu akce!

 Karolína Osičková si vybojovala 
 v Hustopečích postup 
 do celorepublikového kola Dětské porty 
 (23. 12. 2009)
 V sobotu 19. prosince 2009 se v Hustopečích konalo oblast-

ní kolo XVIII. ročníku Dětské Porty 2009. Soutěž je postupo-
vá a úspěšní účastníci oblastních kol postupují na základě 
dosažených výsledků a doporučení poroty do republikového 
fi nále v Praze. V letošním ročníku zněly místo folku a country 
spíše muzikálové a populární písně. Po tříhodinovém soutěž-
ním vystoupení vybrala porota postupující do národního kola. 
Jednou z postupujících byla i Karolína Osičková z Velkých Pav-
lovic. Přestože nakonec Kája v Praze neuspěla dle svých před-
stav, patří jí obrovská gratulace! 

Velkopavlovickým studentům není život nemocných 
a opuštěných dětí lhostejný. Proto neváhali 

a Srdíčkového dne se již poněkolikáté aktivně zúčastnili.

 Poslední rozloučení 
 s maminkou pana faráře 
 (2. 1. 2010)
 V sobotu 2. ledna 2010 dopoledne se v kostele Nanebevze-

tí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích konala mše svatá s 
posledním rozloučením s maminkou pana faráře paní Jiřinou 
Papouškovou. Rozloučit se přišli kněží, farníci a přátelé pana 
faráře P. Petra Papouška nejen z Velkých Pavlovic, ale i z celé 
Brněnské diecéze. Hlavním celebrantem smuteční mše byl 
generální vikář Mons. Mgr. Jiří Mikulášek.

Karolína Osičková neměla v Hustopečích konkurenci, 
svým vystoupením si otevřela jasnou cestu 

do národního kola v Praze.



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
1/2010

7

pokračování na str. 8

 V knihovně se předávaly ceny 
 (11. 1. 2010)
 V pondělním odpoledni se budova knihovny zaplnila milými 

hosty. Tajemnice městského úřadu Jitka Krátká zde předávala 
ocenění a dárky výhercům literární soutěže „Babička“ a vítě-
zům v tipovací soutěži „Kniha mého srdce“.

 Literární soutěž „Babička“ byla podle věku rozdělena na tři 
kategorie. Ve svých kategoriích získali první místo Eva Novot-
ná, Jan Míchal a Martina Čermáková, druhá místa získali Mar-
tin Bank, Nikola Kynická a Martin Hádlík a na třetích místech 
se umístnili Renáta Martincová, Anna Polachová, Denis Dagi-
dir a Eliška Mainclová.

  V tipovací soutěži „Kniha mého srdce“ byla za vítězný tip oce-
něna Eva Langerová.

 Turistické informační centrum 
 Velké Pavlovice nese již pátým rokem 
 značku nejvyšší kvality 
 (12. 1. 2010)
 V listopadu roku 2009 proběhla na TIC V. Pavlovice rozsáhlá a 

velmi podrobná kotrola, kterou provedla agentura CzechTou-
rism v zastoupení proškolených pracovnic TIC Mikulov.

 Naše infocentrum splnilo veškerá náročná kritéria a získalo 
tak Certifi kát Ofi ciálního turistického centra pro rok 2010. Na 
základě výbor-
ného výsledku a 
pozitivního hod-
nocení během 
s a m o t n é h o 
průběhu kont-
roly má velko-
pavlovické TIC 
právo používat i 
nadále v pořadí 
již pátým rokem 
logotyp v podo-
bě “i” bílé bar-
vy na zeleném 
podkladu, co 
by ochrannou 
známku.

 Toto označení 
garantuje pře-
devším vysokou 
kvalitu služeb v 
oblasti cestov-

Tajemnice MěÚ V. Pavlovice Jitka Krátká předává knižní 
cenu Martinovi Bankovi za krásné vyprávění o své babičce.

ního ruchu a současně také zařazení velkopavlovického TIC 
do sítě ofi ciálních turistických informačních center na území 
České republiky.

 Kluziště za kostelem je pro bruslaře ráj 
 (16. 1. 2010)
 Letošní zima nám dopřávala sníh i mráz plnými hrstmi a tak 

jsme si mohli užívat veškerých zimních sportů do sytosti. V 
polovině ledna přišli meteorologové s prognózou dlouhodobé-
ho celodenního mrazu. Proto zaměstnanci města začali ihned 
s tvorbou a úpravou ledové plochy na hřišti u kostela.

 Tato atrakce se stává ve Velkých Pavlovicích v zimním obdo-
bí již tradicí a vyhledávanou zábavou. Kluziště za kostelem je 
bezpečné, nehrozí zde prolomení ledu jako na rybníku, a proto 
je veřejností, především rodiči bruslících dětí, velmi vítané.

 Myslivecký ples = záruka skvělé zábavy 
 (16. 1. 2010)
 V sobotu 16. ledna 2010 se v sále velkopavlovické sokolovny 

konal Myslivecký ples. Tento ples je již tradičně hojně navště-

Bruslení na ledě za kostelem – výborná zábava a spousta 
zdravého pohybu v mrazivém zimním období. 

Občas je třeba  zahřát se  vřelým čajíkem!

O kulturní program na Mysliveckém plese se postaraly 
se svým netradičním hudebním vystoupením 

trubačky MZLU Brno.
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vován a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Bohatá tombola, 
vystoupení trubaček z MZLU Brno a dechová hudba Túfaran-
ka jsou mocným lákadlem, a tak došlo k situaci, kdy se nedo-
stávalo vstupenek a sál doslova praskal ve švech. Díky skvě-
lým výkonům Túfaranky byl taneční parket stále plný. Po třetí 
hodině ranní pokračoval ples v diskotékovém rytmu a mnozí 
návštěvníci plesali až do ranních hodin.

 Město pokryla bohatá nadílka sněhu 
 – pro malé radost, pro velké starost... 
 (18. 1. 2010) 
 Počátkem měsíce ledna pokrylo Velké Pavlovice nebývale hoj-

né množství sněhu. Radost z takové nadílky mají především 
děti, naopak správci chodníků a komunikací již přílišné nad-
šení z této bohaté sněhové peřiny nemají. Odklízení, průběžně 
a především neúnavně přibývajícího sněhu, je zaměstnalo na 
více než plný úvazek. 

 Proto patří pracovníkům Služeb města V. Pavlovice upřímné 
poděkování. Stejně tak i všem občanům města, kteří s odklí-
zením taktéž neúnavně pomáhali, čistili pečlivě prostranství 
před svými domy a tím dobrovolně zabezpečovali v rámci mož-
ností bezpečnost chodcům. 

 Městský úřad V. Pavlovice tímto děkuje všem, kteří v  kalamit-
ní situaci  pomáhali!

 Velkopavlovická farnost 
 na vlastních webových stránkách 
 (19. 1. 2010)
 První den měsíce prosince roku 2009 se zapsal nesmaza-

telným písmem do historie farnosti ve Velkých Pavlovicích. 

V tento den byly poprvé v ostrém provozu spuštěny nové 
webové stránky pod adresou http://farnost-vpavlovice.
webnode.cz/. Najdete zde rozpisy bohoslužeb, plánové akce 
v přehledném kalendáři, pozvánky, aktuální informace, foto-
galerie, knihu návštěv, důležité kontakty a mnohé další. Správ-
ci stránek spolu s farností Vám přejí příjemné prohlížení!

 Ryby se začaly pod silnou vrstvou ledu dusit,
hasiči přispěchali na pomoc 

 (23. 1. 2010)
 Velkopavlovičtí hasiči pomáhali o mrazivém víkendu (23. a 24. 

ledna) místním rybářům a především místním rybám žijícím 
ve velkopavlovickém rybníku. Za pomoci silných proudů vody 
rozbili led na rybníku a zároveň byla těmito proudy důkladně 
prokysličena voda.

 Hasiči také spláchli sníh z ledu, aby k rostlinám a řasám v 
rybníku prostupovalo denní světlo. Sníh zabraňuje přístupu 
denního světla pod led. Zásah hasičů jistě ocení ryby, rostliny 
i řasy.

Kaplička sv. Urbana tak trochu jinak 
– pod světélkující sněhobílou přikrývkou.

Městské traktory s pluhy neúnavně brázdily 
nejen ulice města, ale také přilehlé okolí.

 Sněhová peřina 
 si vyžádala častější přikrmování zvěře 
 (25. 1. 2010)
 Vysoká, zledova-

tělá vrstva sněhu 
a extrémní mrazy, 
které panovaly po 
celý leden i únor, si 
vybíraly svou daň 
i na zvěři, která se 
nemohla snadně 
dostat k potravě. 
Proto členové Mys-
liveckého sdružení 
museli vyrážet do 
honitby s krmením 
častěji. Do zásypů 
pravidelně doplňo-
vali kukuřici a ječ-
menem a krmelce 
plnili senem nebo 
sušeným jetelem. 

Díky včasnému zásahu hasičů a rybářů je v rybníce 
jak dostatek světla, tak i životně nezbytného kyslíku.

Nejedno zvířátko si při baštění chutného menu 
s láskou vzpomnělo na o honech tolik obávané myslivce. 

Nyní jim jejich pomoc přišla více než vhod!
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 Pokud chcete nějakým způsobem zvěři pomoci (nejenom 
letos, ale i letech následujících) a zároveň eliminovat škody 
způsobené okusem zvěří na vinohradech a sadech, je vhod-
né nechat ostříhané réví ležet na zemi, kde se k němu zaječí 
i srnčí zvěř snadno dostane. Zároveň je v mrazivých dnech 
vhodné omezit vycházky a vyjížďky do honitby, aby nedochá-
zelo k plašení zvěře a jejímu nadměrnému vysilování.

 Ani leden 
 na webových stránkách města nezklamal 
 (1. 2. 2010)
 V měsíci lednu 2010 opět skokově vzrostla návštěvnost webo-

vých stránek města Velké Pavlovice. Stránky byly načteny a 
otevřeny celkem 16.365krát. Oproti lednu loňského roku se 
jedná o 50% nárůst (leden 2009 – 10.903 přístupů). Nejvyšší 
denní návštěvnost byla zaznamenána v pondělí dne 25. ledna 
2010, kdy si stránky otevřelo 770 z vás.

 Opravený “Domeček” poslouží nejen dětem 
 (3. 2. 2010)
 Město Velké Pavlovice postupně modernizuje a upravuje 

interiéry sídla Střediska volného času při ZŠ Velké Pavlovice 
(bývalý Dům služeb na ul. Bezručova), dětmi hojně nazývané-
ho zkráceně Domeček. Nově zrekonstruované prostory tak 
budou moci sloužit nejen jako kvalitní zázemí pro SVČ, ale 
také dalším aktivním organizacím a spolkům našeho města. 

 Na přiloženém snímku pracovníci podlahářské fi rmy Knápek z 
Velkých Bílovic pokládají linoleum.

 Chasa se pustila do rozesílání pozvánek 
 na historické setkání stárků
 (4. 2. 2010)
 Organizační tým historicky prvního setkání stárků ve Velkých 

Pavlovicích se pustilo ve čtvrtek 4. února 2010 do hromad-
ného rozesílání pozvánek, které zamířily ke 420 stárkám a 
stárkům všech generací z Velkých Pavlovic. Mezi nejstar-
šími a nejmladšími pozvanými účastníky je věkový rozdíl až 
neuvěřitelných 70 let! Pořadateli setkání a partnery setkání 
jsou Město Velké Pavlovice, městská kulturní komise, Jihomo-
ravská komunitní nadace, Forum Moravium o.s. a Vinium a.s.

 “Setkání stárků Velké Pavlovice 2010” se uskuteční v 
sobotu 27. února v sokolovně.  Program začíná v 17 hodin 
představením nejstarších stárků a osobností, které mají vel-
kou zásluhu na udržování folklórních tradic v našem městě. 
Dále vystoupí dětský soubor Sadováček z MŠ, hudbou bude 
provázet cimbálová muzika Vojara a dechová hudba Zlaťulka. 
Důležitým bodem programu bude křest knihy “Velké Pavlovi-
ce v krojích”, která mapuje slavení hodů v celém posledním 
století. Výpravnou knihu plnou historických fotografi í si budou 
moci návštěvníci na místě zakoupit.

 Organizační tým akce pracuje pod vedením Petra Jilky a patří 
k němu Jaroslava Drbolová, Jiří Hanzálek, Ing. Libor Benda, 
Eva Janů, Hana Pláteníková a místostarosta Ing. Zdeněk Kar-
ber. Na přípravách této výjimečné akce se samozřejmě podílí 
i současná chasa.

Prostory Domečku na ul. Bezručova 
budou opět pěknější a komfortnější.

Vážení podnikatelé, provozovatelé služeb, fi rmy! Začátkem roku 2010 byla 
zahájena průběžná aktualizace internetového seznamu všech fi rem a pro-
vozoven ve Velkých Pavlovicích. Tyto informace najdete na webové adrese 
www.velke-pavlovice.cz pod odkazem Služby, fi rmy, podnikatelé.
Chtěli bychom Vás tímto požádat o spolupráci spočívající v nahlášení 
jakýchkoliv změn. Jedná se především o změny telefonních čísel (zrušení 
pevných linek), e-mailů, webových adres, případně nahlášení zrušení fi rmy 
nebo vznik nové fi rmy.  

Veškeré změny a informace můžete nahlásit na telefonních číslech:
  774 364 009 – Věra Procingerová
  777 736 413 – Karolína Bártová 
      nebo  e-mailem:  infocentrum@velke-pavlovice.cz

Děkujeme Vám za spolupráci! Karolína Bártová

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Také Vy přijměte naše srdečné pozvání k zajímavé 
víkendové akci – Setkání stárků ve Velkých Pavlovicích!

VÝZVA MÍSTNÍM PODNIKATELŮM
Zaktualizujte si kontakty své fi rmy na webových stránkách města Velké Pavlovice
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Web www.velke-pavlovice.cz z hlediska statistiky aneb rok 2009 v číslech
Tabulka denních návštěv webu - srovnání roku 2007, 2008 a 2009

Téměř 190 tisíc z vás si otevřelo v roce 2009Téměř 190 tisíc z vás si otevřelo v roce 2009

Stává se již pravidlem, že čtenáři Velkopavlovického zpravodaje naleznou vždy v 
prvním novoročním vydání tohoto pravidelného dvouměsíčníku hodnocení a statistiku 
návštěvnosti webových stánek města Velké Pavlovice (www.velke-pavlovice.cz). Ne 
jinak tomu bude i letos.

Během celého uplynulého roku jsme vás průběžně informovali o nových rekor-
dech, zajímavostech, novinkách. Ještě před tím, než se pustíte do pročítání níže 
uvedených tabulek vám prozradíme, že se celoroční návštěvnost webu zvýšila v roce 
2009 oproti předchozímu roku 2008 o celých 54,1% a vystoupala na astronomickou 
cifru 187.271 přístupů za rok. 

Děkujeme i Vám za přízeň a těšíme se také v roce 2010 na Vaše četné návštěvy!

webové stránky města Velké Pavlovice

Statistický výtah zpracovala Karolína Bártová. 
Více informací najdete na webových stránkách města v ARCHIVU AKTUALIT - LEDEN 2010. 
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Během roku 2009 se za bydlením do Velkých Pav-
lovic přistěhovalo a k trvalému pobytu se přihlásilo 
31 osob. Do jiného bydliště se odstěhovalo 54 osob.
27 rodin přivítalo do života malinký lidský 
zázrak, narozené dítě. A naše městečko tak rozmno-
žilo řady svých občanů o 13 děvčátek a 15 chlapečků.

Narodily se děti:
Nikol Kalabisová, V Sadech 36
Kateřina Jersáková, Nová 50
Matyáš Hádlík, Růžová 8
Václav Padrta, Hlavní 5
Dominik a Eliška Holáskovi, Stará 25
Jakub Procházka, Bří Mrštíků 2
Ondřej Kaderka, Brněnská 3
Sára Hladíková, Zelnice 47
Karin Nezhodová, Nádražní 28
Prokop Dostoupil, Tovární 10
Martin Pláteník, Dlouhá 22
Viktor Pulkrábek, Nová 35
Stella Zlochová, V Údolí 71
Kristýna Dohnalová, Nová 2
Pavel Julinek, Hlavní 41
Elena Cvrčková, Starohorská 10
Leandro Kocourek, Kpt. Jaroše 34
Miroslav Vašek, Úvoz 26
Nikola Lanžhotská, Ořechová 21
Lucie Vetrová, Tábor 4
Simona Kučerková, Nádražní 14
Mikuláš Macek, Bří Mrštíků 14

Jakub Loukota, Úvoz 17
Samuel Mareček, Příční 1
Tibor Hádlík, Zelnice 27
Nela Dostálová, Růžová 5
Tamara Syková, Zahradní 27

Jedním z nejdůležitějších životních mezníků, který 
znamená začátek nové cesty, je spojení dvou lidských 
životů. Pro společný život a založení rodiny se 
rozhodlo a manželství uzavřelo 21 párů.
Ne vždy se podaří prožít „život ve dvou“ a vytvořit tak 
šťastný domov. V osmi případech bylo manželství 
rozvedeno.

Tak to v životě chodí, tak odbíjí to čas. Jeden umírá, 
jeden se rodí… Z našich řad v loňském roce navž-
dy odešlo 27 našich spoluobčanů. 14 žen v prům. 
věku 82 let a 13 mužů v prům. věku 71 let. 

Zemřeli:
Emilie Šelleová, Zahradní 34, ve věku 90 let
Václav Pekařík, Kpt. Jaroše 30, ve věku 49 let
Marta Michnová, Ořechová 30, ve věku 56 let
Anežka Sedláčková, Úvoz 24, ve věku 88 let
Rudolf Hladík, Zelnice 47, ve věku 75 let
Ludmila Komosná, Zelnice 59, ve věku 101 let
Božena Zaviačičová, Starohorská 9, ve věku 79 let
Marie Grůzová, Úvoz 26, ve věku 89 let
Miloslav Barvík, Pod Břehy 51, ve věku 81 let
Marie Grégrová, V Údolí 35, ve věku 87 let

Jaroslav Trsťan, Nová 22, ve věku 59 let
Václav Komosný, Ořechová 26, ve věku 81 let
Josef Hájek, Zelnice 17, ve věku 76 let
Jiří Kallus, V Sadech 37, ve věku 63 let
Břetislav Poulík, Střední 28, ve věku 51 let
Ludmila Hiclová, Hlavní 100, ve věku 81 let
František Trněný, Padělky 1, ve věku 78 let
Oldřich Horák, Střední 25, ve věku 87 let
Marie Vočková, Střední 6, ve věku 81 let
František Lacina, Starohorská 21, ve věku 68 let
Jindřiška Veverková, Trávníky 17, ve věku 85 let
Oldřich Klement, Nádražní 68, ve věku 87 let
František Halm, V Sadech 19, ve věku 71 
Františka Valoušková, Čechova 1, ve věku 85 let
Růžena Vajbarová, Herbenova 6, ve věku 81 let
Anežka Pavelková, Nádražní 60, ve věku 61 let
Marie Frýbertová, Ořechová 5, ve věku 85 let

Dnes, kdy naši zesnulí již stojí na druhém břehu, vzpo-
meňme všechno dobré, co ve svém životě vykonali. Ať 
v našich vzpomínkách zůstávají navždy, jako celý náš 
kraj, který byl domovem i jim.

Nejstarší ženou žijící ve Velkých Pavlovicích 
je paní Emilie Hlávková, narozená v roce 
1914, která v loňském roce oslavila 95. narozeniny. 
Čestného místa nejstaršího muže dosáhl pan 
Antonín Nesvadba, narozený v roce 1923.

Za matriku ve V. Pavlovicích Dagmar Švástová

ZE STATISTIKY POHYBU OBYVATELSTVA VE MĚSTĚ V ROCE 2009 SE  DOVÍDÁME, ŽE ...
dne 31. 12. 2009 žilo ve Velkých Pavlovicích 3 031 obyvatel

Sportovně založení televizní diváci mohli 
vidět počátkem ledna letošního roku při 
přímých přenosech z rychlobruslařského 
evropského šampionátu v Norsku pro nás 
velmi zajímavé záběry: majitel Pekařství 
Velké Pavlovice, pan Jaro-
slav Pešák, stál na tribuně 
stadionu v Hamaru a fandil 
českým rychlobruslařkám s 
vlajkou Velkých Pavlovic v 
rukou a logem svého pekař-
ství na bílé sportovní čapce. 
Ne všichni čtenáři zpravodaje 
vědí, že pan Pešák má s čes-
kým rychlobruslením celo-
životní vazby, a proto jsme ho 
požádali o krátký rozhovor: 

Pane Pešáku, jaký je tedy 
vlastně Váš vztah k rychlo-
bruslení?
„Vřelý a dlouhodobý. Rychlo-
bruslařský trenér Petr Novák 
se narodil ve stejné obci 
jako já, ve Svratouchu na 
Vysočině. Společně jsme se 
nejenom kamarádili, ale především jsme se 
věnovali rychlobruslení, což byl pro nás teh-
dy jediný dostupný sport. Moje rychlobrus-
lařské cíle pak musely ustoupit přípravě na 
povolání, Petr Novák a další u tohoto sportu 
zůstali.“

Jak jste se dostal na Mistrovství Evropy do 
Norska?
„Odletěl jsem do Norska úplně sám, vlast-
ně jsem se spontánně rozhodl právě na 
základě telefonátu s kamarádem Petrem 

Novákem. Radoval jsem se z úspěchu 
našich rychlobruslařek, vyfotil jsem repre-
zentační skupinu a hodně jsem se snažil, 
aby byla velkopavlovická vlajka vidět, pro-
tože už dlouho prostě patřím do Velkých 
Pavlovic.“

Mohl byste nám připomenout, jaký byl pro 
naše rychlobruslařky evropský šampio-
nát?
„Martina Sáblíková zvítězila podle očekává-
ní, ale první místo získala na „své“ trati také 
naše juniorská rychlobruslařka Kateřina 
Erbanová, které je teprve 17 let. Bylo to skvě-
lé. Na fotce je vidět, že trenér Petr Novák je 
spokojený. Radost z úspěchu nás zahřála, 
protože jinak bylo v Norsku - 38 °C.“

Je pravdivá informace, že Martina Sáblíková 
s trenérem přijedou do Velkých Pavlovic?
„Právě v Norsku jsme se s Petrem Novákem 
domlouvali na návštěvě ve Velkých Pavlovi-
cích koncem března. Byl bych moc rád, kdy-
by se s Martinou Sáblíkovou mohli setkat 
všichni sportovní fanoušci a nadšenci a tře-
ba také studenti gymnázia v našem městě. 
Tyto akce ještě nejsou defi nitivně domluve-
né, ale budu se opravdu snažit, abychom je 
mohli připravit. Telefonujeme si s Petrem 
Novákem i teď v průběhu olympijských her, 
ale organizovat setkání budeme teprve po 
jejich návratu domů.“

Moc se těšíme, doufáme, že zájem veřej-
nosti z širokého okolí bude veliký a panu 
Pešákovi děkujeme za rozhovor.

Za redakci zpravodaje se ptala 
Dana Růžičková

Velké Pavlovice se mohou těšit na MARTINU SÁBLÍKOVOU

Rychlobruslařka Martina Sáblíková s trenérem Petrem 
Novákem na Mistrovství Evropy v norském Hamaru.
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Městská či obecní policie je zři-
zována především proto, aby 

byl jakýmsi způsobem zajištěn veřejný 
pořádek ve městě. Mezi hlavní priority 
patří stále kontrola veřejných prostranství, 
jejich zabrání či znečištění popř. dokumen-
tace jejich poškození a zjišťování dalších 
důkazů proti možným pachatelům těchto 
přestupků.

Z veřejných prostranství jsou beze-
sporu nejvíce kontrolované předzahrádky 
domů a parky – zeleň. Do předzahrádek 
domů je nejčastěji ukládán stavební mate-
riál. V roce 2009 nebyla přímo za tento 
přestupek uložena žádná pokuta. Strážní-
ci se se stavaři vždy dohodli na odklizení 
materiálu ve stanoveném termínu.

Je také dohlíženo na dodržování 
občanského soužití. Většinou jsou řešeny 
drobnější prohřešky, které vznikají mezi 
občany. Pomluvy či slovní napadání. Někdy 
je ovšem potřeba složitější věci zpracovat 
písemně a oznámit dále k projednání 
Komisi k projednávání přestupků.

V kompetenci obecní či městské poli-
cie je i řešení přestupků proti majetku. 
Většina občanů se domnívá, že takový 
přestupek lze spáchat i z nedbalosti. 
Bohužel musí být pachatelovo jednání 
úmyslné. Pokud tedy někomu omylem 
něco někdo rozbije, nemůže být potrestán. 
V průběhu roku nám bylo nahlášeno něko-
likrát poškození majetku či jeho odcizení. 
Bohužel zjištění pachatele, který polámal 
stromky či vykopal pytel brambor, je bez 
pomoci svědků nemožné.

Mezi další paragrafy přestupkového 
zákona, jejichž znění je sdělováno pře-
stupcům při jejich provinění patří §22. 
Tento paragraf straší řidiče. Ve Velkých 
Pavlovicích porušují řidiči nejčastěji usta-
novení, týkající se nedovoleného stání či 
zastavení vozidel. Přestože není prioritou 
strážníků ukládat blokové pokuty a je 
dávána přednost domluvě, někdy je nutno 
k uložení pokuty přistoupit. Nejvíce pokut 
bylo uloženo řidičům právě za nedovolené 
zastavení vozidla.

Za tento dopravní přestupek však 
nebývá fi nanční výše pokuty taková jako 
za neoprávněné založení skládky. V roce 
2009 se strážníkům podařilo najít šest 
občanů, kteří odložili odpady mimo místa 
k tomu určená. Byly jim uloženy pokuty v 
celkové výši 4.000,-Kč, z toho dvakrát byla 
pokuta uložená v blokovém řízení na mís-
tě maximální možná tj. 1.000,- Kč.

V náplni práce strážníků je i odchyt 
psů nebo jiných zvířat. Pro zajímavost uvá-
dím, že v roce 2009 byli odchyceni dva psi 
pětkrát během roku a potom ještě dalších 
deset.

Pokud se bavíme o zvířatech, tak 
bohužel dochází také k jejich úhynu. Vět-
šinou sražená zvířata ve městě (nejčas-
těji kočky) jsou sbírána a zakopávána do 
země. Pokud je znám jejich majitel, je 
vyrozuměn on.

Abych dokončil zvířecí problematiku, 
tak byla společně s myslivci odchytávána 
na ul. Nádražní i velmi nemocná srna. S 
policisty byly zase řešeny „uvězněné“ kozy 
domácí v osobním vozidle na parkovišti 
pod areálem TJ Slavoj. Ve vozidle byly dle 
zjištění asi pět hodin svázané v kozelci. 
Nakonec se podařilo majitele najít v Boře-
ticích.

V roce 2009 byly provedeny také na 
různých místech města změny v doprav-
ním značení. K této problematice jsou 
strážníky vyřizovány potřebná povolení. 
Totéž se týká dopravních omezení při 
akcích jako hodech a vinobraní.

Městská policie se snaží také působit 
preventivně proti kriminalitě v ulicích měs-
ta. Nejen při nočních službách je monito-
rován pohyb tzv. zájmových osob. Pokud 
se domníváte, že takové osoby ve Velkých 
Pavlovicích nejsou tak se mýlíte. Je před-
poklad, že se u nás nepohybují zločinci 
největšího kalibru, ale máme velmi aktivní 
skupinu mládeže, kterou baví vandalis-
mus. Také nás občas při seznamovaní s 
přestupkem či trestným činem nasměrují 
indicie k určité osobě, které ale pro uzná-
ní vinny nepostačují. Buď jsou to nějaké 
drobnosti, anebo k důkazům dojdeme 
spíše náhodně, či jak se říká „Jedna paní 
povídala“.

V roce 2009 se opět podařilo prokázat 
mladíkům trestný čin „sprejerství“. Jedná 

se o jiné sprejery, než kteří byli odsouzeni 
soudem k veřejnoprospěšným pracím v 
roce 2008. Lapeni byli i kluci, kteří rozbíje-
li lampy veřejného osvětlení. Zajímavé je, 
že se nám daří prokazovat přestupky spí-
še místním vandalům, přestože nás určité 
stopy směřují spíše do Bořetic. Vysvětlení 
je na snadě. Taxík je drahý, autobus ani 
vlak ve tři ráno nejede a tak se chodí pěš-
ky. Místo zpěvů lidových písní se vyvrací 
dopravní značky, povalují odpadkové koše 
a lavičky a zapalují plakáty. (Ničitelé pla-
kátů a tabule u TJ Slavoj byli chyceni v roce 
2008. Jednalo se o kluky z Bořetic – fot-
balisty.)

V pomyslném hledáčku policie měst-
ské či státní je mnoho takových osob a ne-
jen mladých. V dnešní době světové eko-
nomické krize se někteří lidé snaží uživit 
sběrem železného šrotu a vůbec jich neza-
jímá, že odevzdávají železný šrot, který 
původní majitel za šrot vůbec nepovažoval.

Zlodějům se vyplácí stále i krádeže 
takového zboží, které lze zpeněžit prode-
jem do bazaru. Obzvláště stroje s vlastním 
spalovacím motorem, el. nářadí a jízdní 
kola by si měli jejich majitelé zamykat v 
dílnách či garážích. V dnešní době však 
nepostačuje uzamčení standardním zám-
kem FAB.

Závěrem bych Vám ještě doporučil 
nezabezpečovat si jenom dílny a garáže, 
ale i svá obydlí. Na Břeclavsku i celé jižní 
Moravě dochází stále ke krádežím v rodin-
ných domech. V roce 2009 museli policis-
té z OOPČR Velké Pavlovice řešit takové 
vloupání i v našem městě. 

Petr Hasil, MěP V. Pavlovice

Městská policie Velké Pavlovice informuje

   aneb JAKÝ BYL LOŇSKÝ ROK?

Strážník se může v zaměstnání potkat s ledasčím. Jak si asi poradil 
s tímto “řidičem”, který brání p. Hiclovi ve vyjetí vozidlem z garáže?
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Před Vánoce dlúhý noce byl název 
adventního koncertu alterna-

tivní hudební skupiny Tomáše Kočka &  
Orchestru, Presúzního sboru a netradiční 
cimbálové muziky St. MEDICIMBAL pod 
vedením Romana Veverky. Návštěvníkům 
koncertu, jež zcela plně obsadili v pondělí 
večer dne 14. prosince 2009 sokolovnu, 
se předvánoční noc vůbec nezdála dlou-
há, naopak utekla v podmanivě výborné 
zábavě neuvěřitelně rychle.

Známé, méně známé i zcela nové 
písně a koledy v neobvyklých aranžmá od 
středověkých až po rap zněly nově zrekon-
struovanou velkopavlovicku sokolovnou.

V průběhu koncertu jsme mohli sly-
šet i několik zcela nových skladeb, např. 
úvodní skladbu Koleda z nového, stejno-
jmenného alba Tomáše Kočka „Koleda“, 

J iž tradičně Město Velké Pavlovice 
uspořádalo o poslední adventní 

neděli na náměstí před radnicí Vánoční 
jarmark. Na Zlatou neděli byla připravena 
spousta stánků se stylovým zbožím, svaře-
né víno, zabijačkové pochoutky a krajová 

PUBLICISTIKA ......................................PUBLICISTIKA ......................................
Tomáš Kočko & Orchestr 
vánočně kocertovali a křtili 
nové CD ve Velkých Pavlovicích

Zpěvák a kytarista Tomáš Kočko a excelentní fl étnistka 
a zpěvačka Helena Macháčková – nejen ti zcela ovládli sál 
velkopavlovické sokolovny podmanivou vánoční náladou.

které zde bylo slavnostně pokřtěno a které si zájemci mohli na místě zakoupit. 
Poprvé na veřejnosti zazněla i nová koleda Martina Otáhala v podání Presúzního 

sboru šitá přímo na míru jednotlivým členům Presúzního sboru.   
          

Více o skupině – www.kocko.cz. 

Věra Procingerová

Na pódiu se s vánočními pásmy plnými laskavé hudby, 
koled a zpěvu vystřídaly děti od mateřinky 
až po studenty gymnázia. Nechyběly ani 

velkopavlovické hudební soubory, 
kapely a skupiny.

specialita - přesňáky z bramborového těs-
ta. V kulturním programu vystoupily sou-
bory z Velkých Pavlovic a hosté - chrámový 
sbor z Bořetic Deo gratias.

Dopoledne zazpívaly koledy děti z 
mateřské školy, kterým za Sdružení JPK 

předal pan Karel Reichman sponzorský 
dar na nákup hraček. Suma byla věno-
vána z dobrovolného vstupného z akcí, 
které Sdružení pořádalo pod rozhlednou 
Slunečná.

Dopolední program na Vánočním jarmarku patřil dětem. Stejně 
jako loni posílaly dopisy Ježíškovi – napsaná nebo nakreslená 

přání zavěsily na růžový balónek, který pak spolu se svými kama-
rády vypustily přímo k nebi. Pevně věříme, že byla všechna, i ta 

nejtajnější přání, beze zbytku vyplněna...

pokračování na str. 14
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Poté následovalo posílání balónků s 
přáním Ježíškovi, na které se děti velmi 
těšily. Před obědem ještě vystoupili žáci 
základní školy.

Děti se i s rodiči mohly zahřát a záro-
veň si vyrobit nějakou adventní ozdobu 
nebo drobný dárek pro své blízké v Ježíš-
kově dílně, kterou v zasedací místnosti 

městského úřadu uspořádalo SVČ a míst-
ní organizace Orla.

V mrazivém počasí pak postupně 
následovala country kapela Colorado, 
studenti gymnázia, Deo gratias, smíšený  
Presúzní sbor a dechovka ZUŠ s dívčím 
pěveckým sborem.

Občany města i všechny přítomné 

hosty pozdravil starosta města Ing. Pavel 
Procházka s přáním pěkných vánočních 
svátků a hodně zdraví v novém roce. 
Poděkoval všem organizátorům a účinku-
jícím, kteří navzdory silnému mrazu při-
spěli k pěkné vánoční atmosféře v našem 
městě.

Věra Procingerová

Děti a nejen ty, mohly pomoci s přípravou vánočních dár-
ků Ježíškovi v rámci zajímavé předvánoční akce – Ježíškova 
dílna, která se uskutečnila dne 20. prosince 2009 v rámci 
programu Vánočního jarmarku ve Velkých Pavlovicích.

Program dílny byl určen pro všechny návštěvníky, zvláště pak 
pro děti. Děti si ve VÁNOČNÍ DÍLNĚ mohly vyrobit dárečky pro své 
nejbližší, například medovou svíčku, prostírání na vánoční tabuli, 
slámovou ozdobu na stromeček, keramickou dekoraci na zeď, ori-
ginální přáníčko k Vánocům, zvířátko z přírodního materiálu, kap-
sičku na dáreček a mnoho dalších.

Rodiče, kteří si chtěli naplno a v klidu užívat předvánočního 
hodování na vánočním jarmarku před radnicí, mohli své děti svěřit 
do péče členů jednoty Orla a pracovníků Střediska volného času 
při ZŠ V. Pavlovice. Ježíškovu dílnu navštívil také veverčák Čenda, 
známý propagátor programu Rodinné pasy, který odměnil tvořivé 
děti malými dárečky.

Premiérové dárkové tvoření bylo možné uspořádat díky podpo-
ře Města Velké Pavlovice a sponzorů, kterým děkujeme za poskyt-
nuté odměny pro děti. Velké poděkování patří všem pořadatelům z jednoty Orla a Střediska volného času, kteří Ježíškovu dílnu připravo-
vali celé dva měsíce. 

Na redakci Velkopavlovického zpravodaje se obrátila řada rodičů, praro-
dičů i samotných dětí s prosbou o velké poděkování všem organizátorům 
letošní první JEŽÍŠKOVY DÍLNY. Nejenom děti, ale především dospělý dopro-
vod, který dokáže ohodnotit práci a drahocenný čas zúčastněných dobrovolní-
ků, byl vysokou úrovní akce překvapen a potěšen.

Děti byly z možnosti vyrobit si něco pěkného pro sebe, nebo pro své blízké 
pod stromeček, přímo nadšené. Vše bylo pro ně pečlivě a s láskou připravené, 
výrobky byly jednoduché, leč nápadité a pracně předpřipravané tak, aby si s 
nimi dokázaly poradit i ty nejmenší děti.

Všem byl k dispozici výborný teplý čajík, který všem přišel o nebývale mra-
zivém dnu více než vhod. Poplatek v hodnotě padesáti korun byl doslovně 
symbolický v poměru s tím, co si děti po návštěvě odnášely domů. Tím se však 
nesnažíme vyjádřit hodnotu pouze materiální. Zážitek, nová zkušenost a krás-
ný pocit se nikdy nedá přepočítat na hodnotu peněz, nedokážeme ho zvážit, 
ani změřit, ani natlačit do statistických tabulek. Ten si musíme prostě prožít a 
ucítit na vlastní kůži... Štěstí je obyčejná věc, ale za peníze si je nekoupíš... 

Poděkování patří celému realizačnímu týmu 
premiérové Ježíškovy dílny ...
Pracovníkům Střediska volného času při ZŠ V. Pavlovice, Základní školy 
V. Pavlovice, Gymnázia V. Pavlovice, ochotným studentům, žákům, Vel-
kopavlovické chase, TJ Orel V. Pavlovice, Městu V. Pavlovice za poskyt-
nutí prostor a fi nanční příspěvek, všem sponzorům a také všem, kteří 
se jakkoli příprav a průběhu akce zúčastnili a přispěli – ať už darem 
fi nančním nebo hmotným (vánočním cukrovím, cukrovinkami aj.). 

Karolína Bártová

Ježíšek připravoval dárky společně s dětmi na radniciJežíšek připravoval dárky společně s dětmi na radnici

Na vánoční tvořeníčko menších dětí dohlížely děti 
již trošku odrostlejší. Výsledkem byla neuvěřitelná spousta 

krásným drobných dárečků pod stromeček.

JEŽÍŠKOVA DÍLNA SKLIDILA ÚSPĚCHJEŽÍŠKOVA DÍLNA SKLIDILA ÚSPĚCH!!  

Za Orel jednota Velké Pavlovice Veronika Prokešová, 
za Středisko volného času Eva Káčerová & Lenka Tesařová

Na Ježíškově dílničce bylo živo, 
na své si přišli nejen děti, ale také dospělí!

VŠEM ORGANIZÁTORŮM PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
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Letošní sbírku doprovázelo velmi 
nepříjemné počasí – mrzlo až praštělo, 
na silnicích i chodnících se leskla všude-
přítomná ledovka a tak je až s podivem, 
že se celá akce obešla bez pádů či jiného 
nepříjemného zranění. Proto patří všem 
zainteresovaným osobám, ať už dětem 
nebo dospělému doprovodu, obrovské 
poděkování za ochotu vzít zdárný průběh 
sbírky do svých rukou.

Ještě před samotným zahájením sbír-
ky zavládly mezi organizátory nemalé oba-
vy o výši letošního výtěžku. Přece jenom, 
žijeme v období neustále skloňované 
fi nanční krize a tak se celkem logicky oče-
kávalo, že budou lidé co se týče štědrosti 
fi nančních darů trošičku opatrnější.

Kromě Tříkrálové sbírky proběhly ve
V. Pavlovicích ještě před ukončením ro-
ku 2009 další dvě charitativní sbírky. 

První z nich byla jako tradičně do 
pokladničky pod vánočních stromem 
před radnicí, která zde bývá rok co rok 
umístěna v rámci Vánočního jarmar-
ku. Po otevření a vysypání kasičky bylo 
napočítáno 10.000,- Kč. 

Druhá sbírka proběhla v pondělí dne 
14. prosince 2009 v sokolovně, kde se 
konal vánoční koncert Tomáše Kočka 
& Orchestru. Výtěžek ze vstupného ve 
výši 5.000,- Kč byl taktéž použit na dob-
ročinné účely. 

Celková částka z obou výše jmeno-
vaných sbírek 15.000,- Kč byla věnová-
na Dětskému domovu Mikulov (www.
dd.mikulov.eu).   

DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 
I DĚTSKÉMU DOMOVU MIKULOV 
MŮŽETE PŘISPÍVAT KDYKOLIV ... 

Sbírkový účet Tříkrálové sbírky: 
66008822/0800 u České spořitelny

Darovací účet Dětského domova 
Mikulov: 19-2033880277/0100 

u Komerční banky

Děkujeme Vám!

Karolína Bártová

Malí Kašparové, Melicharové a Baltazarové ..., ale že nás letos bylo!

TŘI KRÁLOVÉ vyrazili s pokladničkami do ulic,
letos již po desáté

Navzdory sněhové kalamitě, mrznoucímu dešti a nebezpečné ledovce vyrazily ve dnech 8. až 10. ledna 2010 
do ulic města Velké Pavlovice v rámci jubilejní desáté TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY (www.trikralovasbirka.cz) skupinky 
koledníků v bílých šatech a se zlatými korunami na hlavě. Malí Kašparové, Melicharové a Baltazarové zpívali u dveří 
našich občanů koledy a za doprovodu dospělé zodpovědné osoby vybírali do zapečetěných pokladniček s logem 
charity fi nanční dary potřebným v nezavíděníhodných životních situacích.

K radosti a překvapení všech se pesi-
mistické prognózy nepotvrdily, naprostý 
opak byl pravdou! Jen u nás, ve Velkých 
Pavlovicích, byla vybrána rekordní částka 
72.228,- Kč.

Organizátor sbírky - Oblastní charita 
Břeclav (www.charitabreclav.cz, www.
charita.cz) po ukončení sbírky potvrdi-
la, že letošní jubilejní desátý ročník byl i 
co se týče částky vybrané za region jako 
celek skutečně rekordní. Špatné prognózy 
byly rázem ty tam. Radost z výtěžku jenom 
potvrdila pro rok 2010 zvolené motto ... za 
světlem dobrých skutků.

Koledníci Vám všem i v této nelehké 
době  velmi děkují za fi nanční dary a vlíd-
né přijetí!

Dalších patnáct tisíc 
korun putovalo 

mezi děti bez rodičů
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MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE & 
MODRÉ HORY prezentované na 

našem stánku vsadily na osvědčené karty 
– víno, cykloturistiku, bohatý folklór, kul-

čin jenom hrnou.
Již o prvním veletržním dnu náš stá-

nek navštívila spousta významných osob-
ností politického života. Na skleničku 

té mediálně známí – jako například Václav 
Žmolík, průvodce oblíbeným pořadem ČT 
o cestování a cykloturistice „Po Česku“ 
nebo Josef Maršál, moderátor nedělního 
dopoledního pořadu o krásách a zajíma-
vostech ze všech koutů České republiky 
„Toulavá kamera“.

Největší zájem ze strany turistů a 
potencionálních návštěvníků byl tradičně 
o kalendáře akcí, rozpis otevřených vin-
ných sklepů, sběratelé neodolali novým 
kapesním kalendáříkům na rok 2010, 
pohlednicím a samozřejmě také neod-
myslitelné ochutnávce vína z produkce 
velkopavpavlovických vinařů spolku Víno 
z Velkých Pavlovic. Ti s námi vyrazili na 
brněnské výstaviště v sobotu a neděli, 
tedy ve dnech určených široké veřejnos-
ti. Osobně se zde prezentovala Vinařství 
Buchtovi, Vinařství V & M Zborovský, 
Vinařství K + P Reichman a Vinařství 
Procházka. 

Novinkou a současně i hitem letošní-
ho roku se stal TURISTICKÝ AREÁL NAD 
ZAHRADAMI S ROZHLEDNOU SLUNEČ-
NÁ. Nabídkou, ať už pěších nebo cyklo 
výletů k tomuto atraktivnímu a stále oblí-
benějšímu cíli, jsme si zajistili příliv nové 
cílové skupiny návštěvníků tzv. „rozhled-
nářů“. 

Tito turisté se úzce specializují na čes-
ké a moravské rozhledny. Rozhlednu nav-
štíví, zdolají, rozhlédnou se, vše důkladně 
zdokumentují fotografi emi a nejrůznějšími 
poznámkami, odvezou si otisk turistického 
razítka, pohlednici a většina z nich i turis-
tickou známku. To vše beze zbytku a ještě 
mnohem více naše rozhledna nabízí.

Nevěříte? Tak tedy - která z rozhleden 

REGIONTOUR & GO 2010REGIONTOUR & GO 2010
VELKOPAVLOVICKÝ STÁNEK ŽIL VÍNEM A SLUNEČNOU

Ve dnech 14. až 17. ledna 2010 se uskutečnil na půdě brněnského 
výstaviště první veletrh letošního roku, který byl v souladu s letitou tradicí 
zasvěcen tématice ryze odpočinkové a volnočasové – cestovnímu ruchu. 
Tuzemští vystavovatelé se prezentovali se svými expozicemi pod názvem 
REGIONTOUR – ten probíhal letos již po devatenácté. Cestovní kanceláře 
specializující se na zahraniční turistiku letos však slavily kulatiny – veletrh 
GO proběhl již po dvacáté.

Návštěva senických přátel na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR BRNO 2010.

Pozvání na pohárek neodmítli ani keltští osadníci z Letovic. Nabídka atraktivit města Velké Pavlovice a regionu 
Modré Hory je vskutku bohatá, veřejnost jeví 

o naši lokalitu stále větší zájem.turu, specifi cké památky, sport a nově 
rozhledny. Produkty z jihu Moravy stále 
táhnou a pokud se objeví oproti minu-
lým sezónám něco zcela nového, turisté 
nemají státní a s vervou se do našich kon-

výborného vína a 
příjemné popovídá-
ní se u nás zastavili nejen starostové okol-
ních obcí, ale i hejtmani a poslanci. Tak 
jako každoročně, ani letos nechyběli hos-

na území České republiky se může poch-
lubit vinným sklípkem s nabídkou ochut-
návky či přímo s možností koupě výtečné-
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Víno je každoročně naším největším lákadlem. Jak by ne, vždyť i velko-
pavlovický stánek vypadá jako typický jihomoravský vinný sklípek!

ho vína? Slunečná rozhodně ano! Tak tedy vzhůru 
na velkopavlovickou Slunečnou a poté také vzhůru 
dolů do sklípku za příjemným objevováním tajem-
ného tekutého zlata jihu Moravy!

ÚDAJE PŘEDBĚŽNÉ STATISTIKY
Dle předběžné závěrečné zprávy vydané těsně 

před ukončením veletrhu, tedy v neděli dne 17. led-
na 2010, se tradičních středoevropských veletrhů 
cestovního ruchu se zúčastnilo 1085 vystavují-
cích fi rem z 19 států na ploše 10 180 m2. Největší 
nápor na pokladnách překvapivě zaznamenali už 
první den veletrhu, kdy branami výstaviště prošlo 
téměř 11 tisíc profesionálů. 

V prvních dvou dnech si veletrhy prohlédlo více 
než 18 tisíc registrovaných odborníků. Celková náv-
štěvnost podle odhadu překoná loňských 32 tisíc 
osob. Zahraniční návštěvníci přijeli ze 14 zemí, pře-
devším ze sousedního Slovenska a Polska, ale jed-
notliví zájemci dorazili také Austrálie, Malty nebo 
Egypta.

Veletrh REGIONTOUR opětovně představil 
turistickou nabídku všech krajů České republiky, 
tuzemských regionů, měst, incomingových agentur 
a ve zvýšeném počtu i regionů z okolních zemí. Díky 
přestěhování do nového pavilonu P se celý REGI-
ONTOUR včetně doprovodného programu vešel pod 
jednu střechu. Návštěvníci přivítali nové produkto-
vé členění, které jim usnadnilo orientaci v nabídce 
turistických produktů.

Z průzkumu vyplývá, že čtyři pětiny návštěvníků 
na veletrhy GO a REGIONTOUR přijíždějí pravidel-
ně. K hlavním důvodům návštěvy nejčastěji patřilo 
získání bližších informací o konkrétním regionu v 
tuzemsku či konkrétní zahraniční destinaci. 28 % 
respondentů přijelo především s cílem vést obchod-
ní jednání či navazovat obchodní kontakty.

S návštěvou veletrhu bylo spokojeno 88,5 % návštěvníků, a to především s 
atraktivitou vystavených produktů či služeb, s jejich počtem a s kvalitou dopro-
vodného programu. Plných 94 % návštěvníků chce přijet i příští rok.

V Press Centru se akreditovalo 452 novinářů ze čtyř zemí. Třicet zahranič-
ních novinářů přijelo z Polska, Ruska a Slovenska.

Příští ročník veletrhů GO a REGIONTOUR se uskuteční 13. – 16. 1. 2011.

Sousedem nám letos bylo královské město Kadaň 
v čele s hvězdou dětských Večerníčků 

Maxipsem Fíkem.

Vzácnou návštěvou s pozváním do Orlických hor nás poctil 
sám Rampušák s líbeznou Kačenkou. 

Veletržní expozice propagující nový TURISTICKÝ AREÁL NAD ZAHRADAMI 
S ROZHLEDNOU SLUNEČNÁ na brěnském REGIONTOURU 2010 
byla fi nancována v rámci projektu ROZHLÉDNI SE A POZNÁVEJ 
za podpory dotačního titulu Program přeshraniční spolupráce 

Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013.

Karolína Bártová
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Naše partnerské město Senica se zde prezentovalo v 
samostatném stánku a stejně jako my jsme přizvali 

senické na Regiontour 2010 do Brna, seničtí pozvali nás do 
Bratislavy.

Tak jako každoročně zde Senica, co by jedno z nejvýznam-
nějších center vinařského regionu Záhorie, vsadila na své 
největší na nejoblíbenější turistické „taháky“. Neodmyslitelně 
mezi ně patří řada nejrůznějších sportovních zázemí v čele s 
nedalekou Kunovskou přehradou, která zde nabídla netradič-
ní novinku. 

Od letošního roku se můžete setkat ve vodách na březích 
jmenované přehrady s vodníkem! Ale žádné obavy, pod hla-
dinu vás ani vaše dětičky nestáhne. Je to veselý zelený muží-
ček, od kterého se můžete maximálně dočkat milého úsměvu 
a nebo létajícího nafukovacího balónku. Ty také rozdával na 
bratislavském veletrhu a světe div se, největší ohlas vyvolaly 
u dospívající mládeže, která se mohla doslovně přetrhnout, 
aby se společnou fotografi í se senickým vodníkem balónek 
ukořistila :-).

Nebylo však veselo jen u pultíku obsluhovaného kunov-
ským vodníkem. Také stanoviště našeho městečka bylo chví-
lemi doslova v obležení. Návštěvníky sem lákala především 
chuť vyhlášených velkopavlovických vín, která si i za hranice-
mi našeho státu získávají stále větší oblibu a stávají se naším 
věhlasným artiklem. Slovenští hosté ochutnali vína z produkce 
Vinařství Ing. Josef Procházka, Vinařství Pavel Halm a Vinařství 
K + P Reichman, jež se zde ve čtvrtek osobně prezentovalo.

Podle našeho očekávání byla pro naše slovenské sousedy 
největším překvapením stánku Velkých Pavlovic nová rozhled-
na Slunečná s přilehlým turistickým areálem. Mnozí si ji na 
propagačních letácích s obdivem prohlíželi s předsevzetím, že 
ji co nejdříve navštíví.

Velké Pavlovice mohou tedy v nadcházející turistické sezó-
ně očekávat „turistickou invazi“ ze Slovenska!

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Samotná kola však nechejte prozatím klidně 
odpočívat v zimním či lépe řečeno časně jarním 
spánku, společně si vyrazíme až 26. června 2010! 
Protože bude letošní cyklovýlet po Krajem André 
v lecčems nový a inovační, sešel se rozšířený rea-
lizační celého půl roku před samotným zahájením 
akce. 

Na programu schůzky uskutečněné dne 26. ledna 2010 
bylo především přivítání zástupců obcí, které se letos zúčast-
ní jako pořadatelé a hostitelé zcela poprvé. Jedná se o obce 
Kobylí, Němčičky, Horní Bojanovice a Kurdějov. Na jednání 
byli dále přítomni zástupci pěti měst a obcí ležících na páteř-

Bohatý folklórní život je nedílnou součástí slovenské kultury. 
Bez hudebních vstupů by ztratil veletrh veškeré své nezaměnitelné 

kouzlo a vypovídající hodnotu o této „malé - velké“ zemi.

Kunovský vodník ruku v ruce s velkopavlovickým vínem připravili 
pro návštěvníky bratislavského SLOVAKIATOURU 2010 

nevšední zážitek.

Expedice KRAJEM ANDRÉ 2010 se rozjela již v lednu

Ve dnech 21. až 24. ledna 2010 
se konal ve výstavním a kongreso-
vém centru Incheba Expo Bratislava 
16. ročník mezinárodního veletrhu 

cestovního ruchu ITF Slovakiatour 2010. První den 
veletrhu ITF Slovakiatour je určen především odbor-
né veřejnosti a politické reprezentaci. Ve čtvrtek 
21. ledna 2010 veletrh navštívil i slovenský prezident 
Ivan Gašparovič.

Mapka zcela nové trasy Expedice Krajem André 2010
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První bytový dům, jehož výstavbu realizuje místní stavební fi rma MIKULICA, s.r.o. v 
atraktivní lokalitě Padělky blízko centra Velkých Pavlovic “absolvovala” v polovině ledna 
kolaudační řízení ukončené vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.

Tato skutečnost potvrdila původní sliby manažera stavební fi rmy Ing. Ludvíka Kohu-
ta o tom, že bytový dům bude určen pro nastěhování v prvním měsíci roku 2010.

Jak jsme informovali již dříve, bytový dům, stejně tak jako další dva domy ve stejné 
lokalitě, které jsou nyní ve výstavbě nabízejí nespočet zajímavých výhod a možností pro 
své budoucí majitele. Těmito výhodami se stavební fi rma MIKULICA, s.r.o. odlišuje od 
jiných developerů v regionu, kteří svou výstavbu sice úspěšně dokončili, avšak mnoho 
bytů z jejich nabídky již delší dobu zeje prázdnotou.

Zmíníme několik klíčových výhod, které nabízené byty dělají výjimečnými:
-  domy jsou postaveny v klidné lokalitě jinak plně se rozvíjejících Velkých Pavlovic
-  byty jsou nabízeny do osobního vlastnictví
-  ke každému bytu náleží parkovací místo
-  dům je vybaven digitální anténou, satelitem i internetovým připojením
-  budoucí majitelé mají možnost zasahovat do stavebních prací v jednotlivých bytech
-  můžete “být architektem svého bydlení” a nechat si byt vybavit dle vlastních před-

stav
-  možnost variability interiéru (dveře, dlažby, podlahy, obklady, sanita) jsou bez příplat-

ku
-  k přízemním bytům náleží vlastní zahrady s přístupem z terasy o minimální výměře 

146 m2

-  zajištěné fi nancování je nedílnou součástí klientského servisu

Stavební fi rma MIKULICA realizuje v průběhu výstavby řadu dnů otevřených dveří 
mnohdy spojenými s drobným programem jako bylo například předmikulášské setkání s 
anděly. Prohlídka volných dokončených bytů, i těch které jsou nyní ve výstavbě je možná 
prakticky kdykoliv po telefonické domluvě s Ing. Ludvíkem Kohutem, který prodej nových 
bytů ve fi rmě MIKULICA zajišťuje (www.mikulica.com). 

Ing. Ludvík Kohut

ní trase cyklostezky, které tuto 
akci pořádají letos již po páté 
– Hustopeče, Starovičky, Vel-
ké Pavlovice, Bořetice a Vrbi-
ce. Vzácnými hosty sekání byli 
i zástupci Nadace partnerství 
Brno Jan Grombíř a Českého 
rozhlasu Brno Marek Zouhar 
– tyto organizace se budou 
letos také premiérově podílet 
na pořádání akce.

V roce 2010 nebude popr-
vé trasa Expedice Krajem 
André pouze jednosměrná, 
ale okruhová. Začínat se bude 
jako tradičně na Autokempu 
Formanka v Hustopečích, kte-
rý bude současně také prvním 
razítkovacím místem. Druhé 
razítkovací místo bude ve Sta-
rovičkách na vyhlídce, třetí ve 
Velkých Pavlovicích pod roz-
hlednou Slunečná, čtvrté u vinných skle-
pů ve Vrbici, páté v muzeu Kobylí, šesté 
v Obecním slepě v Kraví hoře Bořetice, 
sedmé v obci Němčičky, osmé v Horních 
Bojanovicích, deváté v Kurdějově a desá-
té - cílové na náměstí v Hustopečích, kde 
bude trasa expedice končit.

Přípravný tým má spousty práce již půl roku před samotným 
zahájením akce. Nejnáročnějším úkolem bývá vždy bezchybně 

vypsat objednávku na krásné slunečné počasí :-). Tak jen doufej-
me, že vše klapne na jedničku jako v předchozích ročnících!

Start je plánovaný opět mezi devátou 
a jedenáctou hodinu dopolední. A jako 
každý rok bude záležet pouze na samot-
ných účastnících expedice, jak cyklistický 
výlet pojmou. Někdo vyráží vyloženě za 
sportovním zážitkem, někdo se rád kochá 
a zúčastní se více méně všech bodů boha-

tého doprovodného programu.
Poté se však zásadně liší 

čas předpokládaného zdolání 
cíle. I s touto časovou rezervou 
pořadatelé počítají – zábavný 
program začne na náměstí v 
Hustopečích již po poledni a 
bude pokračovat až do podve-
černích hodin. Kolem páté ho-
diny odpolední proběhne lo-
sování všech platících účast-
níků akce o pěkné ceny věno-
vané Českým rozhlasem Brno, 
čímž bude pátý ročník Expedice 
Krajem André 2010 ukončen.

Pokud si míníte letošní 
Expedici Krajem André jakse-
patří užít a zajímají vás veške-
ré další zajímavosti a podrob-
né informace, sledujete nejen 
Velkopavlovický zpravodaj, ale 
především denně aktualizova-

né webové stránky města pod adresou 
www.velke-pavlovice.cz. Bude-li něco no-
vého, dovíte se to zde „z první ruky“. 

Již nyní Vás srdečně zveme k ojedině-
lému sportovně-vinnému zážitku!

Karolína Bártová 

„Architekti svého bydlení“ 
se stěhují do nových bytů na Padělkách

Ukázky interiérů nových bytů 
v lokalitě Padělky.
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První zastávkou byla základní škola, 
kterou je provedl a zasvěceným výkladem 
vše osvětlil ředitel školy RNDr. Ludvík 
Hanák. Hosté byli velmi příjemně překva-
peni vysokou úrovní odborné vybavenosti 
tříd specializovaných pro určité vědní obo-
ry – kupříkladu učebnou biologie, fyziky, 

Je jen málo z nás, kteří se vydávají 
za zaměstnáním za hranice našeho stá-
tu, jen hrstka z nás, která díky zajíma-
vé nabídce práce opustí náš kontinent 
a pouze na vyvolené jedince můžeme 
poukázat, rozhodneme-li se hledat tako-
vé, kteří mají v kolonce dotazníku pod 
položkou adresa pracoviště zapsáno 
– ANTARKTIDA. Můžeme být velmi pyš-
ní na to, že jeden z těchto vyvolených 
pochází právě z Velkých Pavlovic. Řeč je 
o panu PETERU PÁLKOVI, jež je v sou-
časné době jedním z členů výzkumné 
expedice pracující na unikání stanici J. 
G. Mendela sídlící právě na Antarktidě.

Tato stanice je projektována jako 
nízkoenergetický objekt s možností maxi-
málního využití sluneční a větrné energie. 
Vědci se zde v rámci výzkumu zabývají 
měřením vrstvy permafrostu a soustře-
dí se na mapování, sběr geologických a 
paleontologických vzorků v oblasti Brandy 
Bay a v neposlední řadě také na odběry 
biologických vzorků pro pozdější analýzy v 
České republice. V laboratořích na stanici 

Neskrývaný zájem delegace ze Soulu je živým důkazem, že malé 
kulaté nesmysly – tedy turistické známky, stále táhnou :-)!

V pátek 29. ledna 2010 navštívil naše město církevní sbor z hlavní-
ho města Jižní Korei - Soulu. Skupinu tvořili studenti a mladí pedago-
gové, kteří přijeli na Moravu poznávat zejména školství, samosprávu a 
náboženství.

chemie a další. Jak se sami vyjádřili, tohle 
ve škole v městečku o třech tisících obyva-
telích vskutku nečekali.

Poté následovalo přijetí vzácné dele-
gace na radnici města, kde hosty přiví-
tali starosta Ing. Pavel Procházka a mís-
tostarosta Ing. Zdeněk Karber. Starosta 

představil Velké Pavlovice a odpověděl 
na řadu všetečných otázek, které korej-
ské hosty zajímaly. Komunikaci bravurně 
řídil tlumočník pan Hyunwoo Lee. Zde byli 
návštěvníkům předány drobné dárky, pro-
pagační letáky a upomínkové předměty s 
motivy Velkých Pavlovic. Nejvíce všechny 
zaujala kulatá dřevěná turistická známka 
s obrázkem rozhledny, kterou si s neskrý-
vaným obdivem prohlíželi a zajímali se o 
sběratelský systém.

Třetím bodem na programu hostů byla 
exkurze v největším vinařském podniku ve 
Velkých Pavlovicích - ve Vinium a.s., kde 
nechyběla prohlídka výrobního provozu a 
samozřejmě i degustace těch nejlepších 
vín.

Ing. Zdeněk Karber & Karolína Bártová

Expedice J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse, Antarktida. 
Pan Peter Pálka – šestý z leva dole s kšiltovou čepicí.

pak všechny vzorky podrobně popisují a 
zanášejí jejich polohu na GPS mapu.

Kromě pana Petera Pálky pracuje v 
týmu na ostrově Jamese Rosse dalších 13 
českých a moravských polárníků. Ze zná-
mých osobností můžeme jmenovat také 
RNDr. Libora Ambrozka, poslance Parla-
mentu ČR za KDU-ČSL.

Výše zmiňovaná expedice byla námě-
tem mnoha příspěvků a reportáží v čes-
kém a moravské tisku. Na jeden z nich 
upozornila naši redakci paní Hanka Drá-
palová z Velkých Pavlovic, které tímto za 
tip na zajímavou zprávu děkujeme!

Karolína Bártová

Skupinka hostů z daleké a pro nás exotické Asie byla 
návštěvou Velkých Pavlovic přímo nadšena.

Do práce za JIŽNÍ POLÁRNÍ KRUH ....................
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Místní sdružení ODS (MS ODS) 
ve Velkých Pavlovicích je součástí 
silné demokratické strany navazu-
jící na principy evropské křesťan-
ské civilizace a na humanitní a 
demokratické tradice 1. republiky. 
Po určitém, a je možno říci velmi 
úspěšném období, jsme se rozhod-
li zaktivizovat více svoji činnost na 
místní úrovni a přispět tak k lepší 
kvalitě života všech občanů naše-
ho města.

Při krátkém ohlédnutí do minu-
losti je možno konstatovat, že prá-
vě díky velkému přispění členů 
ODS, ať už poslance pana Ing. Pav-
la Suchánka či jednotlivých členů 
MS ODS Velké Pavlovice, byli zajiš-
těny nemalé prostředky na inves-
tiční akce v našem městě.

Do nejbližší budoucnosti je 
naším cílem i nadále přispívat 
k trvalému udržitelnému rozvoji 
našeho města ve spolupráci se 
všemi, kdo chtějí budovat pod-
mínky pro lepší životní standarty 
ve všech oblastech života . Formy 
mohou být různé, ale vždy založeny 
na tom, aby vedly k rozvoji našeho 
životního stylu při zachování osob-
ní svobody jednotlivce a jeho odpo-
vědnosti za své konání, respektují-
cí práva a svobody ostatních.

Pro informovanost o našich 
akcích, názorech a stanoviscích  
jsme spustili nové webové stránky: 
http://www.odsvelkepavlovice.cz/, 
které  budeme pravidelně aktu-
alizovat. Chceme být otevření a 
naslouchat veškerým smysluplným 
podnětům a připomínkám pro naši 
činnost a podávat Vám více infor-
mací i v dalších médiích.

Pro nejbližší období plánujeme 
akce na poli sportovním a spole-
čenském (viz naše stránky).

Drtivá většina lidí, kteří ve Vel-
kých Pavlovicích žijí (a hodně dal-
ších), zde mají též své „srdíčko“. 
Využijme tohoto vzácného daru pro 
další zvelebení města a tím i pro 
život náš a našich dětí.

Za Místní sdružení ODS 
Velké Pavlovice 

Ing. Zdeněk Hicl, předseda

MÍSTNÍ SNĚM 
Občanské 

demokratické 
strany

VELKÉ PAVLOVICE

zaplnily webové stránky města
SNĚHOVÉ FOTOGRAFIESNĚHOVÉ FOTOGRAFIE

Nevíte kam složit hlavu? 
Anička Drápalová má očividně 

bytovou otázku vyřešenou!

Že prý je sníh studený!? Ale jděte! 
(Na snímcích třída Sluníček z MŠ  

a Zuzka Bártová)

Nemáte-li kamaráda, zkuste si ho 
uplácat k obrazu svému 

– stejně jako Natálka Štrajtová.

Chumelenice dokázala vytáhnout 
ze svých studentských pokojíků 
i náctileté slečny. Ať je nám pět 

nebo patnáct, na saních se to řádí 
všem se stejnou parádou! 

(Na snímku Nela Škrobáková, 
Eliška Rampáčková 
a Karin Forejtová)

Nezvykle vydatné sněhové sráž-
ky nepřinášejí pouze vrásky 

na čele dospělým, kteří si musí den 
co den přivstat a mnohdy si doslovně 
proházet cestu od vlastních dveřích. 
Přináší především radost dětem! Ty již 
moc dobře ví, jak si s takovou parádou 

poradit a jaké kousky se dají na tak či onak upraveném sněhu vyvádět. Sněhová nadílka 
láká ke stavění sněhuláků či jiných, mnohdy až uměleckých výtvorů.

Na infocentru se nám začaly prostřednictvím e-mailu spontánně scházet nejrůznější foto-
grafi e vašich výtvorů, proto jsme rychle zareagovali a zveřejnili na webu města výzvu, na zákla-
dě které nám lidé mohli zasílat další a další zajímavé snímky ze zimních radovánek, dovádění 
a tvoření. Nejpěknější si nyní můžete prohlédnout i ve Zpravodaji. 

Všem, kteří fotografi e poslali, moc děkujeme!
Karolína Bártová
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V měsíci lednu i úno-
ru většinou probíhají 

zápisy předškoláků do prvních 
tříd. O něco později, v jarních 
měsících, přichází čas ke stej-
ně důležitému okamžiku u dětí 
mladších.

Jedná se o děti v předškol-
ním období a o moment zápisu 
do mateřské školy (dále MŠ). 
Většina rodičů se snaží dělat 
vše pro to, aby jejich dítě na 
vstup do školky bylo připraveno 
co nejlépe, přesto si však dovo-
lím napsat a shrnout dostupné 
informace o tomto období.

Předškolní období (od 3 
do 6 až 7 let) je významnou 
životní etapou života a je ukon-
čeno vstupem do školy. Hra je 
nejdůležitější činností tohoto 
období, proto by bylo výstižnější 
označení věk hry. V této vývojo-
vé etapě dochází u dítěte k zdo-
konalování pohybu, motoriky, 
kresby, řeči a myšlení.

Než dítě vstoupí do MŠ, je 
jeho středobodem rodina. Rodi-
če formují chování svého dítěte 
i jeho citovou stránku a měli by 
dítě uvést do kulturního pro-
středí, ve kterém žije a naučit 
ho se v tomto prostředí oriento-
vat. Jak již bylo řečeno, dítě do 
věku 3 let má většinou zájem 
jen o svoje nejbližší prostředí, 
tedy rodinu.

V předškolním věku se však 
tento zájem pomalu mění. Dítě 
začíná mít potřebu kontaktu se 
svými vrstevníky (,,potřebu vzta-
hu ke své generaci“) - osobám 
se stejnými zájmy, potřebami a 
nároky. V takovémto vztahu se 
později vytvářejí vlastnosti jako 
jsou schopnost spolupráce ve
hře, dále soucit, solidarita, obě-
tavost ale i soutěživost apod.

Potřeba vrstevníků však 
neznamená, že by dítě ztratilo 
zájem o svoji rodinu nebo ji už 
nepotřebovalo. Naopak, rodiče 
dítěti dodávají pocit bezpečí a 
jistoty, které mu umožňují zvlá-
dat právě nové situace, role a 
začlenit se do nového prostředí 
jakým je MŠ.

Právě v MŠ má dítě mož-
nost naučit se fungovat ve spo-
lečnosti mimo rodinu a u větši-
ny dětí MŠ přispívá k tomu, aby 
se předškolák naučil:

1.  žít podle určitých pravidel 
2.  žít v kolektivu dětí – zvyknout si, že vše nebude jen podle něho, dále 

se naučit dělit o hračky, umět vyjádřit svůj názor a respektovat názor 
ostatních.

3.  odpoutat se od rodiny – dítě se učí odpoutání od rodičů, když jej ráno 
dovedou do školky, ale také se učí jistotě, že se pro něj odpoledne opět 
vrátí.

4.  žít s jinou autoritou, nejen s rodiči – ve školce přebírá za dítě zodpo-
vědnost učitelka nebo teta. Ta mu určuje pravidla. Proto je to osoba 
velmi důležitá.

Pokud se rodiče tedy rozhodnou přihlásit dítě do MŠ, měly by si uvě-
domit, že přechod z rodinného prostředí do prostředí mateřské školy není 
pro dítě jednoduchý. Příprava dítěte je prvním předpokladem pro to, aby 
přechod proběhl v rámci možností co nejlépe a pokud možno bez větších 
obtíží.

Kdy tedy a jakým způsobem začít s přípravou svého dítěte? Je vhodné, 
aby rodiče zhruba půl roku před vstupem začali pozvolna připravovat svoje 
dítě na přechod do školky. 

Co by rodiče mohli udělat, aby vstup do MŠ nebyl pro jejich dítě vel-
kým šokem? Existují hlavní zásady - řadu věcí rodiče dělají automaticky, 
aniž by si to uvědomovali, ale je dobré si tyto rady shrnout nebo alespoň 
připomenout.

Deset zásad pro snadnější průběh při vstupu do mateřské školy:
1.  Chodit se svým dítětem mezi ostatní děti – pokud je možnost, navštívit 

s ním i zahradu v mateřské školce a podobně.
2.  Nechat dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka - nejlépe 

mimo úzký rodinný kruh.
3.  Zaměřit se na dovednosti sebeobsluhy - důležitá je při tom trpělivost, 

důslednost a ocenění drobných pokroků.
4.  Rozvrhnout si čas tak, aby rodiče nemuseli spěchat, když si má dítě věci 

udělat samo.
5.  Najít si každý den chvilku pro společnou hru, knihu nebo dětský časopis 

a tím podporovat slovní vyjadřování dítěte.
6.  Udělat si čas na čtenou pohádku nebo písničku. Tím se u dítěte podpo-

ruje slovní zásoba, pochopení logiky děje a soustředění se na poslech 
jazyka.

7.  Během dne si s dítětem povídat. To je prostor pro to, aby se dítě slovně 
vyjadřovalo a zároveň vědělo, že mu nasloucháme a rozumíme.

8.  Krátce a srozumitelně oceňovat, co se dítěti daří, ale i jasně odmítnout 
nevhodné chování a vysvětlit proč.

9.  Vyvarovat se výhružek: 
„Počkej, až budeš ve škol-
ce...!“ Aby se dítě nebálo 
školky již předem.

10. Opatrně zacházet s vychva-
lováním školky. Aby se tak 
zamezilo nereálné předsta-
vě a následnému zklamá-
ní.

Závěrem je třeba si uvědo-
mit, že každé dítě je individuální 
jedinec. Každé má jinou pova-
hu a reaguje na změny různě 
- některé pomaleji, jiné rychleji. 
Nejčastější reakcí na změnu 
spojenou se vstupem do MŠ 
bývá pláč či smutek, hlavně při 
ranním loučení s rodičem. Něk-
teré děti v prvních dnech stále 
pláčou, jiné odmítají komuniko-
vat s učitelkou, či zapojit se do 
nějaké společné činnosti nebo 
hry. Postupně se projevy pláče 
vytrácejí. Mohou se však opět 
objevit například po víkendo-
vé pauze nebo nemoci dítěte. 
Projevy většinou přestávají 
po třetím až šestém týdnu 
docházky.

Naopak některé děti nemu-
sejí mít žádné větší problémy s 
přivyknutím na MŠ. Poslední 
skupinkou dětí jsou ty, které si 
nemohou zvyknout ani po delší 
době. Mohou se u nich projevit 
i psychosomatické potíže jako 
jsou bolesti břicha nebo zvra-
cení a podobně.

V ojedinělých případech 
se může u dítěte projevit i tzv. 
separační úzkostná porucha, 
která odloučení od matky a při-
způsobení MŠ zpomaluje, dítě 
je dlouhodobě úzkostné, pláče, 
může mít i neklidný spánek, 
také má větší sklony k infekč-
ním onemocněním a to jej 
paradoxně připoutá zpět k jeho 
matce. Při těchto náznacích je 
dobré se poradit s pedagogic-
kým personálem MŠ či vyhle-
dat odbornou pomoc v pedago-
gicko-psychologické poradně.

Všem rodičům, které tako-
vé situace jako je vstup dítěte 
do MŠ čekají, přeji hodně ener-
gie a co nejméně potíží s dětmi. 
Dětem pak můžu přát jen to, 
ať se jim v novém prostředí co 
nejvíce líbí a co nejrychleji si 
zvyknou.

Mgr. Bc. Jana Pláteníková

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

Nejdříve si musí dítě v novém prostředí mateřské školy zvyknout, 
poté se naučí mnoha dovednostem a osvojí se řadu potřebných návy-

ků, kterých bude automaticky využívat celý život...
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Už ses někdy díval, jak rychle v ohni 
některé věci shoří? Zůstane jen popel a 
prach. Bible člověku před Velikonocemi 
připomíná, že den za dnem ubíhá vzác-
ný čas jeho živo-
ta. Jednoho dne 
zemřeme. A jak 
žijeme? Křesťané 
věří, že se všechno 
dobré, co obsto-
jí před Ježíšem, 
neztratí. Všechno 
zlé se však promě-
ní v popel. Proto 
se snaží obrátit 
od svých hříchů k 
dobrému. Ježíš je 
k tomu volá.

POSTNÍ DOBA 
trvá čtyřicet dní. 
Než v neděli po 
prvním jarním 
úplňku přijdou 
Velikonoce, chtějí 
se křesťané dob-
ře připravit. Mívají 
mezi sebou i někoho, kdo teprve nedáv-
no poznal Ježíše a bude o Velikonocích 
pokřtěn, a pomáhají mu.

Setkání vdov 
na faře

V sobotu 17. dubna 2010 
bude na faře setkání vdov 

pořádané komunitou Emanuel.
„Je těžké žít sám.“ 

„Nedávno umřel můj manžel.“ 
Tyto věty můžeme často slyšet 

kolem sebe. 

Proto Farnost Velké Pavlovice 
připravila pro vdovy 

tento předběžný program:

 9.00 hod. setkání na faře
 10.00 – 11.30 hod. přednáška
 11.30 – 12.00 hod. adorace
 12.00 hod. oběd
 13.30 – 14.30 hod. přednáška
 14.30 – 15.30 hod. občerstvení
 15.30 – 17.30 hod. skupinky
 18.00 hod. mše svatá  
  - žehnání  
  vdovám
 19.00 hod. večer Božího  
  milosrdenství  
  - přímluvná  
  modlitba

Je potřeba zjistit jaký by byl zájem. 
Přihlašovat se můžete na faře.

Setkání svobodných a opuštěných 
je naplánováno na rok 2011.

Pátek Mgr. Petr Papoušek

Z FARNOSTIZ FARNOSTI ......................................... .........................................
Blíží se VELIKONOCE ...

Popeleční středa a postní doba

Všichni společně hledají, co je v živo-
tě opravdu důležité: přátelství s Ježíšem 
a také s druhými lidmi. Víš čím takové přá-
telství roste? Aby měli nesobecké a pocti-

vé srdce a aby je 
nic nerozptylovalo, 
žijí těch čtyřicet 
dní střídmě. Leda-
cos načas odklá-
dají: třeba zábavu 
u televize a kino, 
vyvařování dobré-
ho jídla nebo kávu 
a cigarety, různé 
oslavy, výpravy za 
nakupováním. 

Říká se tomu 
půst. Vrací lidským 
srdcím prostotu a 
radost. Také Ježíš 
se postil. Evange-
lia popisují, jak žil 
ve veliké skrom-
nosti čtyřicet dní 
na poušti. Teprve 
pak vyšel, aby se 

setkával s lidmi a vyprávěl jim o svém 
Otci.

Páter Mgr. Petr Papoušek

Prvním dnem postní doby, našeho putování k VELIKONOCÍM, je POPE-
LEČNÍ STŘEDA. V kostele dostávají lidé na čelo znamení popela. Slyší při 
tom často slova z Bible: “Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.” 
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Čas adventu je obdobím protkaným dlouhou zla-
tou nitkou táhnoucí se čtyřmi nejkouzelnějšími týdny 
v roce. Tento tajemný čas začíná již koncem měsíce 
listopadu a končí o Štědrém dnu. Přestože jsou dny 
adventní nejkratší v roce, je velmi těžké zabavit v nich 
na Vánoce se těšící děti.

Městská knihovna a Turistické informační centrum ve 
Velkých Pavlovicích podaly v této věci všem rodičům a praro-
dičům nejmenších dětí pomocnou ruku a co se týče bavení 
dětiček přispěly svou malou troškou do mlýna uspořádáním 
tvůrčí akce s názvem “Vánoční dílnička u Moudré sovy”.

Děti měly možnost vyrobit si v příjemných takřka domá-
cích prostorech knihovny pěkné papírové výrobky s vánoční 
tématikou – přáníčka, řetězy na stromeček, krabičky na dárky, 
vločky do oken a mnohé další. 

Pohlazením po duši pro nás bylo nadšení všech dětiček, 
jež si k nám našly i se svými maminkami či babičkami v hek-
tické době předvánoční čas. Měly jsme připraveno na výběr 
hned několik možných výrobků, ze kterých si mohl každý 
vybrat dle svého gusta. Moc nás potěšilo, s jakým elánem se 
děti do tvořeníčka pustily, jak jim šla práce od ruky a také to, 
že nezůstaly u výroby jen jedné věci. Mnohé z nich si vyrobily 
téměř vše, co jsme nabízely. 

Kdo si nenechal ujít vánoční tvořeníčko mezi knihami 
pod křídly moudré sovy?

Natálka Drbolová s babičkou, Evička Novotná s mamin-
kou, Kubíček Špaček s maminkou,  Marťa, Ondra a Šimůnek 
Bankovi s maminkou, Lucinka Kynická a Zuzanka Bártová.

Doufáme, že vše co si u nás děti vyrobily, jim přineslo vel-
kou radost.

Karolína Bártová & Mgr. Dana Růžičková

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pav-
lovicích se o letošních Vánocích po dvakráte rozezněl 
slavnostními tóny. Poprvé se tak stalo v Štědrý večer po 
desáté hodině večerní, podruhé pak na Boží hod v půl 
jedenácté dopoledne.

Sváteční vystoupení při mši svaté předvedl smíšený chrámový 
sbor Laudamus z Velkých Pavlovic pod vedením Jana Míchala. Zazně-
ly Česká vánoční mše Ignáce Händela a české vánoční koledy - Co to 
znamená, K Ježíškovi do Betléma půjdeme, V půlnoční hodinu, Byla 
cesta, byla ušlapaná a skladby barokního skladatele Adama Michny z 
Otradovic Vánoční rosička a Chtíc, aby spal.

Sbor na varhany doprovázela Mirka Janů, na housle Eva Janů a 
Edita Fůkalová a na sopránovou zobcovou fl étnu Eliška Veverková. 
Před kostelem vánoční atmosféru umocňovali a při pozdvihování 
fanfáru zahráli Jakub Kostrhun, Pavel Vomáčka, Martin Jilka, Lukáš 
Melichar a Stanislav Prachař.

Mgr. Pavla Míchalová

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

Děti se pustily do výroby vánočních přáníček a dekorací s nebýva-
lým nasazením. Vše, co si vpodvečer předvánočního dne odnášely 
domů, jim vykouzlilo spokojený úsměv na tváři a upřímnou radost.

Bez hudby a krásných písní by byly Vánoce poloviční. 
Své o tom ví i houslistka Eva Janů... 

Kouzlo Vánoc v kostele Nanebevzetí Panny Marie ...

Sváteční vánoční mše s chrámovým sborem Laudamus
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Na svátek sv. Štěpána tradičně doprovodil slav-
nostní mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny 

Marie dívčí pěvecký sbor a chlapecká dechovka ZUŠ 
pod taktovkou MgA. Zbyňka Bílka. Lidové koledy patří 
neodmyslitelně k vánočním svátkům a ve spojení s dět-
skými hlásky dokáží vytvořit nezaměnitelnou sváteční 
atmosféru.

Svatoštěpánská mše vždy bývala začátkem nového 
liturgického roku a je slavena za všechny chlapce z Vel-
kých Pavlovic, které v kostele zastupují stárci a sklepníci 
v krojích.

Ing. Zdeněk Karber

Již tradičně začíná 
plesová sezóna ve Vel-
kých Pavlovicích Krojo-
vým plesem. Přípravy 
na tento ples probíhaly 
letos za skutečně nároč-
ných podmínek. Příva-
ly sněhu, led, vytrvalý 
déšť a několikahodinové 
výpadky elektrického 
proudu veškeré přípravy 
značně ztížily.

Když krátce po třetí 
hodině odpolední zhasla 
všechna světla, zdálo 
se naprosto nemožné 
obléci se do slavnost-
ních krojů téměř po tmě 
a ples konat. Krojovaná 
chasa se však nevzda-
la a ples připravila i za 
svitu svíček a baterek. 

Nakonec se to zdálo jako zázrak, ale těsně po sedmé hodině večerní se všechna světla rozzářila a krojovaná chasa mohla v nabitém sále 
zatančit Českou besedu v plné parádě. Jménem velkopavlovické chasy děkujeme všem, kteří jim za ztížených podmínek s přípravou 
plesu pomohli a přispěli tak k jeho zdaru!

Věra Procingerová

Navzdory nepřejícné přírodě a neskutečným vrtochům 
počasí se zábava na letošním prvním plese roku 2010 

vydařila na jedničku!

Svatoštěpánská mše bývá sloužena za všechny 
mladé chlapce, proto nesměli chybět jejich zástupci 

ve slavnostních velkopavlovických krojích.

Svatoštěpánskou rozezněly dětské zpěvy a koledování

Kostelem se nesly o sv. Štěpánu tóny vánočních písní v podání chla-
pecké dechové kapely při ZUŠ pod vedením MgA. Zbyňka Bílka.

Za zpívání i hraní dostaly všechny účinkující děti 
z rukou pana faráře sladkou odměnu a poděkování.

Ke Krojovému plesu 
neodmyslitelně patří 
sněhobílé dívčí šaty...
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Slavnostní vernisáží byla v pátek, 
5. února 2010, zahájena ve výstavní síni 
Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ S TÉMATIKOU 
DOVOLENÝCH, CESTOVÁNÍ A PRÁZD-
NIN. Svá díla představilo 17 autorů jak 
přímo z Velkých Pavlovic, tak z regionů 
Velkopavlovicka a Břeclavska, kteří na 
výstavě prezentovali téměř sedm desítek 
barevných i černobílých fotografi í. 

Návštěvníci vernisáže se mohli potěšit 
fotografi emi autorů, kteří jsou již téměř 
profesionály, mají za sebou řadu výstav i 
ocenění, pravidelně své fotky prezentují 
na webových stránkách. Stejně jako fotka-
mi od autorů, kteří na svého fotografi cké-
ho koníčka ani nemají moc času. Fotkami 
takových amatérů, kteří musí vyfotit 600 
fotek, aby byly 2 z nich uznány za „dobré“, 
nebo jako snímky příznivců, kteří svou 
účastí myšlenku akce podpořili a chtěli 
prostě přispět k bohatosti výstavy.

V programu vernisáže se líbil také fol-
kový písničkář Lukáš Růžička, který si pro 
vystoupení vybral vlastní skladby s témati-
kou spojenou s obsahem výstavy, zazněly 
i verše Josefa Kainara. Vernisáž zahájil 

Další setkání s autorem
připravila Městská knihovna Velké Pavlovice 
v rámci aktivit na Březen – měsíc knihy.

Zajímavým hostem bude tentokrát PhDr. Karel 
Křivánek z Břeclavi. V současné době je Karel 
Křivánek odborným pracovníkem Městského 
muzea a galerie Břeclav. Dlouhá léta se věnuje 
také malířství, grafi ce, keramice, historii a hud-
bě. Široká veřejnost zná v současné době Karla 
Křivánka asi nejvíce jako autora krátkých lite-
rárních úvah s humorným podtextem, fejetonů, 
s nimiž se čtenáři mohou pravidelně setkávat 
na stránkách týdeníku Nový život. Jeho feje-
tony vyšly také knižně, právě ze své literární 
sbírky bude autor účastníkům setkání osobně 
číst. Jako skvělý muzikant doplní program také 
o vlastní hudební písničkářské vystoupení.

Autorské čtení Karla Křivánka je připraveno 
na čtvrtek, 18. března 2010, začne v 18:00 
hodin, v zasedací síni velkopavlovické Radni-
ce. Organizátoři se již dnes těší na společné 
setkání.

Mgr. Dana Růžičková, 
knihovnice MěK V. Pavlovice

Město Velké Pavlovice ve spolupráci s Turistickým informač-
ním centrem uspořádají ve dnech 30. dubna – 28. května 2010 
ve výstavním sále velkopavlovické radnice výstavu místních foto-
grafů – profesionálů a amatérů, čímž naváží na nebývalý úspěch 
předchozích tří let.

První ročník modrohorské fotografi cké výstavy byl na volné 
téma. Záleželo zcela a pouze na autorech fotografi í, co je v krajině 

starosta města Ing. Pavel Procházka, kte-
rý mimo jiné podpořil myšlenku organizá-
torů, aby celá výstava byla po ukončení 
nabídnuta kulturním institucím družebních 
měst, kterými jsou Senica na Slovensku a 
Ždírec na Vysočině. Protože doba konání 
výstavy byla nyní v únoru poměrně krátká, 
počítají organizátoři s tím, že by mohla být 
znovu instalována během letních měsíců 

a představena turistům, kteří Velké Pavlo-
vice každoročně ve velkém počtu navště-
vují.

Na tuto výstavu chce městská knihov-
na navázat prázdninovou výstavou foto-
grafi í portrétů mladých umělců působících 
ve Velkých Pavlovicích ve výtvarné dílně.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Cesta kolem světa prostřednictvím výstavy fotografi í 
oslovila všechny generace, snímky byly skutečně nádherné.
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VÝZVA VÝZVA 
PRO FOTOGRAFY...PRO FOTOGRAFY...

Zúčastněte se IV. ročníku 
oblíbené výstavy

fotografi í profesionálů a amatérů
s tématikou MODRÝCH HOR
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Modrých Hor nejvíce zaujalo a zároveň neuniklo pozornosti hledáčku jejich všeteč-
ného fotoaparátu. 

Následující druhý ročník přinesl hned několik novinek – stěžejní z nich byla ta, 
že jsme se rozhodli výstavu pojmout jako pravidelnou a vůbec druhým ročníkem 
na základě pozitivního ohlasu ze strany veřejnosti pokračovat. Další novinkou bylo 
vyhlášení určitého tématu, jež znělo „Modré Hory, červených vín krajina ...“. Třetí 
novinka byla postavena na charakteru expozice, která byla pro tento ročník putovní. 
Všech 140 fotografi í třinácti autorů tak postupně putovalo z Velkých Pavlovic do 
všech ostatních obcí Modrých Hor – Němčiček, Bořetic, Kobylí a Vrbice.

Třetí ročník byl také v lecčems také inovační – poprvé byla vyhlášena dvě 
témata. Prvním z nich bylo „Folklór a lidové Veselice na jihu Moravy“, druhé pak 
„Práce ve vinicích a sklepech“. 

V roce 2010 budeme nadále a rádi v těchto výstavách pokračovat a to již 
IV. ročníkem. Protože se loňská novinka spočívající ve vyhlášení dvou témat velmi 
osvědčila, budeme v této alternativě pokračovat i letos.

A jaká témata pro ročník 2010 tedy nabízíme?

1. S batohem a na kole mezi vinohrady, 
aneb turistika v nejjižnějším cípu Moravy

2. Vinorodá krajina, krajina mého srdce...
 
Vizí připravované expozice je představit prostřednictvím snímků naši krajinu v 

neobvyklém kontrastu, jehož části však do sebe nakonec zapadají lehce jako dílky 
puzzlíků. Ptáte se, jak je to možné? Odpověď nabízí další otázku – dovedete si v 
dnešní době představit 
naši krásnou vinorodou 
krajinu bez skupinek 
prohánějících se cyklistů 
a putujících výletníků?

Téma č. 1 - S bato-
hem a na kole mezi 
vinohrady, aneb turisti-
ka v nejjižnějším cípu 
Moravy - otevře návštěv-
níkům výstavy moderněj-
ší rovinu pohledu na naši 
krajinu – na snímcích by 
se měli objevit cyklotu-
risté nebo pěší turisté, 
kteří v posledních letech 
putují naší domovinou 
křížem krážem a tak se 
pomalu stávají zdejším 
neodmyslitelným kolori-
tem.

Naopak téma č. 2 
- Vinorodá krajina, kraji-
na mého srdce... - přímo 
vyzývá fotografy k sním-
kům melancholickým, 
romantickým, k pohle-
dům na krajinu okolo 
nás, k zvěčnění zajíma-
vých detailů... 

Fantazii se meze 
nekladou, záleží pouze 
a pouze na samotném 
autoru snímků, jak se obou témat chopí a zhostí. Vizí jsme chtěli pouze nastínit 
možný obsah témat těm, kteří by snad tápali.

Pokud je pro Vás fotografování koníčkem a máte ve své sbírce 
pěkné snímky korespondující s výše uvedenými tématy, neváhejte 

a výstavy se určitě zúčastněte! Již nyní se na Vaše fota velmi těšíme!

Namátkově jsme zkusili zalovit v archivu 
– pan František Kobsa jistě nebude mít 

s tématem č. 1 žádný problém!

A pan Milán Pecka zase naopak s tématem č. 2. 

Máte-li chuť se výstavy aktivně zúčastnit, 
nabízíme Vám přesné propozice 

pro vystavovatele.
 

PROPOZICE 
PRO VYSTAVUJÍCÍ 

FOTOGRAFY
Termín výstavy: 

30. dubna – 28. května 2010
Výstavní sál radnice ve Velkých Pavlovicích

Slavnostní vernisáž – 30. dubna 2010, 
19.00 hod.

 
Vyhlášená témata:

1. S batohem a na kole mezi vinohrady, 
aneb turistika v nejjižnějším cípu Moravy
2. Vinorodá krajina, krajina mého srdce

Požadovaný rozměr fotografi e:
-  rozměr odpovídající velikosti A4 

(210 x 297 mm) možné jsou i větší snímky, 
fotografi e mohou být i atypických formátů, 

avšak s rozměrem odvozeným 
od kratší strany formátu A4 (210 mm)

Počet fotografi í jednoho autora:
- minimální počet 6 ks (jeden výstavní banner), 
maximální počet 12 ks (dva výstavní bannery)

Popisky k fotografi ím:
- na základě podkladů autora jednotně 

zpracuje pořadatel výstavy. Povinný podklad 
ke každé fotografi i je název snímku, jméno 

autora, případně rok pořízení snímku.

Termín odevzdání fotografi í:
– 15. března – 9. dubna 2010 (včetně)

Místo odevzdání fotografi í:
- Turistické informační centrum 

Velké Pavlovice, Hlavní 9, 
691 06  Velké Pavlovice, tel.: 519 428 149, 

777 736 413, 774 364 009, 
e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz 
Při odevzdání fotografi í přiloží fotograf 

ke svým snímkům kontakt na svou osobu 
– celé jméno + titul, adresu, telefonní číslo, 

e-mailovou adresu, případně webové stránky. 
Snímky budou vráceny autorům fotografi í 

po skončení výstavy, o možnosti vyzvednutí 
snímků bude autor předem informován 

pracovnicemi TIC Velké Pavlovice, 
kde si fotografi e vyzvedne.

Bližší informace poskytne: 
TIC Velké Pavlovice, Hlavní 9, 

691 06  Velké Pavlovice, 
tel.: 519 428 149, 777 736 413, 774 364 009

e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz

Karolína Bártová
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Jednotka sboru dobrovolných hasi-
čů ve Velkých Pavlovicích vyjížděla 

v roce 2009 k 50 událostem (v roce 2008 
bylo událostí 34). Z toho bylo 30 požárů. Z 
50 událostí bylo 33 mimo katastr města 
Velké Pavlovice.

V sobotu dne 23. ledna 2010 proběhla výroční schůze Sboru dobrovolných  hasičů 
z Velkých Pavlovic. Vedení SDH Velké Pavlovice ve svých vystoupeních bilancova-

lo činnost a práci v loňském roce. Důležitým bodem programu byly volby orgánů SDH na 
další pětileté období. Do funkce starosty SDH byl opět potvrzen s celým výborem pan 
Petr Hasil.

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

Průměrný zásah trval hodinu a čtyři-
cet minut. Notně k tomuto číslu pomohlo 
zabezpečování požární asistence při náv-
štěvě papeže v našem kraji. Tam byli hasi-
či 14 hodin.

Jednotka vyjíždí buď vozidlem MAN 

CAS 20 nebo Tatrou 148 CAS 32. MAN byl 
v roce 2009 u všech zásahů a bylo s ním 
najeto 1.595 kilometrů, Tatra 148 byla 
u 16 zásahů a najeto s ní bylo 611 kilo-
metrů.

Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
tvoří hasiči, kteří jsou sice členy SDH Velké 
Pavlovice, ale navíc jsou smluvně zavázáni 
s Městem Velké Pavlovice s tím, že zabez-
pečují zdolávání mimořádných událostí v 
územním obvodu města i mimo něj.

SDH V. Pavlovice působí v obci pře-
devším jako organizace zabývající se kul-
turním a sportovním děním. V roce 2009 
se podílel na zabezpečování mnoho akcí. 
A to jak ve spolupráci s jinou organiza-
cí či samostatně. Hasiči spolupracovali 
při zajištění Velkopavlovického vinobra-
ní, Annenské noci či akcích pořádaných 
pro cyklisty. Sami pak uspořádali disko-
téku pro děti, která se bude letos opět 
konat odpoledne v neděli po Šibřinkách 
(7.3.2010), či již svou tradiční noční sou-
těž v požárním útoku.

Velkopavlovičtí hasiči jsou, dá se říct, 
univerzální. Někdy se hasiči specializují 
jenom na jedno, potom v tom sice vynikají, 
ale zase pokulhávají v něčem jiném. Dob-
rovolná hasiččina má tři odvětví - kulturu, 
požární sport a zdolávání mimořádných 
událostí. Poslední odvětví má „na starost“ 
jednotka zřízená městem, o zbytek se 
stará sbor ze svých prostředků. Jak je již 
napsáno, někdy se sbory specializují na 
sport, ale pokulhávají v pořádání jiných 
akcí nebo třeba ani nejsou schopni vyjet 
k požáru.

Ve Velkých Pavlovicích se stíhá všech-
no. Místní hasiči jsou dobří ve všem, ale 
v požárním sportu jsou lepší ti vynikající. 
V roce 2009 bylo zakoupeno nové sou-
těžní čerpadlo a nové hadice. Průměrný 
čas 21,42 vteřiny, dosažený při požárních 
útocích v sedmi soutěžích Břeclavské ligy 
není špatný. Vyhrávali však po zásluze ti 
nejlepší.

V roce 2010 bude Sbor dobrovolných 
hasičů ve Velkých Pavlovicích slavit 120. 
výročí od založení sboru. Na Výroční val-
né hromadě sboru byl dohodnut termín 
na 29. května 2010. Oslavy budou spo-
jeny s Dnem dětí a jako nejvhodnější 
místo pro pořádání oslav bylo vybráno 
parkoviště u sýpky. 

Na zpevněné ploše bude vystavena 
nejen hasičské technika - děti i dospělí 
se mohou těšit na ukázky práce s moder-
ní technikou. 

Za SDH Velké Pavlovice Petr Hasil 

Na výroční schůzi SDH V. Pavlovice nebyli přítomni jen samotní hasiči, 
ale také jejich „něžné“ protějšky, kterým patří taktéž velké poděkování 

za toleranci a respektování nevšedního koníčka svých manželů a partnerů.

Výroční schůze 
Sboru dobrovolných hasičů

Jednání schůze se jako čestní hosté 
zúčastnili starosta Okresního sdružení  
SDH pan Miroslav Adámek, zástupci 
Územního odboru z Břeclavi Ing. Jan 
Láníček, Ing. Tomáš Havlík a delegát OS 
SDH pan Zdeněk Hanák. Výroční schůzi 
poctila svou návštěvou také delegace za 
Slovenské republiky v zastoupení panem 
Jozefem Minarovičem, předsedou SDH 
Voderady. 

Místostarosta Města Velké Pavlovice  
Ing. Zdeněk Karber poděkoval hasičům 
za jejich poslání při záchraně životů, zdra-
ví a majetku a ocenil velkou statečnost a 

obětavost, která je při zásazích potřebná. 
Vyzdvihnul také činnost hasičů jako jed-
noho z nejaktivnějších spolků ve Velkých 
Pavlovicích při dění ve městě.

Na slavnostní zasedání byli pozváni i 
rodinní příslušníci, kterým patří poděko-
vání za pochopení a trpělivost pro časově, 
fyzicky i psychicky náročnou práci jejich 
protějšků.

Sbor dobrovolných hasičů Velké Pav-
lovice oslaví v roce 2010 kulaté výročí, 
kdy uplyne již 120 let od jeho založení v 
našem městečku.

Ing. Zdeněk Karber

Rok 2009 z pohledu místních hasičů
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V závěru posledního lednového víkendu nevěděli velko-
pavlovičtí hasiči kam dřív skočit. V neděli (31.1.2010) 

byl v 18.40 hod. vyhlášen poplach s tím, že se vyráží do neda-
lekého Kobylí do sklepů vinařské fi rmy Patria, a.s. čerpat voda. 
Na pomoc si velkopavlovické hasiče vyžádala jednotka z Koby-
lí.

Za železničním přejezdem u Velkých Pavlovic však dostal 
velitel jednotky pokyn, aby vozidlo přejelo okamžitě k požáru 
autodílny v Šakvicích. Zatímco první výjezdový automobil MAN 
s pěti lidmi na „palubě“ dojížděl k požáru autodílny v Šakvicích, 
Tatra 148 již byla nachystána s čerpadlem na pomoc kobyl-
ským hasičům. Tam také po dohodě s operačním důstojníkem 
s tříčlennou posádkou vyrazila.

V pondělí navečer (1. 2. 2010) se opět rozhoukala na budově základ-
ní školy siréna. Hasiči si neodpočinuli ani 24 hodin od předchozího 

zásahu v Šakvicích a Kobylí a musí opět vyjet. Ve vysílačce se dovídají, že je 
nahlášen požár vozidla. Myslí si, že budou do hodiny doma - na hasičce. Dru-
há informace 
od operačního 
důstojníka už 
tak “optimis-
tická” není. 
Osobní auto-
mobil hoří na 
zkratce z Vrbi-
ce do Čejkovic.

Při jízdě 
k požáru se 
řešila přede-
vším sjízdnost 
cest kolem 
obce Vrbice. U 
sklepů za obcí 
Vrbice měla 
cisterna JSDH 
Kobylí jedoucí 
před naší cis-
ternou menší problémy s vyjetím kopce. Nakonec dorazili všichni hasiči (z 
Hustopečí, Velkých Pavlovic a Kobylí) až k hořícímu autu.

Z druhé strany dojížděli na pomoc dobrovolní hasiči z Čejkovic. Ty už ale 
tolik štěstí neměli a se svým Trambusem zůstali uvězněni pár stovek metrů 
před požárem. Sjeli částečně z komunikace. K požáru se nedostala ani Avie 
vrbických hasičů.

Po likvidaci ohně se začal řešit odjezd. Všichni hasiči byli s několikatu-
novými kolosy v dolině a okolí včetně komunikace připomínalo spíše horské 
středisko. Důležité bylo si nejprve rozdělit vodu tak, aby v každé cisterně 
bylo alespoň něco málo a to z důvodu zatížení zadní nápravy. Poté se řidiči 
dohodli na způsobu otáčení jednotlivých aut a se všemi zapnutými náhony a 
uzávěrkami se nakonec do kopce doslova vyškrábali.

Škoda Felicia shořela téměř kompletně. Požár byl zlikvidován za pomoci 
tuhého smáčedla a vody. Auto bylo po celkové likvidaci požáru odstraněno z 
polní cesty na okraj lesa. 

Petr Hasil, starosta SDH Velké Pavlovice 

Požár autodílny v Šakvicích vypadal hrůzostrašně,  rudé pla-
meny šlehaly vysoko to temna nedělní noci.

Nedělní siesty si velkopavlovičtí hasiči moc neužili, 

... a volno si nevybrali ani 
o následujícím „černém“ pondělí

Vážení spoluobčané!
Jsme velmi rádi, že naše sdružení JPK dokázalo spl-

nit představy rady Města Velké Pavlovice a zhostilo se 
provozu turistického areálu NADZAHRADY v prostoru 
rozhledny SLUNEČNÁ. 

Uplynulý rok nám naznačil kudy a proč by se měly 
naše kroky ubírat v tomto roce. Samozřejmě chceme 
zopakovat akce, jako je  Předhodové zpívání pod Slu-
nečnou nebo Rozloučení s prázdninami. A protože 
chceme stále více a více propagovat naše tradice a 
život u nás, máme na letošní rok připraveno o několik 
akcí více. 

S řadou drobných akcí bychom Vás a Vaše přáte-
le a známé chtěli pozvat např na: HUDEBNÍ VEČER 
NA ROZHLEDNĚ a to 10. července a 7. srpna. Určitě 
se budeme aktivně podílet na akcích, které pořádá ať 
město nebo svazek obcí Modré Hory. Těmito akcemi 
bude Májové putování po Modrých Horách, Na kole 
Krajem André či pozdněletní Putování za burčákem. 
Naše Velkopavlovické vinobraní máme jako jasnou 
samozřejmost, o které není nutno se rozepisovat.

Náš nový projekt, kterým chceme začít plnit hlav-
ní poslání našeho sdružení, je cyklovýšlap: KOLEM 
- HOREM - DOLEM. Bude se jednat o cyklistický výlet 
pro širokou veřejnost. Svým zaměřením a koncepcí by 
měl být důležitým počinem pro představení starých 
viničních tratí v katastru našeho města. Měly by se 
všem představit jednotlivé viniční tratě s popisem jejich 
geologického profi lu, jejich vhodnosti pro pěstování té 
či oné odrůdy vína. Chceme ukázat, že Velkopavlovické 
okolí je nejen velmi malebné a různorodé, ale chceme 
ukázat v jakých podmínkách se réva pěstuje a jak je 
mnohdy obtížné její pěstění.

Samozřejmostí by měla být i jednoduchá prezenta-
ce pěstitelů a výrobců vín, kteří na jednotlivých tratích 
vinice mají. Celá tato středněnáročná až náročná trasa 
by měla mít cca 25 km a pravděpodobně 6 zastávek, 

byly doslova na roztrhání ...

Ačkoliv se všichni přivolaní hasiči snažili seč mohli, 
osobní vůz se jim zachránit nepodařilo. 

Sdružení JPK a akce 
pod SLUNEČNOU 
v r. 2010

pokračování na str. 30
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Uspořádal pro ženy drátkování kraslic 
i drobných šperků, vytváření ze včelího 
vosku, několik zajímavých besed, zejmé-
na o zdravém životním stylu a asertivním 
chování. 

Ženy si našly čas i pro děti. Ve stře-
disku volného času je učily vyrábět šper-
ky i plést košíky z pedigu. Spolu s kul-
turní komisí města uspořádaly pro naše 
nejmenší čtyři divadelní představení, dvě v 
rámci oslav Dne dětí a dvě pro zpříjemnění 
vánoční atmosféry.

I v roce 2009 se pod záštitou dámské-

kde se budou moci účastníci dovědět více 
o fl oře i fauně na jednotlivých tratích a ev. 
zvláštnosti, které se k nim vztahují.

Doufáme, že se trasa tohoto výšlapu 
stane trasou trvalou a bude sloužit nejen 
k větší propagaci Velkých Pavlovic, ale 

hlavně pomůže veřejnosti poznat viniční 
tratě zblízka a obrazně řečeno šáhnout si 
a vidět hrozen tam kde roste a ne si jen 
na etiketě bez představy přečíst odkud to 
či ono víno je.

Jako satelitní doprovod této akce by 

měly probíhat besedy O VÍNĚ PŘI VÍNĚ. 
Tyto besedy by měly být věnovány vždy 
dvěma odrůdám pěstovaným v katastru 
našeho města. Měly by pojednávat o způ-
sobech pěstění, ošetřování, zpracování i o 
techologii výroby vína z nich.

Protože chceme, aby tento projekt byl 
přínosem nejen pro návštěvníky města, 
ale i pro vinaře a naše spoluobčany, dovo-
lujeme si Vás požádat o spolupráci. Chce-
me se dozvědět více z historie viničních 
tratí, více z historie pěstovaných odrůd, 
chceme ukázat jakým způsobem se na 
vinících pracovalo, jaké byly pracovní 
nástroje apod.. Uvítáme dobové fotogra-
fi e, knihy a ostatní materiály, jež by doku-
mentovaly život v našem městě.

Pokud nám budete moci některé infor-
mace poskytnout, jsme Vám plně k dispo-
zici na těchto kontaktech: Za JPK sdružení  
Karel Reichman, tel.:  +420 602 504 
991, e-mail: reichman@moraviapharm.
cz a Ing. Josef Procházka, tel.:  +420 777 
647 419, e-mail: vinarstvi.prochazka@
seznam.cz.

Karel Reichman

V zimě bílo, v létě živo ... taková je nová velkopavlovická rozhledna Slunečná.

Činnost DÁMSKÉHO KLUBU v roce 2009Činnost DÁMSKÉHO KLUBU v roce 2009

... zábavu však neorganizují pouze pro dospělé, nezapo-
mínají ani na děti. Ty jim vše vracejí upřímným nadšením 

a krásným úsměvem – snímek byl pořízen v sokolovně 
na divadelním představení pořádaným Dámským klubem.

ho klubu konal turnaj v kopané žen, kdy 
se naše ženské fotbalové družstvo umís-
tilo nejlépe v celé historii konání tohoto 
turnaje. Mnohé ženy pamatují i na pohyb 
a pravidelně se schází v pondělí večer při 
relaxačním cvičení v tělocvičně ZŠ.

Je potěšitelné, že si ženy i pro sebe 
vyhradí některý podvečer. V právě uply-
nulém roku to bylo setkání při příležitosti 
Mezinárodního dne žen, mikulášské nadíl-
ky a v předvánočním shonu při ochutnáv-
ce vánočního cukroví.

Poděkování patří i za účast na Vánoč-

ním jarmarku, kde svými cukrářskými 
výrobky a přesňáky získaly fi nanční pro-
středky na podporu zájmové činnosti dětí, 
zejména klubu debrujárů, který pracuje 
při Gymnáziu Velké Pavlovice.

I v roce 2010 chce Dámský klub při-
pravit pro ženy zajímavé akce. Zejména 
ty, o které bude největší zájem. Proto zve 
ženy ve Velkých Pavlovicích do svého klu-
bu a přijímá i jejich podněty a návrhy pro 
rozvíjení činnosti.

Ing. Marie Šmídová

V rámci pravidelného setkávání Dámského klubu se ženy 
mimo jiné učí mnoha krásným řemeslům...

Dámský klub zaměřil již tradičně svou činnost do několika 
oblastí. Především se v roce 2009 zaměřil na akce, které přináší 
ženám nejen nové informace, ale dávají jim i možnost si pro sebe něco zajímavého vytvořit nebo se něčemu novému přiučit.
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Chovatelská hala ve Velkých Pavlovicích hostila ve dnech 
23. a 24. ledna 2010 již tradičně Speciální výstavu holubů Říma-
nů a Koburských skřivanů doplněnou o místní výstavu dalších 
plemen.

Akci připravila a o zdárný průběh se postarala velmi aktiv-
ní Místní organizace Českého svazu chovatelů. Patronát nad 
výstavou mělo Město Velké Pavlovice a podpořil ji hejtman Jiho-
moravského kraje Mgr. Michal Hašek a člen ÚV a tajemník OV 
Českého svazu chovatelů pan Václav Mlaskač. 

Své odchovance na soutěž přihlásilo 47 chovatelů z České 
a Slovenské republiky. Vystaveno bylo 76 holubů Římanů v šesti 
barevných rázech a 145 Koburských skřivanů ve třech barevných 
rázech. Návštěvníci si mohli dále prohlédnout 47 voliér s dalšími 
37 plemeny  holubů.

Šampionem mezi Římany se stal holub slovenského cho-
vatele pana Petera Baláše ze Semerova, v rázech Koburských 
skřivanů získali titul Šampion holubi pana Karla Čadila z Říčan 
u Prahy, pana Leoše Nezvala z Rohatce a pana Karla Koudelky 
z Třebíče.

Věra Procingerová

Humorná vzpomínka 
vinaře Luboše Zborovského 
na Vinobraní roku 2009

Veselý? příběh z akce Vinobraní
V minulém roce, jako každý rok, se ve Velkých Pavlovicích 

konala slavnost Vinobraní. Tato akce je již známa po celé republi-
ce, tudíž se sem sjíždějí hosté ze všech krajů a všechna ubytovací 
zařízení praskají ve švech. U nás na penzionu jsem ubytoval nad-
šenou skupinku mladých lidí z Kladna.

V pátek večer všichni nadšeně odešli na Hradišťan, kde byli 
okouzleni úžasnou atmosférou. Avšak po dvou hodinách masí-
rování cimbálovou muzikou toho měli všichni dost. Mužská část 
skupiny zavelela, že chtějí jít do sklípku a přesvědčili zbytek žen-
ského osazenstva, že jim tam pustí cimbálovku z cédéčka.

Jedna holka se však postavila proti mužskému rozhodnutí 
a chtěla si ještě vyslechnout pavlovské mužáky. „Žízeň je žízeň, 
přesycenost folkloru škodí.“ S tímto heslem tam ubohou dívči-
nu  zanechali. Holka úderem půlnoci opustila rozjařené mužáky 
u sokolovny a vydala se za svými přáteli do sklepa. (Pro orientaci 
dodávám, že mám čtvrtý sklep po pravé straně na ulici Zelnice.)

Když přišla ke kostelu, dala se vlevo, avšak ve spleti uliček 
se nemohla zorientovat, tudíž se vrátila ke kostelu. Poté se vyda-
la rovně a po deseti minutách se opět vrátila. Zkoušela to ješ-
tě vpravo a několikrát vlevo. Samozřejmě zkoušela volat svým 
kamarádům, kteří však byli ve sklepě a neměli signál.

Na návštěvě ve vinném sklípku ...

Holoubci jako od Popelky...

Chovatelská hala hostila 
speciální výstavu
holubů Římanů 

a Koburských skřivanů

Po vyčerpávajícím hodinovém bloudění, kdy i nějaká ta slza 
spadla, se rozhodla k zoufalému činu. V jednu hodinu ráno zavo-
lala své matce do Prahy a přiznala se, že není v Kladně, ale na 
Vinobraní ve Velkých Pavlovicích. Matka ji uklidnila a když odmítla 
pro ni přijet, slíbila jí pomoc přes telefon. Vyhledala jí na internetu 
TAXI a volala řidiči, zda by neodvezl zoufalou dceru do penzionu.

Řidič uklidnil matku, že je na takové situace připraven a 
účastníky Vinobraní rozváží. Matka ho nasměrovala před Vinař-
ské potřeby Bureš. Tam uplakanou dívku bez problémů poznal. 
Roztřeseným hlasem mu řekla adresu, nad kterou řidič zavrátil 
oči. Popojel 100 metrů a dívku před hledaným penzionem vysa-
dil.

Po otázce: „Co budu dlužna?“ jí řidič odpověděl, že nestihl ani 
zapnout taxametr. „Stálo mi to jen za ten zážitek.“

Lubomír Zborovský

Víno, burčák, kroje, hudba, zábava a výborná nálada 
- takové bývá Velkopavlovické vinobraní ... 

není tedy s podivem, že se v tom všem občas i někdo ztratí!

Přestože jsou holubi ptáky domácími, pro většinu dnešních 
dětí jsou zvířátky veskrze exotickými. Pryč jsou již doby, 

kdy se zcela běžně po našich dvorcích proháněly slepice, 
kačeny, z králíkáren na nás stříhali ušima králíci 

a nad tím vším hemžením se z dřevěného holubníku 
ozývalo tolik typické vrkání.
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Jaká je Vaše původní profe-
se předtím než jste přišel k 
nám do města?

Vystudoval jsem elektroprůmys-
lovou školu v Brně, následně 
jsem studoval na fakultě stroj-
ního inženýrství VUT v Brně a 
současně s tím na Vyšší odborné 
škole textilní. Poté jsem pracoval 
jako pedagog na Střední odbor-
né škole elektro ABB, násled-
ně jako manažer sítě čerpacích 
stanic LPG v Brně. Psal se rok 
2004, když jsem nastoupil jako 
manažer soukromé vysoké školy 
na akademickou půdu, kde jsem 
v oblasti obchodu a marketingu 
působil necelých 6 let. V té době 
jsem při zaměstnání vystudoval 
zahraniční (britský) magisterský 
program v oboru ekonomie. Od 
roku 2007 se věnuji mimo ostat-
ní i práci nezávislého konzultanta 
v oblasti řízení fi rem s ohledem na jejich 
související potřeby. Nevím jen, zda jsem 
přesně odpověděl na Vaši otázku - nejví-
ce se totiž profesně cítím jako manažer 
“praktik” :-)

Co Vás přivedlo do Velkých Pavlo-
vic?

To je otázka, kterou neslyším poprvé, 
proto odpovím jako již vícekrát.Ve sku-
tečnosti to byl primárně “jen” pocit. 
Chtěl jsem profesní změnu, ideálně kom-
pletní. Změnu místa, změnu oboru, změ-
nu prostředí, možnost dokázat něco vět-
šího v prostředí, které mi do té doby bylo 
neznámé. Současně ale mohu říct, že se 
tak říkajíc potkala nabídka s poptávkou 
za což jsem dnes velmi rád.

Má občan Velkých Pavlovic mož-
nost poznat vaši práci?

Ano, určitě ano, a je to jeden z cílů mé 
práce, resp. působení ve Vašem městě. V 

rámci svých kompetencí manažera pro 
obchod a marketing fi rmy MIKULICA 
mám na starosti mimo jiné i výstavbu a 
prodej bytových domů v lokalitě Paděl-
ky. Nejeden občan Velkých Pavlovic již 
využil naší nabídky a byt si zakoupil. 
Možná to není na první pohled patrné, 
ale touto výstavbou se snažíme podpořit 
a podporujeme záměry města, které smě-
řují k přílivu nových občanů a rozrůstání 
města samotného. Jako fi rmě působící ve 
Velkých Pavlovicích nám na tomto městě 
pochopitelně záleží. Možností setkat se 
s mou prací je ale opravdu více. Napří-
klad mé zkušenosti se získáváním fi nancí 
z Evropské unie, což je služba poskyto-
vaná fi rmou MIKULICA, s.r.o. se jistě v 
budoucnu setkají s poptávkou města i 
samotných občanů, kterým jsem připra-
ven tuto nabídku učinit.
 
Když jste ekonom, máte tip, jak 
léčit krizi?

Poučme se z historie, ze světové hospo-

dářské krize z 30. let minulé-
ho století. Když se nyní zdržím 
bližších podrobností a vyberu 
jen to klíčové související s mým 
oborem a mnou realizovanou 
snahou, resp. představou, tak 
abych odpověděl na Vaši otázku, 
řeknu, že v té době se udržely jen 
ty fi rmy, které dokázaly snížit své 
náklady v těch oblastech, díky 
kterým mohly sanovat oblast 
marketingu a obchodu. Chápu, 
že pro mnohé je marketing cosi 
fi ktivního, co mnohdy hmatatel-
ně nemá příliš velkou hodnotu, 
nicméně je to prostředek sdělení, 
který je naprosto nezbytný pro 
úspěšný prodej prakticky čeho-
koliv. Dokonce i komodity tzv. 
denní spotřeby již dnes mají svou 
reklamu, neboť se jistě shod-
neme na tom, že není “chleba 
jako chleba”. Krize je minimálně 
dvoufázová aktivita, jedna vlna 

položí ty slabé a slabší hned, což je asi 
přirozená selekce. Druhá vlna položí ty, 
které vyčerpala ta první vlna. Klíčové je 
tedy asi to, „neusnout na vavřínech“.

Už Tomáš Baťa kdysi řekl, že tomu, čemu 
jsme zvyklí říkat hospodářská krize, 
je jiné pojmenování pro mravní bídu. 
Mravní bídu označil za příčinu a hospo-
dářský úpadek poté za její následek.

Osobně na krizi pohlížím jako na 
příležitost, nikoliv jako hrozbu. 
Věřím, že systematickou snahou 
odlišit sebe a odlišit naši fi rmu 
od všech jiných fi rem podobného 
zaměření formou rozsahu a kvali-
ty nabídky posílíme svou pozici na 
trhu v době krize a to stejné přeji 
Vám a Vašim čtenářům.

Za zajímavý rozhovor 
poděkovala 

Karolína Bártová

KLÍČOVOU DÍRKOUKLÍČOVOU DÍRKOU .............................. ..............................
... tentokrát nahlédneme 

do kanceláře obchodně marketingového oddělení velkopavlovické stavební fi rmy MIKULICA, s. r. o., 
kde nás již od dveří a s úsměvem na rtu vítá pragmatický optimista LUDVÍK KOHUT.
Pracuje zde na pozici manažera fi rmy prozatím krátce, konkrétně od května roku 2009. 

Pokud je vám tento nový člověk v našem městě neznámý a nevíte přesně, 
co si pod pojmy „marketing“ či „rada na krizi“ představit, přijměte se mnou pozvání a pojďte dál...

Dobrý den Vám i čtenářům Velkopavlovického zpravodaje. Jmenuji se Ludvík Kohut, je mi 30 let, jsem ženatý a 
začátkem února to byl již rok co se pyšním jako otec dcerky Jolany. V této době bydlím v Brně, odkud každodenně dojíž-
dím k Vám do Velkých Pavlovic a pokud mi Velké Pavlovice budou k srdci přirůstat stejně rychlým tempem jako dosud, 
těžko říct, zda v budoucnu nepřehodnotím postoj k dojíždění tím, že bych se s rodinou usadil právě zde.

Ing. Ludvík Kohut, DiS., MSc, 
manažer stavební fi rmy MIKULICA, s.r.o. 
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Jelikož však mezi 
lidmi kolují zcela uni-
kátní staré snímky, 
dokladující existenci 
starých řemesel a 
zaniklých provozoven, 
ráda bych je několika 
slovy uvedla, aby las-
kavý čtenář měl mož-
nost spojit si obrázek 
s historickou realitou. 
Na podrobnosti jsem 
se vyptala člověka, 
kterému sice do toho 
správného pamětnic-
kého věku ještě pár 
let schází, nicméně 
je už nyní hlubokou 
studnicí znalostí a 
vědomostí, o které 
se rád podělil. Jeho 
vzpomínky začínají v 
60. letech minulého 
století, proto ani čte-
nářům těchto řádků 
nebude popisovaná 
minulost připadat tak 
vzdálená. Pan Stani-
slav Prát si se mnou 
povídal o kovářích, 
bednářích, pekařích 
a řeznících, o obcho-
dech a hospodách, nevynechal cukráře, 
kominíky a ještě mnohé jiné. Všechny, co 
si pamatoval.

Kovářská tradice je ve Velkých Pavlo-
vicích letitá. Podle pamětníků se řemeslu 
v obci věnovala rodina Opršalova. Ve sta-
ré Opršalovic kovárně po svém příchodu 
do Pavlovic ještě pracoval Antonín Škoda, 
než si ve druhém desetiletí 20. století 
vystavěl vlastní dům s kovářskou dílnou v 
dnešní ulici Hlavní. Ještě dnes je na domě 
patrný zatřený nápis, že zde byla Škodova 
kovárna. Byl to velký podnik, měl učně i 
vlastní zaměstnance. Po znárodnění vět-
ších podniků v 50. letech byla i Škodova 
kovárna uzavřena, stroje byly zabaveny a 
přešly do podniku Jihokov v Hustopečích. 
Po změně politických a společenských 
poměrů v roce 1990 se rodina k řemes-

lu již nevrátila. Starý pan Škoda zemřel. 
I když se dočkal změn ve státě, nebyl 
nikdo, kdo by v jejich rodě na kovářskou 
tradici navázal.

Valouškova kovárna stávala na 
náměstí a činná byla i po roce 1949. V 70. 
letech však vyhořela. Dnešní čtyřicátníci a 
padesátníci si dobře pamatují, že se tam 
ještě v 70. letech kovali koně. Po požáru 
byl dům opraven, ale kovařina se tam už 
neprovozovala. Dnes je to běžný obytný 
dům. Kovářské řemeslo z rodiny však 
nevymizelo. Potomek rodu Valoušků má 
dnes vlastní kovárnu v ulici V Sadech.

Další kovárna bývala v zemědělském 
družstvu a ta funguje i dnes. I když se již 
nepodkovávají koně (ty už má v městečku 
málokdo), kovářské řemeslo se tu udrželo. 
Kovárna také bývala na bývalém státním 

statku, kovářem tam býval pan Latýn. 
Dnes v těch místech podniká společnost 
Moravská Agra. A ještě jedna kovárna je v 
Pavlovicích dnešní generací pamatována. 
Je to sice už velmi dávno, ale kdysi bylo 
kovářské řemeslo provozováno malý kou-
sek od dnešní vlakové zastávky, místu se 
říkávalo „Bačalanda“. Pojmenováno bylo 
po ubytovaných slovenských dělnících 
– lidově Bačalácích.

Obuvník pan Mihalík měl svoji provo-
zovnu v místech dnešního obchodu s hos-
podářskými potřebami v ulici Ořechová. 
Švadlen a krejčích ve vsi bývalo několik, 
prováděli nejen drobné práce, troufali si 
i na šití celých výbav. Krejčovské řemes-
lo mužské bylo více váženo. Když si hos-

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ .................OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ .................

Řemeslníci, obchodníci a jiné vymizelé šikovné ruceŘemeslníci, obchodníci a jiné vymizelé šikovné ruce
Řemeslům ve Velkých Pavlovicích bylo věnováno už mnoho popsaných stránek. Není třeba duplikovat 

úsilí jiných. Ráda bych jen zmínila, že řemeslná činnost ve Velkých Pavlovicích kvetla zvláště ve 30. letech 
minulého století. V letech padesátých a šedesátých byly živnosti z velké většiny přerušeny a uzavřeny a 
obchody i hospody začleněny do socialistických družstev. K jejich obnově nebo otevření zcela nových 
provozoven a živností došlo pak v 90. letech po „sametové revoluci“.

pokračování na str. 34

Výuční list řemesla zednického pana Františka Popovského, 
jež byl vystaven Řadovým společenstvem v Podivíně roku 1907.
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podáři vyšli v 
neděli do kos-
tela nebo na 
slavnost v 
novém obleku, 
nesli tak na 
něm i pomy-
slnou vizitku 
mistra krejčov-
ského řemesla. 
Takový oblek 
však vydržel 
dlouhá léta; za 
prvé byl málo 
nošen a úzkost-
livě udržován, 
za druhé suk-
no, ze kterého 
byl šit, ve výji-
mečné jakosti 
dnes již na trhu 
n e n a j d e m e . 
Pan Prát si ze 
svého mládí 
pamatuje krej-
čího Herzoga.

O bednář-
ském rodu Pec-
ků je zmínka již 
v knize Město 
Velké Pavlovi-
ce. V obci se 
usadili ve dru-
hé polovině 19. 
století a jejich
živnost byla činná přibližně do 60. let 20. 
století. Velkopavlovičtí Peckovi provozovali 
své řemeslo v budově panské bednárny 
naproti pozdějšího Kalvodova mlýna a 
hostince – dnes je to ulice B. Němcové. 
S příchodem moderních poměrů přesta-
la být bednařina žádanou a Peckovi své 
řemeslo ukončili.

Kominická živnost byla zastoupena 
ještě v 50. letech panem Vrbou. Vrbova 
rodina bydlela na Hlavní ulici, dnes domky 
za podchodem k vlakové zastávce.

Řezníky v městečku zastupoval jed-
nak pan Plhal, provozovnu měl na dneš-
ní Dlouhé ulici. Děti rozpustile běhávaly 
za vozíky naloženými masem a taženými 
vycvičenými řeznickými psy. Psi prý své 
chování dokonale ovládali, i když občas 
se neubránili volání přírody. Když se před 
vozíkem mihl zajíc a horempádem utíkal 
do polí, byla to jen otázka několika vteřin, 
co se psi sami vyvlékli z postraňků vozí-
ku a rozeběhli se za ním. Vozík i s nákla-
dem masa zůstal nedotčen stát uprostřed 
ulice. Druhým řezníkem byl pan Bařina, 
jeho masna fungovala ve městě ještě v 
70. letech minulého století. Dnes jsou v 
Pavlovicích masny dvě, maso dováží, ale 
rozbourají ho až v provozovně.

Také pekaři jsou v Pavlovicích dva, 
pekařství Pešákovo a Pláteníkovo. V 
minulosti bylo v obci nejznámější Hiclovo 
pekařství, které stávalo naproti Korčáko-
vy hospody směrem k Úvozu. Toho jména 

bylo v Pavlovicích ještě jedno pekařství. 
Bývalo také pekařství u sokolovny – dílna 
pana Lutonského a u dnešního zdravotní-
ho střediska - pekařství Strakovo ve dvoře 
domu. Hiclovy pekárny jsou dnes zboura-
né a z ostatních provozoven jsou rodinné 
domy. 

Cukrářským dovednostem se věnoval 
Miloš Heimerle. Ten ve své cukrářské pro-
vozovně pekl a připravoval veškeré nabí-
zené dobroty, jeho cukrárna fungovala 
ještě v 60. letech 20. století. Ze vzpomí-
nek pana Práta lze usoudit, že jedna cuk-
rárna bývala ještě pod školou. Dnes je v 
městečku cukrárna jedna.

I provozoven kadeřnictví je v součas-
nosti v Pavlovicích několik. Z minulosti 
víme o panu Hrabalovi, který míval svoje 
holičství na rohu náměstí.

Obchody byly v 60. letech už provo-
zovány družstvem Jednota. Tak fungoval 
obchod na Korčákově hospodě a v Pavlo-
vičkách – bývalé tovární čtvrti. Obchod s 
drogerií byl vedle Strakovy pekárny a na 
Herzogově krejčovství byla také prodejna 
obuvi. Na kdysi školní zahradě postavila 
Jednota obchod s textilem. Papírenské 
zboží prodávala paní Horáčková v samo-
statném obchůdku. Ovoce a zelenina byla 
nabízena na volném plácku za dnešním 
obchodním domem. To býval dříve Crhá-
kův obchod se smíšeným zbožím a žele-
zářstvím. Obchodní dům Štikarovský zase 
nabízel školní potřeby a jízdní kola.

Dnes je v Pavlovicích již zmiňovaný 
obchodní dům s potravinami a smíšeným 
zbožím – na Hlavní ulici, a pak ještě dva 
další smíšené obchody. Najdete tu tři kvě-
tinářství, jedno z nich přímo pod kostelem 
blízko hřbitova - malý obchůdek s květi-
nami, svíčkami a drobným upomínkovým 
zbožím. Tam, kde je dnes drogerie, bývá-
valo Hejlovo sklenářství.

Hospodářské potřeby seženete ve 
dvou prodejnách, papírnictví je stále jed-
no. V 90. letech se roztrhl pytel s Večerka-
mi, dodnes vydržela pouze jedna – na par-
kovišti u kontribučenské sýpky. Lékárna je 
také jedna – vedle radnice. Zdravotnickou 
péči zajišťují dva obvodní lékaři, jeden dět-
ský a dva zubní.

Jak jsem nakoupila, tak prodá-
vám. Každý asi má ve vzpomínkách 
tyto obchůdky a tato řemesla. Když 
mrknete na fotky a přivřete oči, jistě 
se Vám vybaví více, než jen domek 
s vývěsním štítem. Ucítíte vůni kve-
toucích lip, žár odpoledního slunce 
a vyhrávání místního rozhlasu ozna-
mující „příjezd pojízdné prodejny do 
našeho města“. Vrátíte se do Velkých 
Pavlovic svého dětství.

Ze vzpomínek Stanislava Práta 
zpracovala Gita Kalvodová 
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Říká-li se, že Ježíšek létá, musel o posledních Váno-
cích přiletět do naší školky nejméně nákladním letadlem. 
Pokud věříte, že jezdí na saních, musel je snad vyměnit 
za dopravní kamion. A jestli se mínil vydat pěšky, tak to 
určitě vzdal hned při pohledu na tu neuvěřitelnou spous-
tu dárků, které si pro děti připravil!

Přestože scházelo do opravdových štědrovečerních 
radovánek ještě celých osm dnů, děti z Mateřské školy 
ve Velkých Pavlovicích si je již v tuto dobu užívaly plnými 
doušky. Ježíšek je navštívil kvůli očekávaným prázdninám v 
předstihu, přesněji tedy ve středu 16. prosince 2009.

Ale ani navzdory trošku předčasnému příchodu si Ježí-
šek nenechal ze své štědrosti ubrat ani ždibíček, spíše 
naopak! Ve všech čtyřech třídách nadělil spousty krásných 
dárečků. Pod nazdobenými stromečky převládaly hračky 
z přírodních materiálů, hry rozvíjející logické myšlení dětí, 
jemnou motoriku, koordinaci pohybu a především dětskou 
fantazii. Nechyběly ani panenky, autíčka, pokojíčky pro 
panenky, sportovní potřeby a mnohé mnohé další.

V nedočkavých očičkách dětí se blýskalo tisíce ohníčků 
štěstí, stejně jako ve zlatavých prskavkách zavěšených na 
větvičkách voňavých stromečků. A jak by ne, vždyť ve školce 
bylo připraveno vše jako o skutečných Vánocích! Stolečky 
byly ozdobeny vlastnoručně vyrobenou vánoční dekorací, 
na tácečcích vonělo vanilkou vánoční cukroví a pokud se 
dobře pamatujete, některé si děti dokonce napekly úplně 
samy. 

Všude se rozléhal zpěv koled, šťastný smích, cinkání 
kouzelných pohádkových zvonečků a za okny se pomalu 
začaly snášet bílé vločky prvního letošního sněhu...

Karolína Bártová

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

...i Berušky!

Zavoněla vanilka, zazvonil zvoneček, ve školce se rozzářil vánoční stromeček!
Vzpomínka na čas vánoční

Ježíšek navštívil všechny čtyři třídy naší mateřinky – Koťátka...

...Sluníčka...

...Kuřátka...
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... a tady tančíme s opravdickou dechovkou! 
Za svitu svíček  nastrojeni v krojích.

Tady pilně nacvičujeme a krásně nám to jde...

A tady nám všichni moc moc tleskají!

Začátek 
PLESOVÉ SEZÓNY 
ROKU 2010 
patřil SADOVÁČKU
Kterak jsme pilně nacvičovali ...

„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti!“ Toto 
vskutku pravdivé rčení si hned v prvních dnech 
nového roku zažívaly na vlastní kůži, avšak s rados-
tí a úsměvem na rtu, děti z folklórního souboru 
při MŠ Velké Pavlovice Sadováček. Pustily se pod 
vedením svých paní učitelek Zdeňky Pláteníkové a 
Lenky Forejtové do nácviku „staronového“ pásma, 
se kterým poté zahájily první ples letošní sezóny, 
tedy ples krojový.

Některé části vystoupení měli malí taneční-
ci zažité již z minulých vystoupení, avšak i tak se 
museli naučit spoustě nového. Premiérově se cvi-
čil zcela netradiční velmi zajímavě řešený nástup, 
při jehož choreografi i využily paní učitelky vyso-
kého počtu dvaatřiceti tanečníků. Sudá číslice je 
dobře dělitelná dvěma i čtyřmi, což přímo vybízí k 
efektnímu zpracování. 

Děti byly během celého pouze týdenního nácvi-
ku moc šikovné, učenlivé a jako vždy - tancem a 
veselými jihomoravskými písničkami doprovázený-
mi hlasitým jucháním a výskáním přímo nadšené. 
Paní učitelky z nich měly obrovskou radost, chválou 
ani sladkými odměnami o zkouškách nešetřily.

Kterak jsme v krojích plesali ...

Stalo se již tradicí, že Krojový ples ve Velkých 
Pavlovicích zahajují děti z folklórního souboru při 
mateřské škole Sadováček. Nejinak tomu bylo i 
letos, i když během celého odpoledne nebylo jed-
noznačně jisté, zda ples a zároveň i předtančení 
vůbec proběhne. Díky sněhové kalamitě a namr-
zajícímu dešti kolaboval přísun elektrické energie 
a tak se Velké Pavlovice ponořily na několik hodin 
do totálního blackoutu.

Osud krojovaným přál a tak se nakonec vše 
se nakonec v dobré obrátilo. Ples se uskutečnil a 
jak jinak, i v roce 2010 jej roztančily děti ze Sado-
váčku. Podporou se jim stalo početné publikum a 
radostí po úspěšném pásmu lidových jihomorav-
ských písní a tanců obrovský nekončící aplaus. 
Malí tanečníci dostali za svůj perfektní výkon od 
stárků velkopavlovické chasy balíček plný sladkos-
tí a laskomin.

Děkujeme tímto paní učitelkám 
za přípravu krásného vystoupení
a také rodičům, kteří navzdory 

kritickým podmínkám ples nevzdali,
děti připravili a přivedli.

Karolína Bártová
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Masky jsou ušity z lehkých textilních 
materiálů s upevněním na tzv. suchý zip 
pod bradičkou. Hýří barvami, jsou velmi 
příjemné na dotek a především – jsou 
krásné! Celkem přišlo šest sérií, které 

Ve školce se nadělovalo i na Tři krále!Ve školce se nadělovalo i na Tři krále!

To nám to sluší, viďte!

byly rovným dílem rozděleny do tří tříd 
– Berušek, Koťátek a Sluníček. Každá tří-
da si vždy odnesla jednu sérií zvířátkových 
masek a jednu sérii masek pohádkových 
postav a povolání.

Děti se nemůžou nových masek 
nabažit a paní učitelky? Ty se již nyní těší, 
jak nové atrakce využijí při přípravě nej-
bližších besídek a vystoupení.

Pořízení masek nebylo levnou zále-
žitostí – jedná se skutečně velmi kvalitní 
a pečlivě vypracované kousky. Tříkrálový 
dáreček byl uhrazen z fi nančních pro-
středků rodičů, kteří každoročně při-
spívají mateřské škole a tím současně 
i svým dětem na nákup nových hraček
a jiných výukových pomůcek.

Karolína Bártová

Čtvrtek 28. ledna 2010 byl dnem 
předání vysvědčení za 1. pololetí škol-
ního roku 2009/10. Žáci 1. i 2. stup-
ně si dopolední hodiny zpestřili školní 
diskotékou, kterou nápaditě připravili 
a moderovali žáci 9. tříd. V průběhu 5. 
vyučovací hodiny obdrželi vysvědčení 
žáci 1. stupně; v následující hodině pak 
bylo předáno žákům 6. - 9. tříd.

A s jakými výsledky prospěchu a 
chování žáků se může naše škola pre-
zentovat? 

Na prvním stupni je celkem 147 
žáků, 77 chlapců a 70 dívek. Prospě-
li všichni žáci, z toho 139 s vyzname-
náním. Pouze dva žáci byli hodnocení 
dostatečnou. Bylo uděleno 54 pochval 
třídního učitele a jedna pochvala ředi-
telská. Z kázeňských opatření se zde 
objevilo pouze 6 napomenutí třídní-
ho učitele. Průměrná známka třídy se 
pohybovala od 1,011 v prvním ročníku 
až po 1,264 v páté třídě.

Na druhý stupeň dochází celkem 

Netradiční nadílku si užily o svátku Tří králů děti z MŠ Velké Pavlovice. 
Do školky dorazil objemný balík s obrovským překvapením! Po rozbalení 
se nestačily divit ani děti, ani paní učitelky, i když pro ně zásilka až takové 
překvapení nebyla, neboť ji po pečlivém výběru objednávaly již před Váno-
cemi. Co se tedy v balíku ukrývalo? Spousta nádherných masek, přesněji 
řečeno pokrývek hlavy, pro děti.

Žáci a učitelé základní školy úspěšně završili první pololetí
144 žáků, z toho 84 chlapců a 60 děvčat. 
Prospělo celkově 142 žáků, dva neprospě-
li. Vysvědčení s vyznamenáním obdrželo 
42 žáků, dostatečný prospěch vykazuje 
29 žáků a dva žáci nedostatečný. Pochva-
la třídního učitele byla udělena 30 žákům, 
pochvalu ředitele školy za výborný pro-
spěch získalo 5 žáků  - Veronika Halmová 
a Lukáš Polívka z 9.A, Pavel Hanzálek, 
Klára Pohlová a Monika Procházková z 
9.B.

Napomenutí třídního učitele 12 žáků, 
důtku třídního učitele 14 žáků a důtku 
ředitele školy 4 žáci.

Prospěch žáků je vynikající zejména 
na 1. stupni základní školy, druhý stupeň 
dosahuje výsledků o něco méně přízni-
vých, přesto i zde najdeme množství žáků 
talentovaných a prospěchově výborných. 
Velmi potěšitelná je i statistika chování, 
kde nebylo nutné přistoupit ke snížené 
známce z chování.

Všem žákům základní školy přeji hod-
ně sil a školních úspěchů ve druhém polo-

letí a žákům devátých tříd mnoho zdaru 
při přijímacím řízení na střední školy a 
učiliště.

RNDr. Ludvík Hanák, 
ředitel ZŠ 

Velké Pavlovice
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Neuvěřitelný obrázek by se naskytl 
všem návštěvníkům naší školy, pokud by 
nahlédli 22. prosince 2009 do tělocvič-
ny. Zde se na hrací ploše rozcvičovala 
družstva dvou týmů, aby zde sehrála přá-
telský turnaj v halové kopané. Říkáte si, 
že zatím jde o standardní situaci? Mýlíte 
se, protože se v dresech neobjevily jak 
je zvykem děti, ale od svých kateder si 
odskočili učitelé!

Proti sobě stál silný tým Gymnázia Velké 
Pavlovice vedený panem ředitelem Kropáčem 
a stejně dynamický tým ZŠ Velké Pavlovice, 
jehož nový pan ředitel Hanák nezůstal v pozadí 
a nastoupil v čele svých kolegů.

I když toto utkání bylo přátelské, ani jeden z 
týmů nechtěl prohrát a do zápasu vložil veškeré 
síly a skutečně na hrací ploše doslova potili krev. 
Po dvou poločasech byl stav nerozhodný a o vítě-
zi muselo rozhodnout až prodloužení. Vyčerpaní 
hráči základní školy nakonec přece jen našli více 
sil a porazili (i tak vynikající) družstvo gymnázia 
3:2. Poraženým přesto gratulujeme a těšíme se 
na odvetu.

Nakonec bychom chtěli poděkovat roztles-
kávačkám, fanouškům obou mužstev, ale pře-
devším pohotovému zdravotníkovi, který měl s 
vyčerpanými hráči spoustu práce, avšak vždy jim 
pohotově dokázal pomoci.

Mgr. Veronika Prokešová

Ve čtvrtek 7. ledna 2010 proběhlo 
na Základní škole ve Velkých Pavlovicích 
okresní kolo mladších žáků ve fl orba-
le (tj. týmy  6. a 7. ročníků). Turnaje se 
zúčastnilo celkově pět družstev. Zastoupe-
na byla ZŠ Velké Pavlovice, Gymnázium 
Velké Pavlovice, ZŠ Šitbořice, ZŠ Nikol-
čice a ZŠ Kobylí. Na turnaji se také objevi-
lo družstvo dívek ze ZŠ Šitbořice.

Všechna družstva se snažila probojo-
vat do oblastního kola, kam mohla postou-
pit pouze dvě družstva. Nakonec se to 
podařilo družstvu ZŠ Velké Pavlovice, kte-
ré postupuje z prvního místa a ZŠ Nikolči-
ce postupující z místa druhého. Vítězným 
družstvům gratulujeme!

Mgr. Veronika Prokešová
Nástup žákovských fl orbalových družstev před zahájením turnaje.

ORION FLORBAL CUP na ZŠ Velké Pavlovice

Tým gymnázia.

Tým základní školy.

Předvánoční fotbalové utkání

“ZÁKLADKA 
versus GYMPL”
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Letošní 7. ročník Hustopečské laťky pro-
běhl ve dnech 22. a 23. ledna 2010. První 
den laťky byl určen žákům základních škol.

Základní školu Velké Pavlovice reprezen-
tovali za mladší žáky Lukáš Kynický a Pavel 
Fišr, oba z VI.A třídy. V kategorii starší žákyně 
bojovaly Lucie Fišrová a Lucie Volejníčková 
z VIII.A třídy.

I když žákyně loňské 3. místo neobhájily, 
v poli závodníků se určitě neztratily. Nejlepší-
ho úspěchu dosáhla Lucie Fišrová, která sko-
čila úctyhodných 140 cm. Naši reprezentanti 
se sice neumístili, avšak v obrovské konku-
renci načerpali mnoho nových zkušeností, jež 
zajisté využijí v příštích závodech.

Ing. Lenka Bukovská

Pod tímto názvem se uskutečnila v pondělí 11. led-
na 2010 roadshow v Campus squar v Brně, na 
kterou byli pozvaní vybraní žáci II. stupně naší školy.

Hlavním cílem akce bylo vytvořit fandítka dle vlastních 
nápadů pro podporu mladých sportovců z jihomoravského 
kraje, kteří se zúčastní IV. zimní olympiády dětí a mlá-
deže ČR v Liberci (31.1. – 5.2.2010). Dalšími doprovodnými 
akcemi byly soutěže jednotlivců ve vědomostním rychlotestu 
zaměřeném na znalosti z oblasti sportu, skládání hlavolamu a 
hry Nintendu Wii Fit.

Naše dva sedmičlenné týmy, složené z žáků 6. až  9. roční-
ků, si předem připravily návrhy fandítek. První tým se rozho-
dl vytvořit velice pohyblivou a chrastící Kebuli.

Ódéemkovou – sněhovou kouli s červenou čepicí na hlavě, 
která je maskotem celé Zimní olympiády dětí a mládeže. Dru-
hý tým navrhl kamaráda pro Kebuli, fandítko Koubu, ve tvaru 
ledové krychle. Nápad byl dobrý, ale realizace fandítek nebyla 
jednoduchá. Prali jsme se s nedostatkem materiálu – orga-
nizátoři ho nachystali málo, týmy, které si dovezly materiál 
sebou, měly vyhráno.

Bojovali jsme statečně, především se nám dařilo v sou-
těžích jednotlivců. Lenka Hochová z 8.B vyhrála první místo 
ve vědomostním rychlotestu a Veronika Halmová z 9.A byla 
ze všech zúčastněných nejlepší v počítačové hře Nintendu Wii 
Fit.

Po skončení roadshow jsme se radovali z dvou prvních 
míst, hezkých cen od pořadatelů akce a z hotových fandítek 
Kebule a Kouby, které za nás budou fandit mladým sportov-
cům na Zimní olympiádě dětí a mládeže v Liberci.

Mgr. Šárka Staňková 
a všichni soutěžící

Účast žáků velkopavlovické školy na věhlasném Hustopečském skákání 
byla pro všechny cennou zkušeností a nezapomenutelným zážitkem.

Tak tohle jsou Kebule a Kouba – fandítka,
 jež vyrobili žáci naší školy za účelem zdárného 

průběhu IV. zimní olympiády dětí 
a mládeže ČR v Liberci. Doufejme, 

že přinesou sportovcům notnou dávku štěstí!
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Prvňáčkům skončilo pří-
pravné období, ve kterém se 
učili jednotlivá písmenka a prv-
ní slabiky. Děti si vedou dobře 
a slabiky čtou, jako když bičem 
mrská. Nastala tedy doba, kdy 
je třeba jít dál.

Dne 6. listopadu 2009  jsme ote-
vřeli první knihu v životě každého ško-
láčka – Slabikář. Na slavnost k nám 
přišel i pan ředitel a paní zástupkyně, 
kteří dětem předali Slabikář a dárečky 
vyrobené žáky V.B třídy. Dětem se Slabi-
kář moc líbil, a proto jsme hned přečetli 
první stránku.

Mgr. Miroslava Fišerová

Jako každoročně proběhl na naší škole dne 4. února 2010 zápis dětí do 
první třídy. Celkem jsme zapsali 30 budoucích prvňáčků z Velkých Pavlo-
vic, 2 ze Staroviček a 1 z Rakvic.

Letošní zápis jsme připravili formou povídání na téma „Sněhurka a sedm  trpaslíků“. 
V tomto duchu byly vyzdobeny i jednotlivé třídy, v nichž nechyběly ani různé hry a staveb-
nice pro děti a jejich sourozence. 

Na očích všech budoucích školáčků bylo patrné napětí a očekávání něčeho nového 
a neznámého. Některé děti byly usměvavé, jiné zase ostýchavé a nejisté. Ale v příjemné 
atmosféře se všem podařilo zapojit do připraveného programu. Při povídání o pohádce nám 
nakreslily obrázek, zarecitovaly básničku nebo se pochlubily znalostí čísel a písmenek. Za 

odměnu dostaly 
pamětní list, pero 
a složku se svým 
jménem a omalo-
vánkami. Chlapci 
a děvčata z 5. 
ročníku připravili 
pro děti krásné 
dárečky.

Věříme, že 
se všem dětem v 
naší škole líbilo a 
těšíme se, že je v 
září přivítáme ve 
školních lavicích.

Za kolektiv 
učitelek 

1. stupně ZŠ 
Mgr. Miroslava 

Fišerová

Počátkem měsíce ledna oslovi-
li vedení velkopavlovické základní 
školy a gymnázia zástupci vojen-
ského útvaru z Lipníka nad Beč-
vou s návrhem, zda by se naši žáci 
nechtěli zapojit do jimi pořádané 
sbírky „Školní potřeby a hračky pro 
děti z Kosova.“

Mezi dětmi z obou stupňů ZŠ se zved-
la obrovská vlna solidarity a ze svých 
,,zásob“ okamžitě nosily pastelky, tužky, 
sešity, tašky, plyšáky, auta, panenky a 
mnoho jiných hraček i školních potřeb. Ze 
tříd se také často ozývaly diskuze nad niči-
vostí války. Děti se zamýšlely především 
nad tím, jaké by to asi bylo, kdyby i ony 
neměly základní školní pomůcky a kdyby 
nebyly obklopeny věcmi, které jsou pro ně 
vlastně samozřejmostí.

Den po ofi ciálním ukončení sbírky, 
tedy v pátek 5. února 2010, navštívili vel-
kopavlovickou ZŠ osobně zástupci vojen-
ského útvaru z Lipníka nad Bečvou, kteří 
si přijeli pro nasbírané předměty.

Slabikář! Děti svou první knihu knih drží přímo na srdci. Na čtení říkadel 
a krátkých příběhů jen tak nezapomenou, je to přece jejich první knížka, 

kterou si od začátku až do konce přečtou úplně samy. 

Zápis do základní školy 
– Z PŘEDŠKOLÁKŮ PRVŇÁČCI

Zápis je prvním opravdovým krůčkem vstříc školním lavicím. 
Všem budoucím prvňáčkům přejeme ve škole hodně štěstí, 

radosti, úspěchů a krásných jedniček!



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
1/2010

41

Nejdříve uspořádali pro žáky 9. ročníků ze základní školy a 
gymnázia besedu na téma „Kosovo očima dětí“. Cílem bylo žáky 
seznámit se situací, která panuje na tomto malém území, a proč 
jsou pro děti v Kosovu dary od našich dětí tak důležité.

Beseda byla ukončena obrovským potleskem.

Na prvním stupni vojáci překvapili žáky ve třídách, kam je při-
šli navštívit a osobně jim poděkovat. Někteří žáci si jako suvenýr 
odnášeli domů vojenský knofl ík a hlavně obrovský zážitek.

Milým překvapením byl pro vojáky pohled do místnosti, která 
přetékala dary od dětí i pracovníků školy: pastelky, tužky, sešity, 
tašky, plyšáky, auta, panenky a mnoho jiných hraček i školních 
potřeb.

Děkujeme všem za pomoc při sbírce a doufáme, že děti v 
Kosovu budou mít z věcí radost!

Mgr. Taťána Hanzálková & Bc. Eva Káčerová   

V době, kdy řada žáků 9. roč-
níků ještě uvažuje o volbě vhodné 
školy k dalšímu studiu a stále mění 
svá rozhodnutí, má jedna z našich 
studentek již toto dilema vyřešené. 
BARUŠKA GRŮZOVÁ z 9.B třídy byla 
úspěšně přijata ke studiu zpěvu jak 
na Brněnskou konzervatoř, tak i na  
konzervatoř v Kroměříži. A proto jsme 
byli zvědaví na její pocity a plány do 
budoucna...

Proč zrovna konzervatoř?
Protože jsem se chtěla vzdělávat ve 
zpěvu.

A zpěv?
Zpěv je to, co mě baví a bez čeho si 
život nedovedu představit.

Jak dlouho se mu věnuješ?
Od malička.

Kde tě můžeme slyšet?
Na různých koncertech, soutěžích, 
vystoupeních, plesech a podobných 
zábavách…

Kdo je tvým učitelem?
Paní učitelka Osičková z Velkých 
Bílovic.

Máš nějaký vzor?
Nemám, protože každý zpěvák zpívá 
písně jiným způsobem. Takže mám 
spíš jen oblíbené písničky, které si 
ráda poslechnu a i zazpívám.

Jaké byly přijímačky?
Děsné. Bála jsem se všeho ostatní-
ho, jen ve zpěvu jsem si byla jistá. 
Nakonec mě přijali na obě konzerva-
toře a v Brně jsem byla dokonce na 
1. místě.

Ruku k dílu přiložil i pan ředitel Hanák, 
právem hrdý na solidaritu 
a dobrá srdce svých žáků.

Osud kosovských školáčků není našim dětem lhostejný. 
Do sbírky přispěli nečekaně obrovským množstvím rozličných 

školních potřeb i hraček. Děti, děkujeme vám!

Vojáci z Lipníka jen ztěžka skrývali své 
emoce, nadšení a překvapení z množství 
nasbíraných předmětů pro Kosovské děti. 
Velkopavlovičtí školáci tak získali nálepku 
štědrých, hodných a citlivých kamarádů.

A pro kterou z konzervatoří jsi se nako-
nec rozhodla a proč?
Pro Brněnskou. Protože je to blíž, 
líbila se mi víc a je tam víc divadel 
atd.

Co očekáváš od studia?
Doufám, že mi to přinese hlavně hod-
ně zkušeností. I když nevím, co přes-
ně si mám představit.

Víme, že se vedle zpěvu věnuješ také 
hře na klavír. Budeš se jí i nadále 
věnovat?
Kdybych nemusela, tak ne, ale na 
konzervatoři to budu mít povinné.

Máš představu, co chceš dělat, až ško-
lu dokončíš?
No, to nemám, ale asi učitelku 
hudební výchovy...

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
mnoho úspěchů v nové škole!

Za ZŠ Velké Pavlovice 
- Veronika Halmová 

a Klára Pohlová, 9. ročník

Barunka Grůzová – budoucí student-
ka zpěvu na Brněnské konzervatoři.

SUPERSTAR Z 9.B



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
1/2010

42

Před Vánoci se na SVČ opět uskutečnilo jedno z dalších 
pravidelných Pondělkování, na kterém jsme tentokrát se 

čtrnácti lidičkami vytvářeli papírové adventní kalendáře. Vystříhali 
jsme si šablonky veselých andílků a různě velkých hvězdiček, kte-
ré jsme pak vybarvovali a popisovali číslicemi jednotlivých prosin-
cových dnů. Hotoví andílci a hvězdičky se pak navlékali na vlnu a 
zavěšovali na dřevěnou tyčku.

Vystřihování a vybarvování šablonek dalo docela zabrat a tak 
si každý svůj adventní kalendář dokončil doma.

Středisko před Vánoci opět k naší radosti zaplnili ve dvou 
sobotách nejen děti, ale také dospěláci. Proběhly další dva kurzy 
z cyklu Tvořivých sobot. V té první se účastníci seznámili pod vede-
ním p.u. Šárky Staňkové s ubrouskovou technikou. 

Čtvrtá sobota z tohoto cyklu již patřila adventu a k adventu 
neodmyslitelně patří také stůl ozdobený věncem se čtyřmi svíčka-
mi. A tak jsme se pustili s  velmi početnou skupinkou 21 lidiček 
do výroby adventních věnečků pod vedením zručné květinářky 
Marušky Bankové a její šikovné pomocnice p.u. Lenky Veverkové.

Poslední předvánoční akcí z cyklu Tvořivých sobot bylo peče-
ní perníků. I když je „sobotkování“ určeno především dospělým, 
touto akcí jsme nadchli především děti. Pod vedením Lenky Vever-
kové jsme váleli a vykrajovali různé, především vánoční perníko-
vé motivy. Po ozdobení cukrovou polevou si každý odnášel domů 
krabici plnou voňavého pečiva, které okrášlilo nejeden vánoční 
stromeček.  

I přes napadaný sníh, který určitě lákal nejednoho 
bobovat nebo sáňkovat, se někteří rozhodli, že při-

jdou na pravidelné Pondělkování, které se konalo 11. led-
na, poprvé v roce 2010. Ve všech nás určitě přetrvávají 
vzpomínky na nedávné Vánoce, proto jsme se rozhodli, 
že si je ještě připomeneme. Každý rok se kolem popelnic 
a kontejnerů kupí nejen hory vánočních stromků, ale také 
hory balícího papíru, který po jednom využití všichni vyha-
zují. Chtěli jsme dětem ukázat, že i takový papír mohou 
přetvořit v něco docela jiného, praktického. Výsledkem 
pak byl krásný, barevný a veselý box třeba na sešity. 

Adventní kalendář 
dle vlastního vkusu

S adventním kalendářem, vlastnoručně vyrobeným, je čekání 
na Ježíška vždy o ždibíček kratší, příjemnější a sladší!

Tvořivé soboty 
ZAPLNILY DEKORACE

Krásný obrázek se zvířátkem či malebným zátiším 
zdobí v těchto chvílích možná i vaši domácnost.

PERNÍKOVÁNÍ 
na Středisku volného času

Zdobení perníčků je pracné, výsledek však stojí za to! 
Učili se mu děti i dospělí. 

Použitý vánoční balící papír netřeba vyhazovat, 
zkuste si z něj vyrobit praktické šanony. 

Děti vám poradí jak na to!



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
1/2010

43

Ve středu 13. ledna odpoledne pro-
běhlo ve školní kuchyňce na II. stupni ZŠ 
velké soutěžní klání o nejlépe chutnající 
bramboráček. Pod dohledem vychova-
telky Lenky se skupinka sedmi chlapců 
s vervou pustila do škrábání a strouhání 
brambor.

Kluci si dali velmi záležet při ochu-
cování svého těsta, nezapomněli přidat 
všechny potřebné ingredience, aby měl 
bramborák tu správně česnekovou a 
majoránkovou chuť.

A jak bramborové klání 
dopadlo?
 1. místo:   Martin Horák
 2. místo:   Jakub Franc
 3. místo:   Filip Češek

A jak se říká: „Bez práce nejsou kolá-
če“, proto jsme se po závěrečném vyhlá-
šení výsledků s hochy ještě pustili do 
pořádného úklidu kuchyňky a s plnými 
bříšky jsme se rozešli domů.

Po úspěšném podzimním cyklu Tvořivých sobot pro dospělé jsme se rozhodli pořádat 
tento cyklus také v lednu, protože v Pavlovicích je nemálo šikovných rukou, které umí 
nějakou dovednost a neostýchají se ji předat někomu dalšímu.

Zahájili jsme výrobou šusťových panenek, které nás na SVČ přišla naučit paní Jarmila 
Hrabalová. Druhá z cyklu Tvořivých sobot patřila technice zvané decoupage (dekupáž), 
kterou vedla Mgr. Lenka Veverková.

Výsledkem obou cyklů, ať už „šusťového“ nebo dekupáže, byly krásné dekorační před-
měty do našich domácností.

První, ze zbylých lednových Tvořivých 
sobot (23.1.2010), byla zaměřena na vel-
mi populární drátkovanou bižuterii. Tato 
sobota proběhla již v listopadu s velkých 
úspěchem, proto jsme se rozhodli tuto 
akci opakovat. Noví účastníci vytvářeli 
jednoduché sady náušnic, náhrdelníků a 
náramků a postupně se propracovávali ke 
složitějším kouskům. Pokročilejší účast-
níci tvořili převážně složitější drátkované 
sady. Pod vedením Ing. Marie Šmídové si 
každý odnesl rozmanité kousky, které obo-
hatí nejeden šatník.

V sobotu 30. 1. 2010 bylo na SVČ 
opět živo. S deseti účastnicemi jsme se 
pustili do pletení košíčků z pedigu. Velmi 
šikovná lektorka, paní  Zdenka Hasilová, 
nám nejen představila materiál, ale také 
předvedla techniku pletení. Tu se všechny 
učenlivé žačky brzy naučily.

Bramborákiáda aneb Kluci v akci

Klukům šlo kuchaření s vůní majoránky a česneku nečekaně od ruky!

Druhý cyklus Tvořivých sobot

Předání umu z generace na generaci 
– paní Jarmila Hrabalová se svou žačkou Karolínkou Zborovskou.

Posledním Pondělkováním, které uzavíralo cyklus Podzim 2009, nemohlo být nic jiného než výroba dárečků pod vánoční strome-
ček. Děti měly možnost vyrobit odznak na batoh z ručního papíru, který je velmi moderním a žádaným doplňkem a nebo originální 

Dárečky nemusí být vždy za drahé peníze, ale vlastnoručně vyrobené

bloček z lepenky, do které je vložena 
„harmonika“ z papíru. Výrobky se všem 
pěkně povedly, a tak si děti odnášely 
domů hezká překvapení pro své nej-
bližší.

Další dvě 
Tvořivé soboty 
zaplnily dospělí
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Tématem diskotéky byly „Vývojové 
etapy života člověka“. V několika vstu-
pech mezi tancováním sehráli kluci a hol-
ky postupně scénky, ve kterých  vtipnou 
formou ztvárnili okamžik počátku našeho 
života, období předškolního věku dítěte, 
pubertu s první láskou, svatební den, a 
také období stáří a smrti. Kromě scé-

Druhé zimní Pondělkování ne-
mohlo být zaměřeno jinak než na 
výrobu krmítka pro ptáky, protože 
v těchto krutých mrazech je nut-
né, abychom svými silami přírodě 
pomohli.

Samotnou konstrukci budky děti 
vyrobily přesně dle předem vysvětleného 
postupu, stříšky pak zdobily z rozmanitých 
přírodních materiálů dle své fantazie a 
vkusu. 

Na cestu domů děti ještě dostaly 
bohatou hrst zrníček slunečnice, aby bylo 
čím ptáčky nakrmit. Každý pak odcházel 
spokojen s pocitem, že si zase něco pěk-
ného na „domečku“ vyrobil.

Vysvědčení ve víru diskotéky

nek proběhla také soutěž v přebalování 
miminek, párovém tancování s míčkem a 
nechyběl ani sólový výstup ve zpěvu.

Příjemnou tečkou nakonec bylo taneč-
ní vystoupení všech kluků a holek z „deví-
tek“ na známou písničku „Makarena“. 
Celou diskotéku provázela dvojice šikov-

ných moderátorů 
– Bára Grůzová 
a Ondra Pilarčík. 
Aparaturu nám 
zapůjčil pan Anto-
nín Schäffer, za 
což mu moc děku-
jeme.

MALÝ KUTIL V AKCIMALÝ KUTIL V AKCI  
a krmítko je na světěa krmítko je na světě

Ptačí budky jsou v zimním období nejen pěknou dekorací našich dvorků 
a zahrad, ale především nutným zdrojem obživy u nás v zimě žijících ptáčků. 

Ve čtvrtek 28. ledna 2010 se na naší základní škole předávalo pololetní vysvědčení. 
A věřte nebo ne, bylo veselo. Ve velké tělocvičně totiž probíhala diskotéka, kterou si jak 
pro I. i II. stupeň připravili naši „deváťáci“. Zábavný program si deváťáci připravovali 
docela dlouhou dobu a dali si na něm vskutku záležet.

Na školní diskotéce, pořádané jako malý dáreček za pololetní vysvědčení, byla super nálada. Za bezvadný program 
patří poděkování především deváťákům, kteří se postarali o zábavný program.
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Takřka fenoménem dnešní doby se staly deskové nebo jinak 
řečeno stolní nebo společenské hry. Můžete si myslet, že deskové 
hry jsou pouze zábavou dětí. Ale opak je pravdou. Společenské 
hry rozvíjejí smysl pro logiku, strategii, některé jsou zaměřeny na 
rozvoj komunikace, postřehu. Většina je koncipována tak, aby se 
do hry zapojila celá rodina. Mnohé „ z her“ jsou na tak vysoké 
úrovni, že jsou určené dospívajícím a dospělým.

Ani středisko volného času v tomto trendu nezůstává poza-
du. Začátkem každého měsíce pořádáme odpoledne s deskovými 
hrami, kde se děti naučí pravidla jedné nebo dvou podle obtíž-
nosti, které pak trénují, protože na každou hru je nutné najít ten 
správný „fígl“, aby hráč zvítězil. A tak jsme pak často svědky ner-
vydrásajících bojů o první místa!

Poslední týden před vánočními prázdninami přichystali vedou-
cí kroužků pro své děti příjemné překvapení. Na středisku volného 
času se „objevil“ stromeček a pod něj každý vedoucí podle svého vku-
su naložil dárečky. A protože kroužků máme kolem 20 a v nich přes 
220 dětí, není divu, že se každý den sešlo na SVČ zhruba 25 dětí. 
Ty si společně při dobrém čajíku a občerstvení dárky rozdávaly.

Náš stromeček byl však na začátku „chudý“, a tak si každý 
musel vyrobit ozdobu z papíru. Za chvíli stromek hýřil barvami a 
rozmanitými tvary ozdob. Pak už jsme hráli hry a dobře se bavili. 
Jsme rádi, že SVČ žije. Doufáme, že v novém roce nám přibudou 
další děti v kroužcích i na akcích.

Studenti gymnázia obdrželi ve čtvrtek 
28. ledna 2010 pololetní výpis vysvědčení 
za školní rok 2009/2010, čímž se období 
školní výuky přehouplo do své druhé polo-
viny. Jak dopadlo toto pololetí po stránce 
klasifi kace prospěchu a chování se poku-
sím velmi stručně zhodnotit.

Z celkového počtu 315 studentů 
prospělo s vyznamenáním 94 žáků ško-
ly, což je 30 %. Dalších 200 studentů tj. 
63  % prospělo. Deset žáků neprospělo. 
V náhradním termínu bude klasifi kováno 
jedenáct žáků školy. Průměrná známka 
v českém jazyce je 2,22, z matematiky 
2,47.

Pochvalu třídního učitele obdrželo 45 
žáků. Pochvalou ředitele školy bylo oce-
něno 13 studentů školy - Jan Machač, 
Veronika Osičková (septima), Edita Fů-
kalová, Eliška Veverková (sexta), Jitka 
Chorvátová, Lucie Šupolíková, Markéta 
Hortvíková, Anna Čermáková (kvinta), 
Jakub Fridrich, Adam Stohanzl (tercie) 

Počítačové hry jsou klasickým deskovým kláním 
chabým konkurentem ... 

Řekněte sami, není lepší se sejít s kamarády 
a pořádně si to z očí do očí rozdat? 

Ježíšek dorazil 
i na Středisko volného času

Adventní čas vyvrcholil na SVČ vánoční nadílkou. Není divu, 
že byla bohatá! Vždyť právě zde se děti učí spoustě 
rukodělného umu, z něhož vznikají krásné předměty 
hodící se co by dárečky třeba právě pod stromeček.

Příspěvky ze SVČ při ZŠ ve Velkých Pavlovicích připravily 
Mgr. Lenka Tesařová a Bc. Eva Káčerová

Šk. r. 2009/10 vstoupil do 2. poloviny
a Denis Dagidir (sekunda). Pochvalou 
byl oceněn jejich příkladný a svědomitý 
přístup k reprezentaci školy v soutěžích a 
projektech.

Dva studenti obdrželi důtku ředitele 
školy. Z pohledu absence je nutné věno-
vat zvýšenou pozornost docházce žáků do 
školy. Za první pololetí je průměrná omlu-
vená absence 80 hodin na žáka. Skon-
čené první pololetí z hlediska prospěchu 
a chování hodnotím s vědomím toho, že 
každý student má rezervy a zatím i čas své 
studijní výsledky zlepšit.

K větší informovanosti rodičů o pro-
spěchu žáků školy zpřístupňujeme od 1. 
února 2010 internetovou verzi programu 
SAS pro sledování průběžné klasifi kace na 
našich webových stránkách www.gymna-
zium.velke-pavlovice.cz.

Na tomto místě chci poděkovat za 
úspěšnou reprezentaci školy v okresním 
kole soutěže „Bible a my“ Jakubu Fridri-
chovi (kvarta), který ve III. kategorii získal 

první místo a Jan Míchal (sekunda) v II. 
kategorii skončil na třetím místě. Oba jme-
novaní postupují do regionálního kola ve 
Strážnici. V jazykové soutěži Citylingua  v 
Uherském Hradišti nás bude zastupovat 
Jan Machač (septima). Družstvo chlapců 
ve složení Adam Rilák, Dominik Chrás-
tek, Jakub Fridrich a Denis Dagidir zís-
kali první místo v okresním přeboru škol 
v šachu. V celostátní soutěži Pokusmánie 
v Plzni nás reprezentovala čtveřice dívek 
Jitka Chorvátová, Lucie Šupolíková, Mar-
kéta Hortvíková a Anna Čermáková. Do 
již známého projektu „Studenti čtou a píší 
noviny“ se zapojili studenti vyšších roční-
ků. 

O dalších školních a mimoškolní akti-
vitách našich studentů které připravují 
pod vedením pracovníků školy se můžete 
více dozvědět z internetových stánek. 

Dr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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Vůbec jsme nevěděli, jak taková 
preparátorský dílna vypadá, hořeli 

jsme zvědavostí, proto jsme se po příjezdu 
do Šakvic nedočkavě vyhrnuli z autobusu 

Africký krokodýl nebo medvěd grizzly?
V šakvické preparátorské dílně denní rutina,
pro obyčejné smrtelníky exotika!

Exkurze preparátorské dílny byla pro studenty gymnázia 
nezapomenutelným zážitkem. Vidět na vlastní oči tuto činnost 

se mnohým z nás jen tak nepodaří. 

a zamířili k nové budově, která měla nad 
vraty štít: Preparátorská dílna.

Zvoníme, pochvíli se vrata otevírají a 
my vcházíme do nevelké haly. Vypadá to tu 

ale čekal, až si ho vyzvedne majitel stejně 
jako většinu ostatních vystavených expo-
nátů. Poté, co nám jeden z pracovníků 
dílny sdělil základní informace o založení, 
provozu a práci fi rmy, prošli jsme přímo do 
dílny.

Měli jsme štěstí, právě v ní preparova-
li obrovského krokodýla afrického a hlavu 
mufl ona. V ateliéru všude na zdech visely 
nebo stály jen tak na stojanech rozpraco-
vané hlavy nebo celé kusy různé zvěře. 
Poslechli jsme si, jak taková preparace 
probíhá, jak dlouho práce trvá a jaké 
nástroje a přípravky jsou k této speciální 
práci potřeba.

Když nám pracovník dílny ochotně 
zodpověděl mnohé naše dotazy ohledně 
cen, zpracování kůží a používaných che-
mikálií,  procházeli jsme pomalu chodbou 
a několika místnostmi zpět ke vchodu, při-
čemž jsme si prohlíželi vystavené exponá-
ty - hlavy jelenů a srn, zebry, nosorožce a 
dokonce i lvy. Viděli jsme zvířata snad ze 
všech kontinentů.

Při prohlídce jsme si všimli, že kromě 
preparací se zde vyrábí i nábytek, hodiny 
a lustry z paroží a předložky z kůží. Nako-
nec jsme z areálu dílen přešli do protější 
budovy, kde se na deskách napínaly kůže 
na předložky. Obdivovali jsme předložku 
z kůže geparda i velké množství paroží 
uskladněné v regálech podél stěn. Upro-
střed haly stáli na podstavcích na zadních 
nohách vztyčení dva medvědi hnědí, které 
lovci ulovili na Kamčatce, ale třeba i lední 
medvěd. A zde jsme se také se zajímavou 
expozicí rozloučili.

Po skončení exkurze jsme si krátili 
dlouhou chvíli, kdy jsme museli čekat na 
autobus, tvořením uměleckých fotografi í 
naší třídy, které pořídila a rovněž i celou 
exkurzi zdokumentovala paní profesorka 
Zavadilová. Po poslední společné foto-
grafi i před budovou dílny jsme se vrátili 
k autobusu, který nás dovezl opět před 
budovu gymnázia.

Mainclová E., Ondrová K., Hádlík M., 
studenti tercie

jako na nějakém zám-
ku, kde zámecký pán je 
vášnivým lovcem. Všu-
de vycpaná zvířata. Par-
don, teď už víme, že se 
správně označují jako 
preparovaná.

Hned u vchodu 
upoutal naši pozornost 
obrovský medvěd griz-
zly, a jak jsme později 
zjistili, nepatřil dílně, 

Ve středu 2. prosince 2009 se třída tercie gymnázia vydala pod bedlivým dohledem paní profesorky třídní 
Tomkové a paní profesorky biologie Zavadilové na exkurzi do preparátorské dílny. Cesta autobusem uběhla vel-
mi rychle, protože cílem exkurze byly nedaleké Šakvice.
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Výuce anglického jazyka, jednoho ze stěžejních komunikač-
ních prostředků Evropské unie, je na našem gymnáziu po celou 
dobu jeho existence věnována velká pozornost. Vedle vlastní 
výuky je důležitou součástí rozvíjení jazykové zručnosti našich 
studentů posilování jejich motivace, umožnění postupného roz-
voje i slabším studentům a péče o talentované studenty. Její 
součástí je také nabídka jazykových soutěží, kterých se mohou 
zúčastnit všichni studenti, kteří o ně projeví zájem a vyzkoušet 
si tak svoje jazykové dovednosti a porovnat je se svými spo-
lužáky.

V letošním školním roce již na naší škole proběhla školní kola 
dvou takových soutěží, a sice novější anglické jazykové soutěže 
Citylingua a tradiční Olympiády v anglickém jazyce.

Soutěž Citylingua je centrálně zadávána jazykovou školou Raj-
zl v Uherském Hradišti a je koncipována obdobně jako část státně 
zadávané písemné části tzv. nové maturitní zkoušky z anglického 
jazyka, která má být zahájena v příštím školním roce; tvoří ji posle-
chová část (poslech s porozuměním) a textová část (čtení s poro-
zuměním) a trvá po dobu dvou vyučovacích hodin. To je důvod, 
proč jsme ji nabídli stávajícím předmaturitním ročníkům, septimě 
a 3.A, neboť právě tito studenti ponesou v příštím roce nelehký 
úkol zahájit premiéru dosti složité a ne zrovna snadné reformova-
né maturitní zkoušky z anglického jazyka.

Školní kolo soutěže Citylingua proběhlo na gymnáziu 16. pro-
since 2009. Zúčastnilo se ho celkem 32 studentů: 15 studentů 
septimy a 17 studentů 3.A. Studenti soutěžili v kategorii B 2, což 
je cílová úroveň, které by měli dosáhnout všichni maturanti před 
ukončením studia na běžné střední škole. Je škoda, že plánova-
nou účast všech žáků obou ročníků snížila jejich vyšší nemocnost 
v uvedeném měsíci.

V průměru dosáhla septima o 10 %  lepšího výsledku než 3.A, 
což odpovídá delší průpravě v uvedeném jazyku na osmileté vět-
vi ve srovnání se čtyřletou větví. Šlo o obsahově náročnou sou-
těž, nepochybně mnohem obtížnější než průměrně koncipovaná 
budoucí nová maturitní zkouška, takže i když ne všichni studenti 
dosáhli těch nejlepších výsledků, všichni si mohli vyzkoušet, jak 
asi bude nová maturita vypadat a tím získat lepší orientaci i moti-
vaci v přípravě na tuto zkoušku.

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce bylo na gymnáziu 
uspořádáno 18. ledna 2010. Soutěž měla dvě části – poslecho-
vou a konverzační. Studenti soutěžili ve třech kategoriích: I. B 
(studenti primy a sekundy), II. B (studenti tercie a kvarty) a III. 
(studenti vyššího stupně gymnázia a čtyřletého gymnázia kromě 
maturitních ročníků). 

Po poslechové části studenti postupně diskutovali na vyloso-
vané téma se třemi vyučujícími anglického jazyka své zkušební 
komise; souběžně pracovaly dvě komise – první pro mladší stu-
denty, druhá pro starší studenty.

Olympiády se zúčastnilo poměrně hodně studentů: celkem 24 
– 7 v I.B kategorii, 6 ve II.B kategorii a 11 ve III. kategorii. 

V letošním školním roce 2009/2010 pořádalo Gym-
názium ve V. Pavlovicích  již 59. ročník okresního kola 
matematické olympiády. V kategorii Z9 (9. ročník) soutěžili 
žáci základních škol i gymnázií. Okresního kola se zúčast-
nilo 20 žáků ze 7 základních škol a 3 gymnázií. Úspěš-
ných řešitelů bylo celkem sedm. Za úspěšného řešitele se 
považuje každý soutěžící, který získá alespoň 12 bodů z 
24 možných.

Z našich studentů dosáhl nejvýznamnějšího úspěchu 
Jakub Fridrich (student kvarty), který se umístil na 5. místě. 
Matematikou více či méně nadaní žáci si tak mohli vyzkoušet, 
jak vlastně na tom s touto královnou věd opravdu jsou.

Pro ty, kteří by si chtěli své matematické znalosti porovnat 
s žáky 9 ročníků, uvádím jednu úlohu: Šárka nalila džus do 
skleničky a hrnku a obě nádoby doplnila vodou. Hrnek měl 
dvakrát větší objem než sklenička. Poměr džusu a vody ve 
skleničce byl 2 : 1 a v hrnku 4 : 1. Poté přelila obsah skle-
ničky i obsah hrnku do džbánu. Jaký byl poměr džusu a vody 
ve džbánu? (Správná odpověď je 34:11)

Mgr. Michal Rilák, 
předseda OK MO  Jihomoravského kraje

Anglické jazykové soutěže na našem gymnáziu

PĚT NEJLÉPE UMÍSTĚNÝCH STUDENTŮ 
DOSÁHLO NÁSLEDUJÍCÍCH VÝSLEDKŮ:

          Třída     Počet    Procento
                            dosažených  úspěšnosti
        bodů

 Jan Macháč septima    50  83,3
 Lucie Lemonová    3. A    43       71,6
 Klára Šemorová     septima  40  66,6
 Anna Holásková       septima  32  53,3

NA PRVNÍCH TŘECH MÍSTECH SE UMÍSTILI 
NÁSLEDUJÍCÍ STUDENTI:

                                     Kate-    Třída        Počet        Procento
                                  gorie           dosaže-       úspěš-
           ných bodů       nosti

                                  I. B
Denis Dagidir     sekunda     30       100
Martin Kovařík       prima        27            90
Renáta Pleskačová     prima        20            67

                                 II. B
Jakub Fridrich                kvarta            25       83
Kristýna Ondrová         tercie              17           56         
Eliška Mainclová          tercie               16     53
 
                                  III.
Jan Macháč                    septima          28          93
Barbora Bendová                kvinta             27          90
Elizabeth Kostková               1.A                24           80

V obou soutěžích studenti, kteří se umístili na uvedených hod-
nocených místech, obdrželi diplom a věcnou cenu. Vítězové jed-
notlivých kategorií se budou následně připravovat na reprezentaci 
našeho gymnázia ve vyšším, okresním nebo oblastním kole.

Jsme rádi, že řada studentů projevuje o obdobné soutěže v 
anglickém jazyce zájem, nebojí se předvést svoje nabyté schop-
nosti a dovednosti před náročnou soutěžní komisí a dokázat, že 
dovedou anglický jazyk aktivně používat. Je to současně i projev 
ocenění náročné dlouhodobé práce všech vyučujících anglického 
jazyka na našem gymnáziu. 

Ing. Oldřich Tesař   
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V rámci úspěšné spolupráce Gymnázia Velké Pavlovice a ZUŠ 
Senica proběhla další společná setkání. Tentokrát na vernisážích 
výtvarné dílny Bratkovica 2009, v galerijních prostorách ZUŠ se 
uskutečnila 21. ledna 2010, u nás ve výstavní síni městského úřadu 
22. února 2010. Výstava  potrvá do 5. března 2010. 

Výtvarné dílny v Bratkovici se zúčastnilo 9 studentů z gymnázia a 9 studen-
tů ze ZUŠ Senica. Na výstavě můžete vidět obrazy Petra Kučery z Brumovic, 
Veroniky Osičkové z Velkých Bílovic, Vanesy Venglovičové z Lanžhota, Karo-
líny Konečné z Moravského Žižkova, Vlaďky Stávkové z Němčiček, Mariky 
Kobzové z Bořetic, Elišky Rampáčkové a Ester Antálkové z Rakvic a Hanky 
Sukupové z Přítluk. 

Přijďte se potěšit obrazy našich mladých výtvarníků. Ve svých obrázcích se 
jim podařilo zachytit krásu, charakter i jedinečnost podzimní přírody Středního 

Slovenska, zejména vesničky 
Bratkovica a horské krajiny 
Poľany, údajně geometrického 
středu Slovenska.

Obrázky mají i velkou výpo-
vědní hodnotu, zachycují ráz 
krajiny -  kopce, lesy, pasoucí 
se kravičky a mezi tím vším roz-
troušené domky a samoty. To 
vše ozářené teplým podzimním 
sluncem.

Petr Kučera, student 3.A

Gymnáziu se podařilo uspět s projektem 
Cesty 2010 – přátelství a spolupráce bez 
hranic v rámci příhraniční spolupráce ČR a 
SR, dotované EU v rámci Fondu mikroprojek-
tů. Hodnota projektu je 15110 euro, 85% je 
dotováno z EU.

Projekt řeší navázání družební spoluprá-
ce mezi Gymnáziem Velké Pavlovice a Gym-
náziem v Senici. Hlavní aktivitou projektu 
budou dvě výtvarné dílny – jedna pro nižší 
a jedna pro vyšší stupeň gymnázia, které 
se zúčastní vždy 12 studentů z každé školy. 
Dílny proběhnou od 31. května do 4. června 
2010 ve Velkých Pavlovicích a okolí. Vytvoře-
né obrázky budou využity pro tvorbu školního 
kalendáře pro všechny studenty a pracovníky 
obou škol, ve kterém bude zahrnuta i vzá-
jemná spolupráce obou škol během celého 
školního roku.

Věříme, že se nám podaří spolupráci škol 
úspěšně rozvíjet i v dalším období a přispě-
jeme tak k prohloubení družební spolupráce 
měst Velkých Pavlovic a Senice.

Ing. Marie Šmídová, koordinátor projektu

Již podruhé se naše gymnázium zapojilo do celostátní soutěže pořádané debrujáry. Název soutěže je pro-
měnlivý, letos byl zvolen název Pokusmá-
nie. Po odeslání čtyř korespondenčních kol 
se podařilo našemu družstvu probojovat do 
fi nále. To se konalo ve dnech 9. – 11. října 
2009 v Plzni.

Již první den po ofi ciálním zahájení soutěže jsme 
dostali první úkol: předvést svůj experiment, který si 
všechna družstva měla připravit již předem. Druhý 
den byl plný hlavolamů a pokusů, zkrátka zábavy plné 
fyziky a chemie. Tato část soutěže se odehrávala v 
centru Techmania. Další část se přemístila již do cen-
tra města, kde měla jednotlivá družstva odpovídat na 
předem zadané otázky z historie Plzně. Zadání těchto 
úkolů se zdálo zprvu jednoduché, avšak najít správ-
né řešení vyžadovalo značné úsilí. I přesto všechna 
družstva úspěšně soutěž dokončila.

Jelikož jsme se věkovým průměrem zařadili do 
starší kategorie, úkoly byly velmi nesnadné. Na stup-
ně vítězů se družstvo ve složení Jitka Chorvátová, 
Anna Čermáková, Lucie Šupolíková a Markéta Hort-
víková sice nedostalo, avšak již účast na fi nále byla 
pro nás i pro ostatní velkým přínosem. Všichni jsme 
si odváželi nové poznatky a zkušenosti, které se dají 
využít nejen ve vyučování.

Za tým debrujárů z Velkých Pavlovic 
Jitka Chorvátová

Výtvarná spolupráce 
Gymnázia Velké Pavlovice se ZUŠ Senica

Pokusmánie 2009 ......................................

Velkopavlovický ryze dívčí tým v Plzni bodoval, navzdory velmi náročným 
úkolům se probojoval až do fi nále. Blahopřejeme!
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Návštěvníci mohli být svědky sklá-
dání tovaryšských zkoušek nej-

mladších adeptů alchymistického bádání, 

Alchymistická dílna na Dni otevřených dveří
Dne 12. ledna 2010 se v chemické laboratoři a odborné pracov-

ně základní školy ve Velkých Pavlovicích jako součást Dne otevřených 
dveří uskutečnila Alchymistická dílna Mistra Bukína. Připravili ji členo-
vé klubu debrujárů a někteří jejich starší kamarádi.

Mistr Bukíno se svými pomocníky, adepty na Certifi kát mladého alchymisty.

Přijďte si zacvičit do FITNESS!

přijetí mezi starší tovaryše a povýšení na 
mistry. V roli mistra alchymie se představil 
letošní maturant Tomáš Bukovský. Zhos-

til se této role opravdu skvěle, přítomné 
návštěvníky seznámil s průběhem dílny a 
sám osobně na závěr předvedl pokus zva-
ný Bílé světlo.

Zkoušku v dovednosti přeměnit vodu 
ve víno úspěšně složili a přijati mezi nej-
mladší tovaryše Mistra Bukína byli stu-
denti primy Viola Krausová, Lubomír Krů-
za a Oldřich Krůza. Mezi starší tovaryše 
postoupili studenti tercie Eliška Mainclo-
vá, Kristýna Ondrová a Martin Hádlík. 
Mistra Bukína přesvědčili o svém umění 
vařením lektvarů, elixíru mládí a zdraví a 
vytvářením minisopek. Mezi své nejbližší 
pomocníky si mistr vybral Petra Kučeru 
z 3.A, který chytal mlhu a vypouštěl ji do 
vzduchu a Adama Stohanzla z kvarty. Ten 
přesvědčil všechny přítomné o svém umě-
ní krotit a vytvářet blesky, barevná světla i 
hrát si s laserovým paprskem. 

Po těchto zkouškách si mohli zájem-
ci všechny předvedené pokusy vyzkoušet 
a splnit tak podmínky pro obdržení Cer-
tifi kátu mladého alchymisty. Pomáhali 
jim přitom studenti Veronika Osičková 
ze septimy, Karolína Osičková z kvinty a 
Jaroslav Tesák z 2.A.

Tato akce byla jistě zajímavá jak pro 
účinkující, tak pro návštěvníky, protože jim 
byl nabídnut trochu jiný, zábavný pohled 
na svět chemie.

Petr Kučera, 3.A

FITNESS při gymnáziu – cvičení na novém elipticalu 
se stalo vyhledávanou sportovní aktivitou. 

Od 1. října 2009 má možnost veřejnost z Velkých Pav-
lovic a okolí navštěvovat každé úterý a čtvrtek v době 
od 16.00 do 20.00 hodin FITNESS školy. Prostory fi ne-
ss byly v říjnu během podzimních prázdnin vymalovány, 
upraveny a v těchto dnech byl soubor posilovacích stro-
jů rozšířen o nový eliptical značky House Fit, o který byl 
zájem ze strany cvičících.

Fines je pro veřejnost přístupné za jednorázové vstupné 
20,- Kč na hodinu nebo 15,- Kč na permanentku. Přijď-
te si také v těchto zimních měsících zacvičit a upevnit 
svoji tělesnou kondici. Zkrátka a dobře, přijďte si dát 
řádně do těla!

Osobně Vás zve Dr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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Předvánoční čas je ve Velkých Pavlovi-
cích již léta věnován pořádání řady kon-
certů, kde nechybí především koledování 
a tradiční vánoční písně. Letos se první z 
nich konal ve čtvrtek 10. prosince 2009 
ve výstavním sále radnice, kdy si žáci ZUŠ 
V. Pavlovice připravili pro své spolužáky a 
učitele ze Základní školy vánoční hudební 
vystoupení.

Posluchačům se představily tyto komorní soubory 
- Duo na klávesy a klavír paní učitelky L. Stehlíkové, 
fl étnový soubor 3+1 pana učitele J. Míchala, žesťové 
kvarteto pana učitele Z. Bílka, cimbálka pana učitele 
M. Čecha, akerdeonový soubor pana učitele R. Zema-
na a pěvecký komorní soubor pana učitele J. Hanáka 
s klavírním doprovodem ředitelky ZUŠ M. Karberové.

Muzícirování si nenechal ujít ani pan ředitel 
Základní školy ve Velkých Pavlovicích RNDr. Ludvík 
Hanák, jež neopomněl ve svém krátkém pozdravu 
vyzvednout a zdůraznit význam spolupráce a přátel-
ství mezi školami našeho města.

Koncert navodil příjemnou vánoční atmosféru, 
která byla završena společným zpěvem nejkrásnější 
koledy Narodil se Kristus Pán.

“Škola hraje škole”... 
ZUŠ vánočně ladila

Vánoční muzicírování žáků ZUŠ Velké Pavlovice příjemně ladilo 
k nadcházejícím nejkrásnějším svátkům roku. 

S radostí si jej vychutnali děti i dospělí.

Dívčí pěvecký sbor ZUŠ Velké Pavlovice vystoupil 
se svým vánočním pásmem i v sousedních Bořeticích. 

Děvčata zde sklidila obrovský úspěch.

DÍVČÍ SBORDÍVČÍ SBOR 
zazpíval v Bořeticích

Dívčí pěvecký sbor ZUŠ Velké Pavlovice 
přijal pozvání pana starosty Bořetic Vác-
lava Surmana k vystoupení na vánočním 
jarmarku.

Zpěvačky pod vedením 
učitelky ZUŠ Květoslavy 
Jarošové a za varhanního 
doprovodu ředitelky Mileny 
Karberové zazpívaly pás-
mo nejznámějších českých 
koled - Nesem Vám noviny, 
Jak jsi krásné, neviňátko, Vese-
lé vánoční hody, Kampak to spě-
cháte, pastýřové a Narodil se Kristus 
Pán. 

Ve vánoční atmosféře hudby, pečených kašta-
nů, zabijačky a svařeného vína nikomu nevadilo 
chladné počasí ani padající sníh...
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Ve středu 6. ledna 2010 na 
svátek Tří Králů koledoval Dívčí 
pěvecký sbor ZUŠ pod taktovkou  
K. Jarošové s varhanním doprovo-
dem M. Karberové v nově otevře-
ném Domově pro seniory v Brně 
- Tuřanech.

Jásavé dětské hlásky ve spojení s 
nejkrásnějšími koledami dokázaly přinést 
úsměv i dojetí početnému publiku, které si 
s radostí poslední koledu Narodil se Kris-
tus Pán zazpívalo společně s děvčaty. 

Obyvatelé i zaměstnanci Domova se 
již těší na další koncert velkopavlovicé 
ZUŠ s cimbálkou a našimi krásnými slo-
váckými písněmi.

Příspěvky ze ZUŠ Velké Pavlovice 
připravila ředitelka školy 

Milena Karberová

V pořadí 
XVI. ročník ště-
pánského halo-
vého turnaje v 
sálové kopané 
je již minulostí.  
Až na potřetí 
se podařilo 
mužstvu ze 
Sadové promě-
nit fi nálovou 
účast na tur-
naji “Memoriál 
Vl.Trsťana v 
kopané” v cel-
kové vítězství. 
Ve fi nále zví-
tězilo mužstvo 
Sadové nad 
týmem YOUNG Boys 4:3.

V dramatickém fi nále prohrávala Sadová již 0:3, nakonec dokázala nepříznivý stav 
zvrátit a na šestnáctý pokus dokázala tento turnaj vyhrát. Přitom Sadová patří mezi nejú-
spěšnější týmy historie. Právě Sadová a mužstvo Suchého řádku jsou jediná dvě mužstva, 
která se zúčastnila všech šestnácti ročníků turnaje pořádaného jako památka na tragicky 
zesnulého výborného fotbalistu Vladislava Trsťana.

Nejlepším hráčem byl vyhlášen Patrik Levčík z týmu Padělky, nejlepším střelcem 
se sedmi brankami Petr Mikel z týmu B-52 a nejlepším brankářem Tomáš Kučerňák z 
vítězného týmu Sadová.

Ing. Pavel Procházka

Tak jako již několik let po sobě jsme i 
letos uspořádali tradiční „Štěpánský tur-
naj v šachu“. Hrálo se za účasti 15 šachis-
tů z Velkých Pavlovic, Hustopečí, Mikulo-
va a Břeclavi. Zvolili jsme systém „každý 
s každým“ s tempem 5 minut na partii a 
s přidáním 3 vteřin za odehraný tah, což 
výrazně umožnilo dohrávat koncovky i 
v časové tísni, která je mimochodem při 
tomto tempu od prvního tahu.

Celkem suverénně zvítězil momen-
tálně asi nejlepší mladý šachista na Jižní 
Moravě Lukáš Kuchyňka z Hustopečí před 
Ivanem Markovičem a Jurákem taktéž z 
Hustopečí. Z našich borců dopadli nejlépe 
bratři Hlávkové a Zdeněk Hicl.

Celý turnaj se nesl ve velmi odleh-
čeném duchu, při posledních kolech si 
někteří hráči lehce zanotovali. Po skonče-
ní celé soutěže bylo „veselo tak jak v hody 
pod májů“.

Děkujeme čtenářům za projevený 
zájem a trpělivost při čtení našich zpráv. 
Věříme, že budete našemu stručnému 
zpravodajství o netradičním tichém sportu 
věrní i letos. Hodně zdraví a štěstí v roce 
2010 přejí šachisté!

Za šachový oddíl Ing. Zdeněk Hicl

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

Vystoupení velkopavlovických děvčat 
se tuřanským babičkám a dědečkům moc líbilo!

Malí zpěváčci zavítali s koledami k tuřanským seniorům

XVI. ročník MEMORIÁLU 
VLADISLAVA TRSŤANA V MALÉ KOPANÉ

Štěpánský 
šachový turnaj 
probíhal v rychlém tempu

Team Sadová - vítěz XVI. ročníku 
Memoriálu Vladislava Trsťana v malé kopané.

Sadová se dočkala vytouženého vítězství v turnaji
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V sobotu 9. ledna 2010 se konal v příjemném prostředí dvorců tenisové haly Hotelu 
Tenis Kurdějov Novoroční tenisový turnaj OS ODS Břeclav ve čtyřhrách, který organizoval 
pan předseda OS 
ODS Břeclav Petr 
Slezák (starosta 
Němčiček). Turna-
je se zúčastnilo 16 
hráčů rozlosova-
ných do 8 dvojic. 
V průběhu turnaje 
přišel osobně fan-
dit pan poslanec 
PSP ČR Ing. Pavel 
Suchánek.

Hráči podávali 
skvělé výkony a 
hrací den byl plný 
vyrovnaných utká-
ní. Turnaj OS ODS 
Břeclav vyhrála 
dvojice PŘEMEK 
CENDELÍN (Velké 
Pavlovice) ZDENĚK RYBÁŘ (Hustopeče). Po vydařeném sportovním setkání se budou 
určitě plánovat další podobné akce.

MS ODS Velké Pavlovice

Velmi atraktivní sportovní akcí, 
kterou pod záštitou naší ODS pořádá 
Karel Reichman je PRESTIŽNÍ TUR-
NAJ V BADMINTONU. Jedná se již o 
4. ročník REICHMAN OPEN, který 
proběhne již 27. února 2010.

Pro obrovský zájem hráčů, kdy 
již tělocvična školy u nás v Pavlovi-
cích kapacitně nestačí, jsme turnaj 
velmi neradi museli přesunout do 
větší sportovní haly a to do městské 
haly v  Hustopečích. 

Turnaj je otevřen pro všechny 
amatérsky hrající nadšence badmin-
tonu a je zařazen do stále populár-
nějšího Česko-Slovenského (zatím) 
badminton tour.

Více informací je na:
www.badminton-tour.eu.

Karel Reichman

Od roku 2001 se scházejí každo-
ročně bývalí fotbalisté na halo-

vém turnaji ve Velkých Pavlovicích, aby 
si připomněli své spoluhráče, kteří již 
kopou fotbal někde v nebeských výšinách 
a současně zavzpomínali na svá nejlepší 
fotbalová léta.

Pozvání tentokrát přijala mužstva z 
partnerských měst Velkých Pavlovic - Ždír-

Novoroční tenisový turnaj 
OS ODS Břeclav ve čtyřhrách

Z kurdějovského tenisového turnaje....

ODSODS  
není jen politika, není jen politika, 

ale také sportale také sport

ce nad Doubravou a Senice, turnaje se 
dále zúčastnila mužstva Hovoran, Něm-
čiček, Brumovic a počet sedmi doplnila 
dvě domácí družstva.

Turnaj, který vznikl v roce 2001 pod 
názvem Memoriál Klementa Minaříka, 
byl zpočátku pořádán jako pocta zesnu-
lému spoluhráči velkopavlovických hráčů 
Klementu Minaříkovi. Později byl přejme-

nován na turnaj “O pohár Modrých Hor” a 
je poctou všech hráčů, kteří se s fotbalem 
a celým životem rozloučili hodně předčas-
ně. Z mnoha těchto jmen můžeme uvést 
několik z doby nedávné - Jaroslav Trsťan, 
Karel Franc st., Vladimír Škoda atd..

Ve sportovní hale základní školy se v 
sobotu 6. února 2010 sešlo více než 60 
bývalých aktivních fotbalistů, odehráno 
bylo 21 dramatických utkání a padlo v 
nich 79 branek. Po zásluze zvítězili hrá-
či ze Senice před domácími fotbalisty, na 
třetím místě se umístil nováček turnaje 
- mužstvo z Hovoran a na čtvrtém místě 
Ždírec nad Doubravou. 

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlá-
šen Jaro Šulla ze Senice, nejlepším bran-
kářem Zdeněk Wasserbauer ze Ždírce a 
nejlepším střelcem s 10 brankami Pavel 
Procházka z domácího družstva. 

Stejně jako v minulých letech nebylo 
vítězství v turnaji tím nejhlavnějším cílem, 
proč se tito fotbalisté na turnaji sešli a 
bojovali jako před pár desítkami let. Tím 
cílem byly vzpomínky, příjemná atmosfé-
ra a ještě důkaz toho, že i po ukončení 
aktivní fotbalové kariéry si dokážou obout 
tenisky a stále rozdávat radost ze hry.

Ing. Pavel Procházka

Vítězné mužstvo turnaje O pohár Modrých Hor – tým SENICA.
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Tohoto úkolu se v roce 2008 ujal nově 
založený oddíl sportovního rybářství TJ 
Slavoje Velké Pavlovice. Posláním oddílu 
je komplexní starost nejen o čistotu vody, 
vodní faunu i fl oru, ale také udržování 
okolí rybníka v čistotě a pořádku. Oddíl 
při založení zvolil pětičlenný výbor, v jehož 
čele je předseda Marek Halm.

Současně s tímto hlavním posláním 
oddílu, zahájili rybáři výstavbu tzv. “Rybář-
ské bašty“. Chata je situována na východ-
ním břehu uprostřed rybníka. Již v součas-
né době je budova zastřešena. S využitím 
tohoto zařízení počítají rybáři nejen pro 
svoji činnost, ale i pro společenské vyžití 
např. školní mládeže apod. Po dokončení 

Z dění oddílu sportovního rybolovu
TJ Slavoj Velké Pavlovice

Svoji činnost zahájil oddíl neprodleně, 
takže již z jara 2008 byl  rybník prvotně 
zarybněn a to hlavně kaprem, ale i bílou 
rybou (okoun, plotice, červenopeřice 
apod.). Dále osádka rybníka byla doplně-
na malými candáty a také štikou. Do vody 
byli vysazení také líni. Pokud se týká vodní 
fl ory, tak byl vysazen leknín bílý. Snahou 
výboru je vodní rostlinstvo co nejvíce roz-
šířit, ale vzhledem k určitým biofaktorům 
je to úkol dosti složitý. Z rybníka jsou pra-
videlně odebírány vzorky vody, aby byla 
zajištěna kontrola s cílem ochrany rozvíje-
jícího se vodního „života“ (fauna a fl ora).

S velkým překvapením a uspokojením 
můžeme konstatovat, že voda v rybníku 
z hlediska BSK, ale i dalších biofaktorů, 
je ve výborném stavu a jako snad jediná 
v této oblasti neobsahuje nepříjemné 
zelené sinice. Je to také patrné na téměř 
rekordních přírůstcích rybí osádky.

bude celý prostor kolem chaty zatravněn, 
takže ve fi nále bude tato část města jistě 
atraktivním koutem pro odpolední vycház-
ky maminek s kočárky apod.

Oddíl sportovního rybolovu má před 
sebou ještě řadu dalších úkolů, které 
povedou jednoznačně k zlepšení životního 
prostředí občanů města. V nejbližší době 
to bude snad odklizení staré rybářské 
chaty, vysazení nových stromků v náhradu 
za uschlé, nebo vandaly zničené stromky 
na březích, ale také v budoucnu vybudo-
vání dalšího rybníka v zamokřené lokalitě 
městského katastru. Půjde v podstatě o 
obnovu části zaniklých vodních ploch, kte-
ré zanikly již koncem 18. století.

Závěrem je nutno poděkovat vedení 
města za podporu a velkou pomoc, bez 
níž by tyto aktivity nebyly možné.

Ing. Vladislav Blata

V zimních měsících pokryla hladinu rybníka silná vrstva ledu, navíc přikrytá 
další neméně silnou vrstvou sněhu. Rybáři měli spolu s hasiči plné ruce práce 

– led bylo třeba rozbít a sníh odstranit, aby měli živočichové i rostliny 
dostatečný přísun kyslíku. 

V souvislosti s dokončením generální údržby rybníka ve Velkých 
Pavlovicích vyvstal mimo jiné i problém s jeho dalším udržováním a 
zušlechťováním i jeho okolí tak, aby i tato část města byla atraktivní 
pro občany.

Valná hromada 
TJ Slavoj 

Velké Pavlovice
Ve čtvrtek 11. února 2010 

se uskutečnila ve společenském 
sále každoroční valná hromada 
TJ Slavoj Velké Pavlovice. Členo-
vé TJ hodnotili činnost a hospo-
daření TJ Slavoj za uplynulý rok. 
O činnosti v jednotlivých oddí-
lech informovali zástupci fotba-
lu, tenisu, sportovního rybaření, 
fl orbalu a nohejbalu. Chyběla 
pouze informace o šachovém 
oddílu, jehož zástupce na valné 
hromadě chyběl.

V jednotlivých zprávách a následné 
diskusi zazněly informace o plánova-
ných úpravách tréninkového travnaté-
ho hřiště v areálu TJ Slavoj, o dokonče-
né opravě vstupu do areálu TJ a také 
o proběhlé výměně již nevyhovujících 
dřevěných laviček na části hlavní tribu-
ny za jednotlivé plastové sedačky.

Rybáři informovali o probíhající 
údržbě rybníku, o úpravách jeho oko-
lí a o pokračující výstavbě „rybářské 
bašty“. Tenisté mohou v průběhu této 
zimy poprvé využívat nafukovací halu, 
která vyrostla zásluhou provozovatele 
haly Dalibora Šefránka nad jedním z 
antukových kurtů. Florbalový oddíl již 
tradičně doplácí na úzkou a přestárlou 
členskou základnu, nedaří se, stejně 
jako třeba u fotbalistů, získávat nové 
sportovce z řad dětí.

Diskutovalo se také o nejbližší kul-
turní akci, kterou pořádá TJ Slavoj, a 
tou je tradiční maškarní ples v sobotu 
6.března 2010 v sokolovně.

Jelikož byla tato valná hromada 
také volební, zvolili si členové TJ své 
zástupce do výkonného výboru a reviz-
ní komise na další čtyřleté funkční 
období.

Do výkonného výboru TJ Slavoj
byli zvoleni:

Ing. Roman Halm, Karel Hovězák, 
František Čermák, Ing. Vladislav 
Blata, Dalibor Šefránek, Ing. Zdeněk 
Hicl a Tomáš Kallus 

Do revizní komise byli zvoleni:

Ing. Milan Kovařík, Jaroslav Pešák a 
Jiří Šula

František Čermák
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Malířské-natěračské a speciální práce dle požadavků zákazníka

Zpracování projektu pro dotace ZDARMA
Jsme zapsáni v seznamu odborných dodavatelů pro čerpání dotací

Zateplování rekonstrukce a malby fasád.

Fasády nejvyšší kvality 20 let fa. založena již v roce 1989. 

Radomír SVRČEK
Kobylí na Moravě 525, psč: 691 10
Kontakt :  608 629 956   
Webové stránky: www.fasady-svrcek.cz
E-mail: radomirsvrcek@seznam.cz
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INZERCE ..............................................INZERCE ..............................................
PŘÍJEM INZERCE * TIC a Městská knihovna * Hlavní 9, Velké Pavlovice 691 06 * tel.: 519 428 149, 777 736 413 * e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz
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SPRÁVNOU ODPOVĚĎ VÁM DÁ JEDINĚ U:FON.
S 3G MOBILNÍM INTERNETEM ZA 390 KČ MĚSÍČNĚ 
TOTIŽ NYNÍ ZÍSKÁVÁTE JEŠTĚ VYŠŠÍ VÝKON ZA NIŽŠÍ CENY.

• připojení, kdekoliv si přejete; internet je totiž 
mobilní v rámci celé republiky

• běžná rychlost internetu 400–700 kb/s 
(umožňuje pohodlné surfování po internetu, 
stahování souborů, používání oblíbených 
služeb ICQ, Facebook, posílání e-mailů...), 
v ideálních podmínkách až 3,1 Mb/s

• chytrý USB modem, který 
si jednoduše nainstaluje 
úplně každý, 
jeho cena je navíc 
bezkonkurenční

PŘIPOJTE SE I VY
NA NEJVÝHODNĚJŠÍ MOBILNÍ INTERNET.

OBJEDNÁVEJTE NA 811 811 811 NEBO NA WWW.UFON.CZ

si přejete; internet je totiž 
é republiky

rnetu 400–700 kb/s 
é surfování po internetu, 
používání oblíbených 
ok, posílání e-mailů...), 
kách až 3,1 Mb/s

, který 
aluje 

I VY
DNĚJŠÍ MOBILNÍ INTERNET.

téma: mobilní internet

Jak šetří chytří

KTERÉ MOBILNÍ PŘIPOJENÍ JE NEJLEVNĚJŠÍ?

za 390 KčA

za 600 KčB

za 650 KčC

za 831 KčD
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