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ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA ........

Kulturní život ve městě, opravy místních 
historických památek, nová vinařská 
ulička, investiční akce do budoucna a 
nadcházející volby do zastupitelstva…
Tato témata se stala náměty otázek, na 
které nám odpověděl starosta města Vel-
ké Pavlovice Ing. Pavel Procházka.

Skončily hody, jak hodnotíte ty letošní z 
pohledu vedení města?

Hody byly a vždy budou v Pavlovicích nej-
významnější slavností roku. O jejich význa-
mu svědčí i letošní společné setkání růz-
ných generací stárků a vydání publikace 
mapující historii hodů. V současné době 
jsou tyto slavnosti co do počtu krojů, krojo-
vých párů a návštěvnosti snad na nejvyšší 
úrovni ve své historii. Vždyť 56 dospělých 
párů v průvodu, který jsme měli možnost 
shlédnout v neděli, to je snad rekord za 
celou dobu jejich existence. I když nevy-
šlo počasí, jak bychom si přáli, letošní 
hody byly krásné a slavnostní. Je třeba 
za to určitě vyslovit poděkování nejen 
krojovaným, ale i jejich rodičům. Hody 
jsou nákladnou záležitostí a opatřit kroj 
vyžaduje značnou fi nanční oběť. Velmi si 
toho vážíme a všem účastníkům za ucho-
vávání tradic srdečně děkujeme. Oceňují 
to také návštěvníci města, hody stále více 
lákají turisty, kteří sem náhodou zavítají 
a žasnou nad tou nádherou a množstvím 
mladých lidí v krásných krojích. Snad se 
nyní nikoho nedotknu, ale je nutné si při-
znat i slabší stránky slavnosti či lehkou 
kritikou upozornit na věci, které je nutné 
v budoucnosti řešit. Chasa v letošním roce 
opět výrazně omladila. Přináší to i rizika 
týkající se udržování starších zvyků, ke 
kterým patří i podávání vína. Je nutné si 
uvědomit, že hody by měly být především 
slavností folkloru, ne jen příležitostí k neří-
zenému konzumování alkoholu mládeží. I 

přes tuto drobnou kritiku, rozhodně hody 
byly úspěšné a děkuji všem zúčastněným.    

V současné době probíhá oprava střechy 
kostela. Podílí se město na její opravě 
a budou následovat další etapy opravy 
kostela?
Podílí, fi nančně i organizačně. Investorem 
celé akce je majitel nemovitosti, Farní 
úřad Velké Pavlovice. Kostel je nejvýznam-
nější kulturní památkou ve městě a je 
rozhodně nutné o tuto památku pečovat. 
Na tom se shodli členové zastupitelstva 
města, kteří na opravu střechy kostela v 
uplynulém roce uvolnili z rozpočtu města 
částku 150 tis.Kč a v letošním roce 200 
tis.Kč. Mimo fi nanční příspěvky připravilo 
město společně s panem farářem Petrem 
Papouškem žádosti o dotace z havarijního 
programu Ministerstva kultury a programu 
na opravu památek z Jihomoravského kra-
je. Společně jsme organizovali i výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. I přes příspě-
vek města a částečně úspěšné žádosti 
o dotace, část fi nančních prostředků na 
zaplacení probíhající rekonstrukce ještě 
chybí, řádově necelých 300 tisíc korun. 
Oprava střechy kostela je historickou udá-
lostí. V podstatě se provádí přibližně po 
200 letech. Po dokončení oprav střechy 
bude třeba opravit i fasádu věže, bude to 
však možné až po dofi nancování opravy 
střechy kostela. 

Již asi dva roky se odkládá stavba kolum-
bária. Bude skutečně u hřbitova vybudo-
váno?
Stavba kolumbária byla odložena právě 
z důvodu oprav střechy kostela. Pokud to 
bude možné, budou práce na výstavbě 
kolumbária zahájeny ještě v letošním roce. 
Nebude to svým rozsahem velká stavba. 
Jedná se o několik desítek urnových míst s 
možností dalšího rozšíření. Stavební povo-
lení je k této akci vydáno.    

V minulém čísle zpravodaje byla zmínka o 
přemístění pomníku padlých z parčíku u 
základní školy na náměstí u radnice. Kdy 
se s přemístěním památníku uvažuje? 
K přemístění vojenského hrobu či pietní-
ho památníku vztahujícímu se k obětem 
válek je třeba mít souhlas Ministerstva 
obrany, který se vydává na základě vyjá-
dření referátu regionálního rozvoje pově-
řeného města (Hustopeče) a krajského 
úřadu. Tento souhlas jsme od Ministerstva 
obrany obdrželi na počátku srpna, zastupi-
telstvo tento záměr odsouhlasilo na svém 
minulém jednání. Práce jsou objednány 
u odborné fi rmy současně s kompletní 

rekonstrukcí tohoto památníku. Zahájeny 
budou v polovině měsíce září, ukončeny 
by měly být do jednoho měsíce od zahá-
jení prací. Hlavním důvodem přemístění 
památníku byla jeho rekonstrukce a sou-
časně i připravovaná rekonstrukce zeleně 
v parčíku u základní školy. Nové místo bylo 
pečlivě vybíráno a konzultováno s archi-
tekty i restaurátory. Je třeba si uvědomit, 
že v době, kdy byl památník u kostela 
postaven, vypadala ulice v okolí kostela 
zcela jinak, nebyl tam takový provoz, jako 
je nyní. Nové místo bude důstojným mís-
tem pro uctění památky padlým v I. a II. 
světové válce.        

Za pár dnů bude zahájeno vinobraní. Co 
přináší za novinky a co doporučíte náv-
štěvníkům z programu ke zhlédnutí?
Při přípravě jsme se drželi úspěšného scé-
náře z minulého roku, kdy využíváme pro-
storu za sýpkou s druhým podiem. Novým 
prostorem k využití je část tereziánské 
sýpky pro presentaci vinařství. Zde nám 
velmi ochotně vyšel vstříc majitel Morav-
ské Agry a.s. pan Stoklásek. Pro mnohé 
bude návštěva části sýpky zajímavostí. Po 
stránce složení vlastního programu spo-
lupracujeme s agenturou Solis Art Roma-
na Veverky. Celý program je založen na 
představení místních folklorních souborů 
a souborů z blízkého okolí. Vzácným hos-
tem budou zajisté „Diabolské husle“ ze 
Slovenska, na které se moc těším. Dále 
kapela Kryštof, pěvecké duo sourozen-
ců Ulrychových a Jiří Schmitzer. Program 
bude určitě pestrý. Rád bych pozval naše 
občany, aby si této slavnosti v pohodě a s 
radostí užili. Našimi hosty budou i občané 
z našich partnerských měst - ze Senice a 
ze Ždírce nad Doubravou.  

Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji 
pozemků pro výstavbu sklepů v lokalitě 
Pod Starými Horami. Můžete nám tento 
projekt více přiblížit?
Velké Pavlovice jsou známé díky své vinař-
ské historii. Je to zásluhou především 
našich vinařů, kteří zde po dlouhá dese-
tiletí pěstovali révu a vyráběli dobrá vína. 
Velkou zásluhou i mnohých našich rodá-
ků, kteří zde založili šlechtitelskou stanici, 
vinařské družstvo a z vinařských závodů 
udělali jeden z největších podniků v České 
republice. Pokud však do našeho města 
před nedávnem zavítal náhodný turista a 
přijížděl do Velkých Pavlovic za vínem, byl 
většinou zklamán. Chybí zde atmosféra 
vinařského městečka, jak jej znají mnozí 
příznivci vína při návštěvě vinařských obcí 

pokračování na str. 2
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Z RADNICE ...........................................Z RADNICE ...........................................
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice

Rada města se za období od vydání minu-
lého zpravodaje sešla čtyřikrát a mimo 
jiné se zabývala následující problemati-
kou:
��� průběžně projednala a vzala na vědomí 

informace o činnosti městského úřadu, 
věstníky vlády pro orgány krajů a obcí, 
zprávy o průběhu investičních akcí ve 
městě a zprávy o činnosti Služeb měs-
ta, dále vzala na vědomí protokol o 
výsledku veřejnoprávní kontroly a zprá-
vu z inspekce v Základní škole Velké 
Pavlovice 

Projednala a schválila:
�� opětovné podání žádosti o dotaci na 

vybudování rybníku  - „Velké Pavlovice 
Biocentrum Zahájka“

��� prominutí čtenářských poplatků pro 
žáky 1. třídy Základní školy Velké Pav-
lovice po dobu 1 roku – pasování prv-
ňáčků na čtenáře

��� uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu mezi E. ON Distribuce, a.s. a 
Městem Velké Pavlovice pro akci „Vel-
ké Pavlovice, U Zastávky, kabel NN, 
Zapletal“, pro akci „Velké Pavlovice, U 
Zastávky, kabel NN, Prokeš“

��� v souvislosti s odchodem vedoucího 
stavebního úřadu do důchodu pověřila 
vedením stavebního úřadu od 1.7.2010 
referenta stavebního úřadu Romana 
Pláteníka

��� výzvu k podání nabídky, seznam fi rem 
vyzvaných k podání nabídky a návrh na 
složení komise pro veřejnou zakázku 
„Zpracování variantního konceptu a 
návrhu nového územního plánu Města 
Velké Pavlovice“

�� výsledek výběrového řízení na akci „Vel-
ké Pavlovice – cyklostezka“ a sepsání 
smlouvy o dílo s fi rmou STRABAG a.s., 

jejíž nabídka byla nejvýhodnější
��� smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcných břemen pro stavbu „EON, BV, 
Velké Pavlovice, Hlavní, ÚPS 

��� pronájem jedné místnosti v objektu 
budovy knihovny a TIC na ul. Hlavní 
6/9 na pozemku p.č. 618 o výměře 18 
m2 (3,6 x 5 m) v k.ú. Velké Pavlovice 
za účelem zřízení kanceláře pro DSO 
Modré Hory

��� úpravu parcelizace v lokalitě Padělky - 
umístěny budou tři samostatně stojící 
RD, na místo dvou samostatných RD, 
či dvou dvojdomků - regulace samo-
statně stojících RD zůstává i nadále v 
platnosti

��� fi nanční příspěvek ve výši 1.600,- Kč 
JSDH na zakoupení cen – pohárů pro 
vítěze soutěže „O pohár starosty měs-
ta Velké Pavlovice“, která se konala 
17.7.2010

��� žádost o povolení vybudování parkova-
cího místa před RD, Dlouhá 51

��� fi nanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč 
pro obec Zdounky na Kroměřížsku 
postiženou povodněmi, který bude 
přidán k fi nanční sbírce fotbalistů, na 
částečnou úhradu zvýšených nákladů v 
souvislosti s povodněmi

v Rakousku, Francii, či jinde ve světě. A 
to je taky jeden z hlavních důvodů, proč 
vytvářet sklepní uličky, pomáhat propaga-
ci vinařství a odbytu vína. Přiznejme si, že 
zatím v tomto směru za některými vinařský-
mi obcemi v regionu zaostáváme. Výstav-
ba sklepů v lokalitě Pod Starými Horami 
je plánována již několik let a je zahrnuta v 
územním plánu města. Po zkušenostech z 
nových staveb rada a zastupitelstvo měs-
ta hledala developerskou fi rmu či společ-
nost, která by postavila sklepy, které se 
stanou novou dominantou našeho měs-
tečka. Sklepy by měly mít obdobný vzhled, 
předpokládá se výstavba až 16 sklepů s 
maličkým náměstím. Jsou to zcela nové 
sklepy, jejich vzhled by měl lákat k náv-
štěvě. Jednat se nebude o sklípky výrobní, 
spíše se zvažuje, že vlastníci budou naku-
povat víno u místních vinařů. Práce na 
prvních stavbách by mohly být zahájeny již 
v letošním roce. Jedná se o projekt, který 
může být našemu městu prospěšný.    

Jaké další investiční akce nás čekají v 
dalším období?
Dokončujeme cyklostezku v okolí lesopar-
ku a k rozhledně, připravujeme výstavbu 
skateparku pro mládež, dokončujeme vý-
stavbu rybářské klubovny, ve spolupráci s 
TJ Slavoj budujeme druhé travnaté hřiště 

pro sportovce a pokračujeme v rekon-
strukci chodníků ve městě. Po dokončené 
rekonstrukci chodníku v ulici Bří Mrštíků 
byla zahájena rekonstrukce chodníku v 
ulici Střední. Zbývá dokončit druhou část 
této ulice. Pokračovat budeme rekon-
strukcí v dolní části ulice Zahradní a na 
Náměstí 9. května. V září bude zahájena 
oprava kapličky sv. Antonína Paduánské-
ho na Příčnikách. Vše je však závislé od 
fi nančních prostředků, které máme k dis-
pozici. Při rozhodování, které akce usku-
tečnit, je podstatné, zda se nám podaří na 
některou z akcí získat dotaci. Je to příklad 
cyklostezky, kdy nás celá akce vyjde při 
celkovém rozpočtu cca 6 mil. Kč na 500 
tis. Kč. Jen pro zajímavost, do chodníků v 
letošním roce míří investice v celkové část-
ce 2 miliony Kč.

A společenské či kulturní akce?
Začátkem září vinobraní, o kterém již byla 
řeč. Zajímavé akce připravujeme na den 
Státního svátku 28. září, kdy bychom rádi 
předali našim občanům do užívání novou 
rybářskou klubovnu a novou cyklostezku. 
Na přelomu srpna a září se u nás usku-
teční premiérové mezinárodní řezbářské 
sympozium. Řezbáři z Litvy, Estonska, 
Itálie, Slovenska a Česka předvedou svou 
zručnost a z dubových kmenů budou vyrá-

bět zajímavé výtvory, které oživí naše měs-
to. Na tyto akce bych chtěl srdečně pozvat 
všechny naše občany.         

Již za šest týdnů se budou konat komu-
nální volby. V letošním roce se budou o 
přízeň voličů ucházet kandidáti hned ze 
sedmi politických stran a sdružení. Pře-
kvapilo Vás to? 
Překvapením to asi trochu je. Při posled-
ních čtyřech komunálních volbách bylo 
sestaveno vždy jen 5 kandidátních listin, v 
letošním roce je to 7. Pro voliče je to určitě 
dobře. Mají možnost výběru z více kan-
didátů a mohou si demokraticky vybrat 
své představitele pro budoucí čtyři roky. 
Je taky dobře, že se na kandidátních lis-
tinách objevila nová jména občanů, kteří 
chtějí obětovat volný čas a poctivou práci 
pro rozvoj města. Jen je nutné při volbě 
rozlišit, zda se nejedná jen o sliby a pla-
menné řeči. Kdo chtěl pracovat pro rozvoj 
města, měl tuto možnost i v minulosti. V 
každém případě by bylo spravedlivé, aby 
k volbám přišlo co nejvíce našich občanů, 
aby mandát budoucího vedení města byl 
podpořen většinou. A pro současné vede-
ní města je to zrovna tak, jako si jít ve ško-
le pro vysvědčení.  

Za rozhovor poděkovala Karolína Bártová
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��� vypracování projektu s názvem „Umě-
ním poznáváme své sousedy do Fondu 
mikroprojektů“ v rámci Operačního 
programu přeshraniční spolupráce 
ČR – SR 2007-2013, výši navrženého 
rozpočtu, částkou 18.121,10 Euro, 
při spoluúčasti Města Velké Pavlovice 
ve výši 15,5 %, tedy 2.808,76 Euro, 
schválila povinnost Města Velké Pavlo-
vice předfi nancovat předložený projekt 
v případě schválení z rozpočtu Města 
Velké Pavlovice v plné výši.

��� podání žádosti o dotaci na zateplení 
sokolovny a domu dětí a mládeže v 
rámci programu Zelená úsporám

��� spolu pořadatelství „Řezbářského sym-
pozia“, které se bude konat ve dnech 
29.8.- 11.9.2010, pořádalem je agetu-
ra SOLIS ART

��� dohodu o spolupráci a vzájemné pod-
poře propagaci regionů – IC Velké Pav-
lovice a hotel PANON Hodonín

��� uzavření smlouvy o zřízení věcných 
břemen mezi Městem Velké Pavlovice 
a Berendsen Textil Servis s.r.o. pro ply-
novodní a vodovodní přípojky a pro pří-
pojky splaškové a dešťové kanalizace

��� vybudování parkoviště ve vlastní režii 
na ul. Střední v místech, kde je v sou-
časné době zelená plocha 

��� umístění velkého květináče na chod-
ník – pozemek města, před RD na ul. 
Úvoz 3

��� spolu pořadatelství Města Velké Pav-
lovice při pořádání soutěže mladých 
tenistů na letním tenisovém táboře a 
věcné dary pro vítěze do výše 3.000,- 
Kč

��� příkaz k provedení inventarizace – in-
ventura hmotného majetku bude pro-
vedena k 31.8.2010 v termínu 20. 
– 24.9.2010, dokladová inventura a 
fyzická inventura nehmotného majet-
ku, zásob, cenin a peněžních prostřed-
ků bude provedena k 31.12.2010

Zastupitelstvo města na svém XXII. zase-
dání, které se konalo ve čtvrtek 12. srpna 
2010, projednalo a schválilo:
��� uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje na 
výdaje jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obce – zabezpečení akceschop-
nosti jednotky SDH obce kategorie JPO 
II ve výši 150.000,- Kč   

��� plnění rozpočtu za I. pololetí 2010, cel-
kové příjmy 27.134.883,- Kč, celkové 
výdaje 23.218.344,- Kč, celkové fi nan-
cování – 3.916.539,- Kč

��� rozpočtové opatření č. 4/2010, cel-
kové příjmy zvýšení o 9.115,2 tis Kč, 
celkové výdaje zvýšení o 9.115,2 tis. 
Kč a celkové fi nancování beze změny, 
závaznými ukazateli jsou hodnoty para-
grafů u výdajů - jednotlivé paragrafy lze 
v celkovém součtu překročit o částku 
rozpočtové rezervy, celkové výdaje pře-
kročit nelze

��� změnu příspěvku 2010 vlastní příspěv-
kové organizaci Gymnázium Velké Pav-

lovice na 2.539,- tis. Kč
��� přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 

100.000,- Kč na projekt Velkopavlovic-
ké vinobraní 2010 za podmínek návrhu 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
JMK

��� obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 
o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné tech-
nické herní zařízení povolené Minister-
stvem fi nancí

��� obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 
o stanovení systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území města Velké Pav-
lovice 

��� přemístění pomníku (pietního místa) 
evidenční číslo CZE 6207-18008 z 
pozemku parc.č. 2 na pozemek parc.č. 
8/4, k.ú. Velké Pavlovice

��� odstoupení od žádosti o bezúplatný 
převod pozemku KN parc.č. 4623/1, 
k.ú. Velké Pavlovice pro bytovou výstav-
bu od Pozemkového fondu ČR

��� přijetí překlenovacího úvěru od KB, a.s. 
ve výši 5.600 tis. Kč  na stavbu Velké 
Pavlovice - cyklostezka se splatností do 
6 měsíců od uzavření smlouvy

��� prodej majetku města dle záměrů o 
prodeji nemovitostí a výsledku z jedná-
ní:

a. prodej pozemku KN parc.č. 2057/7, 
v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 2 m2, 
dle geometrického plánu č. 1299-
75/2005, za účelem dořešení vlast-
nických práv pod stavbou RD za cenu 
250,- Kč/m2

b. prodej pozemků KN parc.č. 2431/1 o 
výměře 1.135 m2, KN parc.č. 2431/3 
o výměře 880 m2,  KN parc.č. 2431/4 
o výměře 49 m2 a KN parc.č. 2209 o 
výměře 914 m2,vše v k.ú. Velké Pav-
lovice, za účelem realizace projektu 
„Výstavba vinných sklepů“ za cenu 
250,- Kč/m2 

Některé dotazy a připomínky členů zastu-
pitelstva města a občanů města, které 
byly na zasedání uplatněny:
 Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík: Upozor-

nil na špatné provedení kanalizace v ul. 
Pod Břehy - při prudkých deštích vytéká 
voda dešťovými vpusti ven.

 Starosta města: Situace byla s doda-
vatelem stavby a s fi rmou VaK řešena 
ihned po dokončení stavby. Odstraněn 
byl problém s propadenou kanalizací 
před Trkmankou, podle vyjádření spo-
lečnosti VAK byla tímto tato závada 
odstraněna. V letošním roce zatím v 
této lokalitě žádné stížnosti hlášeny 
nebyly. Se zástupci spol. VaK jsme řeši-
li pouze problémy s nastupováním vody 
dešťovými vpusti u benzinové pumpy a 
na hřišti TJ Slavoj, kde jsme obě závady 
vyřešili.

 Jak byl řešen problém s kanalizací 
rodinných domků v ul. Tovární za DZ?

 Starosta města: Problémem je výško-
vé napojení a vzdálenost kanalizací 
z rodinných domů ke kanalizační síti. 
Zůstává varianta přečerpávací šachty 
a přečerpávání splaškových vod, bude 
řešeno s projektanty a vypracováním 
projektové dokumentace.

 Byla zveřejněna výše nákladů na stav-
bu rozhlednu?

 Starosta města: Náklady týkající se 
stavby rozhledny byly zveřejněny ve 
zpravodaji č. 2/2010. 

 Na zasedání zastupitelstva bylo zmíně-
no, že občané jednotlivě přispívají na 
vybudování chodníků. Co se tím myslí?

 Starosta města: Jedná se o ulice, kde 
není výstavba nových chodníků v sou-
časné době realizována a majitelé 
chtějí mít chodníky nové. Město v těch-
to případech dodá materiál a vlastník 
domu chodník provede rekonstrukci na 
vlastní náklady.

 Kdy se bude konat výběrové řízení 
na vypracování studie Penzionu pro 
důchodce?

 Starosta města: Studie byla zpracová-
na a předložena zastupitelstvu města. 
Vzhledem k vysoké ceně projektových 
prací bude vypsáno výběrové řízení na 
dodavatele kompletní projektové doku-
mentace pro územní a stavební řízení 
a dokumentace pro provedení stavby, 
předpokládá se vypsání v měsících září 
– říjen.

 Člen ZMě Jan Kadlec: Na jednom ze 
zasedání ZMě byl vznesen požadavek 
na zveřejnění všech investičních akcí, 
na které byla v tomto volebním období 
získána dotace. Stalo se tak?

 Starosta města: Ekonom města vypra-
coval přehled, který bude zveřejněn v 
zpravodaji, je nutné jej ještě doplnit o 
údaje o dotace z evropských fondů pro 
akce se spoluúčastí města.

 Vracím se k venčení velkých plemen 
psů, jejichž majitelé je venčí bez vodít-
ka, bez náhubku, bylo by vhodné na to 
znovu upozornit ve zpravodaji a měst-
ská policie by měla dohlížet a kontrolo-
vat.

 Starosta města: Bohužel se jedná o 
stálý problém, který se nedaří řešit 
jen kvůli bezohlednosti majitelů psů. 
Nepomůže upozorňování ani sankce 
přestupkovou komisí. Především obča-
né - majitelé psů si musí být vědomi 
svých povinností ve vztahu ke zvířeti a 
ke svému okolí.  

Usnesení rady města a zastupitelstva měs-
ta byla upravena z důvodu ochrany osob-
ních důvodů.

Jitka Krátká, tajemník MěÚ
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Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva města Velké Pavlovice

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

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města Velké Pavlovice se uskuteční

   v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hodin  
                                           a
   v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva města Velké Pavlovice 

ve volebním okrsku č. I je volební místnost:
Městský úřad Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve V. Pavlovicích v ulicích:
Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, Herbenova, Horňanského, Kopečky, Kpt. Jaroše, Lidická, 

Nad Zahrady, Náměstí 9. května, Nová, Ořechová, Padělky, Pod Břehy, Pod Školou, Růžová, Slepá, 
Stará, Starohorská, Tábor, Trávníky, Úvoz, V Údolí, Zelnice.

ve volebním okrsku č. II je volební místnost:
Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1, Velké Pavlovice

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve V. Pavlovicích v ulicích:
Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, Hodonínská, Horní, Nádražní, Příční, Sokolská, Střední, 

Tovární, U Zastávky, V Sadech, Vinařská, Za Dvorem, Zahradní.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR ), 

popř. státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit 
(průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ).

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do Zastupitelstva města Velké Pavlovice 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky.

Více informací k volbám najdete na webových stránkách města www.velke-pavlovice.cz – Městský úřad – Komunální volby 2010.

                      Lenka Nesvadbová
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pokračování na str. 6

Technika je pro pracovníky Služeb města 
nezbytným pomocníkem. Hodí se i k pravidelné údržbě 

městské zeleně.

 Nejen trávníkům deště prospěly 
 (30.6.2010)
 Půda zásobená hojnými červnovými srážkami dodala mimo-

řádnou růstovou energii nejen okrasným trávníkům, ale také 
nevzhledným plevelům okolo vozovek a polních cest, které se 
tak staly navíc bohatými líhněmi komárů a jiného nepřijemné-
ho hmyzu. Pracovníci Služeb města zvládají péči o zeleň ved-
le motorových kos i větší technikou - samojízdnou sekačkou 
značky Viking a mulčovačem na traktoru New Holland.

 Regenarece fotbalového hřiště TJ Slavoj 
(1.7.2010)

 Po ukončení jarní fotbalové sezóny začala na hřišti TJ Slavoj 
ve Velkých Pavlovicích náročná a rozsáhlá regenerace, kterou 
provedla letos již potřetí specializovaná fi rma EUROGREEN 
CZ s. r. o. z Jiřetína pod Jedlovou. Veškerých prací se zhostil 
zkušený zaměstnanec pan Jiří Přibyl. Po ukončení regenerace 

K úpravě a oživení fotbalového hřiště 
bylo třeba nejen techniky, 

ale také šikovných lidských rukou.

bylo nutné ponechat trávník nějaký čas v naprostém klidu a 
nezatěžovat jej. První zápas zde byl sehrán v rámci zahájení 
podzimní fotbalové sezóny až začátkem měsíce srpna.

Práce byly provedeny v následujícím harmonogramu:
1.  VERTIKUTACE – odstranění travní plsti, zlepšení přístupu vody, 

vzduchu a živin ke kořenům
2.  AERIFIKACE – odstranění utužení povrchové části vegetační 

vrstvy, narušení vrsty plsti
3.  PÍSKOVÁNÍ – urychlení vysychání povrchu vegetační vrstvy, 

zlepšení rovinatosti plochy, po zapracování písku zlepšení 
struktury vrchní části vegetační vrstvy

4.  PERFORAČNÍ DOSEV – zapojení řídkých míst v trávníku, opti-
malizace druhového složení trávníku

 Velké Pavlovice a Modré Hory 
 pohledem shůry... 
 (5.7.2010)
 Letecký klub Nad krajem André o.s. z Velkých Pavlovic s před-

sedou Ing. Vratislavem Nádeníčkem s laskavostí umožnil foto-

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a Nám. 9. května s radnicí.

Moderní odpočinková zóna u zastávky ČD.
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grafování našeho města a přilehlého okolí z leteckého pohle-
du. Letadlo vzlétlo z letiště u Bořetic a pilot pan Petr Gála 
bravurním řízením poskytl nevšední pohledy na naše město a 
krajinu Modrých Hor. Pro ukázku vám přinášíme několik sním-
ků. Celou fotogalerii najdete na webových stránkách města 
pod adresou www.velke-pavlovice.cz. 

 Volba stárků a stárek pro HODY 2010 
 (11.7.2010)
 Začátek letních prázdnin je v našem městě vždy spojen s vol-

bou stárků a týden na to s volbou jejich partnerek – stárek. 
Hody, které se ve Velkých Pavlovicích konávají vždy v polovině 
měsíce srpna, se sice zdály v tuto dobu ještě v nedohlednu, 
avšak s přípravami je nutné začít ve značném časovém před-
stihu.

 Kdo byl zvolen a kráčel v čele letošního hodovního průvodu?

  Stárky a stárci 
  1. Kateřina MAINCLOVÁ & Marek MAINCL
  2. Markéta HICLOVÁ & Pavel DOBROVOLNÝ
  3. Petra HÁJKOVÁ & Patrik MICHNA
  4. Monika NESVADBOVÁ & Martin BUCHTA

  Sklepnice a sklepníci
   1. Eliška VEVERKOVÁ & Miroslav GAJDOŠÍK
  2. Edita FŮKALOVÁ & Jiří SCHÄFER
  3. Michaela MAINCLOVÁ & Ladislav BEDNAŘÍK
  4. Barbora GRŮZOVÁ & Jan PLESKAČ

  Kárníci 
  Roman HALM a Ondřej PILARČÍK

 Tisíce malých ropuch se vydaly do světa 
 (13.7.2010)
 V polovině měsíce července se vyskytl ve Velkých Pavlovi-

cích celkem neobvyklý přírodní jev - v těchto dnech doslova 
zaplavily naše dvorky, zahrady a silnice tisíce drobných žabek. 
Jednalo se o mladé ropuchy obecné a hnědé, které v červnu 
a červenci opouští rodnou vodu a hromadně se objevují na 
pevnině. Zpočátku jsou aktivní ve dne i v noci. Vylézají pře-
devším po dešti, ale bylo dennodenně vidět, že ani více než 
třicetistupňová horka jejich aktivitu nedokázala utlumit.

 Pokud mají žabky optimální podmínky, dosáhnou do podzimu 
délky 40-45 mm. Živí se převážně hmyzem, kořist loví rych-
lým vymrštěním lepkavého jazyka. A až nastane čas jejich 
rozmnožování, opět se do své mateřské vody vrátí.

 Hasiči vyjížděli k požáru autobusu 
 (14.7.2010)
 V pondělí 12. července 2010 měli velkopavlovičtí hasiči, sho-

dou okolností přesně po měsíci, nahlášen další výjezd - ten-
tokrát k hořícímu linkovému autobusu. Jednotka SDH vyjela 
k požáru linkového autobusu v obci Přítluky. Ještě před pří-
jezdem hasičů se snažil řidič autobusu požár uhasit hasicím 
přístrojem. To bohužel nestačilo. 

 V době příjezdu jednotky SDH Velké Pavlovice byl autobus 
kompletně v plamenech. Shořel celý interiér vozidla včetně 
motorového prostoru. Všechna okna byla popraskaná žárem. 
Řidiči vozidla se podařilo z autobusu zachránit veškeré dokla-
dy a také peníze. V pokladně zůstaly pouze drobné.

Díky migrování drobných žabek 
nebylo někdy možné ani přejít silnici. 

Velkopavlovičtí hasiči 
s úsměvem na rtu po úspěšném zásahu.  

 Horké léto vyžadovalo častější zálivku 
 (14.7.2010)
 Extrémně vysoké 

tropické teploty 
a silné sluneční 
záření letošního 
července neubližo-
valy pouze kondici 
na jihu Moravy se 
pohybujících lidí, 
ale také přírodě, 
rostliny nevyjíma-
je. Vláha vysychala 
velmi rychle a to 
především v osá-
zených kontejne-
rech. Proto pracov-
níci Služeb města 
zintezivnili zálivku 
zeleně, aby stále 
zdobila veřejná 
prostranství.

Pestrobarevná květinová výzdoba krášlí 
naše městečko, díky pravidelné zálivce 

odolala červencovým atakům veder.
 

 Ošetřování městské zeleně 
 odborníky arboristy  
 (16.7.2010)
 Arboristická fi rma Radomíra Adámka z Višňového odborně 

ošetřila několik stromů na náměstí u radnice. V době vege-
tace jsou dobře vidět suché poškozené větve a řezné rány se 



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
4/2010

7

rychle hojí, a proto podle plánu bylo ošetřeno několik vzrost-
lých lip a bříz.

 Nejdůležitější byly odborné práce na jerlínu - Sophora japoni-
ca na dětském hřišti. Tento impozantní strom vysadili včela-
ři v roce 1930, poněvadž jerlíny kvetou v červenci a srpnu a 
poskytují v létě včelám bohatou pastvu. Arboristé horolezec-
kou technikou ořezali suché a zlámané větve a provedli prů-
klest koruny, tak aby děti hrající si ve stínu pod mohutným 
stromem byly v bezpečí.

 I. etapa rekonstrukce chodníků 
 na Bří Mrštíků ve fi nále 
 (17.7.2010)
 Nový chodník na ulici Bří Mrštíků před bytovými domy v zadní 

části ulice navázal v polovině měsíce července na ulici Růžo-
vou. Po osazení obrubníků byla položena dlažba a poté byla 
zahájena další etapa oprav směrem k ulici Dlouhé.

Doufejme, že podle občanů města nejhezčí strom 
ve Velkých Pavlovicích, bude dál dělat radost 

kolemjdoucím i dětem s maminkami na hřišti pod ním.

 Zahrávky odstartovaly 
 přípravy na Krojované hody 2010 
 (17.7.2010)
 V sobotu večer dne 17. července 2010 uspořádala Velkopav-

lovická chasa tradiční Zahrávky hodů, které se konají každo-
ročně vždy čtyři týdny před samotnými krojovanými hody.

 Kromě taneční zábavy s dechovou hudbou Lácaranka proběh-
la i ofi ciální volba stárků a stárek - tímto byly pomyslně odstar-
továny náročné hodovní přípravy počínaje úklidy, pokračujíce 
pečlivým chystáním krojů a konče pečením výborných hodov-

Letní práce na opravách městských chodníků 
– křižovatka ulic Bří Mrštíků a Růžová.

ních koláčů. I když se kvůli bouřce musela zábava přesunout 
pod střechu sokolovny, bavili se všichni až do brzkých ranních 
hodin.

 II. etapa rekonstrukce chodníků 
 na Bří Mrštíků před školkou 
 (21.7.2010) 
 Během posled-

ní dekády 
měsíce červen-
ce pracovníci 
Služeb města 
Velké Pavlovice 
intenzivně pra-
covali na gene-
rálce chodníků 
na ulici Bratří 
Mrštíků v úseku 
pod zahradou 
mateřské ško-
ly. Nový chod-
ník je budován 
tak, aby ho 

Slavnostní rituál volby stárků – první stárek hodů roku 2010 
Marek Maincl zpečetěn.

pokračování na str. 8

Taneční zábava za sokolovnou, hody pomalu začínají…

Příprava tzv. kufru chodníku 
– podkladu pro zámkovou dlažbu (ul. Bří Mrštíků).



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
4/2010

8

nepřerušovaly vjezdy do bytových domů, které dříve nepříjem-
ně komplikovaly chůzi hlavně maminkám s kočárky, malým 
dětem a starším lidem. Zároveň prošly rekonstrukcí také vjez-
dy ke garážím bytových domů a přilehlé domovní chodníčky. 

 Ulici Pod Břehy provoněly 
 barevné květy ibišků 
 (22.7.2010)
 Koncem měsíce července vykvetly na ulici Pod Břehy bohatý-

mi pestrými květy 
soliterní stromko-
vé ibišky, které zde 
byly nově vysaze-
ny v pásu zeleně 
mezi chodníkem 
a vozovkou po 
generálce kanali-
zace. Ta zde pro-
běhla na přelomu 
let 2008–2009. 

 K mladé zeleni, 
která po několika 
letech po výsadbě 
začíná nabývat 
velikost a formu, 
patří i výsadby 
kolem základní 
školy a gymnázia 
v našem městě.

kování a zlepšení průjezdnosti úzké vozovky. Dalším efektem 
bude i zabránění stékání dešťové vody k rodinným domům. 

 Starosta města Ing. Pavel Procházka, místostarosta Ing. Zde-
něk Karber, vedoucí Služeb města pan Josef Dostoupil  a radní 
pan Jiří Hanzálek vysvětlili obyvatelům Střední ulice záměr a s 
každým individuálně probrali postup výstavby u jeho domu.

Předzahrádky ulice Pod Břehy plné květů, 
medové vůně a bzukotu včel. 

 Lámou se prázdniny, začínají žně 
 (23.7.2010)
 Konec prvního prázdninového měsíce je vždy spojen se žně-

mi. V tomto období můžeme rok co rok sledovat na polích mezi 
jihomoravskými městečky a vesnicemi kombajny pohybující se 
v typickém jemném prašném oblaku. V rámci zahájení letoš-
ních žní se sklízela ozimá pšenice Ludwig jejíž zrno je určeno 
na potravinářské využití, zejména na pečení chleba. Hned za 
kombajny pracovaly lisy na slámu, kulaté balíky poslouží jako 
stelivo pro skot.

Zlaté válečky balíků slámy poskládané na polích do pra-
videlné mozaiky působí příjemným uklidňujícím dojmem…

 Generální oprava chodníků na ulici Střední 
 (26.7.2010)
 V pondělí 26. července byla zahájena oprava chodníků v horní 

části ulice Střední. Generálka vyřeší nejen vybudování nového 
chodníku, ale sklopením obrubníků i možnost podélného par-

 Brigády na rybářské baště 
 (27. 7. 2010)
 Výstavba rybářské bašty u rybníka vstupuje do fi nále. Brigád-

níci z rybářského spolku začali v úterý 27. července 2010 

Oprava chodníku v horní části ulice Střední.

Radní Jiří Hanzálek a starosta města Ing. Pavel Procházka na 
společné schůzce s obyvateli ul. Střední 

před samotným zahájením oprav.  

Rybářská bašta na břehu velkopavlovického rybníka. 
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pracovat na fasádě budovy. Rybářská bašta bude sloužit jako 
klubovna rybářům, ale bude otevřena i pro děti z mateřské a 
základní školy při poznávání života ve vodě i na březích rybní-
ka v rámci enviromentálního vzdělávání.

 Kontrolní den na kostele 
 (28. 7. 2010)
 Ve středu 28. července 2010 proběhl pravidelný kontrolní den 

na rekonstrukci střechy na hlavní lodí kostela Nanebevzetí 
Panny Marie za účasti všech zainteresovaných stran - doda-
vatele, farnosti, děkanství, města, památkářů a stavebního 
dozoru. Dodavatel seznámil kontrolu s dosavadním průběhem 
práce a s plány na nejbližší dny, kdy by měla být sestavena 
nová střešní vazba.

 Doprava nového krovu na kostel 
 (29. 7. 2010)
 Tesaři fi rmy Kocian 

dokončili přípravu 
nových prvků na 
střešní konstrukci 
kostela a ve čtvr-
tek 29. července 
2010. S pomocí 
speciálního jeřábu 
sundali poslední 
staré trámy, které 
byly v katastrofál-
ním stavu a začali 
na střechu dopra-
vovat novou vaz-
bu. Poté sestavili 
základní konstruk-
ci krovu, kterou 
přikryli fóliemi, 
poněvadž začalo 
silně pršet a práce 
musely být  přeru-
šeny.

Z administrativní části kontrolního dne. 

Technicky náročná manipulace 
s krovy si vyžádala pomoc těžké techniky 

a přesné práce její obsluhy.

 Nová část cyklostezky vytvoří 
 příjemný místní turistický okruh 
 (4. 8. 2010)
 V červenci tohoto roku byla zahájena stavba nové cyklostezky. 

Práci provádí dodavatelská fi rma STRABAG a.s.. Tato naváže 

na cyklostezku z Velkých Pavlovic do Bořetic a vytvoří tak vnitř-
ní okruh, který spojí nově budovaný lesopark u zastávky ČD s 
kapličkou sv.Urbana a rozhlednou Slunečná. Akce je fi nančně 
podpořena z evropských fondů prostřednictvím ROP Jihový-
chod ve výši 92,5 % z celkových nákladů. 

 Chodník rekordman 
 (8. 8. 2010)
 Za pouhé dva týdny dokázali pracovníci Služeb města s brigád-

níky dokončit vybudování chodníku v horní části ulice Střední. 
Od rozebrání staré dlažby a obrubníků, vybagrování kufru a 
uložení všech podkladních vrstev po položení betonové dlažby 
uplynulo jen deset pracovních dnů. Což je úctyhodný rekord!

Pokládání asfaltového koberce 
na novém úseku stezky pro cyklisty i pěší turisty. 

 Návrat věžičky na střechu kostela námětem 
reportáže ČT 

 (12. 8. 2010)
 Ve čtvrtek dne 12. srpna 2010 zavítal do našeho města štáb 

České televize Brno, aby zde natočil krátkou reportáž o opra-
vě střechy velkopavlovického barokního kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Mimořádná pozornost byla věnována technicky 
velmi náročnému usazení menší kostelní věžičky zpět na stře-
chu. Ta musela být během výměny krovů sesazena jeřábem a 
ten ji také dne 12. srpna 2010 bezpečně vrátil na své místo. 
Na krátký videozáznam se můžete podívat na webových strán-
kách města Velké Pavlovice pod adresou www.velke-pavlovi-
ce.cz, aktualita ze dne 17. 8. 2010.

Nový chodník v horní části ulice Střední.

pokračování na str. 10
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PUBLICISTIKA ......................................PUBLICISTIKA ......................................

 Lipovou alej na Hlavní zdobí čerstvě vysázené stromky 
 (13. 8. 2010)
 Lipová alej na Hlavní ulici, kterou  vysadila školní mládež pod vedením pana 

učitele Františka Laciny v letech 1955–56, vyžaduje pravidelnou náročnou 
údržbu, která spočívá 
v průklestu korun, ve 
výchovném řezu i kácení 
stromů, jež jsou napade-
ny chorobami či škůdci. 
Na uvolněná místa vy-
sadili ve čtvrtek 12. srp-
na 2010 pracovníci Slu-
žeb města sedm mla-
dých lip – Tilia cordata 
„Greenspire“ dodané fi r-
mou Arboeko ze Smržic 
(www.arboeko.com).

Slunečný den plný sportu a vína byl 
zahájen v autokempu Formanka v 

Hustopečích za přítomnosti všech staros-
tů devíti měst a obcí po trase cyklostezky. 
Patronátu nad akcí se ujala trojnásobná 
mistryně světa v krasojízdě Martina Ště-
pánková, která si samozřejmě nemohla 
nechat ujít start ani následné a již tradiční 
„očkování proti ptačí chřipce“, na které se 
těší většina dospělých účastníků.

V rámci letošního ročníku byla trasa 
Expedice Krajem André ofi ciálně pro-
dloužena na dvojnásobek původní dél-
ky, tedy na cca 45 km a takovou zůsta-
ne i nadále. Zároveň se stala okruhem 
– pokud začnete stejně jako tentokrát 
v Hustopečích, dále budete pokračovat 
přes Starovičky, Velké Pavlovice, Bořetice, 
Vrbici, Kobylí, Němčičky, Horní Bojanovice, 
Kurdějov a poté zpět do Hustopečí. Dvacít-
ka kilometrů k dobru posunula zároveň i 
laťku náročnosti trasy, nyní si díky většímu 
počtu stoupání dáte více do těla.

V den akce našli cyklisté v každé obci 
jedno razítkovací místo. To s číslem 4 se 
nacházelo u nás, ve Velkých Pavlovicích, 
pod rozhlednou Slunečná. Naše rozhled-
na měla v tomto ohledu také svou velkou 
premiéru. Poprvé bylo veškeré obdobné 
dění spočívající v razítkování a nabídce 
občerstvení, které se doposud vždy ode-
hrávalo u radnice, přesunuto právě pod 
Slunečnou.

Cesta k ní vedla celým městečkem se 

zastávkami ve vinných sklípcích u Reich-
manů, Lubomíra Zborovského, Miroslava 
Mikulici, Ing. Josefa Procházky, ale pře-
devším ve Šlechtitelské stanici vinařské, 
a. s., kde bylo André Ing. Jaroslavem 
Horákem vyšlechtěno, v roce 1980 řádně 
zaregistrováno a právem je tedy toto místo 
nazýváno kolébkou, srdcem či středobo-
dem Kraje André. 

Všechny vinné sklepy nabízely ochut-
návku řady výborných vzorků výhradně 
vlastní produkce, avšak André hrálo pro 
tento den zcela přirozeně prim. Ochutná-
valy se a porovnávaly různé ročníky a ŠSV 
navíc vyrukovala letos zcela poprvé ve své 
dlouhé historii i s rosé této odrůdy. 

Expedice Krajem André roku 2010 byla 
zakončena bohatým kulturním programem 
a slosováním razítkovacích průkazů na 
náměstí v Hustopečích. Jak se dalo oče-
kávat, vzhledem k obrovskému množství 
otevřených sklípků s vyhlížejícími majiteli 
hořícími nedočkavostí pochlubit se svými 
tekutými poklady žíznivým účastníkům, na 
náměstí celých devět set cyklistů nedora-
zilo. Zkrátka a dobře, zapomněli se někde 
na trase, ve stínu kvelbení, obklopeni dře-
věnými soudky a demižony. A tak to možná 
i mělo být. Nešlo přeci o sportovní výkon, 
ale hlavně si všeho pořádně v klidu užít a 
prožít jižní Moravu na vlastní kůži. 

Avšak obrovskou motivací dopravit 
se až do cílové stanice byla vidina krás-
ných hodnotných cen, které do slosování 

věnoval hlavní mediální partner Expedice 
Krajem André – Český rozhlas Brno. A ten 
kdo se dostavil, neprohloupil. První cenou 
byly dva poukazy na zahraniční zájezdy, 
druhou jízdní kolo, třetí cyklistická helma 
a spousty dalších drobnějších dárkových 
balíčků. 

Samotnému losování předcházel na 
náměstí v Hustopečích nabitý kulturní pro-
gram, kde kromě dětí ze ZUŠ Hustopeče, 
bořetického mužáckého pěveckého sboru 
Svodničan či cimbálové muziky Ponava, 
vystoupil také velkopavovický folklórní 
soubor Sadováček při MŠ. Děti předved-
ly veselé rytmické pásmo plné tanečků a 
lidových písniček. Odměněny byly obrov-
ským potleskem a samozřejmě i sladkost-
mi od pořadatelů.

Letošní Expedice Krajem André byla 
nádhernou pohodovou akcí. Určitě se na 
ni bude dlouho, s úsměvem na tváři a s 
dobrým pocitem, vzpomínat. Lidé byli spo-
kojeni, víno chutnalo, razítkovací průkazy 
se rychle plnily a počasí bylo doslova jako 
na objednávku. 

Co více si přát? 
Snad jen to, aby vše 

takto ideálně vyšlo i příští rok.
Již nyní vás zveme 

na Expedici Krajem André 
roku 2011!

Karolína Bártová

Ulice Hlavní si neustále zachovává svůj osobitý charakter, 
ke kterému zcela neodmyslitelně patří lipová alej. 

Ať už velcí nebo malí, ať už v cyklistických 
dresech, tričkách s logy akce a sponzorů nebo 
třeba v historickém kostýmu, vydali se všichni v 
sobotu 26. června 2010 na expedici krajem, kde 
se zrodila ušlechtilá odrůda révy vinné - André. 

Letos se konal již pátý ročník a neslavilo se pouze půlkulaté výročí, ale také rekordní návštěvnost. Zaregistrovaných dospělých 
účastníků bylo přesně 786, dětí 42 a nezaregistrovaní dali nejméně na další stovku.

DEVĚT STOVEK CYKLISTŮ
prosvištělo Krajem André
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NÁHODNĚ VYBRANÝM CYKLOTURISTŮM JSME POLOŽI-
LI PĚT NÁSLEDUJÍCÍCH OTÁZEK:

1.  Po kolikáté se letos Expedice Krajem André účast-
níte (jedná se o pátý ročník)?

2.  Jak se vám líbila zhruba první třetina trasy vedou-
cí do Velkých Pavlovic?

3.  Navštívili jste Šlechtitelskou stanici vinařskou, 
místo, kde byla vyšlechtěna odrůda André?

4.  Na co se v rámci celé expedice nejvíce těšíte?
5.  Zúčastníte se závěrečného kulturního programu 

a losování razítkovacích průkazů na náměstí v 
Hustopečích?

JAK ODPOVÍDALI?

Kraj s chutí ANDRÉ ...

Letošní Expedice Krajem André vyšla na 
jedničku! Sluníčko hřálo, víno bylo k mání na 
každém kroku, po trase výletu bylo stále co obdivo-
vat, navštěvovat a také ochutnávat všelijaké místní 
dobrůtky, z vrcholů kopců či z rozhleden bylo možné 
dohlédnout neskutečně daleko a vůbec, bylo to fajn. 
Alespoň tak vidí akci pořadatelé. A jak vnímali 
objevování Kraje André samotní účastníci? 
Tři z nich jsme vyzpovídali na razítkovacím místě 
č. 4 pod rozhlednou Slunečná ve Velkých Pavlovi-
cích.

JAK SE VÁM LÍBÍ?

Na novém razítkovacím stanovišti pod rozhlednou 
Slunečná se nejen potvrzovaly expediční průkazy …

… ale také se řádně „koštovalo“, jak jinak - André …

… a někteří se v klídku sobě vlastním 
kochali krajinou. Jak by ne, když se celou cestu 

pohodlně vezou ☺!

… horlivě diskutovalo nad mapou 
nové prodloužené trasy …

pokračování na str. 12

Pavel ŠAFAŘÍK, Starovičky
1.  Vynechal jsem pouze jeden jediný ročník, kdy mi to nějak 

časově nevyšlo, takže letos si to dávám už po čtvrté.
2.  No moc se nám to líbilo, tak my to tu celkem známe, protože 

jsme ze Staroviček a projíždíme se místními cyklotrasami 
včetně Kraje André skoro každý týden. Jen tak, pro zábavu a 
kondici. A zjistili jsme jednu zajímavou věc – z naší malinka-
té rozhledničky vidíme i tu vaši Slunečnou a dokonce ji vidí-
me se shora ;-)!
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3.  Ano ano, zastavili jsme se i ve Šlechtitelce, to jsme 
si přece nemohli nechat ujít! Podívali jsme se do 
sklepů, je to tam opravdu moc pěkné. A také jsme 
samozřejmě ochutnávali. Nejvíce nás překvapilo 
roséčko právě z André. Bylo výborné!

4.  Jednoznačně na Vrbici. Máme tam totiž vinný 
sklípek a tak se tam s celou partií zastavíme a 
dáme si chleba s škvarkovou pomazánkou.

5.  No, chtěli bychom, ale popravdě řečeno, nevím 
nevím, jak to na té Vrbici dopadne…. Každopád-
ně, vynasnažíme se!

Antonín BUKOLSKÝ, Šardice
1.  Letos po páté, takže nulová absence. Je to bezva 

akce, pamatuji se, že jsem měl v prvním ročníku 
zelené tričko a startoval jsem přesně v 9.35 hod..

2.  Jsem velmi spokojen, vše je v naprosté pohodě, 
počasí, víno, pořadatelé. Proto budu rád pokra-
čovat a těším na další obce a zastavení. Abych se 
přiznal, tak si s kamarády trasu občas i trochu 
zkrátíme, kopce jsou kopce ;-)! Za ty čtyři roky to 
tu už přece jenom známe, takže se určitě, i když 
uhneme s předem určené trasy, neztratíme.

3.  Ve Šlechtitelce jsme se zastavili, bylo to přeci v 
pokynech :-)! Uvnitř jsem nebyl, ale rád jsem 
ochutnal nabízená vína, která mně moc chutna-
la. Zvláště jsem přivítal zcela první ročník rosé z 
André. Vynikající!

4.  Podívám se určitě do Bořetic – do Svobodné spol-
kové republiky Kraví hora. Líbí se mi tam, asi 
hlavně kvůli tomu, že je to taková typická samo-
statná sklípková osada, tam to prostě vínem dý-
chá. A určitě se zastavím ve Vinařství Jedlička & 
Novák, mají nádherný sklep, dobrá vína, tak se 
tu chvilku určitě zdržím a pochutnám.

5.  Ne ne, mám to trochu z ruky. Jsem ze Šardic, 
tak pojedu pak rovnou domů, bylo by to už moc 
kilometrů. Ráno jsem přijel na kole ze Šardic do 
Hustopečí  a musím se zase kolmo také vrátit.

Radek FLORIÁN, Brno
1.  Jedu s partií kamarádů, ti už to jedou po třetí, já 

letos teprve poprvé.
2.  Asi Vás teď moc nepotěším, ale trochu mě zkla-

mala cesta. Hlavně kolem Staroviček, protože 
jsem nečekal, že se pojede po polních cestách. 
Myslel jsem si, že tu jsou samé asfaltky. Ale tady 
okolo Pavlovic je to už v pohodě, tady se jelo 
bezvadně. Možná i trochu špatné značení, ale 
přiznám se, že jsem se na něj zas až tak pekelně 
nesoustředil, takže mi mohla některá značka tře-
ba i uniknout. Jinak ale OK :-)!

3.  Teď odtud jedeme, ale nebyli jsme ve sklípku, 
nějak jsme o tom nevěděli. Ochutnali jsme řadu 
vzorků, i růžové, to bylo opravdu výborné. Ško-
da, že nenabízeli větší spektrum, třeba i bílé. Ale 
jede se Krajem André, takže se pije André.

4. Určitě na Vrbici a zastávku ve Vinařství Horák. 
Ale abych řekl pravdu, tak já se nejvíc těším na 
to, až budu mít tu čtyřicítku kilometrů za sebou a 
to včetně vystřízlivění ;-)!

5. Asi ne, tlačí nás čas, jedeme zpět na kolech do 
Brna. Vlastně i ráno jsme dojeli na kolech, takže 
máme celou trasu ne 40kilometrovou, ale zhruba 
110 kiláků v nohách. To je celkem dost, co?

Za rozhovory poděkovala 
Karolína Bártová

Kraj André – kraj plný rozmanitostí. Někteří si jej 
užívají ze sedla kola, jiní v krojích. Třeba jako děti 

z velkopavlovického Sadováčku, které v rámci 
odpoledního kulturního programu roztančily 

a rozezpívaly hustopečské náměstí. 
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Náročný sportovní zážitek, umocněný neúnavně spalujícím sluncem, 
si nenechali ujít dospělí jedinci, ale také děti. Všechny čekal značně 

zvlněný terén ve formě neupravených stezek, u nás řečených „polňaček“, tedy 
příjezdových komunikací mezi vinicemi a poli. Na oplátku za heroický výkon se 
všem zúčastněným otevíraly během jízdy neskutečně nádherné a neobvyklé 
výhledy do krajiny a také se dověděli spousty zajímavého na pěti připravených 
zastávkách.

Na těchto místech byly pro účastníky akce připraveny informační panely o 
místním vinařství, zde pěstovaných odrůdách révy vinné, fauně, fl óře, historii 
a mnohé další. Zároveň tato stanoviště sloužila jako občerstvovací stanice, 
pro zájemce vinné i nevinné ☺!

Akce HOREM KOLEM DOLEM byla zahájena dne 4. července 2010 v 
11.00 hod. před velkopavlovickou radnicí a po zdolání náročné trasy končila v 
turistickém areálu Nad Zahradami s rozhlednou Slunečná. Možné bylo absol-
vovat dva okruhy. Ti zdatnější si naservírovali plnou porci o 25 kilometrech, 
menší jedlíci si vychutnali poloviční menu o 10 kilometrech.

Zdařilý cyklovýšlap byl zrealizován za podpory Vinařského fondu. Hlavním 
pořadatelem bylo občanské sdružení JPK ve spolupráci s Městem Velké Pav-
lovice.

Karolína Bártová

Zahájení prvního ročníku akce Horem kolem dolem 
před velkopavlovickou radnicí.

Porada nad mapkou cyklovýšlapu.

Že by kopeček?

Profi l trasy hovoří zcela jednoznačně – ačkoliv na jihu Moravy, 
pohybujeme se v horách! 

Horký nedělní den prvního a zároveň také prodlouženého prázdninového víkendu, patřil ve Velkých Pavlovicích 
pilotnímu ročníku naučně-společenského cyklovýšlapu s vtipným, především však neskonale výstižným názvem 
HOREM KOLEM DOLEM. Trasu po vinařských tratích v katastru města bylo nejvhodnější pokořit na horských 
kolech. Nedivte se, jsme přeci v Modrých Horách!
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Mosty 2010 – to je název přeshra-
ničního projektu města Senica na 
Záhoří a města Velké Pavlovice, 
jehož cílem je navázat nová přátel-
ství a poznat záhorský region. Sku-
pina mladých lidí ve věku mezi 18 
a 25 lety z Velkých Pavlovic srávila 
týden v Senici letos o prázdninách, 
od 31.7. do 6.8.. Dvou účastníků, 
Jendy Blažka a Lukáše Hicla, 
jsme se zeptali na jejich dojmy a 
zážitky:

S jakými představami jste 
na Slovensko odjížděli?

J. B.: Program pobytu jsme znali dopředu, 
takže jsme měli základní představu. Před-
stavovali jsme si s přítelkyní spíše takovou 
klasickou dovolenou, ale nakonec to bylo 
mnohem zajímavější a zábavnější.

L. H.: Znám ze školy projekty Erasmus, v 
rámci kterých se také uskutečňují výměn-
né pobyty. Představoval jsem si proto, že 
to bude super akce, i když jsem přesný 
program neznal. Prostě jsem se přihlásil, 
abych si takovou akci vyzkoušel. Taky jsem 
byl motivován svou účastí na závodech 
Dračích lodí na Senicku,  na Kunovské 
přehradě, kde  jsem pomáhal družstvu 
Velkých Pavlovic a kde jsme měli skvělé 
zážitky.

Splnily se tedy vaše představy?

L. H.: Já jsem byl hodně příjemně překva-
pený. Především tím, jaké jsme potkali lidi 
– zábavné, se stejným smyslem pro humor, 
perfektní partu, do které jsme bez problé-
mů zapadli. Myslím si, že mají podobnou 
mentalitu, jako my, možná jsme si lépe 
rozuměli s lidmi ze Záhoří, než s někým ze 
vzdálenějších koutů Čech a Moravy.

J. B.: Byl jsem rád, že program byl tak 
nabitý, že jsme ani nestíhali všechno. Že 
byl pobyt dokonce zajímavější, než jsme 
si původně představovali. Protože jsme z 
Pavlovic také jeli mladší a starší účastníci, 
tak jsme se vlastně poznali víc, nežby to 
třeba bylo doma. Hodně jsme toho viděli – 
Záhoří je pyšné především na Milana Ras-
tislava Štefánika. A taky jsme si vyzkouše-
li, jak vypadá ofi ciální společenská akce 
– když nás přijal primátor Města Senice.

Můžete si vzpomenout na nějaký mimo-
řádný zážitek?

J. B.: Já bych všem doporučil, aby si jeli 
vyzkoušet nadzemní lanovou dráhu Tarza-
nia ve Skalici. Samotné město Skalica je 

a prostě nás přibrali do party a chovali se 
k nám hrozně hezky a přátelsky. Taky se 
mi líbilo na Tanzánii a taky na zřícenině 
hradu Branč. Trochu mně to připomínalo 
Děvičky. Jo, a taky bylo bezva projet se na 
koních. Většina z nás to zkusila poprvé v 
životě.

Bylo při pobytu něco, 
co se vám nelíbilo?

L. H.: Na nic takového si nevzpomínám.

J. B.: To není o tom, co by se nelíbilo, ale 
teď zpátky si přejeme, abychom tam moh-
li být déle a zažít a vidět toho ještě víc.

Ještě se spolu někdy uvidíte? 
Přesvědčil vás projekt Mosty, 

abyste se na Záhoří někdy vrátili?

J. B.: Slovenští úřastníci projektu už v Pav-
lovicích byli. Takže počítáme zase s dalším 
výměnným pobytem u nich. Taky bych se 
tam rád vrátil třeba na soukromou dovole-
nou na Kunovské přehradě.

L. H.: Někteří kámoši ze Slovenska u nás 
byli v předhodovém týdnu, řada z nich pak 
v úterý na hody a přijeli také na hodky. 
Líbí se jim u nás a také máme řadu pěk-
ných zážitků z našeho města. Jistě taky z 
ochutnávání vína, ale to vůbec není to nej-
důležitější. A jak řekl Jenda, všichni počí-
táme s tím, že zase pojedeme na nějakou 
dobrou kulturní nebo sportovní akci do 
Senice.

Za rozhovor poděkovala 
Mgr. Dana Růžičková

moc hezké, ale absolvování lanové dráhy 
je skutečným adrenalinovým sportovním 
zážitkem. Musíte to zvládnout a můžete 
se spoléhat jenom sami na sebe a taky 
se podívat na svět z úplně jiné perspek-
tivy a nadhledu. Taky se mi moc líbilo na 
Kunovské přehradě, protože tady u nás by 
taková vodní plocha byla skvělá.

L. H.: Já musím znova říct, že pro mě 
největším zážitkem bylo setkání s novou 
partou lidí. Už jsem je chválil, ale oprav-
du jsou super. Znali se asi už z dřívějška 

Z jednoho z mnoha společných výletů po regionu Záhorie 
v okolí družebního města Senica.



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
4/2010

15

Co se píše o Juraji Kukurovi 
v internetových encyklopediích? 

Juraj Kukura se narodil 15. 3. 1947. Svoji 
kariéru odstartoval už jako student stavební 
průmyslovky, v roce 1966, kdy ho režisér 
Ivan Balaďa obsadil do jedné z hlavních úloh 
ve filmovém zpracovaní románu Tři kaštano-
vé koně.

Po ukončení průmyslovky úspěšně 
absolvoval i VŠMÚ, odbor herectví u Jozefa 
Budského, v roce 1973.

Začínal v Divadle na Korze, od roku 1971 
se stal členem divadelního souboru Nové 
scény a v roce 1976 přišel do uměleckého 
souboru činohry Slovenského národního 
divadla. Hostoval v mnichovském divadle 
Kammerspiele, později v Basileji, v Bonnu a v 
Deutsches Schauspielhaus v Hamburgu.

Patří mezi oblíbené divadelní i televizní 
herce slovenských i německých diváků.

Juraj Kukura autenticky…
...v poutavém rozhovoru 
Ing. Jaroslava Bendy Ph.D.

Juraj Kukura je pojem. Chlap, který se 
nemusí představovat. I kdyby nebyl Kukura, 
všimli byste si ho, jen co by vstoupil do míst-
nosti.

,,Fyzická nadstavba není rozhodující,”  říká 
překvapivě slavný herec, asi tím chtěl zřejmě 
říct, že u žen neboduje díky tomu, jak vypadá.

Využil jsem jeho pobytu na jižní Moravě a ve 
Velkých Pavlovicích a položil mu několik otázek 
pro Vás čtenáře Velkopavlovického zpravodaje.

Je jízda na kole jediným Vašim sportovním koníč-
kem?
JK: Velmi rád chodím pěšky do divadla a po měs-
tech, kde pobývám, a taky rád běhám. Na svých 
cestách po světě jsem běhal ve více než 50 zemích 
a rád vzpomínám na Copacabana, Manilu, Miami 
a Reykjavík. Musím Vám říci, že například v Ham-
burku, kde velmi často pobývám, je velmi pohodlné 
běhat a jezdit na kole i po městě, a to díky rozvi-
nuté síti stezek, oproti tomu v Bratislavě je to velmi 
nebezpečné, a proto jezdím na kole jen po dunajské 
hrázi, kde je jediná bezpečná cyklostezka. 

Co říkáte na kvalitu turistické infrastruktury z 
pohledu cykloturisty?
JK: Toto se  velmi těžko hodnotí, neboť jsem byl celou 
dobu pod vedením mého přítele Jaroslava Bendy, 
který mi nedal šanci jen pomyslet na změnu trasy, 
tedy až na výjimku při zastavení ve vinném stánku na 
břehu Nesytu. Ale přesto velice rád konstatuji, že při 
svých cestách jsem potkával velké množství spoko-
jených cyklistů a chodců, kteří mi dali zapomenout 
na všechen ten motorismus kolem nás. 

Jaké tradiční moravské jídlo Vám nejvíc chutná?
JK: Musím tady o sobě prozradit, že já sám jsem vel-
mi dobrý kuchař, ale pokud by byl některý z vašich 
čtenářů ochoten podělit se o recept své maminky na 
pravého moravského vrabce, kterého nadevšechno 
miluji, byl bych velice rád a pokud by k tomu přidal i 
recept na Vaše vynikající zelí, které vrabce zdobí jako 
šlehačka dort, tak by byla věc dokonalá, s knedlíkem 
si už poradím sám.

Měl jste příležitost ochutnat  moravská vína, chut-
nala Vám?
JK: Neumím si představit, že by bylo možno absol-
vovat 300 km na kole pod Jaroslavovým vedením a 
neochutnat moravské víno. Jsem velmi rád, že jsem 
tento zážitek mohl poskytnout také své manželce, 
ale co mne nejvíc těší, že jsem tento neopakovatelný 
zážitek zajistil i pro svého přítele, který, ač je Brňák, 
tak na takové akci byl poprvé a dlužno poznamenat, 

že byl velice spokojen ba přímo nadšen. Z bílých vín 
mi nejvíc zachutnala Pálava a Neburské a manželce 
Aurelius. 

Je něco, co Vás velmi mile překvapilo při vašem 
pobytu na jižní Moravě?
JK: Třebaže jsem na Moravě již v minulosti velmi 
často pracovně pobýval a můžu tedy říci, že zde 
nejsem nováčkem, rád se s Vámi podělím o několik 
zásadních dojmů z našeho pobytu ve Velkých Pav-
lovicích…
Toto městečko se 3000 obyvateli má dvě vynikající 
pekárny, které produkují nejen několik druhů fantas-
tických chlebů a pečiva, ale nekonečnou řadu slad-
kého pečiva a co mne nejvíc ohromilo, byla otvírací 
doba jedné z nich až do 22 hodin. V Bratislavě tako-
vou pekárnu nenajdete ani jednu, a to je taky důvo-
dem, že jsem ani po ujetí více jak 300 km neztratil 
ani deko na váze.
Co mne taky velmi ve Vašem městečku pod Sluneč-
nou zaujalo, byla skutečnost, že hodiny na radniční 
věži ukazují čas o 7 minut pozadu, ale to byla jediná 
vada na kráse Vašeho upraveného a udržovaného 
městečka, kéž by všechna města a obce v Čechách, 
na Moravě, Slovensku a na celém světě měla jen 
takové chyby.

Jsou pro Vás uplynulé dny, které  jste prožil s Vaší 
manželkou a přáteli na jižní Moravě tak příjemné, 
že jste rozhodnut Vaši návštěvu opakovat?
JK: Samozřejmě, že jsem rozhodnut, že se příští rok 
vrátím! Moje manželka Táňa to dostane příkazem. 
No a s Antonínem Nekvindou  a ostatními přáteli 
jsme slíbili, že návštěvu zopakujeme. Pevně věřím, 
že se nám to podaří, budeme-li  zdrávi a že zůsta-
neme přáteli. 

Děkuji za rozhovor a přeji všechno dobré! Na shle-
danou ve Velkých Pavlovicích!

Za rozhovor poděkoval Ing. Jaroslav Benda Ph.D.

Herec JURAJ KUKURA s přáteli
na toulkách po Modrých Horách ..............................

Léto budiž pochváleno a prázdniny zvlášť!
„Tak jistě uvažuje nejeden školák ba i student, který si užívá prázdnin s 
elixírem slunečních paprsků. A nejen oni.“

Krásy jižní Moravy a Mod-
rých Hor si pro letošní léto 
vybral i ředitel Divadla Aré-
na Juraj Kukura, který se v 
doprovodu své manželky Táni 
a přátel vydal za poznáváním 
krásy „vinorodé Moravy“ ze 
sedla svého kola. V momentě, 
kdy se vzácný host ocitnul ve 
Velkých Pavlovicích, již sti-
hl navštívit všechny památky 
Lednicko-valtického areálu a 
při té příležitosti strávil pří-
jemné chvíle na „Lesní samotě“ u manželů Lošťákových u Tří Grácii. 

Letošní léto Juraj Kukura, člen Rotary klubu Bratislava (www.rotary2240.org) prožil 
na Jižní Moravě v místech působení Rotary klubu Valtice – Břeclav ve společnosti své 
manželky a přátel.

Symbolickým vstupem do Modrých Hor byla návštěva velkopavlovického Turistického 
informačního centra spojená s krátkým odpočinkem.Slovenský herec Juraj Kukura s přítelem 

Ing. Jaroslavem Bendou Ph.D. 
na návštěvě našeho městečka.

Pohoda na dvorku místního Infocentra.
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Malá obec Heřmanice 
na Frýdlantsku vyhrála 

před čtyřmi lety titul nejúspěš-
nější vesnice roku Libereckého 
kraje a bronzovou příčku v Čes-
ku. Až do osudového okamžiku, 
který se odehrál o černé sobotě 
7. srpna 2010, se chlubila několi-
ka raritami od sklářského atelié-
ru světového věhlasu, přes výcvi-
kové středisko služební kynologie 
celní správy, až po čedičový lom. 
V tento den vsí protékající nená-
padný potůček Oleška změnil 
Heřmanice k nepoznání. Díky 
vytrvalým přívalovým dešťům se 
z něj stal mohutný dravý rozvod-
něný veletok způsobující hrozivou 
katastrofu.

Záplavová voda, která se vesnicí během srpnového víkendu neo-
hleduplně prohnala, si vzala naprosto a bez kompromisů vše, co se jí 
postavilo do cesty. Místním lidem zůstaly jen prázdné ruce a oči pro 
pláč. Po opadnutí všudypřítomného tekutého řídkého bahna se pustili 
do odklízení, se kterým jim solidárně pomáhali hasiči, ať už profesionál-
ní nebo dobrovolní, ze všech koutů celé republiky.

Jedním z nich byl také velkopavlovický dobrovolný hasič Jiří Skýpala, 
který byl vyslán právě do obce Heřmanice na Liberecku. Na místo dora-
zil v úterý dne 10. srpna 2010, do práce se aktivně zapojil den na to. Po 
zasedání krizového štábu byly hasičům i všem dobrovolníkům rozděleny 
úkoly a také potřebná technika. 

Hlavní pracovní náplní hasičů v postižených místech bylo odklízení 
popadaných stromů, tj. zpřístupňování cest a jiných pozemků. Hasiči 
však pomáhali nakonec se vším, co bylo právě třeba, dle aktuální situa-
ce. Reagovat bylo třeba zcela operativně, potřeba zakročit se tu měnila 
každou hodinou. 

Do zatopených oblastí v Čechách vyjel pomáhat nejen zástupce z 
Velkých Pavlovic, ale také z Bořetic, Kobylí, Hustopečí a Rakvic. Z každé 
jednotky vždy po jednom členu.

Pětice záchranářů z Břeclavska odcestovala vozem Ford velkopav-
lovické jednotky SDH, který byl navíc dovybaven především pilami - řetě-
zovou a rozbrušovací. Hasiči neopomněli vzít s sebou také elektrocent-
rálu, která může v zaplavených místech sloužit nejen pro ohřev vody.

Zurčící potůček Oleška se změnil v dravou řeku, 
ničil majetek i lidské osudy…

Jiří Skýpala - dobrovolný 
hasič z Velkých Pavlovic

Pana Jiřího Skýpalu jsme po návratu z Heřmanic 
požádali o rozhovor, se kterým rád souhlasil…

Jak jste dostal do Heřmanic?
JS: Ráno 10. srpna  2010 jsem obdržel telefonát ve kterém 
mi bylo sděleno, že se hledají dobrovolní hasiči, kteří by byli 
ochotni pomoci s odstraňováním následků povodní v sever-
ních Čechách. Nejprve jsem musel zařídit záležitosti týkají-
cí se mého zaměstnání a poté jsem se samozřejmě musel 
dohodnout i s rodinou.

Co říkala Vaše manželka na neplánované několikadenní 
odloučení od rodiny?
JS: Přesně řekla: “Co mám dělat, jestli chceš tak jeď, hlavně 
se vrať v pořádku.” 

Jak dlouho jste jeli na místo pomoci?
JS: Čtyři a půl hodiny. Ujeli jsme 410 km.

Jaké vybavení jste s sebou vezli?
JS: Požadavek zněl především, aby jsme měli s sebou moto-
rové pily na odstraňování stromů a také motorovou rozbru-
šovací pilu. Vzali jsme si však i elektrocentrálu, žebřík, lana, 
opasky a samozřejmě ochranné pomůcky včetně zásaho-
vých oděvů.

Jak Vás v místě přivítali?
JS: Nejprve nám předali každému láhev piva Svijany a také 
stan z Gumotexu. Ten byl perfektní. Jednalo se o velký nafu-
kovací stan a uvnitř byla lehátka. V noci jsme ve stanu spali 
a přes den sloužil jako ošetřovna.

Jaký byl ranní budíček?
JS: Vstávali jsme v 7.00 hodin. Dali jsme si nějakou lehkou 
snídani, doplnili vitamíny a minerály tabletami a šli praco-
vat.

V čem vlastně spočívala vaše činnost?
JS: Čistili jsme koryto a okolí potoka, který byl před povodní 
možná ještě menší než naše Trkmanka. Koryto bylo čištěno 
od spadlých a podemletých stromů a také od naplaveného 
odpadu. Toto jsme dělali od rána do večera tři dny.

Kolik Vás v obci Heřmanice zasahovalo?
JS: Naším autem nás tam jelo pět. Potom tam ještě byli klu-
ci z Vodní záchranné služby Pavlov, Armáda ČR, Policie ČR, 
Městská policie Liberec, HZS Liberec, Adra a další dobrovol-
ní hasiči, místní i z okolí.

Pomáhala Vám i nějaká těžká technika?
JS: Ano, byl tam vyprošťovací tank, traktory, bagry klasické 
i speciální, takzvaní pavouci, jeřáby a hromada nákladních 
vozidel.

Jak bylo zabezpečeno vaše zázemí?
JS: Jídlo jsme dostávali, vařili nám na celnici. Pravděpodob-
ně to byli zaměstnankyně z Obce. Také jsme třikrát dostali 
polévku od paní na jejíž pozemku jsme měli postavený stan. 
Co se týká sociálního zařízení, tak na záchod jsme chodili na 
přenosné toalety a byly tam také přenosné sprchy. Ty byly 
pěkné, čisté. Teplá voda tekla pořád.

Těšil jste se vůbec domů?
JS: Samozřejmě. Myslím si, že jsme odvedli kus práce. I když 
jsme večer byli vždy unaveni, taková ta opravdu velká únava 
na mne dolehla až po příjezdu domů.

Za rozhovor poděkoval Petr Hasil, SDH Velké Pavlovice
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Koncem června letošního roku vyrazili naši 
francouzští přátelé z družebního městečka 
Echenon na návštěvu České republiky. Pětičlen-
ná delegace včetně tlumočníka strávila podstat-
nou část svého pobytu na jižní Moravě, kde se 
velmi ráda zastavila i ve Velkých Pavlovicích, 
pozdravit se se svými dlouholetými přáteli.

Echenonští se rozhodli příští rok uspořádat 
vzpomínkovou výstavu, která bude odra-

zem dlouhé, téměř dvacetileté tradice vzájemné-
ho setkávání echenonských a velkopavlovických 
občanů.

Proto si echenonští velmi rádi odvezli z našeho 
městečka řadu propagačních materiálů, aby jimi 
mohli svou připravovanou expozici doplnit a tím 
představit ostatním, kteří se pravidelných výměn-
ných zájezdů prozatím nezúčastnili, jak to v nejjiž-
nějším vinorodém cípu srdce Evropy vypadá.

Přátelé se netajili tím, že se o dění ve Velkých 
Pavlovicích velmi aktivně zajímají a navzdory jazykové překážce téměř denně sledují naše webové stránky pod adresou www.velke-
pavlovice.cz. A opravdu, sami jsme si na vlastní kůži při posledním zájezdu echenonských do Velkých Pavlovic vyzkoušeli, že je jen 
tak něčím nepřekvapíme. Měli jsme v úmyslu pochlubit se s naší novou rozhlednou, ale francouzští hosté nás pěkně vypekli. Nejenže 
věděli, jak se jmenuje, ale také kde leží, kdy byla otevřená a pomalu také, kolik má schodů!

Karolína Bártová

VELKOPAVLOVICKÉ 
VINOBRANÍ
na obálce prestižního 
časopisu o cestovním ruchu 

Prestižní časopis TRAVEL IN THE CZECH REPUB-
LIC (Cestování po ČR) vychází pod hlavičkou deníku 
Mladá fronta Dnes a to každé dva měsíce. Zabývá se 
propagací cestovního ruchu v jednotlivých regionech 
naší vlasti. Prázdninové číslo 4/2010 bylo letos z pod-
statné části věnováno jižní Moravě, atraktivitám této 
oblasti a zároveň i pozvánkám na zde připravované 
akce. 

Již titulní stránka tohoto vydání zvala prokazatelně 
přímo k nám do Velkých Pavlovic, na slavnosti Vino-
braní. Obálku časopisu totiž ozdobil příjemný úsměv 
loňské první stárky Dominiky Hájkové. Velkopavlovic-
kému vinobraní roku 2010 byla věnována s lákavou 
pozvánkou celá polovina strany 80.

Časopis CZECH TRAVEL IN THE CZECH REPUBLIC 
je distribuován do všech Turistických informačních 
center po celé republice, na recepce hotelů, do restau-
rací a jiných míst zabývajících se podnikáním v cestov-
ním ruchu. Zajímavostí je, že je celá textová část zve-
řejněna nejen v mateřském českém jazyce, ale také v 
doslovné anglické jazykové mutaci.

Velkopavlovickou radnici navštívila
delegace z Echenonu

Výprava hostů z Echenonu za překvapením – rozhlednou Slunečná. 
Nakonec však byli překvapeni sami hostitelé. Echenonští věděli 

o naší novince naprosto vše!

Takové pozvánce jen málokdo odolá! 
Doufejme, že nám Dominika naláká na Vinobraní 

co nejvíce nových hostů.
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHOPRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO ...... ......
Jste senioři?

Dáváte přednost domovu 
před sociálním zařízením 
nebo domovem důchodců?

Činí vám práce v domácnosti 
stále větší potíže?

Potřebujete pomoc 
s osobní hygienou?

Nemůžete uvařit?

Potřebujete nakoupit, 
donést léky?

Potřebujete doprovodit 
k lékaři?

Pečovatelskou 
službu

nově poskytuje 
pracovnice 
v sociálních 

službách

DOBROMILA 
LATÝNOVÁ

Lidická 2, Velké Pavlovice
Informace podá osobně 

nebo na tel. 

603 766 747

Jedná se 
o poskytnutí péče:

* pomoc při zvládání péče 

o vlastní osobu, 

osobní hygiena

* nákupy, donáška léků, 

doprovod k lékaři, 

nutné pochůzky

* úklid domácnosti

* podání jídla

* aktivizační činnost

* další služby po dohodě

Před více než dvěma roky se na pomezí hodonínského a břeclavského okresu v Prušán-
kách usídlila zdravotní dopravní služba DONERA s.r.o., jejíž servis mohou od března 2010 
využívat pojištěnci všech v regionu zastoupených zdravotních pojišťoven. Využíváme této pří-
ležitosti k jejímu krátkému představení.

Počátkem  léta 2007 došlo k zásadním profesním přelomům v životech obou majitelů a 
zrodila se myšlenka spojení desetiletých zkušeností v oboru zdravotní dopravy s kapitálovým 
zázemím pro převzetí v té době již zanikající dopravní zdravotní služby ve Valticích, jejíž počátky 
sahají až do roku 1994.

Po základní dohodě s 
bývalým provozovatelem a 
převzetí stávajícího personálu 
jsme přikročili k doplnění věc-
ného vybavení o nadstandard-
ně vybavené sanitní vozidlo 
VW T4 s pohonem všech čtyř 
kol, klimatizací a střešní nad-
stavbou, dobře využitelné pro 
dálkové převozy a zdravotnic-
ké asistence.

Naší snahou bylo maxi-
málně urychlit proces převzetí 
služeb poskytovaných pacien-
tům v regionu. V drtivé většině 
se tehdy jednalo o pacienty 
navštěvující dialyzační středis-
ko, takže bylo nutné zabezpe-
čit jejich kontinuální transport tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich zdravotního stavu. Toto se 
nám podařilo v období změn beze zbytku dodržet a dostát všem závazkům z toho plynoucích.

Celý převod byl pečlivě připravován s ohledem na druh poskytované činnosti a vše probíha-
lo tak, aby pacienti pocítili tuto změnu pouze pozitivně – od samého počátku jsme hodlali nabí-
zet slušnost bez příplatku, vstřícnost a ochotu bez úplatku a úsměv zdarma. Cílem bylo navázat 
na úspěšný přístup bývalého provozovatele a dále rozvíjet kvalitu poskytovaných služeb. Nemé-
ně motivující byla snaha zachovat pracovní místa v době, kdy otázka zaměstnanosti v regionu 
začínala být citlivým tématem.

Ihned po zaregistrování společnosti DONERA s.r.o. jsme se zúčastnili nejbližšího výběrové-
ho řízení na Krajském úřadě v Brně, kde jsme v únoru 2008 uspěli a na základě toho s námi 
uzavřely smlouvy zdravotní pojišťovny mimo tuzemské největší. Tento fakt znamenal nastavení 
určitých mantinelů v dalším rozvoji naší činnosti, neboť bylo možné nabídnout služby pouze asi 
40% pacientů regionu.

Během let 2008 a 2009 jsme kromě rutinních převozů pacientů uskutečnili několik převozů 
pacientů ze zahraničí, např. z Itálie, Francie, Chorvatska, pravidelně ze Slovenska. Naše sanit-
ky byly k vidění na několika společenských akcích v regionu, pravidelně zdravotnicky zabez-
pečujeme silniční běh Velká Morava v Mikulčicích (ve spolupráci s VZP Hodonín), Rockfest ve 
Strážnici, hasičské závody včetně těch nejnáročnějších série TFA, participovali jsme i na GP 
silničních motocyklů v Brně. Pro letošní rok jsme se stali partnerem města Mikulov při zdravot-
ním zabezpečení společenských akcí, jako je např. Pálavské vinobraní.

Naše dlouhodobé motto, že totiž svým partnerům nenabízíme kvantitu, nýbrž kvalitu, se 
zúročilo v uzavření smluvního vztahu se zásadní zdravotní pojišťovnou na českém trhu, díky 
čemuž jsme mohli rozšířit náš vozový park o další sanitní vozidlo. Naším záměrem je především 
zlepšení dostupnosti a snížení čekací doby na převoz sanitkou obyvatel regionu Podluží a dal-
ších obcí lokalizovaných mezi okresními městy Břeclav a Hodonín.

U nás pracují jen lidé s dlouhodobými zkušenostmi, vždy však s novým stylem, který je 
nakloněn potřebám našich klientů. Přestože všem našim potenciálním klientům přejeme ze 
srdce především zdraví, jsou v životě situace, kdy se bez převozu sanitkou prostě neobejdete.

A právě v těchto chvílích jsme zde pro vás na bezplatné lince 800 500 999 k objednání 
převozu nebo jen pro konzultaci, a to 168 hodin týdně. Vše co nenajdete v tomto článku je 
on-line k nahlédnutí na www.donera.cz.

DONERA 
– sanitní služba v tom správném rytmu

i pro obyvatele Velkých Pavlovic

Sanitní vůz zdravotní dopravní služby
 DONERA, s. r. o. Prušánky.
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Z FARNOSTIZ FARNOSTI ......................................... .........................................

F arní kostel 
Nanebevzetí 

Panny Marie ve Vel-
kých Pavlovicích je 
kulturní památka. 
Během staletí prošel 
několika stavebními 
zásahy. Kostel byl 
postaven v letech 
1670 až 1680 v 
ranně barokním slo-
hu na pozůstatcích 
původního gotického 
kostela. V roce 1883 
byla vestavěna do 
severního průčelí věž 
krytá secesní hel-
micí a nad střechou 
presbytáře osazena 
věžka „sanktuska“.

Před 45 lety se 
uskutečnila gene-
rální oprava střechy 
kostela. Byly částeč-
ně vyměněny trámy, 
provedeno nové laťování. Střecha dostala 
novou krytinu. Oprava stála 48.500,- Kč, 
stát přispěl 14.500,- Kč. V roce 1965 
byly zjištěny trhliny v presbytáři a sakris-
tii. Nenáročné statické zajištění trhlin ve 
vítězném oblouku a klenbě presbytáře 
bylo staženo ocelovými nosníky brigád-
nicky. V roce 1966 se uskutečnilo opako-
vané stahování presbytáře svépomocí.

Další opravy střechy kostela byly pro-
vedeny v roce 1992. Opravu a chemické 
ošetření krovu věže a kostela, provedla 

fi rma OK PYRUS 
za 108.000,- Kč. V 
roce 1993 a 1994 
se uskutečnila cel-
ková generální opra-
va vnějšího pláště. 
Byla provedena 
nová měděná kry-
tina věže, měděné 
žlaby, svody, lemo-
vání, oplechování, 
přeložení a doplně-
ní krytiny bobrovky, 
oprava fasády s 
ochranným nátěrem 
a vnitřní výmalba. 
Celkové náklady 
na opravu činily 
1.600.000,- Kč. Z 
toho farnost zapla-
tila 554.000,- Kč. 
Zbytek uhradilo Měs-
to Velké Pavlovice.

Krytina bobrov-
ka, která pochází z 

roku 1964, vyžaduje soustavné opravy. 
Dokonce, když byla dokončena přístav-
ba a kostel byl vymalován, na několika 
místech zatékalo. Proto byla v roce 2007 
vypracována projektová dokumentace fi r-
mou OK PYRUS z Brna. Generální oprava 
střechy kostela se skládá z opravy dře-
věných konstrukcí krovu, výměny střešní 
krytiny a drobných zednických a klempíř-
ských prací. 

Loni ve výběrovém řízení byla vybrána 
fi rma Břetislav Kocián, Kojatice 63, Tře-

belovice. Celkové náklady na opravu činí 
2.926.176,-  Kč. Z toho máme dotaci z 
Ministerstva kultury z Havarijního fondu 
570.000,- Kč. Z Jihomoravského kraje 
375.000,- Kč. Od Města Velkých Pavlovic 
máme 350.000,- Kč. Zbytek musí Farnost 
uhradit z vlastních nákladů.

Finanční náklady na opravu mnoho-
násobně překračují naše fi nanční mož-
nosti. Proto se obracím na Vás s prosbou 
o fi nanční pomoc. 

Díky velkorysosti Vašich před-
ků byl kostel vybudován do dnešní 
podoby a bez Vaší pomoci by dneš-
ní projekt byl těžko realizován. 
Proto se obracíme na Vás s pros-
bou o pomoc. Buď můžete přispět 
na opravu každou první neděli v 
měsíci ve sbírce v kostele nebo 
můžete poslat libovolnou částku 
na účet u České spořitelny. Číslo 
účtu 1381746379/0800. 

Z dokončeného díla budete jistě 
všichni mít radost. Kostel je vždy domi-
nanta města a je dobré, když je opravený. 
Věřím, že budete moci říci: „Podívejte se, 
jak krásně jsme si opravili kostel!“

Vše dobré vyprošuje a za Vaši 
pomoc děkuje

Mgr. Petr Papoušek
administrátor farnosti

Příprava nových krovů na střechu 
kostela, provázená vůní dřeva ... Kontrolní den.

Neobvyklý pohled na velkopavlovický 
kostel zcela bez střechy.



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
4/2010

20

V pátek 3. září 2010 na zahájení Velko-
pavlovického vinobraní bude sloužena slavná 
mše svatá - poděkování za letošní úrodu a to
v 18.30 hod. v našem kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie. 

Mši svatou celebruje P. Mgr. Petr Košulič, 
novokněz, který pochází z Hustopečí. Nyní je 
kaplanem ve Velkém Meziříčí. Při mši svaté 
vystoupí místní schóla „Boží děcka“ pod vede-
ním Elišky Vomáčkové. 

V sobotu 4. září 2010 bude po celý den 
veřejnosti otevřen kostel Nanebevzetí Panny 
Marie. Také bude zpřístupněna věž kostela. 
Můžete se podívat na nový krov.

Všichni jsou co nejsrdečněji zváni!

Mgr. Petr Papoušek, administrátor farnosti

Vyrazili jsem již v 7 hodin ráno. Po ces-
tě jsme posnídali, pomodlili se a zazpíva-
li. Na Svatém Kopečku, než začala v 10 
hodin mše svatá řeholníků, jsme měli čas 
na zmrzlinu, nákup oplatků, obrázků, kříž-
ků i svící. Mše byla nádherná, všechny nás 
pozvedla na duchu. U obrazu Panny Marie 
jsme se poklonili a přednesli svá přání a 
tužby.

Po krátkém obědě jsme se vydali auto-
busem na cestu k městu Olomouc. Náš 
otec Petr Papoušek nás bezpečně prová-
zel tímto městem. Navštívili jsme kated-
rálu sv. Václava a zdejší kryptu. Pak jsme 
pokračovali do kaple sv. Jana Sarkandra 
(mučedník za zpovědní tajem-
ství), kde byla původně městská 
věznice - ta část, kde byl Jan Sar-
kandr vyslýchán útrpným prá-
vem. Dominantním prvkem zde 
je prostor uprostřed, kudy dopa-
dá světlo z lucerny kopule až do 
podzemí, kde je mučidlo - kolo se 
skřipcem a vedle je studna, kde 
vytryskla voda v době, kdy Jan 
umíral.

Dále jsme chtěli vejít do 
kostela Panny Marie Sněžné, 
ale zde bylo zavřeno. Nedaleko 
náměstí s Orlojem jsme navštívili 
chrám sv. Michaela archanděla, 
kde jsme zhlédli kromě obrazů, 
fresek a soch i modlitební sklep-
ní místo se skálou a jezírkem, 
rajskou zahradu a nové zvony, 
ke kterým je volný přístup a my 
měli to štěstí, že jsme tuto prohlídku zvo-
nů měli i s výkladem. Další byl chrám sv. 
Mořice, který měl i menší vstup, a to na 
vyhlídkovou věž. Šlo se dvojitým schodiš-
těm, kolem zvonů až nahoru. Schodů bylo 
nějak moc. Ale potom ten výhled na město 
a celé široké okolí stál za to.

Při rozchodu na Horním náměstí jsme 
se podívali na model centra města a veš-
li do kaple ve sloupu Nejsvětější trojice. 
Občerstvili jsme se, někteří jen tak pose-
děli na lavičkách a za zesilujících a zvět-
šujících se kapek deště jsme se vydali k 
autobusu. Moc hodný pan řidič už nám 
jel naproti. Naskákali jsme dovnitř a tradá 
dál.

Další a zároveň poslední zastávka 
byla v Dubu nad Moravou. Zde nás oče-
kával pan farář, původem z Polska. Uká-
zal nám nejen kostel, kde je obraz Panny 
Marie s žehnajícím děťátkem se sluncem 
a měsícem - symboly Panny Marie, který 
byl kdysi na lípě u cesty v polích, nádher-

né sochy a obrazy 
po stranách kostela, 
čtyři kaple v kostele, 
ale prošli jsme celou 
zrekonstruovanou 
budovou vedle kos-
tela tzv. Mariánská 
rezidence (budova 
proboštského farní-
ho úřadu), která má 
plno krásných pokojů 
s možností ubytování 
např. svatebních hos-
tů, kteří se veselili ve zdejších sklepních a 
přízemních místnostech k tomu určených.

Pan farář nám také ukázal výtvory pol-
ských obyvatel. Tato díla tam mezi sebou 
i soutěží. Jsou to konstrukce ze svařova-
ných želez, které dělají muži z vesnice 
a ženy se sejdou a z úrody dělají různé 
květy a copánky z navlékané pšenice, ječ-
menných klasů atd., a toto připevňují na 
konstrukci. Je to nádherné, ale opravdu 
časově náročné a pracné. Nakonec jsme 
unaveni usedli v místnosti mysliveckých 
trofejí pana faráře, který nás posilnil 
kávou, čajem i slivovicí.

Do autobusu jsme nastupovali u dvou 
kamenných soch andělíčků, kteří předsta-
vovali podzim a zimu a čekají na výměnu 
za další dva, a to jaro a léto.

Celodenní pouť byla ukončena modlit-
bou a zpěvem v autobusu. Domů jsme při-
jeli po 20 hodině unaveni, ale duchovně 
naplněni, občerstveni a posilněni.

Pavlína Hyclová

O letošním Velkopavlovickém 
vinobraní bude mimořádně 

zpřístupněna široké veřejnosti 
věž místního barokního kostela. 

Pouť na SVATÝ KOPEČEK u Olomouce
Letošní rok naše farnost zahájila první poutí 8. května 

2010 do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku 
u Olomouce. Jel plný autobus, jako vždy z Velkých Pavlovic, 
přes Němčičky a Horní Bojanovice, s osvědčeným řidičem pa-
nem Otáhalem z Kobylí.

Tichá modlitba v majestátných prostorách baziliky 
Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. 

Příjemná vycházka 
historickým jádrem města Olomouc. 

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ roku 2010VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ roku 2010
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KULTURA ..............................................KULTURA ..............................................
Dlouhodobá soutěž 

PRO FOTOGRAFY – AMATÉRY 
bez rozdílu věku

od 6. září do konce roku 2010

Městská knihovna 
Velké Pavlovice pod záštitou 

Města Velké Pavlovice vyhlašuje 
soutěž o nejhezčí fotografi i měsíce 

s libovolnou tématikou.

� Pokud se Vám povedlo vyfotografovat 
něco hezkého a chcete své fotky před-
stavit v nově vyhlášené soutěži o pěkné 
ceny, posílejte je kdykoliv od pondělí, 
6. září.

�� Fotky můžete poslat mailem na adresu 
knihovna@velke-pavlovice.cz, nebo je 
přineste na CD, DVD, MP3 či fl ash-dis-
ku do městské knihovny.

�� Začátkem každého dalšího měsíce 
vyhodnotíme doručené fotografi e a nej-
lepší fotku odměníme. Současně ji zve-
řejníme na webových stránkách města 
a otiskneme ve Zpravodaji města Velké 
Pavlovice. 

�� Každý měsíc bude v městské knihovně 
uspořádána výstava došlých fotografi í 
a společně se budeme těšit na krásný 
kulturní zážitek.

��Organizátoři soutěže by velmi přivítali, 
kdyby se do soutěžní přehlídky sešly 
také fotografi e mapující život ve Vel-
kých Pavlovicích, prostředí ve městě i 
jeho okolí.

�� Všechny Vaše případné dotazy Vám 
zodpoví knihovnice, Mgr. Dana Růžič-
ková, na telefonním čísle 519 428 149 
nebo 774 364 014.

Mgr. Dana Růžičková, 
MěK V. Pavlovice

První písemná zmínka o 
Velkých Pavlovicích pochází 
z roku 1252. V dokumentu 
se uvádí, že tehdejší majitel 
obce Pavlovice pan Boček 
z Obřan dává část vinné-
ho desátku cisterciáckému 
klášteru ve Žďáře. S fotoa-
parátem na rameni jsme se 
zvědavi vydali po stopě pana 
Bočka do Žďáru.

Cisterciánský klášter je 
významná historická stav-
ba. Klášter byl založen v 
roce 1251. U zrodu stav-
by stál nám dobře známý 
pan Boček z Obřan. Klášter 
svému účelu sloužil až do 
Josefínských reforem, tedy 
do roku 1784. Následně byl 
přeměněn na zámek.

Cesta za poznáním... 

Nádhera interiérů sakrálních staveb nám přímo brala dech…

Základní kámen cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou 
byl položen v roce 1252, stejný letopočet je od nepaměti spojován 

s první písemnou zmínkou o Velkých Pavlovicích. 

Největší rozmach klášter 
zaznamenal za řízení opata 
Václava Vejmuly v 18. stole-
tí. Nesmazatelnou stopu ve 
Žďáře zanechal významný 
architekt Jan Blažej Santini. 
S jeho jménem je spojen uni-
kátní barokní poutní kostel 
sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře. Tento stavební 
a historický skvost je zapsán 
do seznamu světového kul-
turního dědictví Unesco.

My jsme do Žďáru z Vel-
kých Pavlovic vinný desátek 
sice nepřivezli, ale přesto 
jsme si dovolili  odvézt plno 
dojmů a hezkých fotografi í.

Miroslav Grégr
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Praha, 19. 8. 2010 – Vystou-
pení a písně Presúzního sboru 
jsou neodmyslitelně spojeny s 
vínem, a proto také „muži z presú-

za“ nemohli chybět v programu 
slavnostního galavečera u 
příležitosti vyhlášení soutěže 

Vinař roku 2010 na Slovan-
ském ostrově v Paláci Žofín v Praze. 
V repertoáru písní tentokrát došlo k 
jedinečnému spojení žánrů, když spo-

lečně zpívali s vycházející mladou hvězdou opery 
Markétou Mátlovou.

Letní výstava v knihovně byla tentokrát připomínkou 
jedenácti ročníků výtvarných dílen, které organizuje pod 
záštitou Gymnázia ve Velkých Pavlovicích, Ing. Marie 
Šmídová, za dlouholeté spolupráce ředitele ZUŠ v Seni-
ci, pana Štefana Ortha. Letos například v rámci projek-
tu přeshraniční spolupráce se slovenskou Senicí „Cesty 
2010“. 

Návštěvníci knihovny se mohli podívat na fotografi e 
dokumentující každý rok konání výtvarných dílen, a pokud 
na fotkách našli své děti, zjistit, jak se na dílně pracovalo. 
Od 12. července do konce srpna výstavu vidělo celkem 
348 čtenářů a návštěvníků knihovny. 

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice MěK V. Pavlovice

První návštěvníci zajímavé výstavy mapující 
společné výtvarné dílny spřátelených měst 

Velké Pavlovice a Senica.

Prázdninová výstava 
v městské knihovně

Pražský Žofín rozezvučely moravské písně 
v podání velkopavlovických mužáků.

PRESÚZNÍ SBOR na Vinařovi roku v Prazena Vinařovi roku v Praze

V tomto roce se jednalo již o druhou cestu velko-
pavlovických zpěváků do našeho hlavního měs-

ta, protože již v měsíci dubnu rozezvučely originální písně 

sboru sály pražského výstaviště v rámci 
doprovodného programu Den vín z 
České republiky při mezinárodním 
veletrhu Víno a destiláty 2010. 

Členové Presúzního sboru 
z Velkých Pavlovic musí nyní 
intenzivně zkoušet, protože v 
jarních měsících příštího roku je 
čeká premiérová cesta do Francie, 
kam jsou pozváni na turné po Alsasku 
a závěrečné vystoupení v Evropském parlamentu ve 
Štrasburku. 

Martin Prokeš, Presúzní sbor Velké Pavlovice

Vycházející hvězda operní scény Markéta Mátlová 
co by zpěvačka Presúzního sboru.
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SPOLKY A KONÍČKY ............................SPOLKY A KONÍČKY ............................

Chovatel poštovních holubů z Velkých Pavlovic pan Jaroslav Bureš ml. 
se s námi podělil o radost z úspěchů jeho špičkového závodníka. 

Holub je z vlastního odchovu, narodil se v roce 2005 rodičům, kteří pocháze-
jí z belgických a německých linií a číslo jeho kroužku je CZ-05-0179-1546.

Již jako roční zvítězil v závodě z Chebu, což je vzdálenost 350 km. K dalším 
úspěchům patří 1. místo z německého Würzburgu - 520 km v roce 2008. Ve výčtu 
vynikajících umístění bychom mohli ještě pokračovat, ovšem fenomenálního vítěz-
ství dosáhl v letošním roce, kdy opět na trati z Chebu byl první z 32 000 soupeřů. V 
současné době je již  zařazen v chovném oddělení, aby předával svoje geny dalším 
generacím letců.

Jaroslav Bureš nám ukázal i směs 20 druhů zrnin, luskovin, olejnin a vitamí-
nových granulí, kterou jsou závodníci krmeni. Ve středu před závody, které bývají 
o víkendu, dostávají holubi přísadu jemně nakrájené cibule a česneku. Po návratu 
mají k dispozici iontový nápoj na rychlé doplnění energie, minerálů a vitamínů a 
poté speciální čaj s medem. 

Přejeme panu Burešovi i jeho dalším kolegům, aby jim holubi dobře létali a 
hlavně se v pořádku vraceli domů.

Ing. Zdeněk Karber

Jednou ze zastávek výletu po Moravě byl doslova a do písmene ráj na zemi – Přírodní ráj Horizont v Bystrovanech. 

Z DÁMSKÉHO KLUBU ...
pování (samozřejmě květinek) a vydatném 
občerstvení jsme ujížděly na další část 
našeho výletu.

Ani jsme se nenadály a už nás vítal 
mohutně se tyčící nad hlubokými jehlič-
natými lesy hrad Bouzov. Byl založen na 
počátku 14. století Búzem z Búzova. Až do 
r. 1696 byl majetkem mnoha různých čes-
kých a moravských rodů. Potom celé pan-
ství kupuje Řád německých rytířů až do r. 
1939, kdy byl svěřen společnosti Němec-
ké kulturní památky se sídlem v Berlíně. 
Po válce byl konfi skován.

Od roku 2000 podléhá Správě stát-
ních hradů, zámků a zahrad severní Mora-

vy. Z mohutného středověkého hradu vzni-
kalo postupně typické romantické sídlo s 
výrazným cimbuřím, tvary komínů, arkýři, 
střílnami… Prolíná se zde gotika s rene-
sancí. Hrad je krásně zařízen a vybaven. 
Dne 15. 7. 1999 byl prohlášen za národní 
kulturní památku.

Po zajímavé prohlídce hradu jsme 
unavené, ale plné zážitků nasedly do auto-
busu a ujížděly k domovu.

Již nyní se těšíme na další výlet, při 
kterém se nejen dobře pobavíme, ale také 
poznáváme krásné kouty naší milované 
Moravy.

Mgr. Alena Kocmánková

Na konci měsíce června 
uspořádal Dámský klub jed-
nodenní zájezd do Bystro-
van a na hrad Bouzov. Areál 
v Bystrovanech nás přivítal 
šumícím vodopádem, spous-
tou krásných květin a zajíma-
vými stromy a keři.

Přírodní ráj Horizont založili 
manželé Jarmila a Miroslav Kun-
stovi 22. 5. 2000. Věnovali ho 
všem dobrým lidem - tak je na-
psáno na uvítacím kameni.

Po prohlídce, horečném naku-

Chovatel-holubář Jaroslav Bureš 
se svým svěřencem rekordmanem.
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Poslední červen-
cový  týden byli 

velkopavlovičtí hasi-
či doslova na roztr-
hání. První ze série 
zásahů byl vyhlášen 
v pátek 23. červen-
ce 2010. V 17.26 
hodin odpoledne 
byl hlášen požár 
budovy na zkratce 
na Hustopeče. Jed-
notka SDH Velké 
Pavlovice vyjížděla 
vozidlem MAN CAS 
20 a vozidlem Tatra 
148. Zdolávání požá-
ru byly také přítomny 
jednotky z Hustope-
čí, Horních Bojanovic 
a Klobouk u Brna. 
Velká škoda pravděpodobně nevznikla, 
protože budova je již několik let poloroz-
bořená. 

Hned následující den, v sobotu 24. čer-
vence 2010, bylo zapotřebí pomoci hasičů 
na střeše velkopavlovického kostela. Na 
kostele byla prováděna rekonstrukce stře-
chy. Přestože byla střecha zakryta plach-
tami, po večerní bouřce začalo do kostela 
zatékat a bylo třeba odvrátit ještě větší 
zatečení stropů. 

Když byli hasiči na střeše kostela, 
museli vylévat nasbíranou dešťovou vodu 
z plachet. Čerpadlem to nebylo možné, 
plachta zvednout taky nešla a kbelíkem to 
bylo moc hluboko. Tak jej uvázali za lano a 
vodu tahali jako kdysi ze studny. Po docela 
náročném vylévání vody dospěli k závěru, 
že je potřeba udělat nějaké opatření proti 
větru. Plachta byla na okách zatížena PET 
lahvemi s vodou a přibita hřebíky přes 
latě.

V neděli 25. července 2010 se sje-
lo na hasičskou soutěž do Brumovic 17 
mužských a 6 ženských družstev. Přestože 
velkopavlovičtí hasiči zaběhli jeden ze 
svých nej časů, skončili až na 13. místě. 

Dále byli naši hasiči požádání Tělový-
chovnou jednotou Slavoj o průzkum kaná-
lu, který vede pod hřištěm. V kanále měla 
být překážka, která při velkých bouřkách 
zabraňovala hladkému průtoku vody. Trav-
natá plocha na hřišti se potom v místech, 
kde jsou šachty zvedala a hřiště opakova-
ně poškozovala. Ve čtvrtek 22. července 
2010 byla ve hřišti odkryta jedna z šachet, 
jenomže od této šachty byl viditelný před-
mět přibližně 20 metrů daleko a tak se jej 
nakonec nepodařilo vytáhnout.

Správce hřiště pak našel ještě jed-
nu šachtu. Tu v úterý 27. července 2010 
obnažil a nahlédnutím bylo zjištěno, že 
předmět je k této šachtě o něco blíže. 

Jihomoravský kraj poskytuje od roku 2003 dotace pro jednotky SDH. Kaž-
dý rok se daří Městu Velké Pavlovice dotaci úspěšně získat. V letošním roce 
poskytne Jihomoravský kraj jednotce SDH Velké Pavlovice 50 tisíc na nákup 
speciálního vysavače.

Vysavač je speciálně vyvinut pro použití jednotkami při zásazích. Vysává 200 l/min 
a pomocí vnitřního čerpadla ji automaticky odvedou až 9 m nad stroj nebo až 50 metrů 
od stroje. Vysavač lze tedy použít na odsání zbytku vody po čerpání velkými čerpadly. 
Například v obytných částech 
sklepa. 

Tento vysavač lze však 
použít i po hasebních pracech. 
V místnostech, kde se hasilo, 
může zůstat relativně málo 
vody. Třeba 500 litrů. S tako-
vým množstvím vody nelze nic 
jiného dělat, než setřít had-
rem. A nebo? Vysát právě spe-
ciálním vysavačem, což velmi 
ušetří čas. Pomůžeme také už 
tak zdrceným postiženým a v 
neposlední řadě rychlé vysátí 
urychlí vyschnutí zdiva či pod-
lah. 

Vysavač, který by měl být 
za dotaci zakoupen, nemá v okolí žádná jednotka SDH a pravděpodobně ani profesio-
nální.

“Nemáme v úmyslu z jednotky SDH Velké Pavlovice dělat úklidovou fi rmu, ale vždy, po 
jakémkoliv čerpání vody, odjíždí jednotka s pocitem špatně vykonané práce. Ve sklepech 
(někdy i obytných) zůstává při ploše 30 m² až 1 m³ vody, což znamená, že musí majitel 
naplnit 100 kbelíků smočeným hadrem.”

Petr Hasil, starosta SDH Velké Pavlovice

Být hasičem je vskutku rozmanitá činnost. 
Jednou jste dole, jednou nahoře – a to doslova.

PERNÝ TÝDENPERNÝ TÝDEN velkopavlovických hasičů

Nezbývalo nic jiného než se v izolačním 
obleku Sunit a s dýchacím přístrojem  
Dräger spustit do kanálu a kus betonové 
skruže vytáhnout. Jestli se jednalo o před-

mět, který mohl vodu v kanále brzdit se 
teprve ukáže.

Petr Hasil
starosta SDH Velké Pavlovice

Hasiči velmi často bojují nejen s ohněm, 
ale také s živlem zcela opačným – vodou. 
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Z mezinárodní soutěže vín Muvina 
2010, která se konala ve sloven-

ském Prešově, si moravští a čeští vinaři 
odvezli tři ze sedmi titulů Championa a 
neuvěřitelných 61 z celkových 152 zlatých 
medailí. Vína z České republiky tak výstavu 
Muvina 2010 doslova ovládla. Svá želízka 
v ohni zde měli i velkopavlovičtí vinaři, a 
ne zbytečně. Tři zlaté medaile zamířily i do 
Velkých Pavlovic. Vinium a.s. získalo zla-
to za Merlot pozdní sběr 2009, vinařství 
Halm za Ryzlink rýnský pozdní sběr 2008 
a  vinařství Mikulica za Veltlínské zelené 
výběr z hroznů 2009.

Za fi nanční podpo-
ry Vinařského fondu 
a organizačního zajiš-
tění Národního vinař-
ského centra vyslali 
moravští a čeští vinaři 
na soutěž rekordních 
219 vzorků, z nichž 
téměř třetina dosáhla 
na nějaké významné 
ocenění. Titul Cham-
pion, nejvyšší ocenění 
soutěže, získala fi rma 
Templářské sklepy 
Čejkovice za sekt Sang 
Real sekt rosé demi 
sec classique, Jan 

L etošní rok je pro morav-
ská a česká vína na me-

zinárodních soutěžích mimořád-
ně úspěšný. Nejnověji zaujala na 
jubilejním 30. ročníku prestižní 
International Wine Competion 
(IWC) v San Franciscu, kde se 
jim podařilo získat 77 medailí ze 
106 zaslaných vzorků. 

Letos hodnotily odborné komi-
se International Wine Competion 
3 897 vzorků vín od 1 290 vinařů 
ze 27 zemí celého světa. V silné 
konkurenci se moravským vínům 
podařilo získat 3 velké zlaté (Dou-
ble Gold*), 3 zlaté, 32 stříbrných a 39 
bronzových medailí.

„Kvalita vín na velkých mezinárod-
ních soutěžích je rok od roku vyšší. O to 
cennější je pak skutečnost, že se nám na 
IWC podařilo získat oproti loňsku více než 
dvojnásobek medailí. Jestli snad ještě loni 
někdo ve světě o prvotřídnosti našich vín 

Na návštěvě ve vinném sklípku ...
Muvina Prešov 2010

Tři zlaté kovy Tři zlaté kovy zamízamířily do Velkých Pavlovicřily do Velkých Pavlovic

Náročného bodování nekonečné řady 219 vinných vzorků 
se zúčastnil také vinař Oldřich Drápal z Velkých Pavlovic.

Čech z Tvrdonic za Sauvignon ledové víno 
2009 a Vinařství Kovacs za Chardonnay 
výběr z hroznů 2009. 

„Tento rok naše vína na Slovensku 
skutečně excelovala. Dle hodnocení poro-
ty složené ze zástupců celé Evropy jsme 
zde jako celek nenašli konkurenci, čímž 
se opravdu nemůže pochlubit každý,“ 
komentuje vynikající výsledky morav-
ských vín Marek Babisz, hlavní sommelier 
Národního vinařského centra.

Dále moravští vinaři získali čtyři z dva-
nácti velkých zlatých medailí, a to Vinné 

sklepy Lechovice za Chardonnay pozdní 
sběr 2008, Rajhradské klášterní za Müller 
Thurgau pozdní sběr sur lie 2009, Richard 
Tichý z Hrušek za Pálavu výběr z hroznů 
2008 a poslední velká zlatá medaile byla 
udělena již zmíněnému Chardonnay z 
Vinařství Kovacs.

Kromě titulů Champion a velkých zla-
tých medailí si i ostatní moravská a česká 
vína vedla skvěle. Naši vinaři si z Prešova 
vezou celkem 57 zlatých a navrch 73 čest-
ných stříbrných medailí. Česká republika 
se tak stala nejúspěšnější zemí jak ve 
všech oceněních, tak i v celkovém počtu 
medailí.

Do soutěže zaslali své vzorky kromě 
našich zástupců také vinaři z Argentiny, 
Portugalska, Itálie, Německa, Španělska, 
Bulharska, Maďarska, Slovinska a Sloven-
ska (celkem z 16 zemí), ale nikdo z nich 
se neprezentoval víny s tak vysokou a 
vyváženou kvalitou. 

Soutěži Muvina byl přidělen patronát 
O.I.V. – mezinárodní organizace pro révu 
a víno – což ji řadí mezi prestižní světové 
soutěže vín, jakými jsou Vinalies Interna-
tionales Paris nebo Sélections Mondiales 
des Vins Canada.

Zdroj: NVC, Omnimedia, 
zpracovala Věra Procingerová

pochyboval, letošní výsledky jsou zcela 
výmluvné,“ komentoval další významný 
úspěch našich vín a vinařů Pavel Krška, 
ředitel Národního vinařského centra.

Za pozornost stojí také čtrnáct medai-
lí pro naše červená vína, což zvláště na 
americkém kontinentě potvrzuje jejich 
rostoucí kvalitu. Na tři ocenění dosáhla 

také stále populárnější moravská rosé.
IWC San Francisco je považováno za 

vstupní bránu na trh s vínem na americ-
kém kontinentě a zároveň bývá označová-
no jako nejuznávanější mezinárodní vinař-
ská soutěž na území USA. 

Velkopavlovičtí vinaři si ze San Fran-
ciska přivezli 7 medailí. Vinařství Lacina 
získalo stříbrnou medailí na Veltlínské 
zelené 2009, dvě stříbrné medaile si 
přiváží i vinařství V&M Zborovský za 
vína Rulandské bílé výběr z hroznů 2009 
a Muškát Ottonel, pozdní sběr 2009 a 
Vinařství Pavlovín, spol. s.r.o. dostalo na  
Cuvée Pinot gris and Chardonnay 2008 
stříbrnou medaili a na Sauvignon, výběr 
z bobulí 2008 bronzovou medaili. Další 
dvě bronzové medaile patří Vinařství 
Baloun za Děvín, výběr z hroznů 2009 a 
Müller Thurgau, pozdní sběr 2009. Oce-
něným vinařstvím blahopřejeme!

Zdroj: NVC, Omnimedia, 
zpracovala Věra Procingerová

IWC San Francisco 2010
Sedm medailí pro velkopavlovické vinaře

Příprava vzorků vín do prestižní soutěže IWC San 
Francisco 2010, kde měla hned několik svých 
želízek v ohni také velkopavlovická vinařství.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ .................OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ .................

PŘI  NÁVŠTĚVĚ  ZJISTÍTE,  ŽE …

Štambachrův sklep je jedním z 
posledních vinných sklepů ve městě, kte-
rý je ještě relativně v původním stavu. 
Ve sklepě najdeme starobylý dřevěný 
strop, věky zčernalý. Narazíme zde i na 
další velkopavlovskou raritu – původní 
dřevěný lis na víno ve funkčním stavu. 
Je na něm uveden letopočet 1859. 

Není to však jediná datace, kterou 
v lisovně najdeme. Na zděném sloupu, 
který podpírá strop nad hlavou, je vyry-
tý letopočet 1809. Že by rok založení 
lisovny? Potom by měla lisovna v roce 
2010 oslavit úctyhodných 201 let od své-
ho vzniku.

Samotný vinný sklep nacházející se 
pod lisovnou, je prý ještě mnohem star-
ší. Nachází se 7 metrů po úrovní terénu. 
Zcela určitě jsou zde ideální podmínky 
pro zrání a skladování vína. V nedávné 
minulosti však podoba sklepa dozna-
la značných změn. To když byl sklípek 
zaplaven zeminou z výkopů v obci pro-
váděného kanalizačního řadu. I po vykli-
zení sklepa se zemina v jeho zadní části 
stále sypala, takže se rodina rozhodla 
zastavit sklep zdí a zamezit tak dalšímu 
sesypání stěn. Sklep se tak z původních 
23 metrů významně zkrátil.

I lisovna zůstala v původním stavu. 
Prošla jen nutnými opravami zamě-
řenými na statiku. V lisovně bývala 
původně hliněná podlaha. Zde je na mís-
tě vyjádřit obdiv všem dřívějším uživa-
telům sklepa, protože každý z nás si 
dovede představit tu klouzačku, pokud 
na hliněnou podlahu něco vylijete. A teď 
si uvědomme, že se v tomto sklepě rok 
co rok dělalo vinobraní, hrozny se zde 
měnily ve zlatavý vinný mok a k tomu 
je potřeba velké množství vody… Před 15 
lety se rodina rozhodla tuto věc změnit 
a lisovna dostala podlahu betonovou. 
V pozvolném vchodu do sklípku byly 
vybudovány schody.

Jak již bylo řečeno, vinaření přechá-
zí v rodině Štambachrových z generace 
na generaci. Po Františku Štambachrovi 
převzala tradici jeho dcera, ale dnes se 
vinaření opět věnuje muž, její syn Marek 

Suský. Původní vinohrad míval rozlohu 
kolem 2 hektarů, dnes je jeho výměra již 
menší.

Vedle sklepu Štambachrových je 
další sklípek, který patří rodině Krejči-
říkových. Pravděpodobně je tento sklep 
přibližně stejně starý jako sklep Štam-
bachrových. Děda současného majite-
le vykládal, že za války se ve sklepích 
schovávaly obě rodiny a sklepy měly být 
navzájem propojeny. Sklep Krejčiříko-
vých nemá však dřevěný strop, ale už cih-
lovou klenbu. Cihlové klenby najdeme i v 
ostatních pavlovských sklepech, kterých 
je ve městě mnoho. Většina však už byla 
zmodernizována, pozbyla svůj starobylý 
ráz.

Podmínky v pavlovské vinařské 
oblasti jsou nakloněny pěstování přede-
vším červeného vína – tradičnímu Mod-

rému Portugalu, Frankovce a dalším. Z 
bílých vín se tu daří Veltlínskému zele-
nému. V současné době se pěstují i nové, 
moderní odrůdy – Cabernet Moravia, 
Rulandské bílé a jiné.

Jak jsem se později dozvěděla na rad-
nici, ještě starší, než Štambachrův sklep, 
může být další velkopavlovický sklípek, 
který se nachází v ulici Staré. Majitelé 
tohoto sklepa však ve Velkých Pavlovi-
cích nežijí a vinařskou tradici neudržují. 
Sklep není zpřístupněn veřejnosti a je 
celoročně uzavřen. Více se o něm neví. 
Snad už jen nějaký starší pamětník, který 
jej někdy navštívil, by mohl domněnku o 
jeho stáří potvrdit.

Z vyprávění 
rodiny Štambachrových 

zpracovala Gita Kalvodová

Jistě si mnozí z vás položí otázku, od-
kud se vzal název Habánské sklepy a 

kdo to vlastně byli Habáni? Zde je zkrá-
cená verze.

STŘÍPKY HISTORICKÝCH FAKTŮ …
Habáni byla sekta německých křtěnců nebo-
li anabaptistů, založená roku 1521. Žili ve 
společných domech tzv. haushabenech a 
křtili zásadně až dospělé, čímž se dostávali 
do sporu s církví katolickou i reformační.
Přišli ze Švýcarska a na Moravě žili až do 
období Bílé Hory. Pak se přesunuli na slo-
venské území a odtud do Spojených států 
amerických, kde se nazývají Amish. Žijí hlav-
ně v Pensylvánii. Na jižní Moravu se Habáni 
dostali díky pozvání Lihharta z Lichtenštejna, 

a to nejprve na mikulovské panství a později dále. Jižní Morava se pro ně stala koncem 
16. století zaslíbenou zemí.
Sami se nazývali Huterovi bratři podle svého představeného Jakoba Huttera, ale na Mora-
vě jsou častěji nazýváni Habány (zkomolením německého haus haben – mít dům). Byli to 
mírumilovní a pokrokově smýšlející lidé, kteří si na Moravě brzy získali respekt jako zruční 
řemeslníci, výborní stavitelé a zejména jako vynikající vinaři.

CO ČAS VZAL …CO ČAS VZAL … Velkopavlovické sklepy
Jeden z nejstarších vinných sklepů ve Velkých Pavlovicích patří rodině Štambachrových. 

Který předek jej založil, si však dnes již nikdo nepamatuje. Snad by se o tom našla zmínka ve 
starých kronikách. Sklípek se nachází v trati Údolí.

Jedním z předchozích majitelů, děda toho současného, byl František Štambachr, rovněž 
dřívější pavlovský starosta. Pamětní desku s jeho jménem najdeme na zdi pavlovské radnice. 
I on převzal sklep po svém otci a stejně tak to bylo po mnohé generace před ním. 

HABÁNSKÉ SKLEPY 
na pavlovském katastru

Jeden z mála dochovaných a udržova-
ných habánských sklepů ve Velkých 
Pavlovicích vlastní rodina Lacinova 

– Vinařství Lacina.
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Zakládali vinice, budovali sklepy a 
zavedli na tehdejší dobu pokrokové 
způsoby ošetřování vinic. Každý člen 
komunity měl své zaměstnání a ve 
vinařství to byli kopáči vína, sklepníci, 
ale také vinopalníci. Jako výborní sta-
vitelé postavili mnoho vinných habán-
ských sklepů (na Moravě od roku 
1614). Mnoho z nich se zachovalo do 
dnešní doby. V jednom z největších 
habánských sklepů v sousedních Vel-
kých Bílovicích dnes sídlí a víno vyrábí 
společnost stejného názvu „Habánské 
sklepy“.
Čas pokročil o čtyři století. Habáni již 
dávno odešli, ale to podstatné z jejich 
doby v habánských sklepích přetrvalo 
- houževnatost a pracovitost našich 
vinařů, úcta k půdě a révě i pečlivý 
dohled nad každou fází výroby vína. 
Díky tomuto dědictví vznikají i dnes v 
habánských sklepích unikátní vína s 
neopakovatelným charakterem. Vína, 
která mají duši, stejně jako před čtyř-
mi stoletími.

Mgr. Alena Kocmánková

Josef a Stanislav Kocmánkovi byli brat-
ři. Stanislav měl hospodu jak bylo v článku 
uvedeno na čísle 187 naproti sokolovny. 
Můj děda Josef si pronajal Tovární hosti-
nec na čísle 390 v roce 1920. Dříve pra-
coval ve velkostatku v mlékárně, kde vedl 

výrobu velmi dobrých sýrů, které se vozily 
z Velkých Pavlovic k prodeji do Vídně.

Tovární hostinec byl velký. V prvním 
patře byly hostinské pokoje, kde byli uby-
továni úředníci z cukrovaru a 1 – 2 pokoje 
byly volné pro případné hosty. V hostinci 

se také vařilo. Vaření se ujala moje babič-
ka Anežka Kocmánková, která byla velmi 
dobrá kuchařka a její kuchyně byla velmi 
chválená. Své zkušenosti k vaření získala 
jednak jako služebná a kuchařka ve Vídni 
a pak také jako pomocná kuchařka na vel-
kopavlovickém zámku u Kassnerů. 

Tam se setkala s úpravou všech mož-
nách druhů pokrmů, počínaje zvěřinou až 
po delikátní úravy mas, ryb, raků, hlemýž-
ďů a také výborných moučníků. (Vždy 
říkávala, že když vařili hlemýždě přišla 
milostpaní do kuchyně, vzala ulitu s při-
pravenými hlemýždi, vysrkla obsah a řek-
la: „Das ist etvas gutes“.) Do hostince se 
k ní chodilo stravovat okolo 30 strávníků 
denně. Byli to úředníci a vedení cukrovaru 
a statku.

Dědeček se věnoval vedení hostince a 
výčepu. Byl velmi hodný, se vším si věděl 
rady a měl přirozenou autoritu.

V hostinci bylo také kasino, kde se 
scházeli vždy v neděli k odpolednímu 
dýchánku místní obyvatelé. Byly tam 
kulečníkové stoly, vařila se káva a k posle-
chu jim někdy hrávaly na kytaru a mando-
línu děvčata Stikarovských. 

K hostinci patřily i dvě kuželny, kam 
chodili hosté hrát kuželky. A to už musely 
pomáhat i dědečkovy děti. Stavět kuželky 
a posílat zpět koule hostům na hraní. U 
hostince byla velká zahrada sahající až 
k rybníku. V zahradě se konávaly hody a 
několikrát také „Benátská noc“. To byly 
okolní stromy vyzdobeny lampiony, u ryb-
níka byl parket taky zdobený lampiony a 
po rybníce se jezdilo na osvětlených lodič-
kách. 

Rybník sloužil i k výrobě ledu. Vždy v 
zimě, když byl rybník zamrzlý, se ledovalo. 
To se svážely kusy ledu koňmi na voze do 
dvou ledoven, aby bylo v létě čím chladit 
pivo.

Takový provoz jistě dal mnoho práce. 
Děda s babičkou měli pět dětí, tři syny a 
dvě dcery. Chlapci jak dorůstali pomáhali 
ve výčepu a děvčata při úklidu a v kuchyni. 
(Dědečkova dcera, moje teta Hejlová mně 
vyprávěla, jak se nadřela než rýžákem 
vydrhla všechny podlahy.) Jako pomocnici 
měli ještě paní Terku Hanzlíkovou, která 
pomáhala v kuchyni a taky s výchovou 
dětí, když byly ještě malé.

Děda byl také velmi dobrým vinařem. 
Byl ve spojení s panem Horňanským, byl 
také členem komise hostinských, kteří 
hodnotili kvalitu vín a oceňovali vína do 
hotelů, vináren a restaurací. O jeho zna-
lostech v oblasti vinařství svědčí i diplomy 
z vinařských výstav té doby.

V době krize se jim už tak nedařilo. 
Ubylo hostů, protože mnoho jich ztratilo 
práci, někteří chodili do hostince na dluh, 
děda vážně onemocněl astmatem a v 
zakouřených místnostech nemohl být. A 
tak v roce 1938 po 18 letech s tímto pod-
nikáním skončili a z továrního hostince 
odešli. 

Marie Dobrovolná, vnučka

Především interiéry dýchají tajemnem 
a kouzlem dob dávno minulých, 
usazených jako hluboká patina 
na lahvích lahodného archívu…

TOVÁRNÍ HOSTINEC,

V minulém čísle velkopavlovického zpravodaje mě zaujal článek o velko-
pavlovických hospodách a restauracích. Je zde zmínka i o mém dědovi Josefu 
Kocmánkovi, který byl hostinský ve Velkých Pavlovicích. Dovolte mi proto trochu 
vzpomínek, jak jsem je slyšela vyprávět od mého dědy, babičky a rodičů o tomto 
jejich úseku života.

Tovární hostinec za dob hostinského Josefa Kocmánka.

jak jsem o něm slýchávala
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František Štefka se narodil dne 
12. 8. 1910 ve Velkých Pavlovicích. Na 
jeho rozhodnutí studovat ovocnicko-vinař-
skou školu ve Valticích měl vliv jeho učitel 
Alois Horňanský.

Do Výzkumného ústavu v Brně do 
funkce laborant-asistent nastoupil, co by 
absolvent valtické odborné školy. Otevřel 
se mu nový svět – svět vynikajících odbor-
níků a vědeckých pracovníků. Jeho spo-
lupracovníkem byl i Miroslav Vávra, poz-
ději profesor Vysoké školy zemědělské, 
Zahradnické katedry v Lednici a redaktor 
časopisu Vinohrad.

Zvláště dobré vztahy a spolupráci 
udržoval s Doc. Ing. Dr. Josefem Blahou, 
který rovněž určité období působil ve 
Vinařsko-ovocnické sekci pod vedením Dr. 
Ing. Karla Neorala.

Výzkumnou činnost ve prospěch 
moravského vinařství přerušila II. světová 
válka. Doc. Dr. Neoral byl zatčen gesta-
pem ihned po uzavření vysokých škol dne 
17. listopadu 1939. Byl vězněn v koncen-
tračním táboře a na následky vězení v lis-
topadu roku 1945 zemřel.

František Štefka byl v letech 1944-45 
totálně nasazen v brněnské Zbrojovce. Po 
skončení války se vrátil k původní práci 
ve výzkumu. V letech 1951-53 absolvoval 
jako mimořádný posluchač III. a IV. roční-
ku vysoké školy přednášky pro vinařský 
obor. Svoje výzkumné poznatky a výsled-
ky spolupráce s Doc. Blahou publikoval v 
časopise Potravinářský průmysl v odbor-
né práci „Chemické složení moravských 
meruněk“ a ve Sborníku Československé 

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

Ačkoliv bývá běžně úterý dnem zcela obyčejným a všedním, pro letošní před-
školáčky a jejich rodiny bylo úterý s datem 22. června 2010 dnem nejen sváteč-
ním, ale také významným a dalo by se říci, že i zlomovým životním okamžikem. 
Šestileté děti, které v tomto období právě končily s docházkou do mateřské školy, 
byly starostou města Velké Pavlovice Ing. Pavlem Procházkou pasováni do řad 
právoplatných školáků – žáků 1. třídy ZŠ.

Před 100 lety se narodil  František Štefka

František Štefka, odborný pracovník
 Šlechtitelské stanice vinařské

 ve Velkých Pavlovicích, 
provádí umělé opylování.

akademie zemědělských 
věd v odborné práci „Zhod-
nocení výsledků individuelní 
selekce vinné révy.“

Reorganizace výzkum-
ných pracovišť v roce 1956 
mu přinesla řadu problémů 
a starostí. Musel opustit své 
město. Protože se ve Šlech-
titelské stanici vinařské ve 
Velkých Pavlovicích, ani v 
okolí volné pracovní místo 
odpovídající jeho kvalifi kaci 
nenašlo, rozhodl se praco-
vat manuelně. Pracoval ve 
Šlechtitelské stanici vinař-
ské, kde v důsledku vážné-
ho kloubního onemocnění 
byl začátkem roku 1958 zařazen do funk-
ce agronoma. V tomto období se podílel 
na křížení nových odrůd, které vyžadovalo 
značnou trpělivost a zručnost. Při křížení 
spolupracoval s Ing. Josefem Veverkou. 
Staral se o semenáčky a prováděl výbě-
ry vhodných kříženců.  V roce 1960 Ing. 
Veverka převezl křížence do Šlechtitelské 
stanice v Perné, kam byl přeložen.

František Štefka vykonal mnoho 
záslužné práce při zácviku mladých pra-
covnic stanice při křížení vinné révy. 
Ochotně jim předával své zkušenosti. 
Zručná byla zejména Marta Krčmařová, 
která se podílela na opylování vinné révy 
od roku 1952.

Vznik nové odrůdy, než se z křížence 
stane uznaná a povolená odrůda, je mno-
haletou prací. Je výsledkem nejen práce 

šlechtitele, ale celého kolektivu spolupra-
covníků, kteří se svou prací podílí na tvor-
bě nové odrůdy.

František Štefka se v roce 1960 vrátil 
jako samostatný chemik do nově zřízené 
laboratoře ve Šlechtitelské stanici vinař-
ské ve Velkých Pavlovicích, kde pracoval 
až do odchodu do důchodu, který strávil 
ve svém vinohradě. Často ho navštěvoval 
Dr. Blaha a při velkopavlovické Frankovce 
společně vzpomínali na prožitá léta.

František Štefka zemřel dne 28. 7. 
1989 ve věku 79 let. Jeho práce byla oce-
něna při 100. Výročí založení Šlechtitelské 
stanice vinařské v roce 2001 ve sborníku 
„Setkání šlechtitelů“, kde je uveden mezi 
osobnostmi, které se zasloužily o dobré 
výsledky stanice v uplynulých 100 letech.

Ing. František Kostrhun

Ke zlepšení situace v našem vinařství po I. světové vál-
ce přispěla i práce našich výzkumných ústavů. Jedním z 
nich byl i Zemský výzkumný ústav zemědělský v Brně. V 
kolektivu pracovníků ústavu pod vedením Doc. Ing. Dr. 
Karla Neorala pracoval i velkopavlovický rodák pan 
František Štefka, který zastával funkci laboranta.

Malí předškoláci byli 
PASOVÁNI DO ŘAD ŠKOLÁKŮ

Krásného odpoledne se zúčastnilo 
všech devětadvacet předškoláků, 

jejich rodiče, sourozenci, paní učitelky z 
mateřské školy, pan starosta, paní matri-
kářka a své budoucí žáčky přišel pozdravit 
i ředitel místní základní školy. 
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Z předškoláků prvňáči aneb rovnýma nohama do moře vědění! 
Vyplouváme 1. září 2010 v ranních hodinách. 

Rámus, křik, výskání, hlasitý 
zpěv a stoly prohýbající se pod 

dobrůtkami jako o lukulských hodech ve 
školce? Ano, když se blíží prázdniny a je 
třeba se řádně rozloučit s předškoláky, 
tak je téměř vše dovoleno. Přesně tak se 
dělo ve velkopavlovické mateřince celý 
poslední týden školního roku 2009-2010, 
kdy si děti společně se svými paními uči-
telkami udělaly „poslední zvonění“. 

Třídy Berušek, Koťátek a Sluníček 
vůbec nedbaly, že je tento rituál doménou 
maturantů a stejně jako o řádku let starší 
kolegové se převlékly do legračních kostý-
mů a vydaly se na obchůzku. Navštívily se 
navzájem, zavítaly do kuchyně poděkovat za 

Scénář slav-
ností chvíle se nesl 
doslovně na moř-
ských vlnách. Děti 
měly totiž své tablo 
ve tvaru zaoceán-
ského parníku, kte-
rý je měl pomyslně 
převézt z bezpečné-
ho bezstarostného 
břehu mateřinky 
do základní školy, 
kde se již od letoš-
ního 1. září ponoří 
do moře nekoneč-
ného objevování 
nových věcí, učení a 
vědění. Dětem bylo 
popřáno, aby v tom-
to kouzelném přísta-
vu poznání pevně 
zakotvily a byly zde 
šťastné.

Jako památku 
na nádherné chvíle 
strávené v mateřin-
ce dostaly děti od paní učitelek knihu s pří-
značným názvem „Příběhy ze školy a jiná 
dobrodružství“. Poté byly starostou města 
odekorování stužkou, čímž se staly právo-
platnými žáky. 

Dětem se tímto ceremoniálem naskyt-
la první životní příležitost „chovat se jako 
dospělí“. Podali si ruku s paními učitelkami a 
také se starostou, což bylo pro některé sku-
tečně silným zážitkem, a také si přiťuknout 
a připít „pravým“ šampaňským.

Všem novým žákům, 
prvňáčkům 
školního roku 2010-2011, 
přejeme hodně štěstí 
a žádné bouře 
či pirátská nebezpečí.

Karolína Bártová

pokračování na str. 30

Na návštěvě u paní vrchní kuchařky paní Kadlecové, která nás 
se svými kolegyněmi po celou dobu ve školce řádně, kvalitně, 

zdravě, především však velmi chutně vykrmovala ☺!
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Na konci školního roku 2009-2010 si žáci 
devátých ročníků připravili slavnostní rozloučení 
se základní školou, které proběhlo dne 25. června 
2010 v malé tělocvičně. Po slavnostním projevu 
přebrali deváťáci z rukou třídních vyučujících, ředi-
tele školy a starosty města Velké Pavlovice závě-
rečná vysvědčení ukončující povinnou devítiletou 
základní školní docházku.

V pondělí 12. července 2010 se na 
Středisku volného času ve Velkých Pav-
lovicích sešlo 40 netrpělivých dětí, které 
se už nemohly dočkat letošního příměst-
ského tábora s názvem Z pohádky do 
pohádky. Jak samo označení napoví-
dá, celý týdenní tábor se nesl v duchu 
pohádkových dobrodružství, která si pro 
děti připravil sedmičlenný tým vedou-
cích a instruktorů. 

Náš pohádkový hrad představova-
la myslivna, která se také stala 

hlavní základnou a místem s dostatkem 
prostoru pro všechna pohádková klání a 
činnosti vždy motivované některou ze zná-
mých českých pohádek.

Naši cestovatelé světem pohádek byli 
rozděleni do čtyř skupinek znázorňujících 
nadpřirozené pohádkové bytosti známé z 
knížek nebo televize. Hlavní úkol táborní-
ků spočíval v sesbírání co možná 
největšího množství kouzelných 

několikaletou výtečnou baštu, pozdravily se s 
paními uklizečkami a nezapomněly ani na tří-
du nejmladších spolužáků z Kuřátek. Společně 
si daly něco dobrého na zub, ale především 
– popřály si krásné a veselé prázdniny.  

Všechny dětičky, ať už předškolní nebo ty 
mladší, si za zvuku řehtaček zazpívaly krásnou 
výstižnou písničku: 

Společné foto – ale že nám slušelo!?

Bašta o posledním zvonění 
byla z domácích zdrojů. Co jsme si 

s maminkami připravily, to jsme si i snědly!

Poslední den v deváté třídě je současně koncem i začátkem. 
Avšak žádné smutky a nostalgie - jak bylo řečeno ve fi lmové trilogii Básníci: 

„Na každém konci je pěkné to, že něco nového začíná…“

Velká školní „derniéra“ 
DEVÁŤÁKŮ 2009-2010

Svým třídním učitelům poděko-
vali krásnými květinami. Učitelé jim 
popřáli hodně štěstí a studijních 
úspěchů v nové etapě života. Louče-
ní se neobešlo bez slziček dojetí.

Mgr. Veronika Prokešová

Také my přejeme „exdeváťákům“ 
hodně štěstí nejen ve školních 

lavicích, ale také v životě. 
Držíme palce!

„Prázdniny, prázdniny co asi tají?
Prázdniny, prázdniny, už začínají!

Prázdniny, prázdniny, něco se chystá…
…prázdniny, prázdniny, to je věc jistá! 

Všem loučícím se předškolákům, nyní již prvňáčkům, 
přejeme nikdy nekončící úsměv na rtu a ve škole hromadu jedniček!

Karolína Bártová

týden plný
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Během zhruba dvou měsíců studenti sekundy velkopavlovického gymnázia v hodinách českého jazyka 
nacvičili krátké divadelní představení o doktoru Faustovi. 

korálků, které byly přidělovány za splně-
ní přichystaných soutěžních úkolů. Počet 
korálků se uděloval skupinkám dle pořa-
dí, na kterém se umísťovaly v jednotlivých 
pohádkových disciplínách. Cíl hry spočí-
val v získání tajemné mapy výměnou za 
nasbírané korálky. Tato mapa naznačo-
vala táborníkům směr a místo, kudy se 
vydat za hledáním bájného pohádkového 
pokladu.

Každý táborový den se odehrálo vždy 
několik pohádkových soutěží. Táborníci 
se výtvarně vyřádili u batikování triček, 
zdobení vlastních kouzelných rámečků 

s fotkou své skupinky či při výrobě vtip-
ných kolíčků. Svoji zdatnost a sportovního 
ducha si děti vyzkoušely při pohádkové 
sportovní olympiádě a svoje nohy protáhly 
při výšlapu na pavlovickou rozhlednu.

Největším táborovým zážitkem se 
stal půl denní výlet do nedaleké Lednice. 
Zde jsme navštívili známý tropický skle-
ník s mnoha krásnými rostlinami a moř-
ské akvárium Malawi, kde nás ohromila 
obrovská muréna. Největším překvape-
ním pro naše táborníky ale byla hodinová 
přehlídka dravců. Z velké blízkosti jsme si 
prohlédli řadu krásných druhů dravců a 

také jsme zhlédli několik letových ukázek. 
Součástí programu byla krátká přednáška 
s představením jednotlivých dravců. Na 
závěr na všechny návštěvníky čekala tom-
bola se spoustou pěkných cen a poté měl 
každý možnost vyfotit se s dravcem. 

Závěr táborového týdne nám zpest-
řila báječná návštěva v podobě hasičů z 
Velkých Pavlovic, která byla příjemným 
osvěžením v parném dni. 

Týden utekl jako voda, a tak nám v 
pátek odpoledne nezbylo, než se se všemi 
dětmi rozloučit a popřát si, abychom se o 
příštích letních prázdninách opět sešli na 
možná dalším příměstském táboře ve Vel-
kých Pavlovicích.

Naše velké díky patří Myslivecké jed-
notě ve Velkých Pavlovicích za poskytnu-
tí areálu myslivny, bez kterého by se náš 
tábor neobešel. Také velmi děkujeme 
restauraci U Vavřince, jež se nám celý 
týden starala o vydatné obědy, konkrétně 
děkujeme panu Romanu Šťavíkovi za vel-
mi vstřícný přístup a ochotu.

Poděkování za pomoc s technickými 
záležitostmi patří panu Zdeňku Krčmařo-
vi a panu Václavu Valouškovi. Paní Aleně 
Čermákové děkujeme za cenné rady a při-
pomínky ohledně stravování.

V neposlední řadě patří poděkování 
týmu vedoucích a instruktorů - Nadě Slá-
mové, Petře Hájkové, Karolíně Osičkové, 
Kamile Kunické a Tereze Pláteníkové, za 
celkovou organizaci a pomoc na táboře.

Mgr. Lenka Tesařová

Příměstský tábor byla jedna obrovská nikdy nekončící pohádka!
Foto: Archiv SVČ při ZŠ Velké Pavlovice

Studenti sekundy hráli FAUSTA

pokračování na str. 32

Nezbytná příprava v maskérně. Herecký ansábl sekundy v plné polní.
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SPORT ..................................................SPORT ..................................................

V sobotu 31. července 2010 připravilo naše part-
nerské město Senica v rekreační oblasti Kunovské 
přehrady závody dračích lodí O putovní pohár primá-
tora města Senica.

Posádku dračí lodě tvoří dvacet veslařů, bubeník 
a kormidelník. Lodě startovaly přímo pod hrází, takže 
všichni diváci měli perfektní výhled na celý průběh 
závodu.

Zahraničí zastupoval tým Velkých Pavlovic, který 
bojoval pod vedením svého „kapitána“, starosty měs-
ta Ing. Pavla Procházky. Vražedné tempo naší dračí 
lodě určoval rázným způsobem bubeník Pavel Forej-
ta. Skvěle sehraný velkopavlovický tým se nenechal 
zahanbit a nakonec za sebou nechal i tým města 
Senica a vybojoval si sedmé místo.

Sportem a přátelstvím naplněný den na Kunov-
ské přehradě zakončil koncert Petra Cmorika a ohňo-
stroj.

Věra Procingerová

Ve dnech 3. – 10. července 2010 se v Praze kona-
lo Mistrovství světa klubů v ultimate frisbee 2010 
(WUCC). Mistrovství se zúčastnilo více než 3000 hrá-
čů ve 136 týmech a odehráno bylo 700 zápasů. Čes-
ká republika měla na mistrovství 3 týmy – Silence, Hot 
Beaches a Velká Morava. Jedním z hráčů týmu Velká 
Morava je i Jakub Vondra z Velkých Pavlovic. Po 
náročných soubojích se nakonec tým Velká Morava 
ve své kategorii umístnil na 34. místě.

Ultimate je kolektivní bezkontaktní sport, v němž 
vítězí tým, který má na konci hrací doby vyšší počet 
bodů. Hrají proti sobě dvě družstva o sedmi hráčích. 
Ultimate se hraje na hřišti o rozměrech cca 100x37 
metrů (polovina fotbalového hřiště na délku). Na obou 
koncích hřiště jsou vyznačeny koncové zóny o hloubce 
cca 18 metrů. 

Více informací získáte na webu www.frisbee.cz
Věra Procingerová

Na představení, které hráli dopoledne 22. červ-
na 2010 pro nižší stupeň gymnázia, se podíle-

la téměř celá třída.
Aby si užili kostýmů do sytosti, představení sehrá-

li tentýž den navečer i pro své rodiče. Zcela zaplněná 
aula všechny příjemně překva-
pila. Sekunda dokázala, že se 

nejen dokáže naučit nazpa-
měť text, ale také zařídit 
vše potřebné a semknout 
se jako třída.

Mgr. Pavla Míchalová

Podpis smlouvy doktora Fausta 
s ďáblem na dosah, drama vrcholí…

Velkopavlovičtí Draci si vyveslovali na závodech v Senici sedmou příčku.

Velké Pavlovice jako zahraniční host 

Jakub Vondra bojoval na Mistrovství světa v ULTIMATE FRISBEE

závodů dračích lodí v Senici

Jakub Vondra – na snímku (zleva) držící vlajku. 
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Občané Velkých Pavlovic se zúčast-
ňují řady nejrůznějších sportovních klá-
ní a soutěží. V sobotu dne 3. července 
2010 se  konal již 11. ročník závodů 
na horských kolech, Vinařská pade-
sátka Author Znovín Cup. Jedním z 
1512 přihlášených účastníků byl i Sta-
nislav Bálka z Velkých Pavlovic, který 
se po solidním výkonu umístnil na 
378. místě (ve své kategorii na 149. 
místě) v čase 2:15:19,9 hod. (komplet-
ní výsledková listina je k dispozici na 
webových stránkách města www.velke-
pavlovice.cz).

Podél vinic a kolem malebných 
sklípků, přes vřesoviště a lesy, po ven-
kovských silničkách i kolem klikatého 
toku hraniční řeky Dyje vedla trasa 
cyklistického závodu, který si v minu-
lých letech získal nebývalou populari-
tu. Každý registrovaný závodník, který 
dorazí do cíle, obdrží dárkovou tašku s 
lahví znovínského vína a další drobnos-
ti od pořadatelů. Ti nejlepší získávají 
řadu zajímavých cen, stejně jako vylo-
sovaní účastníci, kteří přijedou třeba 
na chvostě pelotonu.

Panu Stanislavu Bálkovi blahopřeje-
me k pěknému výsledku a děkujeme 
za zaslání zajímavých informací o 
závodě.

Ve čtvrtek dne 24. června 2010 uspořádal Šachový oddíl Slavoje Vel-
ké Pavlovice ve spolupráci s Gymnáziem Velké Pavlovice turnaj „O pohár 
starosty města Velké Pavlovice“. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 sou-
těžících, z toho 2 dívky.

Turnaj zahájil proslovem starosta města Ing. Pavel Procházka a poté již vypukly lité 
boje. Po 3 hodinách napětí bylo hotovo. Celkově vyhrál Chrástek Dominik před 

Krůzou Janem a Buchtou Vojtěchem.

Ceny všem 
zúčastněným 
předal ředitel
g y m n á z i a 
PaedDR. Vlas-
timil Kropáč. 
Celý turnaj vzo-
rově zorganizo-
val a řídil trenér 
naší mládeže 
mez inárodní
mistr Petr Pisk. 

Již nyní se 
těšíme na dal-
ší turnaje!

Na kole mezi vihohrady – protentokrát 
netradičně na Znojemsku a závodně 

(na snímku Stanislav Bálka).

ŠACHOVÝ TURNAJ
 O pohár starosty 
 města Velké Pavlovice

KONEČNÉ POŘADÍ  
1. Dominik Chrástek  
2. Jan Krůza  
3. Jakub Fridrich  
  
KATEGORIE GYMNÁZIUM – STARŠÍ
1. Vojtěch Buchta
2. Filip Rilák

KATEGORIE GYMNÁZIUM - MLADŠÍ 
1. Dominik Chrástek 
2. Jan Krůza 
3. Jakub Fridrich 
  
KATEGORIE ZŠ 
1. Dominik Rolíšek
2. Šimon Bedřich
3. Ondřej Sláma

KATEGORIE DÍVKY 
1. Lucie Robošová 
2. Zuzana Fridrichová 

Za Šachový klub Ing. Zdeněk Hicl

Pekelné soustředění, 
koneckonců, šachy přeci jen nejsou 

Člověče, nezlob se! 
(na snímku Dominik Rolíšek).

O pohár starosty města za dohledu starosty města☺!
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Před začátkem fotbalové sezóny došlo 
v kádrech družstev mužů Slavoje k něko-
lika změnám. Realizační tým u A mužstva 
zůstal stejný jako na jaře (hlavní trenér 
Jaromír Piták, asistent trenéra Pavel Mik-
lík a vedoucí družstva Karel Šaněk), u B 
mužstva působí v realizačním týmu trium-
virát Jaroslav Bartůněk, Libor Melichar a 
Richard Hicl. Manažerem klubu je Pavel 
Pilarčík.

Odchody hráčů: Růžička Martin, Str-
miska Radek, Šubrt Filip, Špoták Martin, 
Pohl Lukáš (všichni konec hostování).

Příchody hráčů: Chromek Jakub, 
Všianský Dominik (oba hostování RSM 
Hodonín), Loubek Kamil (hostování Sokol 
Pohořelice), Konečný Richard (hostování 
Nikolčice), Vintrlík Pavel (hostování Vel.
Němčice), Husák Jakub (hostování Šitboři-
ce), Horák Ondřej (hostování Němčičky). 

 
Vstup do soutěže se mužům velko-

pavlovického Slavoje vydařil.
„A“ mužstvo v tradičním hodovém 

zápase porazilo 1:0 jednoho z favoritů na 

Čtyři mladí fotba-
listé základny Slavoje: 
Adam Springer, Adam 
Bařina, Stanislav Bál-
ka a Tomáš Bálka se 
zúčastnili fotbalového 
kempu Luďka Zelenky, 
který se konal 3. - 9. 
července 2010.

Celý kemp se nesl 
ve vysoce profesionál-
ním duchu a chlapce 
trénovali kvalifi kovaní 
trenéři pro práci s mlá-
deží a s hráčskými zku-
šenostmi v prestižních 
českých fotbalových 
klubech.

Kromě intenzivního 
tréninku se chlapci zdo-
konalovali i ve fotbalové 
angličtině. Po nároč-
ném tréninku relaxovali 
v bazénu nebo sauně s 
vířivkou. 

Pevně věříme, že se tato forma přípravy projeví na zlepšených výsledcích mužstva v podzimní části okresního přeboru :-)!

Stanislav Bálka

postup, družstvo FK Mutěnice, které ještě 
loni hrálo 3. ligu. 

Takto hodnotil zápas trenér Jaromír 
Piták: „V důležitém vstupu do nové sezó-
ny nás nás čekal velmi silný soupeř. V 
jeho kádru zůstali kvalitní fotbalisté Kop-
čil, Němčický, Válek a Koštuřík. Od prv-
ní minuty se hrál kvalitní fotbal z obou 
stran. Hosté dokazovali svoji fotbalovost 
a nějakou chvíli nám trvalo, než jsme se 
s jejich kombinační hrou dokázali držet 
krok. První šanci měl Koštuřík, ale gólman 
Chromek ho dobře vykryl. Postupem času 
jsme dokázali dobře kombinovat a vytvá-
řet si šance. Balcárek po samostatném 
nájezdu neproměnil, za chvíli po dobrém 
centru Pilarčíka znovu Balcárek nedal 
a tak soupeř zahrozil střelou do břevna. 
Druhý poločas znovu měl fotbalovou kva-
litu se šancemi na obou stranách. Nám 
se podařilo po dobře zahraném rohovém 
kopu na zadní tyč jít do vedení. Gólově se 
prosadil Richard Konečný. Další šance 
Šabaty a Balcárka zůstaly nevyužity. Vítěz-
ství s kvalitním soupeřem má svoji cenu a 
mužstvo musím za dobrý kolektivní výkon 
pochválit.“

„B“ mužstvo v zahajovacím zápase 
sezóny jednoznačně přehrálo Nosislav, 
která sestoupila z okresního přeboru, 
výsledkem 4:0. Zkušené „béčko“ Slavoje 
nezaváhalo ani ve druhém zápase na hři-
šti Pouzdřan a uštědřilo domácím debakl 
1:6. Dá se říct, že B mužstvo má velmi 
dobře poskládaný tým, kde zkušené har-
covníky (Richard Hicl, Jaroslav Herzán, 
Bronislav Hejl, Pavel Urbánek) velmi dobře 
doplňuje dravé mládí (Libor Honz, Ondřej 
Levčík, Ondřej Horák, Vladan Hejl). Je dob-
ře, že hned v prvních zápasech se začal 
prosazovat kanonýr Pavel Procházka.

Dorost čekal v úvodu velmi těžký 
zápas proti silnému nováčkovi z Křepic. A 
vývoj zápasu dal zapravdu předpovědím. 
Domácí se vůbec proti soupeři nedokáza-
li prosadit, většina hráčů svým výkonem 
a hlavně přístupem k zápasu zklamala a 
výsledkem byla porážka 1:4.

Žákovská mužstva a ženy Slavoje 
zahajují své soutěže později.

  František Čermák

TJ Slavoj Velké Pavlovice - FOTBAL

Mladé nadějné fotbalové hvězdy na kempu Luďka Zelenky. 

MLADÍ FOTBALISTÉ 
ABSOLVOVALI TÝDEN INTENZIVNÍ PŘÍPRAVY ......
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INZERCE ..............................................INZERCE ..............................................
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            jízdní kola 
AKCE – posezónní slevy jízdních kol 

a slune�ních brýlí RELAX 
náhradní díly a dopl�ky, funk�ní a sportovní prádlo CRAFT, MOIRA, ATEX 

zboží od 3000,-K� lze nakoupit na splátky i bez navýšení – ESSOX 
prodej dárkových a servisních poukaz� v hodnot� 300 až 1000,-K�

záru�ní i pozáru�ní servis, opravujeme všechna jízdní kola, 
provádíme opravy kotou�ových brzd, i hydraulických 

otev�eno:   po - pá   8.00 - 12.00    13.00 - 17.00    sobota   8.00 - 11.00 

Hlavní 68,  Velké Pavlovice,  tel: 519428507  www.zaf.cz  -  velo@zaf.cz 

cca 2.200 m2 za tratí 
nedaleko střelnice. 
Jedná se o dědictví, 
cena obvyklá v místě 

dle dohody. 

Bližší informace na tel. 

720 428 531 
nebo e-mail: 

jsojka@centrum.cz

Kontakt:  Tereza Polominiová
 Tovární 1
 691 06  Velké Pavlovice

Telefon: 733 356 792

Těším se na Vás i na Vaše pejsky ☺!

� ODHADY NEMOVITOSTÍ
��STAVBY, POZEMKY, TRVALÉ POROSTY

��PORADENSTVÍ PŘI PŘEVODECH NEMOVITOSTÍ
���PODKLADY KATASTRU NEMOVITOSTÍ, SMLOUVY

provádí znalec

Ing. Jaroslav Benda, Ph.D.

Velké Pavlovice, Tábor 24
Tel.: 519 428 368

Mobil: 777 00 44 53
e-mail: znalec@jarabenda.cz

www.jarabenda.cz

STŘÍHÁNÍ 
A ÚPRAVA STRSTI
PSŮ MENŠÍCH 
PLEMEN

� Stříhání psů
��Stříhání drápků
��Koupání
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Kurzy 
jsou vhodné 

i pro diabetiky 
2. typu.

Kontakt:

Irena Prokopová 
- výživový poradce

tel.: 776 899 187 
e-mail: irenaprokopova@seznam.cz

Kurzy angličtiny již od roku 2002

� Kurzy pro všechny věkové skupiny
 Úroveň začátečník až výše středně pokročilý (Upper-Intermediate)
 Kurzy jsou doplněny obchodní angličtinou 
 Výuka probíhá na ZŠ Velké Bílovice

��Firemní kurzy 
 přesně pro vaše potřeby
Podrobnější informace: 
www.ajvb.unas.cz
e-mail: ajvb@seznam.cz
tel: 776 720 010 (Jana Leblochová)

Mulčery, pluhy, sekačky, vrtáky, obraceče, štěpkovače, kultivátory, 
rosiče, zametače, vleky, kabiny a další  s fungujícím servisem od fi r-

my Traktorservis v Ořechově u Brna, tel.: 724784500 - 503.

Nové i použité malotraktory továr-
ní výroby se zajištěným servisem a 
dodávkami spotřebních  i náhrad-
ních dílů. 

ANGLICKÝ JAZYK VELKÉ BÍLOVICE
www.ajvb.unas.cz

PODZIMNÍ SKUPINOVÉ KURZY 

snižování nadváhy

pro ženy, muže i mladistvé

se STOBem 
budou začínat v září

v Břeclavi, Mikulově a Hustopečích.


