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Vážení spoluobčané, 
sváteční nálada adventního času a vánoč-

ní výzdoba v  našem okolí nám připomíná, že 
se již blíží čas Vánoc a v  jeho stopách i konec 
letošního roku. Právě toto období bývá i časem 
pro  malé zastavení, odpočinek, zároveň i za-
myšlení se či bilancování. S koncem letošního 
roku máme současně za sebou i první dva roky 
tohoto volebního období. Uplynula polovina 
času pro realizaci záměrů, které jsme si na jeho 
počátku stanovili. Využívám této malé příle-
žitosti ke zhodnocení výsledků práce vedení 
města…co vše se událo, co stojí za pochvalu  
a co se naopak nepovedlo podle našich představ.  

Co se týká investičních aktivit, důležitý 
svým významem byl především rok 2012, kdy 
se nám podařilo úspěšně dokončit rozsáhlou 
přestavbu bývalého tereziánského zámečku 
na kvalitní zázemí pro environmentální vzdě-
lávání, výchovu, osvětu a poradenství pro ši-
roké spektrum všech věkových skupin „Eko-
centrum Trkmanka“. Ve spolupráci města 
s místními podnikateli byly vystavěny „Vinné 
sklepy Františka Lotrinského“. Již první ak-
tivity ukazují, jak velké možnosti oba objekty 
nabízí pro občany i návštěvníky malého vinař-
ského městečka na jihu Moravy. Bez dobré 
spolupráce by naše práce zůstala u pouhých 
plánů a přání, což se nám však podařilo splnit.

Na podzim byl dokončen projekt „10 za-
stavení v kraji vína a meruněk“, který zdařilou 
formou propaguje zajímavosti našeho regio-
nu. Poutníkům na vyjížďkách či procházkách 
na nové vyhlídkové trase nabízí krásné výhledy 
do naší vinorodé krajiny. 

Stavba Biocentra Zahájka má naopak 
pomoci k  oživení naší přírody. Její realizace 

má několikaměsíční skluz způsobený nedo-
řešeným financováním. V  současné době je 
vše již na dobré cestě, projekt bude dokončen 
do června příštího roku. Bude však trvat ještě 
několik let, než vysazená zeleň vzroste a spo-
lečně s vodními plochami významně oživí naši 
krajinu. 

Velká pozornost je stále věnována i zkva-
litňování komunikací a inženýrských sítí. 
V průběhu uplynulých dvou let byla provede-
na rekonstrukce plynovodu téměř v polovině 
města, v jeho  severní části. S  tím souvisela  
i následná rekonstrukce komunikací v ulicích 
Bezručova, Tábor a Úvoz. Nová komunikace 
byla vybudována Pod Starou Horou. Zpevně-
ní stávajících polních cest pomůže k záchytu 
srážkových vod a ocení ho i naši zemědělci. 
Nové chodníky byly vybudovány V Údolí, na 
Nádražní v okolí ekocentra, páteřní chodníky 
byly zrekonstruovány na hřbitově. Mimořád-
ná péče byla věnována veřejné zeleni. Kom-
pletní rekonstrukce se dočkala po několika 
letech zahrada v mateřské škole. Stromy byly 
vysazeny v ulicích Bří Mrštíků a Zelnice, v le-
soparku u zastávky ČD a v okolí rybníka za ci-
helnou. Některé výsadby probíhají rovněž za 
velké pomoci našich občanů. Za akci „Vysaď 
si svůj strom“ jsme získali dokonce ocenění 
v  rámci Jihomoravského kraje.  Významný  
a zajímavý z  hlediska soustředění starších 
obyvatel do jednoho komplexu, s  cílem za-
jištění dostupného a pohodlného bydlení  
a poskytování základních sociálních služeb, je 
v současné době probíhající projekt výstavby 
prvních devíti bytů pro seniory, který by měl 
být dokončen v srpnu příštího roku. 

Město se rozvíjí i z jiných hledisek. V jeho 
rozvoji mu významně pomáhají i noví investo-
ři. V  krátkém období se stala součástí města 
nová ulice Pod Starou Horou. Majitelé Šlech-
titelské stanice vinařské a.s., po novém mo-
derním vinařském provozu, který byl otevřen  
na podzim loňského roku, pokračují ve výstav-
bě hotelu s ubytováním a v rozsáhlých venkov-
ních úpravách tohoto vinařského areálu. Velký 
průmyslový komplex vybudovala pro svou ze-
mědělskou činnost a využití rovněž Moravská 
AGRA a.s.. V  době ekonomické krize považu-
jeme tyto smělé podnikatelské aktivity za velmi 
přínosné pro rozvoj města i život jeho občanů. 

Mimořádné investice města byly hlav-
ním důvodem, proč rozpočet v letošním roce 
poprvé v historii překonal hranici 100 milio-
nů korun. Tato částka nebude pravděpodob-

ně několik let překonána, naopak bude nutné 
výdaje v  následujících letech značně omezit.  
Alespoň do doby, než se městu podaří najít 
další investory pro podnikatelskou zónu v lo-
kalitě Hodonínská.

Ve Velkých Pavlovicích žije v  současné 
době 3050 obyvatel. V  oblasti společenského  
a kulturního života se tedy nemůžeme srovná-
vat s velkými městy, která mají nepřebernou 
nabídku možností pro kulturní a sportovní vy-
žití. O to více nás těší místní pestrá nabídka nej-
různějších zájmových, kulturních a sportovních 
aktivit určená všem věkovým skupinám našich 
občanů, dětmi počínaje a seniory konče.

Poděkování za aktivitu, odvedenou práci 
v této oblasti a pomoc městu si zaslouží větši-
na zdejších společenských organizací. Největší 
ocenění i poděkování si určitě zaslouží pracov-
níci města a jeho příspěvkových organizací, 
kteří stojí u zrodu a uskutečnění většiny akcí. 
Není třeba vyzvedávat jednotlivce či některé 
organizace. Myslím, že právě toto končící se 
období je příležitostí, aby si každý svou práci 
sám vyhodnotil a zamyslel se, zda a jak chce být 
prospěšný i pro ostatní ve svém okolí. 

V těchto dnech se rodí kulturní kalendář 
akcí pro rok 2013. Mimo již tradiční pořá-
dané akce, jako jsou plesy, hody či slavnost 
vinobraní se rodí i nové aktivity. Přemýšlíme 
nad uspořádáním zahrádkářské výstavy ovo-
ce a zeleniny, dnů hudby, dnů vína a meruněk. 
Jen samotné prostory našich nových objektů 
nabízí nápady pro širokou možnost jejich vy-
užití. Myslím tedy, že v  oblasti společenské  
a kulturní nás čeká pestrý rok.

Věřme, že nás následující rok všechny 
potěší, všechny rozpracované projekty budou 
zdárně dokončeny a do budoucna budou měs-
tu a jeho občanům přinášet mnoho užitku. 
Mým přáním je, abyste i Vy, naši občané, žili 
v pěkném městečku, byli na něj hrdi, zapojili 
se do veřejného dění a dle svých možností se 
podíleli i na jeho zvelebování. 
Vážení spoluobčané,

Vánoce a advent, který jim předchází, 
jsou pro mnohé z nás jedním z nejkrásnějších 
období v roce.  Přeji Vám všem krásné a po-
klidné prožití tohoto svátečního času. Děkuji 
Vám za podporu, spolupráci a pomoc v roce, 
který se již za pár dnů stane naší minulostí  
a přeji Vám především dobré zdraví, štěstí a 
spokojenost v budoucnu, v novém roce 2013.
     

 Pavel Procházka

SLOVO STAROSTY
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– vzala na vědomí věstníky vlády, výroční  
 zprávu ZŠ Velké Pavlovice za 2011- 
 2012, informace o činnosti MěÚ,  
 o činnosti služeb města a o průběhu 
  investičních akcí, projednala informa- 
 ce o dotačních akcích a průběh jejich  
 realizace  

Rada města schválila:
– převod finančních prostředků ZŠ Vel- 
 ké Pavlovice z neinvestičních do inves- 
 tičních na nákup konvektomatu
– uzavření MŠ v době vánočních prázd- 
 nin od pondělí 24.12.2012 do středy  
 2.1.2012
– pronájem části pozemku KN parc.č. 2171 
 o výměře 135 m2 v k.ú. V. Pavlovice, kultu- 
 ra zahrada orná za RD  Trávníky 8, za úče- 
 lem zemědělského využití 
– uzavření smluv o zřízení práva odpo- 
 vídajícího věcnému břemenu pro stav- 
 bu „V. Pavlovice, Nádražní 1, přelož- 
 ka NN město“ pro dům Nádražní  
 3 a pro uložení kabelového vedení NN 
 „V. Pavlovice, Vinařská ulička kNN“
– dokončení podkrovního prostoru ve 
 dvorním traktu nově rekonstruované- 
 ho Ekocentra Trkmanka
– vypracování studie objektu, ve kterém 
  budou poskytovány služby pro seniory 
  přípravu kulturních, společenských 
  a sportovních akcí a aktivit, které sou- 
 visí s  udržitelností některých dotač- 
 ních projektů a kterých je město spolu- 
 pořadatelem 
– částku místního poplatku za provoz  
 systému shromažďování, sběru, pře- 
 pravy, třídění, využívání a odstraňová- 
 ní komunálních odpadů poplatku ve  
 výši 500,- Kč na osobu 
– změnu nájemní smlouvy na byt v ulici 
  Herbenova 889/16
– vyřazení 68 knih z  fondu Městské  
 knihovny, které jsou cca 15-20 let staré 
  a poškozené
– podání žádosti o pronájem a následně 
  uzavření nájemní smlouvy mezi PFČR 
  a Městem Velké Pavlovice na pozemky 

  parc.č. 842, 844, 855/1 a 855/2, k.ú.  
 V. Pavlovice
– uzavření smlouvy č. 10077356 o po- 
 skytnutí podpory ze Státního fondu ži- 
 votního prostředí ČR v rámci Operač- 
 ního programu Životní prostředí mezi 
  Státním fondem ŽP ČR a Městem Vel- 
 ké Pavlovice, podepsané ředitelem 
 SFŽP dne 9.11.2012
– smlouvu o dílo na vypracování PD  
 pro stavební povolení na rekonstrukci  
 chodníku na ul. Hlavní 
– pronájem pozemku KN parc.č. 4239  
 o výměře 1203m2, kultura vinice v tra- 
 ti Sůdný k.ú. Velké Pavlovice, za úče- 
 lem zemědělského využití 
– vybudování dvou parkovacích míst  
 na části pozemku města parc.č. 
 2342/1, k.ú. Velké Pavlovice, V  Údolí  
 63 před RD č. 247
– na základě zmocnění ZMě provedla roz- 
 počtového opatření č. 10/2012 v  sou- 
 vislosti s  prodloužením smlouvy s  Úřa- 
 dem práce na pracovníky VPP a v  sou- 
 vislosti s rozhodnutím o dotaci na rybník
– podporu výzvy na zastavení „Do- 
 končení II. fáze reformy veřejné sprá- 
 vy“ (rušení stavebních úřadů, matrik 
  a další státní správy v malých městech 
  a obcích), kterou podává SMO ČR
– souhlas s  pronájmem prostor na dru- 
 hém stupni ZŠ pro účely masérských, 
  rekondičních a regeneračních služeb

Rada města neschválila:
– výměny pozemků v  rámci KPÚ  
 ve vlastnictví města, na kterých se  
 nacházejí porosty, které patří do systé- 
 mu  biokoridorů v k.ú. Velké Pavlovice 

Zastupitelstvo města na svém XI. za-
sedání, které se konalo 25. října 2012, 
projednalo:
– vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady  
 města a o průběhu investičních akcí   

Zastupitelstvo města na základě jed- 
nání a po diskusi schválilo:

– přijetí úvěru od Komerční banky  
 ve výši 5 mil. Kč – SÚ na investiční  
 projekty se splatností do 31.12.2013
– rozpočtové opatření č. 8/2012 prove- 
 dené radou města dne 26.9.2012, cel- 
 kové příjmy zvýšení o 173 tis. Kč,  
 celkové výdaje zvýšení o 173 tis. Kč
– rozpočtové opatření 9/2012, celkové 
  příjmy snížení o 11.196 tis. Kč, celko- 
 vé výdaje zvýšení o 5.164 tis. Kč, celko- 
 vé financování zvýšení o 16.360 tis. Kč. 
– změnu katastrální hranice mezi měs- 
 tem Velké Pavlovice a obcí Bořetice 
  v souvislosti s probíhající KPÚ celkové 
  výměry 21.906m2
– uzavření smlouvy o bezúplatném pře- 
 vodu nemovitostí s  omezujícími pod- 
 mínkami č. BP 41/11, a to pozemků 
 parc.č. 740 a 742, z  vlastnictví Čes- 
 ké republiky do vlastnictví Města Velké 
  Pavlovice, včetně souhlasu se zavazují 
 cími podmínkami danými výše uvede- 
 nou smlouvou
– bezúplatný převod pozemků KN parc. 
  č. 895/1 a 895/2, k.ú. Velké Pavlovi- 
 ce od Pozemkového fondu ČR, Husi- 
 necká 11a, 130 00 Praha pro Město 
  Velké Pavlovice
– změnu regulačních zásad pro staveb- 
 ní pozemky 4649/381 – 392, k.ú. Velké 
  Pavlovice na Padělkách: způsob vý- 
 stavby RD z  izolované zástavby na 
 dvojdomky a stavební čáru min 3,5 m 
  od nově navržené komunikace  
– prodej majetku města dle záměrů  
 o prodeji nemovitostí: 
 prodej bytové jednotky č. 499/10 v by 
 tovém domě č.p. 499 v  ulici Tovární  
 ve Velkých Pavlovicích na pozemku 
  KN parc.č. 905/1 v k.ú. Velké Pavlovi- 
 ce, nejvyšší podané nabídce
 prodej rozestavěné stavby objektu se 
  sanitárním zázemím a se sklepním 
  prostorem na pozemcích KN parc.č.  
 670 a 672/1 v k.ú. Velké Pavlovice, dle  
 souhlasu s  provedením ohlášené stav 
 by vydaného Stavebním úřadem Vel- 
 ké Pavlovice č. MuVP-0921/2012  
 ze dne 18.4.2012 za cenu obvyklou 
 1.300 tis. Kč + DPH, dle znaleckého 
  posudku vyhotoveného znalcem jme- 

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice

Z RADNICE

Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem čtyřikrát 
a mimo jiné se zabývala následující problematikou:
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 novaného Krajským soudem v  Brně 
 Ing. Stanislavem Lukšem

Některé dotazy a připomínky členů za-
stupitelstva města a občanů města, kte-
ré byly na zasedání uplatněny:
– Pan Jiří Otřel se dotázal, kolik stála 
  stavba Ekocentra Trkmanka.
– Ing. Pavel Procházka odpověděl, že 
 celá stavba včetně nákupu budovy  
 i pozemku stála cca 40 mil. Kč, vnitřní 
  zařízení - nábytek, audio video zaříze- 
 ní, gastro zařízení celkem cca 3,5 mil. Kč.
– Pan Zdeněk Hercog měl připomínku 
 k výstavbě jednoho z 10 zastavení vína 
  a meruněk ve Staré Hoře, a to, že měs- 
 to započalo budovat zastavení na jeho 
  pozemku, jeho pozemek má nyní menší 
  výměru, než měl pozemek jeho předků.
– Ing. Pavel Procházka odpověděl, že 
 nebylo záměrem města umístit stavbu 
  na cizím a soukromém pozemku, k do- 
 taci byla doložena mapka a výpis z LV 
  pro pozemek, kde je vlastníkem měs- 
 to. Dále pak informoval, že při prová- 
 dění KPÚ budou výměry pozemků 
  přeměřovány a u každého vlastníka 
 musí být výměra pozemku dodržena. 
– Ing. Zdeněk Karber sdělil, že je na- 
 plánována schůzka se zpracovateli 
  KPÚ, navrhl pana Hercoga kontakto- 
 vat a rozdíl výměry vysvětlit. 
– Pan farář ThLic. Marek Kardaczy- 
 ńsky poděkoval starostovi a členům 
  ZMě za poskytnutí finančního příspěv- 
 ku na opravu kostela a předal děkovný 
  dopis Římskokatolické farnosti v Brně.
– Ing. Pavel Procházka farnosti podě- 
 koval a sdělil, že církevní stavby potře- 
 bují pomoc města, aby byly zachovány 
  pro další generace.
– Člen ZMě Ing. Pavel Lacina navrhl  
 vybudovat přechod pro chodce na ul. 
  Dlouhá u RD Markových.
– Ing. Pavel Procházka sdělil, že je  
 dokončováno zpracování dokumenta- 
 ce pro úpravu parkování a přechodů 
  lokality hřiště, prodejna Crhákových  
 a škola. 
– Člen ZMě Josef Dostoupil navrhl  
 možnost zpomalení dopravy umístěním 
  přechodu pro chodce do každé křižovatky.  
– Ing. Pavel Procházka sdělil, že je nut- 
 né se nad návrhy zamyslet, aby nena- 
 stala situace jako s  umístěním retar- 
 dérů a následně s požadavky na jejich 
  odstranění.
– Člen ZMě Ing. Pavel Lacina navrhl  
 zřídit komisi cestovního ruchu, která 

  by se zabývala koncepcí rozvoje cestov- 
 ního ruchu, spoluprací s městem a DSO 
  Modré Hory.
– Ing. Pavel Procházka uvítal iniciativu 
  a informoval členy ZMě o záporných 
  názorech některých ubytovatelů na 
  schválenou vyhlášku o poplatku z uby- 
 tování, o spolupráci vinařů a ubyto- 
 vatelů a navrhl vytipovat několik obča- 
 nů, kteří by měli zájem se touto proble- 
 matikou zabývat. 
– Pan Jiří Otřel informoval o problému  
 řešeného na školské radě ZŠ, o přijetí 
  žáků a o sloučení 2. tříd.
– Ing. Pavel Procházka odpověděl, že pro- 
 blém byl řešen s ředitelem ZŠ, na posled- 
 ní chvíli před zahájením školního roku 
  se přihlásili noví žáci, nešlo je odmítnout. 
  Řešení bylo více, ale toto bylo jedno z nej- 
 lepších. Následovala diskuze o školství, 
  školní docházce, o příspěvcích na žáky  
 z ostatních obcí.
– Člen MěZ Ing. Ladislav Hádlík dopl- 
 nil informaci starosty o záměru obce 
  Bořetice odejít ze zdejší ZŠ  do Kobylí 
  z  důvodů vysokého poplatku za žáka, 
  zastupitelé Bořetic se domnívají, že 
 jedním z  důvodů vysokých nákladů  
 na ZŠ je bezplatné využívání tělocvičny 
  širokou veřejností.
– Ing. Pavel Procházka odpověděl, že 
  se připravuje zpoplatnění využívání 
  školní tělocvičny.
– Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se  
 dotázal na projekt parčíku u prodejny 
  Crhákových (neutěšený stav), jak bu- 
 dou umístěny cesty ve vztahu k  přileh- 
 lým přechodům pro chodce (návaznost)
– Ing. Pavel Procházka sdělil, že pro- 
 jekt, ani úprava parčíku nejsou do- 
 končeny, dotace byla pouze na oze- 
 lenění, nikoliv na úpravy parčíku. Z fi- 
 nančních důvodů byly práce přeruše- 
 ny, pokračovat se bude za příznivého 
 počasí i  v zimních měsících.
– Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík infor- 
 moval, že z  ulice Ořechové zmizela 
 značka „Stop, dej přednost“, že uplat- 
 ňování pravidla přednosti zprava je  
 na tomto typu křižovatky nevhodné.
– Ing. Pavel Procházka odpověděl, že 
  značka bude znovu osazena, úkol za- 
 jistí vedoucí Služeb města p. Dostoupil.
– Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se dotá- 
 zal, zda je známo, kdo koupil od státu 
  ČR pozemky u sýpky.
– Ing. Pavel Procházka odpověděl,  
 že to známo zatím není, min. cena byla 
  1.000,- Kč/m2.

– Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík upo- 
 zornil na překrucování jeho dotazů  
 a odpovědí při jednání zastupitelstva  
 a následně uváděných ve zpravodaji  
 a požádal o autorizaci svých dotazů. 
– Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se  
 zeptal, kolik zaplatilo město za stavby  
 související se „sklepní uličkou“ tj. silni- 
 ce Na Pajerce, kanalizace pod touto sil- 
 nicí, vodovod, veřejné osvětlení a další 
 náklady související s touto akcí.
– Ing. Pavel Procházka odpověděl, že 
  vodovod, ATS a kanalizaci koupilo 
  město za 3.000,- Kč od firmy MONS 
  ANTIQUUS.
– Člen MěZ Ing. Jaroslav Benda dopl- 
 nil, že o nákupu IS za 3000,-Kč rozhod- 
 lo minulé ZMě a Ing. Hádlík se zdržel 
  hlasování. Komunikace Vinařská ulič- 
 ka byla převedena městu zdarma.
– Ing. Pavel Procházka pokračoval, ko- 
 munikace na Trávníkách a Na Pajerce 
  zaplatilo město cca 1.100 tis. Kč, avšak 
  sítě i komunikace na Trávníkách bu- 
 dou využity pro bytovou výstavbu nad 
  cihelnou, kde pan Vadovič připravuje 
  výstavbu cca 8 RD. V souvislosti s bu- 
 dováním kanalizace a komunikace  
 Na Pajerce bylo řešeno protipovodňo- 
 vé opatření dešťových vod ze Staré 
 Hory.
– Ing. Ladislav Hádlík se dotázal, kolik 
  investovalo město a kolik majitelé skle- 
 pů do chodníku a parkovacích ploch 
  před sklepy na Zelnicích, zda se v pra- 
 cích bude pokračovat, neboť je o to  
 zájem. Částky by měly být zveřejněny  
 ve zpravodaji.
– Člen ZMě Lubomír Zborovský se zve- 
 řejňováním částek za parkoviště ve zpra- 
 vodaji nesouhlasil.
– Ing. Pavel Procházka informoval, že 
 je právem každého člena ZMě infor- 
 movat se o hospodaření města a ostat- 
 ních záležitostech přímo na MěÚ.
– Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se  
 dotázal, zda se bude pokračovat v bese- 
 dách na určitá témata, např. na téma 
  školství.
– Ing. Pavel Procházka sdělil, že disku- 
 ze budou pokračovat, v  plánu je již 
  sociální tematika a turistika, s  téma- 
 tem školství se nepočítá – posledně se 
 téma školství zvrtlo k něčemu jinému, 
 než byl záměr.
– Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík měl  
 dotaz, proč se kompost vozí na Zaháj- 
 ku, kde svým pachem obtěžuje okolí. 
– Ing. Pavel Procházka odpověděl, že 
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 záměrem města je pozemek zúrod- 
 nit, od jara se pak kompost bude vozit 
 na skládku na kompostárnu. Násle- 
 dovala diskuze o životním prostředí, 
 rybníkách, tůních a biocentrech a k pro- 
 jektu Biocentrum Zahájka.  
– Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se 
  dotázal, zda má město vypracovanou 
  dokumentaci na opravy chodníků podél  
 silnic II. a III. třídy, tj. ulice Hlavní,  
 Pod Břehy, Brněnská a Hodonínská  
 a informoval, že na jejich rekonstrukci  
 lze získat dotace, k žádosti postačí  
 přiložit PD a územní souhlas, současně  
 přislíbil s podáním žádostí pomoc.

– Ing. Pavel Procházka poděkoval  
 za dobrý nápad a sdělil, že PD zajistí 
– Ing. Hádlík přislíbil předání kontaktu  
 na vypracování PD.
– Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík upo- 
 zornil, že je v  parčíku u křížku v ul. 
 Bezručova nutno prořezat tři kaštany. 
– Pan Zdeněk Hercog upozornil na pro- 
 lomený plot v ul. Brněnská.
– Ing. Zdeněk Karber odpověděl, že práce 
  budou provedeny v době vegetačního klidu.
– Člen ZMě Ing. Pavel Lacina se dotá- 
 zal, kdy má město v  plánu osazení ob- 
 rubníků v lokalitě Padělky.
– Ing. Pavel Procházka odpověděl, že 

 byl záměr osadit obrubníky v  letošním 
  roce, nyní záleží na financích a na počasí. 
– Člen ZMě Ing. Václav Stehlík měl  
 dotaz, zda se plánuje využití objektu  
 vedle zámečku, směněného s  pan.  
 Hollou.
– Ing. Pavel Procházka sdělil, že se mimo 
  jiné uvažuje o chráněné dílně nebo kan- 
 celářích pro spolky a současně ve spo- 
 lupráci s pracovníky SFŽP, kteří zde byli 
 na kontrole a přislíbili  pomoc, se sledují 
 výzvy různých titulů na vypsání dotací.

Jitka Krátká, 
tajemník MěÚ

Starosta Města Velké Pavlovice po-
dle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o 
volbě prezidenta republiky a o změně ně-
kterých zákonů ( zákon o volbě prezidenta 
republiky) 

oznamuje:
1.  Volby prezidenta České republiky 
 se uskuteční  

v pátek dne 11. ledna 2013
od 14.00 do 22.00 hodin
a
v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 
do 14.00 hodin.

2.  Místem konání voleb ve volebním 
 okrsku č. I je volební místnost:
 Městský úřad Velké Pavlovice, 
 Náměstí 9. května 700/40, 
 Velké Pavlovice 

Oznámení o době a místě konání voleb 
prezidenta České republiky

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

 
 Místem konání voleb ve volebním okrsku 
č.  II je volební místnost: Ekocentrum 
Trkmanka, Nádražní 1/1, Velké Pavlovice

 
pro voliče s  trvalým pobytem Ve Velkých 
Pavlovicích v ulicích:
Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, 
Hodonínská, Horní, Nádražní, Ostro-
vecká, Příční, Sokolská, Střední, To-
vární, U Zastávky, V  Sadech, Vinařská,  
Za Dvorem, Zahradní.

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, 
  kdy prokáže svoji totožnost a státní ob- 
 čanství České republiky platným cestov- 
 ním, diplomatickým nebo služebním pa- 
 sem České republiky  anebo cestovním  
 průkazem nebo platným občanským  
 průkazem.
 
4. Hlasovací lístky budou voličům dodány  
 nejpozději 3 dny přede dnem voleb na 
  adresu místa jejich pobytu. Ve dnech voleb 
  může volič obdržet hlasovací lístky i ve vo- 
 lební místnosti.
5. Pokud volič nebude moci volit ve vo- 
 lebním okrsku, v  jehož stálém sezna- 
 mu je zapsán, může nejpozději do 4. led- 
 na 2013 písemně a nejpozději do 9. ledna 
  2013 osobně požádat městský úřad o vy- 
 dání voličského průkazu, který ho oprav- 
 ňuje hlasovat.
 6. Volič může požádat ze závažných, ze- 
 jména zdravotních, důvodů městský  
 úřad a ve dnech voleb okrskovou volební 
 komisi o umožnění hlasování do přenos- 
 né volební schránky. 

Lenka Nesvadbová

 

Místní poplatky pro rok 2013

Sazba poplatku za svoz TKO za 
kalendářní rok a osobu činí 500,- Kč.  
Více početné domácnosti mají úlevu 
v  tom, že každé třetí a další dítě ve věku 
do 18 let včetně platí 100,- Kč. Osvobo-
zeny jsou osoby, které se celoročně zdr-
žují mimo území ČR nebo jsou celoročně 

Pracovní doba

Po 7:30 – 11:00 11:30 – 17:00

Út 7:30 – 11:00 11:30 – 16:00

St 7:30 – 11:00 11:30 – 17:00

Čt 7:30 – 11:00 11:30 – 16:00

Pá zavřeno

MěÚ upozorňuje občany, že místní poplatky se budou vybírat v době od 14. ledna 
do 15. února 2013 na pokladně městského úřadu.

umístěny v ústavní péči ( na základě čest-
ného prohlášení, popř. potvrzení o umís-
tění v ústavním zařízení)
Sazba poplatku za psa:
-  v  rodinném domě činí ročně 200,- Kč, 
  za každého druhého a dalšího 300,- Kč
-  v bytovém domě činí 500,- Kč, za kaž- 
 dého druhého a dalšího 750,- Kč
 
Výše poplatků za nájem pozemků a 
nájem hrobu jsou uvedeny individuálně 
v nájemních sml ouvách

Lenka Nesvadbová
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Informace k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Dne 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon 
č.  174/2012  Sb., kterým se mění zákon 
č.  565/1990  Sb., o  místních poplatcích, 
ve  znění pozdějších předpisů, který při-
náší zásadní změny při správě místního 
poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a  odstraňování komunálních odpadů 
(dále jen „poplatek“). Z důvodu uvedené 
změny legislativy bylo nutné vydat novou 
obecně závaznou vyhlášku Města Velké 
Pavlovice č. 3/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů s platností 
od 1. 1. 2013.

Přehled nejdůležitějších změn 
od 1. 1. 2013:

1/ Nové skupiny poplatníků – cizinci  
 a majitelé bytů a rodinných domů urče- 
 ných k individuální rekreaci
 Kromě fyzických osob, které mají na 
 území města trvalý pobyt, jsou poplat- 
 níky nově:
 a) fyzické osoby, kterým byl podle  
 zákona upravujícího pobyt cizinců 
  na  území České republiky povolen  
 přechodný pobyt v  obci na  dobu delší 
  než 90 dnů,
 b) fyzické osoby, které podle záko 
 na upravujícího pobyt cizinců na  úze- 
 mí České republiky pobývají v  obci  
 přechodně po  dobu delší 3  měsíců, 
 c) fyzické osoby, kterým byla udě- 
 lena mezinárodní ochrana podle záko- 
 na upravujícího azyl nebo dočasná  
 ochrana podle zákona upravujícího  
 dočasnou ochranu cizinců,
 d)  fyzické osoby, které mají na území měs- 
 ta ve vlastnictví stavbu určenou k indi- 
 viduální rekreaci, byt nebo rodinný  
 dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
  žádná fyzická osoba, a to ve výši odpo- 
 vídající poplatku za  jednu fyzickou  
 osobu.

2/  Zvýšení horní hranice sazby poplatku  
 Sazba poplatku se skládá ze dvou částek: 
 a) z  částky s  horní zákonnou hra- 
 nicí až  250,-  Kč za  poplatníka a  ka- 

 lendářní rok  (stejně jako v  uplynu- 
 lých letech) – částka za tříděný odpad   a 
 b) z částky stanovené podle skutečných 
 nákladů obce předchozího roku na sběr 
  a  svoz netříděného komunálního od- 
 padu rozpočítaných na jednoho poplat 
 níka. Tato částka může vzrůst ze sou- 
 časných (až) 250,- Kč na (až) 750,- Kč.  
 Celkem tedy může poplatník nově pla- 
 tit až 1000,- Kč. 

3/  Společná odpovědnost za zaplacení  
 poplatku
 Je-li poplatník v  době vzniku poplat- 
 kové povinnosti nezletilý, odpovídají  
 za zaplacení poplatku tento poplatník  
 a jeho zákonný zástupce společně a ne- 
 rozdílně; zákonný zástupce má v  ta- 
 kovém případě stejné procesní posta- 
 vení jako nezletilý poplatník a  správce  
 poplatku může v  případě, že  není po- 
 platek zaplacen, vyměřit poplatek jed- 
 nomu z nich..
V platnosti zůstává a nemění se:
1/  splatnost poplatku je stanovena nej- 
 později do 15. 2. příslušného kalendář- 
 ního roku 

2/ osvobození a úlevy pro tyto skupiny  
 poplatníků:
 a) osvobození od poplatku pro fyzic- 
 ké osoby, které se celoročně zdržují  
 mimo území ČR nebo jsou celoročně  
 umístěny v  ústavní péči (doloženo 
  čestným prohlášením, popř. potvrze- 
 ním o umístění v ústavním zařízení)
 b) třetí a další dítě, které žije ve společ- 

 né domácnosti a je mladší nebo dovrši- 
 lo 18 let včetně platí poplatek ve výši  
 100,- Kč ( úleva ve výši 400,- Kč)

3/  ohlašovací povinnost:
 - vznik a zánik své poplatkové po- 
 vinnosti je poplatník povinen nahlá- 
 sit správci poplatku nejpozději do 30  
 dnů ode dne, kdy mu tato povinnost 
  vznikla
 - dojde-li ke změně údajů uvedených 
  v  ohlášení, je poplatník povinen tuto  
 změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy 
  nastala

Celé znění obecně závazné vyhlášky  
č. 3/2012 o  místním poplatku za  provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování komu-
nálních odpadů s  účinností od 1. 1. 2013  
najdete na webových stránkách města 
www.velke-pavlovice.cz (městský úřad – 
samospráva – obecně závazné vyhlášky).

 
Lenka Nesvadbová

Výpočet poplatku za odpad pro rok 2013 v našem městě 

Sazba poplatku pro rok 2013 činí 500,- Kč a je tvořena: 

dle bodu a) z částky 0,- Kč za kalendářní rok (podle zákona může činit až 250,- Kč) 
dle bodu b) z částky 500,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na 
základě skutečných nákladů města v roce 2011 na sběr a svoz netříděného komu-
nálního odpadu, které činily 1 879 564,- Kč, počet poplatníků 3155. Horní hranice 
této části poplatku pro rok 2013 je 596,- Kč na osobu. Z této částky zastupitelstvo 
stanovilo výši 500,- Kč na poplatníka (podle zákona může činit až 750,- Kč). 
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a usadili členové myslivecké jednoty před 
místní myslivnu dřevěnou sochu sv. Hu-
berta, čímž ji připravili k  následnému 
slavnostnímu žehnání knězem. Autorem  
sochy sv. Huberta je Radek Buncko z  ne-
dalekých Rajhradic. Sochu vytvořil začát-
kem září roku 2010 v rámci mezinárodního  
řezbářského sympozia, které se konalo 
právě v  prostorách myslivny ve Velkých 
Pavlovicích.

Žejdlík ukrývá prodejnu vyni-
kajících sýrů a jiných dobrot
(30. 10. 2012)
Koncem měsíce října zahájila na autobuso-
vém nádraží ve Velkých Pavlovicích provoz 
nová prodejna – Bryndzarieň a syráreň 
Zvolenská Slatina. Zákazníky na první po-
hled zaujala vzhledem, po podrobnějším 
průzkumu i netradičním sortimentem. 
Obchůdek ve tvaru žejdlíku nabízí mléčné 
a masové výrobky ze Slovenska. V nabídce 
má nejrůznější sýry, korbáčky – slané i uze-
né, parenice, brynzu, ale i klobásy, čabajky 
a slaninu. Prodejna má otevřeno od pondě- 
lí do pátku od 7.30 do 17.00 hod. a v sobotu 
od 7.30 do 11.00 hod..

hempšírka), Vincent Hirčák za holuby (ple-
meno montaubánec) a Jan Procinger ml. 
také za holuby (plemeno český bublák bílý).

Novinka na webu města, 
tentokrát pro ZAHRÁDKÁŘE
(22. 10. 2012)
Český zahrádkářský svaz Velké Pavlovice 
ve spolupráci se správcem webu města 
Velké Pavlovice připravil koncem měsíce 
října 2012 pro všechny aktivní i příležitost-
né zahrádkáře zajímavou novinku – on-
-line zahrádkářské aktuality servírované  
v nově zřízeném Zahrádkářském okénku. 
To naleznete na adrese www.velke-pavlo-
vice.cz – Kultura a spolky – Český zahrád-
kářský svaz. 
Každý měsíc zde najdete přínosné rady  
a tipy, jak se právě teď co nejlépe postarat 
o svou zahrádku, pole či sad. V Zahrádkář-
ském okénku budou tyto rady pro případné 
dohledání chronologicky řazeny do archi-
vu. V okamžiku vydání nové „Rady a tipu 
na měsíc...“ budou zájemci zároveň ihned 
informováni aktualitou na webové stránce 
města Velké Pavlovice, stejně tak jak jsou 
tomu zvyklí třeba u pravidelných situač-
ních zpráv o ochraně révy vinné. 
Doufáme, že si naši novinku oblíbíte a že 
vám budou rady a tipy pro zahrádkáře pří-
nosné!

Stěhování sochy 
sv. Huberta 
před myslivnu  
(26. 10. 2012)
V  pátek dne 26. října 2012 přestěhovali  

TELEGRAFICKY...

Sbíráte 
TURISTICKÉ VIZITKY? 
Na infocentru jich 
pořídíte již osm 
(19. 10. 2012)
Turistické informační centrum ve Velkých 
Pavlovicích nezahálí ani v období konce 
turistické sezóny. Zima nezima, opět při-
chází se žhavými  novinkami a netroškaří, 
jsou hned dvě! Od 19. října 2012 se stalo 
novým oficiálním prodejním místem dvou 
turistických vizitek No. 1846 – Bořetice  
a No. 1590 – Vrbice z produkce sběratelské 
firmy Turistický deník. Od tohoto okamži-
ku si můžete na našem TIC zakoupit cel-
kem 8 vizitek!

Nabídka turistických vizitek 
TIC Velké Pavlovice:
No. 646 – Rozhledna Slunečná V. Pavlovice 
No. 1525 – Město Velké Pavlovice
No. 1728 – Kaple sv. Urbana V. Pavlovice
No. 1541 – Vyhlídka U Obrázku Starovičky
No. 1537 – Rozhledna Nedánov Boleradice
No. 1556 – Rozhledna Kraví Hora Bořetice
No. 1846 – Obec Bořetice
No. 1590 – Obec Vrbice

Cena turistických vizitek je pouhých 12,- Kč.

Velkopavlovičtí chovatelé
vystavovali v Břeclavi
(21. 10. 2012)
Od pátku 19. do neděle 21. října 2012 se v 
bývalé břeclavské tržnici konala Okresní vý-
stava drobného zvířectva. Nadšenci z břec-
lavského okresu spolu s hosty z Rakouska a 
Slovenska vystavili 320 králíků, 260 holubů 
a tři sta kusů vodní a hrabavé drůbeže. 
Mezi vystavovateli nemohli chybět ani vel-
kopavlovičtí chovatelé. Čestnou cenu zís-
kal Antonín Komosný za drůbež (plemeno 

Nové Turistické vizitky Bořetice a Vrbice. 

Nejednou si člověk na chovatelské výstavě 
uvědomí, že i může být i zdánlivě obyčej-
ná slepice krásná, ovšem pouze v případě, 
věnuje-li se jí patřičná péče.

Socha sv. Huberta úspěšně přestěhová-
na před velkopavlovickou myslivnu – zde 
vznikla a tady jí to dozajista nejvíce sluší.

To jsou dobroty, až se sliny sbíhají!



lifikovaným personálem  proškoleným pro 
obsluhu tohoto zařízení. 
Majitelé vinařství Petr a Miroslav Mikulco-
vi využili linku již podruhé, a protože firma 
OENOGALA odvádí kvalitní práci se záru-
kou za slušnou cenu, jsou velmi spokojeni. 

Záchytný žlab na Staré Hoře 
(7. 11. 2012)
Pracovníci služeb Města Velké Pavlovice se 
pustili začátkem měsíce listopadu 2012 do 
prací na budování záchytného žlabu na deš-
ťovou vodu u polní cesty do Staré hory, který 
bude sloužit zejména při velkých dešťových 
srážkách v letním bouřkovém období.

V chovatelce vystavovali Kingy
(25. 11. 2012)
O víkendu 24. a 25. listopadu 2012 hosti-
la velkopavlovická chovatelská hala další  
z řady speciálních klubových výstav. Tento-
krát se jednalo o výstavu chovatelů holubů 
plemene King, při které vystavovali letošní 
výletky. Celkem 38 vystavovatelů z Čech, 
Slovenska i Maďarska zde vystavovalo  
14 druhů barevných rázů Kingů. Všem 
vystavovatelům se ve Velkých Pavlovicích 
velmi líbilo, ocenili především naši typicky 
moravskou pohostinnost a rovnou si zde 
zajistili termín výstavy i na příští rok.

Komplexní pozemkové úpravy ve Velkých 
Pavlovicích plynule plánovitě pokračují. 
Ve středu, dne 30. října 2012, proběhlo 
již několikáté kolo náročného zjišťování 
uživatelů vinic v katastru města a konzul-
tace s majiteli půdy. Za firmu Geodis Brno 
a.s. se zúčastnily Ing. Kateřina Šoupalová  
a Ing. Iva Všetečková, za Sbor zástupců 
Ing. Zdeněk Karber a Stanislav Prát ml.. 
Poděkování patří všem, kteří svými zna-
lostmi a zkušenostmi pomohli objasnit 
často spletité vlastnické a uživatelské vzta-
hy, kterých bylo řešeno na pět set.

Mobilní lahvování vína
(6. 11. 2012)
Vinařství Mikulica z Velkých Pavlovic využí-
vá na lahvování vín mobilní lahvovací jed-
notku firmy OENOGALA  z Kobylí. 
Tato moderní technologie umožňuje plně-
ní  bez vysokých investic do vlastní plnící 
linky a vybavení. Mobilní lahvovací servis 
OENOGALA je dostupný pro všechny 
vinaře a je schopný plnit až do 2.000 lah- 
ví za hodinu. Mobilní lahvovací jednotka 
OENOGALA je obsluhována vysoce kva- 

Prodloužení chodníku 
V Údolí
(30. 10. 2012)
Na četné žádosti občanů o prodloužení 
chodníku v ulici V Údolí se pracovníci slu-
žeb města pustili koncem měsíce října 2012 
do druhé etapy prací. První etapa byla do-
končena po rekonstrukci plynového řadu  
v měsíci srpnu a současná umožní napoje-
ní na ulici Pod Břehy. Stavební podmínky 
jsou poměrně komplikované, nicméně  
po dokončení budou moci chodci bezpeč-
ně projít spodní částí ulice a vyhnout se tak 
pohybu po vozovce v nepřehledné zatáčce.

Otevřena nová prodejna masa
(30. 10. 2012)
Od úterý 30. října je na ulici Hlavní 95 ote-
vřena nová prodejna chlazené a mražené 
drůbeže, ryb, uzenin a polotovarů. Najdete 
zde výrobky firmy Gastroma a.s., do bu-
doucna je plánováno rozšíření sortimentu 
ještě o vepřové a hovězí maso. Otevírací 
doba je od pondělí do pátku od 7.30 do 
16.30 hod., v sobotu od 7.30 do 10.30 hod..

Další etapa komplexní 
pozemkové úpravy
(30. 10. 2012) 
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Stavební práce na prodloužení chod-
níku v ulici V Údolí.

Práce na pozemkových úpravách není 
prací „od stolu“, bez častých výjezdů 
do terénu neobejde.

Moderní technologie lahvování vína ve 
Vinařství Mikulica – služba přímo do 
domu, nebo v  tomto případě spíše do 
sklípku.

Křehoučké kuřátko právě na váš stůl!

Budování záchytného žlabu u cesty  
do Staré hory.

Speciální chovatelská výstava holubů 
plemene King.
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Knihovna pořádala 
přednášky o penzijní  
a důchodové reformě
(27. 11. 2012)
Městská knihovna Velké Pavlovice ve spolu-
práci s a.s. ZFP Akademie realizovaly v listo-
padu dvě přednášky určené široké veřejnos-
ti o výhodách i rizicích schválené penzijní  
a důchodové reformy. Ačkoliv veřejnost ho-
voří o reformách negativně, možnosti získat 
dostatek objektivních informací velkopavlo-
vičtí občané příliš nevyužili.

Tesaři se pustili 
do práce na krovech 
Domova pro seniory
(30. 11. 2012)
Před příchodem zimy tesaři velmi intenziv-
ně pracovali na dřevěných střešních kon-
strukcích objektů budoucího Domova pro 

seniory v prodloužené části ulice Bří Mrš-
tíků nacházející se v lokalitě nové zástavby 
Padělky. Do konce roku 2012 budou dom-
ky „pod střechou“, krovy budou dokonče-
ny a následně opatřeny střešní krytinou.

Teplý listopad přál 
výsadbě nových stromků 
(30. 11. 2012)
Poslední, neobvykle až rekordně teplé, 
listopadové dny využili pracovníci sadař-
ské skupiny Služeb města Velké Pavlovice  
k výsadbě mladých stromků, a to hned na 
třech místech našeho města. Výsadbou 
muchovníků velkokvětých - Amalanchier 
grandiflora „Robin Hill“  byly dokončeny 
úpravy plochy před vinnými sklepy na ulici 
Zelnice, stejně tak u kolumbária vedle kostela.  
V zahradě mateřské školky porostou v tráv-
níkové ploše okrasné jabloně Mallus „Win-
ter Gold“ a Acer campestre - javory babyky.
Sazenice dodala okrasná školka Hradčany 

 u Tišnova - www.okrasnestromy.com
Projekty na výsadbu stromů zpracovala Ing. 
Eva Wagnerová - www.evawagnerova.cz 

Karolína Bártová, Věra Procingerová, 
Ing. Zdeněk Karber

Město je opět zelenější, v  listopadu pro-
běhla další z  mnoha etap výsadby mla-
dých stromů.

Milí spoluobčané,
společnost ASEKOL pro Vás připravi-
la soutěž ve sběru drobného elektra o nový 
Tablet Samsung. 

Jak se můžete do soutěže zapojit?
Stačí najít doma, v  garáži nebo na 

půdě  staré vysloužilé elektro a  odnést je 
spolu s  letáčkem na sběrný dvůr. Tam 
Vám letáček orazítkují (1 spotřebič =   1 
razítko). Jakmile jich budete mít pět, vy-
plňte kontaktní údaje a  leták  odešlete 
na adresu PMH, s.r.o., P.O.BOX č. 75,  
460 03 Liberec 3. Počet letáků není ome-
zen, naopak, čím více donesete elektra 
a odešlete orazítkovaných letáků, tím vět-
ší šanci máte na výhru! 

Zapojením do soutěže můžete vyhrát 
hodnotné ceny, vítězové se budou losovat 
po jednotlivých krajích, první místo bude 
oceněno zbrusu novým tabletem od spo-
lečnosti Samsung, hodnotné spotřebiče 
obdrží i vylosovaní na 2. – 5. místě. Záro-
veň přispějete recyklací elektra k  ochra-
ně životního prostředí. Každý spotřebič 
totiž obsahuje až 80 % materiálů, které 
lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku 
škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. 

Sbírej a vyhraj! Nenechte proto ležet staré elektro v šuplí-
ku, raději sbírejte a vyhrajte! 

Pravidla soutěže a postup pro soutěžící: 
-  Vysloužilá drobná elektrozařízení za- 
 nesete na sběrný dvůr. Aby elektroza- 
 řízení mohla být započítána do soutěže 
 a  recyklována, je nutné odevzdávat je 
  na sběrný dvůr v nedemontovaném stavu!
 -  Obsluha sběrného dvora potvrdí ode- 

 vzdání elektrospotřebičů razítky na 
 leták. Počet elektrospotřebičů je shod- 
 ný s  počtem udělených razítek. Pokud 
 máte k  dispozici více elektrospotřebi- 
 čů, je možné mít více letáků (množství 
  na osobu není omezeno) . 
-  Razítka získáte za veškerou drobnou 
  spotřební elektroniku včetně příslu- 
 šenství (např. videopřehrávače, DVD 
  přehrávače, radiopřijímače, věže, ka- 
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 zetové magnetofony, gramofony, do- 
 mácí kina, reproduktory, dálkové ovla- 
 dače, sluchátka apod.), videokamery, 
  digitální a analogové fotoaparáty včetně 
  příslušenství (např. teleobjektivy, bles- 
 ky apod.), elektrické a elektronické hu- 
 dební nástroje, zařízení výpočetní tech- 
 niky (např. notebooky, počítače, optic- 
 ké mechaniky, myši, klávesnice), tele- 
 fonní přístroje (klasické, bezdrátové  
 i mobilní), faxy a záznamníky, tiskárny, 
  malé stolní kopírky, kalkulačky, herní 
 konzole, videohry včetně ovladačů (joy- 
 sticky, gamepady apod.), elektrické  

 hračky (např. autodráhy, vláčky, atd.) 
-  Na leták  s pěti razítky vyplníte svou 
  adresu a  další kontaktní údaje a  ode- 
 šlete na adresu PHM, s.r.o., P. O.BOX 
  č. 75, 46003 Liberec 3.  Letáky, kte- 
 ré nebudou obsahovat všechna razítka, 
  kontaktní údaje, vyplněnou anketní 
  otázku nebo budou nečitelně vyplněné, 
 nebudou zahrnuty do slosování o ceny. 

Ukončení soutěže je 28. 2. 2013. 
Slosování o  ceny proběhne do 15. 3 

2013 za přítomnosti notáře a  zástupců 
ustanovené komise. O výhře budete vyro-

zuměni telefonicky na telefonní číslo uve-
dené na letáku i na uvedený email. Budete 
pozváni na slavnostní vyhlášení a předání 
cen, které proběhne na krajském úřadě 
vašeho kraje. Výhru je možno vyzvednout 
pouze osobně. Seznam výherců bude 
uveden i  na stránkách www.asekol.cz .        
 
Letáček je možné získat u obsluhy 
SBĚRNÉHO DVORA “Na Špitálku“, 
ulice Tovární (za budovou Hantály, a.s.) 
nebo na MěÚ Velké Pavlovice.

Lenka Nesvadbová 

Však ani sám sv. Martin na pověst-
ném „bílém koni“ nedorazil. Navíc, v so-
botní den akce, ne příliš přívětivě dopro-
vázel putující silným nárazovitým větrem. 
Nemějme mu to však za zlé, možná tím 
raději nacházeli účastníci „svatormatin-
ských“ azyl v takřka dvacítce otevřených 
sklípků a ochutnávali zde mladičké tekuté 
zlato mistrů vinařů. 

Koho během náročného popochá-
zení a degustování přepadl hlad a navíc 
měl v úmyslu držet se místních zvyklostí 
a tradic, nepřišel zkrátka. Hned čtyři re-
staurace nabízely gurmánskou specialitu, 
do křupava vypečenou pravou svatomar-
tinskou husičku - kuchařský majstrštyk, 
bez kterého by se tento listopadový svátek 
dozajista neobešel.

Na nedostatek skvělého vína si  
ve Velkých Pavlovicích nemohl nikdo stě-
žovat, díky husičce a spoustě dalších dob-
rot podávaných přímo ve sklípcích o hla-
du také nikdo určitě nezůstal, krásných 
žen bylo vidno na každém kroku a zpěv? 
Ani ten nechyběl!

              Vítr zavál milovníky vína 
do SVATOMARTINSKÝCH SKLEPŮ

Z RADNICE

V podvečer se jako příjemná tečka 
akce konala beseda u cimbálu. Putující 
se sešli ve velkopavlovické sokolovně, za-
zpívali si a možná i zatančili s cimbálovou 
muzikou Slovácko mladší, pro potěchu 
oka, ucha i ducha vystoupil folklórní sou-
bor Javorník a navíc si ti největší šťastlivci 
odnesli ze soutěžního slosování vstupe-
nek na pozvánkách avizovanou „vinnou 

cenu“. To však byla doslovná „třešnička 
na dortu“ týkající se jen několika málo 
shůry vyvolených... 

Doufáme a věříme však, že jedineč-
ný a nezapomenutelný zážitek si odnesl  
z letošních „Svatomartinských otevře-
ných sklepů“ opravdu každý. Pokud tomu 
tak skutečně bylo, bezezbytku se naplnil 
účel akce a veškerá náročná práce jejích 
realizátorů a organizátorů.
Tak ať „svatomartinské“ ročníku 2012 
chutná a zase brzy ve velkopavlovických 
sklípcích nashledanou!

 Karolína Bártová

Stovky, čítající ve výsledku snad až tisícovku vyznavačů lahodného svěžího mla-
dého vína, nejen značky „Svatomartinské“, se zúčastnily letos už v pořadí šestého 
ročníku velkopavlovických „Svatomartinských otevřených sklepů“. Stalo se tak  
v sobotu, dne 10. listopadu 2012, pouhý jeden jediný den před samotným svátkem 
sv. Martina. Na přesné datum jedenáctého to letos sice nevyšlo, ale snad to ve vý-
sledku nikoho nepohoršilo. 

Ve sklípcích teklo víno proudem – zájem 
byl především o mladá svěží a jiskrná 
vína, ale i medailemi ověnčené archívky 
přišly nejednomu fajnšmekrovi k duhu.  

Naprosto stylový půlnoční přípitek sva-
tomartinským vínem ročníku 2012.

Zábavu na večeru u cimbálu ve velkém 
stylu rozezpíval a roztančil folklorní 
soubor Javorník.
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Při příležitosti „Svatomartinských 
otevřených sklepů“ otevřely své brány, 
v sobotu 10. listopadu 2012, stovkám 
zvědavých návštěvníků města Velké 
Pavlovice také Vinné sklepy Františka 
Lotrinského, a.s.. Toto nově vybudované 
vinařské podzemí se nachází v soused-
ství taktéž nově opraveného původně ba-
rokního zámečku, dnešního moderního 
Ekocentra Trkmanka.

Možnost nahlédnout do nitra sklepů 
využila nekonečná řada nadšených milov-
níků vína, která v průběhu celého dne prou-
dila místy až tajuplnými a labyrint připomí-
najícími chodbami, lemovanými oblouky 
úložných prostor pro archivní lahve vína, 
obdivovala, jaké novinky dokázalo město 
Velké Pavlovice od minulého roku zbudovat 
a v neposlední řadě – ochutnávala.

Svá vynikající vína, ať už archivní nebo 
i mladá, takřka „svatomartinská“, zde na-
bízela jedna z největších a nejznámějších 
velkopavlovických vinařských firem – 
Šlechtitelská stanice vinařská, a.s.. Proto 
nebylo o chválu a superlativy z úst degus-
tujícíh nouze.

Příjemná byla navíc skutečnost, že 
bylo možno Vinné sklepy Františka Lotrin-
ského navštívit, i když jste se třeba právě 

             Vinné sklepy Františka Lotrinského 
                                                            překvapily a nadchly

nemínili letošních „Svatomartinských ote-
vřených sklepů“ zúčastnit. Stačil drobný 
peníz do kapsy na jednotlivé vzorky nabí-
zených vín a mohli jste ochutnávat a vy-
chutnávat tekuté poklady jižní Moravy dle 
vlastního gusta. 

Jak bylo již úvodem zmíněno, této zce-
la premiérové a naprosto jedinečné mož-

nosti využila obrovská spousta jak cizích 
tak i místních návštěvníků a vězte, opou-
štěla Vinné klepy Františka Lotrinského  
a loučila se více než spokojena. Navíc mile 
překvapena a udivena novými reprezenta-
tivními prostory našeho města.

Karolína Bártová

Interiéry Vinných sklepů Františka Lotrinského jsou fascinující...

PODZIMNÍ ŠLAPKA 2012 udělala tečku za 217 dny toulání

Na jaře, přesně 14. dubna, jsme sezó-
nu přestřižením pásky společně otevřeli  
a po dlouhých sedmi měsících opět s pl-
nou parádou uzavřeli. Nyní ji necháme 
pár měsíců odpočívat, to aby nabrala 
druhý dech a mohla se s patřičným nasa-
zením a elánem zase v roce 2013 rozjet. 
Bude totiž plná zajímavých novinek. Za-
tím si je však necháme pro sebe, trumfy z 
rukávu vytáhneme až na jaře! 

PODZIMNÍ ŠLAPKA je akce, kte-
rá se konala letos již počtvrté a tak se 

přirozeně nabízí myšlenka, že by svým 
opakováním mohla ztratit na punci ori-
ginality. Omyl! Právě Podzimní Šlap-
ka je každoročně, co se týče programu  
i trasy, naprosto jiná. Navíc vzhledem 
k nevyzpytatelnosti počasí hledají vždy 
pořadatelé alternativu, kterak se během 
výšlapu alespoň částečně schovat pod 
střechu, nejlépe do tepla a také jak se 
zahřát. Zároveň je tato akce zasvěce-
na prohlídkám buď zcela nových, nebo 
opravených objektů či exkurzím do ji-
nak nepřístupných provozů místních 

podniků. A také je pokaždé připraveno 
nějaké to překvapení!

Od teorie k praxi – Podzimní Šlapka 
2012 aneb Uzavírání cykloturistické 
sezóny 2012 skončila a tak nastal čas 
bilancování. Splnila vše? Do puntíku! 
Přesvědčte se sami…

 
Za první – TRASA

Letos se startovalo premiérově od 
nových barevných vinných sklípků Pod 
Starou Horou a každý si mohl vybrat  
ze dvou okruhů. Z pěšího 5,5 km dlouhé-
ho nebo cyklistického 11 km dlouhého, 
obou vedoucích po Velkých Pavlovicích  
a okolí, delší možnost až přes obec Bořeti-
ce. Většina si vybrala první alternativu, ale 

Dny cykloturistické sezóny 2012 jsou sečteny. Definitivní tečku za dvě sta se-
dmnácti denním maratónem toulání a cyklovýšlapů udělala PODZIMNÍ ŠLAPKA 
2012 – pohodová, na svátek 17. listopadu 2012 připadající akce, která se uskutečni-
la ve Velkých Pavlovicích už počtvrté. 
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Zahájení Podzimní Šlapky 2012 mezi barevnými tančícími sklípky ve vinařské uličce 
Pod Starou Horou.

Příjemné pěší putování vinorodou kra-
jinou okolo Velkých Pavlovic.

i pár zdatných cyklistů se objevilo, někteří 
k nám přicestovali dokonce až z Bruntálu! 

Pěší trasa Šlapky částečně kopírovala 
nově vznikající naučnou stezku „Deset za-
stavení v kraji meruněk a vína“ a tak se pu-
tující často potkávali s novými dřevěnými 
odpočívkami, které budou brzy doplněny 
o úžasné, naprosto originální, informační 
panely. Už nyní můžeme lehce poodkrýt 
pokličku Jarní Šlapky 2013 a prozradit, 
že si právě při její příležitosti tuto stezku 
projdeme úplně celou…

„Šlapající“ navštívili ranč u cihelny, 
kde je čekalo už druhé sladké koláčové  
a buchtové občerstvení, to první bylo hned 
na startu, a zároveň i další setkání s velmi 
příjemnou hasičskou svařáčkovou hlíd-
kou, která je pronásledovala po celé trase. 
Věřte, nikdo se před ní neschovával! Ha-
siči měli navíc připravené voňavé špekáč-
ky, rozdělaný oheň a tak se protentokrát 
namísto rajtování na koních každý raději 

věnoval opékání a křupkání vypečené kůr-
čičky a popíjení lahodného svařáku.

Děti si zde navíc mohly zkusit pod 
bedlivým ostřížím dohledem myslivců 
střílení ze vzduchovky. Pokud se jim po-
dařilo dosáhnout předem určeného cíle 
a netrefit všude se hojně pohybující živé 
terče, dostaly sladkou odměnu. S úle-
vou konstatujeme, ztráty na životech ani  
na zdraví nebyly.

A pak už se „šlapalo“ podzimní kra-
jinou okolo nového rybníčku Biocentra 
Zahájka, cestou necestou, až k Vinným 
sklepům Františka Lotrinského, kde pří-
jemnou pohodovou vycházku všichni spo-
lečně zakončili. 

Za druhé – PROGRAM
Hlavních bodů bylo hned několik.  

Z těch opakujících, avšak určitě neméně 
atraktivních a o to více vyhledávaných, 
vypíchněme kupříkladu vynikající sokol-
ský gulášek a úžasnou polévku zelňačku 
v čase obědovém, hudební vystoupení vel-
kopavlovické country skupiny Colorado  
s tanečními kreacemi a vypilovanými for-
macemi místních tanečníků Přátelé coun-
try a také opět svařáček nebo čaj, v cíli ser-
vírovaný úsměvy rozdávajícími děvčaty  
z Ekocentra Trkmanka. 

A novinky? Prim protagonisty hrá-
la jednoznačně možnost nahlédnout  
za mohutné dřevěné dveře Vinných skle-
pů Františka Lotrinského, a.s. a zároveň 
se zúčastnit ochutnávky vín, tentokrát 
věhlasné a na světových soutěžích bodují-
cí místní firmy Vinařství Baloun. Ačkoliv 

Křupkavé opečené buřtíky přišly vhod 
i cykloturistům až z podhůří Jeseníků, 
z města Bruntálu.

Bez hudby a zpěvu country skupiny Co-
lorado by se už Podzimní Šlapka doza-
jista neobešla.

pořadatelé očekávali, že bude celá akce 
končit kolem druhé hodiny odpolední, 
skalní se v nádherných prostorách skle-
pů zdrželi až takřka do půl páté. Tím do-
kreslujeme a podtrhujeme obrázek zájmu  
a spokojenosti.

Kdo si mezi vínem, jídlem, tancem  
a exkurzí ve vinařském podzemním laby-
rintu posteskl po zpestření živícím umělec-
kého ducha, taktéž nepřišel zkrátka. V ma-
lém výstavním sále sousedního Ekocentra 
Trkmanka se právě konala autorská výsta-
va krásných, převážně stylově podzimních, 
fotografií pana Milána Pecky a tak mělo 
oko dostatečný prostor ke kochání.

 

 oko dostatečný prostor ke kochání. 

Vynikající gulášek či zelňačka z kuchy-
ně místních sokolíků zachutnala jak 
tanečníkům Přátelé country...
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... tak i nejmladším účastníkům akce.

Lampionový průvod – vítané „retro“ zpestření jinak pochmur-
ných sychravých podzimních dnů. Děti byly nadšené!

Závěr pohodové akce patřil ochutnávce 
vín a přátelskému popovídání v příjem-
ných prostorách Vinných sklepů Fran-
tiška Lotrinského.

Retro LAMIPIONOVÝ PRŮVOD 
                                  zažil super renesanci

„Tak to je bomba, toto nikdo neče-
kal! Tolik lidí, no to je prostě paráda!“ 
Tak takové superlativy a obdivné hláš-
ky se jen sypaly z úst dnes už dalo by se  
s nadsázkou říci „retro husákových 
dětí“, současných zhruba pětatřicátní-
ků a rodičů menších dětí, na adresu po-
řadatelů sobotního LAMPIONOVÉHO 
PRŮVODU. Ten uspořádali místní ha-
siči, při příležitosti svátku 17. listopadu 
a věřte nevěřte, zájem a účast předčily 
veškerá sebe optimističtější očekávání! 
Tisíce světýlek se rozzářilo v očičkách 
nadšených dětí, pro které byl lampióno-
vý průvod něčím úplně novým…

„Lampiónový průvod nás napadl uspo-
řádat prostě proto, že jsme chtěli udělat 
něco pro děcka. V takových průvodech jsme 
chodívali i my, 7. listopadu na oslavy VŘSR. 
Co slavíme, tomu jsme stejně vůbec nerozu-

měli, hlavně nám to bylo úplně jedno, ale 
bylo to prostě zábavné… světýlka, peripetie 
se svíčkami, žárovič-
kami, občas to ně-
komu chytlo, prostě 
sranda“… vzpomí-
nají hasiči.

„Vlastně jsme si 
uvědomili, že dnešní 
děcka vůbec obyčej-
né lampiony neznají 
a tak jsme to zkusi-
li, ale že přijde tolik 
lidí, to jsme teda 
ani ve snu nečekali. 
Brali jsme to tak, že 
přijde pár skalních, 
projdeme se, dáme 
si pak svařák a čaj  
a jde se domů. Pros-

tě komorní akcička. Tak v postatě to tak i je, 
ale účast je odhadem kolem tří stovek lidí, to 
jsme fakt nečekali. Máme z toho strašnou 
radost“… říkají jedním hlasem hlavní ini-
ciátoři myšlenky lampiónového průvodu 
Zdeňka a Petr Hasilovi.

Za třetí – ÚKRYT POD SŘECHU 
A DO TEPLÍČKA

Tato „účetní“ položka byla splněna 
hned dvakrát! Příjemný azyl našli pu-
tující u zbrusu nového sálajícího krbu  
ve Vinných sklepech Františka Lotrinského  
a nebo na výstavě pana Pecky v Ekocentru 
Trkmanka.  

Za čtvrté – PROHLÍKY 
A EXKURZE NOVÝCH 
OBJEKTŮ

V podstatě – viz bod „za třetí“ plus 
prohlídka barevných vinných sklípků Pod 
Starou Horou. 

Za páté – NOVINKY 
A PŘEKVAPENÍ

Tak tady letos zafungovalo na sto pro-
cent „kouzlo“ naprosto předem nepřipra-
vovaného, prostě náhoda. Pouhé dva dny 
před samotnou akcí se pořadatelům ozva-
la břeclavská firma provozující půjčovnu 
boom zažívajících atraktivních vozítek 
SEGWAY s tím, že by měla zájem se na 
Podzimní Šlapce prezentovat. 

Nabídla všem možnost zdarma se 
projet, vozítka si vyzkoušet a navíc zakou-
pit svým blízkým vánoční dárek v podobě 
poukazu a tím ještě jako bonus pomoci  

malé devítileté Dominičce, dívence posti-
žené dětskou mozkovou obrnou. Paráda! 
Co říkáte? 

A to už by mohlo být všechno, suma 
sumárum! Možná ještě vzpomeňme pří-
jemné počasí, hojný počet takřka stovky 
„šlapajících“ a hlavně, pohodovou dobrou 
náladu plnou úsměvů a přátelské atmosfé-
ry. Všichni pořadatelé PODZIMNÍ ŠLAP-
KY 2012 věří, že v očích všech zúčastně-
ných vyšla bilance v kladných číslech!   

Tak si to pěkně rozložte, ze zisku zážitků čer-
pejte až do dubna příštího roku a na JARNÍ 
ŠLAPCE aneb OTEVÍRÁNÍ CYKLOTURI-
STICKÉ SEZÓNY 2013, nashledanou!

 
Za tým hlavních pořadatelů, Město Velké 
Pavlovice, ZAF Velosport, Sbor dobrovol-

ných hasičů, Ekocentrum Trkmanka, T.J. 
Sokol, country skupinu Colorado,

Mysliveckou jednotu a provozovatele 
ranče u cihelny, Karolína Bártová
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Kobylský Cabernet Sauvignon 2011 
z kobylské Patrie získal titul Šampion 
Promenády červených vín 2012.

Šampionem Promenády 2012 
je CABERNET SAUVIGNON z Patrie

V pátek 23. listopadu 2012 ohodno-
tilo 25 odborných degustátorů 161 vzor-
ků červených vín, které byly přihlášeny 
do soutěže Promenáda červených vín 
2012. Pod vedením Ing. Pavla Kršky vy-
brali předsedové komisí - Ing. Ján Gajda, 
MVDr. Jiří Kunc, Leoš Horák, Ing. Jan 
Stávek a Bc. Jaroslav Suský z nejlepších 

vín v kategoriích šampiona Promenády 
červených vín. 

Stalo se jím Cabernet Sauvignon vý-
běr z hroznů 2011 č. šarže 72-11 výrobce 
PATRIA KOBYLÍ a.s. Hrozny na toto víno 
dozrály v Brumovicích ve viniční trati 
Světlý.

Věra Procingerová

„Udělalo nám radost, že i lidé, kteří se 
přímo nezúčastnili, vycházeli a vykukovali  
z domů a mávali na nás, prostě hleděli, jak 
se to všechno povedlo. I pan starosta vyšel 
před dům a spolu s manželkou vypadali, že 
nevěří vlastním očím“… dodávají.

Lampiónový průvod byl nádherný, 
super akce!
Takže příští rok zase o 17. listopadu 
v průvodu na viděnou!

 Karolína Bártová

Promenáda červených vín 2012 
                           se představila veřejnosti

Velkopavlovická sokolovna přivíta-
la v sobotu 1. prosince 2012 návštěvníky 
veřejné prezentace soutěže Promenáda 
červených vín 2012. Do sedmého ročníku 
Promenády přihlásili vinaři 161 vzorků vín 
z 15 odrůd révy vinné s modrými hrozny. 

Čtyřicet vinařství, která patří k před-
ním producentům červených a růžových 
vín, si nenechalo ujít příležitost utkat se  
o medaile. Odborní degustátoři pod vedením 
Ing. Pavla Kršky z Národního vinařského 
centra vybrali vítěze jednotlivých kategorií s 
konstatováním, že celková úroveň hodnoce-
ných vín je velmi vysoká a vyrovnaná.

Hosty ochutnávky vín přivítal za pořá-
dající občanské sdružení Forum Moravi-
um Ing. Zdeněk Karber a starosta Velkých 
Pavlovic Ing. Pavel Procházka. Společně 
předali na pódiu hlavní ceny těm nejúspěš-
nějším. Vítězové obdrželi kromě diplomů i 
stylové ceny z dílny místního uměleckého 
kováře Petra Valouška.

Pořadatelé odměňují každoročně pro-
ducenty tradičních odrůd. V letošním roce 
jí byla zvolena odrůda Svatovavřinecké,  
za kterou získal zlatou medaili pan Vít Sed-
láček z Vrbice. Cenu za bronzovou kolekci 

Předávání cen zástupcům oceněných vinařství 
soutěže Promenáda červených vín 2012.

Příjemnou atmosféru veřejné degustace podtrh-
lo vystoupení cimbálové muziky při ZUŠ Velké 
Pavlovice.

vín z Vinařství Jedlička&Novák 
z Bořetic převzal jeho odborný 
poradce pan Bc. Jaroslav Suský, 
za stříbrnou kolekci pan Leoš 
Horák z Vrbice a zlatou pan 
Marcel Lanžhotský, sklepmistr 
Patrie Kobylí a.s.. Šampionem 
Promenády 2012 je Cabernet 
Sauvignon 2011, výběr z hroz-
nů opět z Patrie Kobylí. Hrozny 
dozrály ve vinici Světlý v katast-
ru obce Brumovice.

K dokreslení slovácké vi-
nařské atmosféry přispěla cim-
bálová muzika z místní základní 
umělecké školy, kterou vede pan 
učitel Martin Čech. Cimbalistka 
Kamila Šošovičková, kontraba-
sista Petr Hanzálek, violista Pa-
vel Hanzálek, klarinetistka Iva 
Jilková a houslistka Štěpánka 
Veverková s primášem Karlem 
Kosíkem si získali sympatie  
a obdiv všech přítomných kteří si 
s nimi nejednu píseň i zazpívali.

Ing. Zdeněk Karber
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Fashion party na jazzu

VÁNOČNÍ STROM přišel s dětmi rozsvítit i Mikuláš

V sobotu 1. prosin-
ce hostilo Ekocentrum 
Trkmanka Fashion par-
ty na jazzu.

Pro návštěvníky za-
jímavé módní přehlídky 
byla připravena přehlíd-
ka modelů firmy SaXaLa 
na zimu 2012/2013 a na 
jaro 2013, firma TOP 
OPTIK předvedla novou 
kolekci brýlí GUESS 

O první adventní neděli, dne 2. prosin-
ce 2012, byla v našem městě slavnost spo-
lečného rozsvěcování vánočního stromu 
za doprovodu kulturního programu zor-
ganizována zcela poprvé. Dříve se strom 
rozsvěcoval začátkem prosince v tichosti, 
bez účasti veřejnosti. Proč si však tuto mi-
mořádnou, kouzelnou a především pro děti 
pohádkovou chvíli krásně neužít? Proč si 
nedopřát pohled do dětských očiček plných 
dychtících plamínků, štěstí a úžasu?

První „Slavnostní rozsvěcení vánoční-
ho stromu“ ve Velkých Pavlovicích zorga-
nizovalo Město Velké Pavlovice ve spolu-
práci s Turistickým informačním centrem 
a Základní uměleckou školou. Na úvod 
pozdního odpoledne pozdravila a přivítala 
překvapivě, až nečekaně hojný počet pří-
tomných paní Dagmar Švástová. Připo-
mněla původ, smysl a poselství vánočních 
stromů republiky, pozvala na právě probí-
hající výstavu ručně zdobených vánočních 
ozdob paní Hadačové do budovy radnice  
a poté předala slovo malým slavíčkům dív-
čího pěveckého sboru při ZUŠ. Děvčata 
zazpívala krásné koledy a vánoční písně, 
během nichž se strom před velkopavlovic-
kou radnicí poprvé rozzářil.

Průvodním slovem provázela slavnost-
ní chvíli rozsvěcení vánočního stromu 
matrikářka Dagmar Švástová.

A potom přišel mezi děti Mikuláš, s ko-
šíkem plným laskomin.

Vystoupení břišních tanečnic se stalo nejatraktivnějším 
bodem doprovodného kulturního programu.

Po vystoupení sborečku byli občané 
města seznámeni se soutěží pro adventní 
čas s názvem „Vánoční městečko 2012“  
a vyzváni k účasti. Motivací byla určitě lá-
kavá odměna v podobě vkusné vánoční de-
korace pro první tři místa. 

Na závěr příjemného odpoledne če-
kalo na děti slibované překvapení. Sice 
zbývaly do obchůzky svatého Mikuláše  
a jeho andělsko-čertí družiny ještě tři dny, 
ale na náměstí ve Velkých Pavlovicích se 
objevil už v  neděli! Doprovázel jej anděl 
se sněhobílými křídly a obrovským koší-
kem plným voňavých medových perníčků 
a také čert jako hora, strach z něj šel až 
hrůza. Mikuláš ho však jedna dvě zkrotil 
a tak vyvázla všechna dítka protentokrát 
bez sebemenší újmy, navíc si ještě odnesla 
perníček s cukrovou podobenkou milého 
Mikuláška.

Překvapení vyšlo na jedničku s hvěz-
dičkou, organizátorům se ho podařilo  
do posledního okamžiku utajit a tak 
skutečně nikdo nečekal, co se bude před 
radnicí dít. A tak to má přeci být, v čase 
kouzel, pohádek a překvapení, v čase vá-
nočním...

Karolína Bártová

Dojemný osud sedmnácti měsíční prokřehlé Lidušky, nalezené pouhé dva dny 
před samotnými Vánocemi roku 1919 v zasněženém lese nedaleko Bílovic nad Svi-
tavou spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem, stál na začátku již osmaosmdesát let 
dlouhého příběhu Vánočních stromů republiky. Ten se poprvé rozsvítil roku 1924 
na Náměstí Svobody v Brně, k nadšení a radosti všech účastníků slavnostní chvíle, 
stejně jako o první adventní neděli roku 2012 ve Velkých Pavlovicích...

PS: Děkujeme touto cestou paní Ludmile 
Pavelkové za napečení a nazdobení nádher-
ných perníčků, panu Petru Hasilovi, Jiřímu 
Schäferovi a Martinu Valentovi za herecký 
výkon v rolích Mikuláše, anděla a čerta, paní 
Květoslavě Jarošové a Mileně Karberové za 
secvičení pásma koled s dívčím pěveckým 
sborem a také členům country skupiny Co-
lorado za ozvučení. Ještě jednou děkujeme!

2013, SALON FISHKA potěšil přítomné 
dámy i pány přehlídkou spodního prádla. 

O kulturní program se postarala jazz 
kapela LOUISOVI SIROTCI a břišní ta-
nečnice.

Návštěvnice se mimo jiné mohly se-
známit se švýcarskou kosmetikou a doplň-
ky stravy, s Ajurvédou TARANI, líčením 
MARY KAY a s účesy KADEŘNICTVÍ 
RENATA.

Věra Procingerová
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Děti z Vrbice se dověděli jako úplně první, 
JAK VONÍ LES - díky EKOCENTRU

Ekocentrum Trkmanka přivítalo dne 
18. října 2012 zcela úplně první dětské 
návštěvníky toužící po získání nových 
informací a zážitků z enviromentálních 
programů. Ostrou premiéru ekologického 
výukového programu „Jak voní les“ zde 
absolvovali žáci čtvrtého a pátého ročníku 
Základní školy ve Vrbici. Hned na druhý 
den byl pro jejich mladší spolužáky připra-
ven program „O veverce“.

Žáci měli možnost všemi svými smysly 
zkoumat a poznávat různé druhy stromů  
a dřeva. Ohmatávali kůru, počítali a zkou-
mali letokruhy v „našem lese“, zkoušeli, 

Děti z  Vrbice byly první, které se zú-
častnily výukových programů na velko-
pavlovickém Ekocentru Trkmanka.

jak voní jednotlivé součásti lesa, např. 
jehličí, mech, houby, půda apod. Na zákla-
dě tímto způsobem získaných vědomostí 
pracovali v týmech na různých pracovních 
listech, doplňovačkách, přiřazovali názvy  
ke stromům, plodům, listům.

Činnosti byly na závěr vyhodnoceny  
a nejlepší týmy odměněny. Děti si od nás od-
nášely nové zážitky, dobrou náladu a také 
si rozšířily své poznatky o stromech, lese, 
ochraně rostlin, živočichů a přírody ko-
lem nás.

Bc. Zita Dvořáková, vedoucí Ekocentra 
Trkmanka Velké Pavlovice

V pondělí a úterý dopoledne, dne  
22. a 23. října 2012, se Ekocentrem 
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích rozléhaly 
hlasy dětí z I. stupně místní základní školy.  
V doprovodu svých vyučujících, některé 
z nich úplně poprvé, navštívily naše eko-
centrum. Vzhledem k omezeným časovým 
možnostem v rámci jejich školní výuky, 
jsme jim připravili vybrané aktivity z en-
vironmentálních vzdělávacích projektů  
„O veverce“ – pro mladší žáky z prv-

Velkopavlovičtí školáci vyslechli napínavý příběh 
O veverce a nasáli opojnou Vůni lesa, to vše v ekocentru

ní, druhé a třetí třídy a „Jak voní les“ –  
pro starší žáky ze čtvrtých a pátých tříd.

Aktivity se prolínaly téměř všemi pro-
storami ekocentra. Děti přecházely mezi 
jednotlivými učebnami, ve kterých je če-
kaly různé úkoly, či překvapení. 

Odcházely se spoustou nových infor-
mací, zkušeností a krásných zážitků. Lou-
čily se s dotazem, kdy mohou opět naše 
ekocentrum navštívit. Doufáme, že to 
bude brzy. I my se budeme vždy moc těšit!

Třeťáci se zatajeným dechem poslou-
chají poutavé vyprávění o tom, jak se 
žije v naší přírodě veverkám.

Ve středu dopoledne, dne 13. lis-
topadu 2012, zaklepaly na dveře vel-
kopavlovického Ekocentra Trkmanka 
děti z místní mateřinky, aby nahlédly 
za vrátka zbrusu nového „Lesního 
domečku“. Právě tak se jmenuje pro-
gram pro nejmenší, prostřednictvím 
kterého děti objevují kolik pater tako-
vý domeček může mít a jací jsou jeho 
obyvatelé. 

Dychtiví posluchači se seznámili  
s lesními živočichy a rostlinami a nene-
chali se nachytat ani zvířátkem veskrze 
exotickým – tygrem, který v našem lese 

LESNÍ DOMEČEK tygrům nesvědčí!
dozajista nežije. Také si vyzkoušeli, jak 
roste ze semínka rostlinka a naučili se no-
vou říkanku spojenou s pohybem.

Na to, že přišla do ekocentra společně 
velká skupinka dětí, musíme je velmi po-
chválit, protože byly moc hodné a snaživé. 
Těšíme se, až zase za námi přijdou příště!

NEJDŘÍV V HLÍNĚ TIŠE SPINKÁ MA-
LINKATÉ SEMÍNKO,

POTOM HLAVU NAD ZEM ZVEDNE,
POUPÁTKO, JAK MIMINKO.
MALÉ, VĚTŠÍ A PAK VELKÉ,
VYROSTE Z NĚJ KYTIČKA.
ZA ČÍM SE TO TOČÍ DĚTI?

ZA PAPRSKEM SLUNÍČKA.
 

Bc. Zita Dvořáková, vedoucí Ekocentra 
Trkmanka Velké Pavlovice

Kdo bydlí v  lesním domečku? Tygr? 
V pralese možná, ale do našeho lesa se 
nehodí!

Bc. Zita Dvořáková, 
vedoucí Ekocentra Trkmanka 

Velké Pavlovice
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Čtvrtek s  takřka magickým da-
tem 22.11.2012 patřil na Ekocentru 
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích už 
třetímu dílu seriálu Výtvarných čtvrt-
ků. A protože nám začal nesměle kle-
pat na dveře advent a s ním spojené 
nejkrásnější svátky roku, Vánoce, na 
program přišlo zcela přirozeně tvoře-
ní ryze vánoční. 

Lektorka Hanka Kašpárková nás 
přišla naučit skládat krásné barevné 
hvězdičky z proužků papíru. Ty se ur-
čitě budou vyjímat co by netradiční de-
korace třeba v košíku s ovocem a nebo, 
pokud budou mít účastnice dílny hodně 
trpělivosti a potřebného grifu, i k výrobě 
řetězu na stromeček.

Naučit se skládat origami hvězdič-
ku bylo celkem dost náročné. Hanka 

Čtvrteční odpoledne, dne 18. října 
2012, se stalo pro velkopavlovické Eko-
centrum Trkmanka velkou premiérou. 
Konal se zde první díl tvůrčího seriálu 
s názvem „Výtvarné čtvrtky“ s podtitu-
lem „Základy drátkování“. Své zkuše-
nosti a um předávala všem účastnicím 
dílny, ať už malým holčičkám nebo 
jejich maminkám či babičkám, paní  
Ing. Marie Šmídová.

Dámy všeho věku se po úvodní lekci 
rozcházely domů s  nádhernými odrátko-
vanými kamínky a také s předsevzetím, že 
se určitě znovu sejdou na druhé lekci plá-
nované na čtvrtek 8. listopadu 2012.

A tak se i stalo...
Druhý díl seriálu „Výtvarných čtvrt-

ků“ si nenechali ujít Natálka, Rozárka, 
Apolenka, Zuzanka, Michaelka, Tomášek 
a také jejich zručné babičky a maminky. 
A opět se, stejně jako v prvním díle, drá-
tkovalo. Protože se i protentokrát sešla 
takřka totožná sestava, tvořilo se na úrov-
ni „mírně pokročilých“. Po jednodušším 
drátkování kamínků se začalo s drátko-
váním keramických hrníčků, konviček, 

Jednička s HVĚZDIČKOUpro HANKU!

DRÁTKOVANÁ KRÁSA, 
                  třeba bude i vánočním dárečkem

nám však byla velmi trpělivou učitel-
kou, vysvětlovala nám donekonečna 
krok za krokem a pomáhala. Mozkové 
závity všech se otáčely na sto padesát 
procent, avšak jakmile se nám podařilo 
pochopit princip, začala nám jít práce 
od ruky jako když másla ukrajuje! 

Celý podvečer na Ekocentru Trkman-
ka byl moc fajn a moc příjemný. Přišlo 
zase o něco více lidí, většinou holčiček, 
maminek a babiček, ale nechyběli ani klu-
ci! A nevěřili byste, jak právě kluky tvoření 
bavilo a jak byli šikovní. 

Ráda bych touto cestou poslala Hance 
Kašpárkové za všechny účastníky dílny 
velké poděkování, za její neuvěřitelnou 
trpělivost a také za to, že nás naučila 
opět něčemu novému a krásnému!

 Karolína Bártová

skleniček a malé slečny parádnice si navíc 
zkusily základy drátkovaných řetízků, ná-
ramků či náušnic. 

Velmi milou paní učitelkou nám všem 
byla stejně jako před třemi týdny paní 
Ing. Marie Šmídová, která zvládá řemes-
lo drátkování na jedničku s hvězdičkou. 
Drátky i několikero druhů různých kleš-
tiček a nespočetná řada tvarů korálků jí  
v rukách jenom hrály! Mnohý z účastníků 
si určitě nejednou posteskl „kéž bych to tak 
jednou uměl“! Možná se tak jednou oprav-
du stane, protože se s drátkováním pro vel-
kou oblibu určitě ještě nekončí...

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že 
je tvoření v útulných a přívětivých pro-
storách Ekocentra Trkmanka velmi pří-
jemnou záležitostí. Nejenže se něčemu 
novému naučíte, ale také strávíte pěkné 
odpoledne v přítomnosti fajn lidí nala-
děných na stejnou vlnu, povyprávíte si, 
zaměstnanci Ekocentra vám připraví vý-
bornou kávu nebo čaj... 

Co více si přát? Snad jenom to, aby-
chom se zde na příštích „Výtvarných 
čtvrtcích“ sešli v hojnějším počtu. Proto 
zahoďte ostych a přijďte mezi nás, už nyní 
se těšíme a srdečně zveme!

Ekocentrum Trkmanka neladí pouze na 
ekologickou notu, ale také tmelí rodinu.

... i vnučky s babičkami!

Hanka v akci :-)!

Výsledky Hančiny, a samozřejmě i naší, 
akce! Krásné papírové origami hvězdičky.

O dalších nejen „Výtvarných čtvrt-
cích“, ale i o dalších připravovaných ak-
cích na Ekocentru Trkmanka se dočtete 
na webové adrese www.ekocentrum-
-trkmanka.com nebo www.velke-pavlo-
vice.cz.

Karolína Bártová
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... i vnučky s babičkami!

EKOCENTRUM TRKMANKA uspořádalo zábavné 
                           odpoledne pro celé rodiny, s nádechem Vánoc

Exkurze s enviromentální tématikou 
v BYLINKOVÉM RÁJI společnosti 
                            SONNENTOR Čejkovice

V úterý 20. listopadu 2012 svítila 
okna Ekocentra Trkmanka do pozd-
ního večera. Pro děti i jejich rodiče 
bylo připraveno Zábavné odpoledne.  
Dvacátý listopad nebyl vybrán náhod-
ně, v tento den se totiž slaví Světový 
den dětí.

Pro naše milé hosty jsme připravili tři 
výtvarné dílny. Ve dvou z nich už zavoněly 
Vánoce - zdobily se perníčky, vyráběly se 
dekorace na vánoční stůl. Ve třetí dílně 
se pilně pracovalo s nůžkami, pastelkami  
a lepidlem. Výsledkem byly zvonečky na 
výzdobu oken a vánoční přáníčka. Menší 
děti vybarvovaly omalovánky se zvířátky 
a nejvíce obsazený stůl byl ten, kde si děti 
zhotovovaly karnevalové masky. 

Pokud některý z návštěvníků zatou-
žil po trošce poznání, mohl usednout  
v přednáškovém sále, kde se promítaly 
filmy s přírodopisnou tématikou. Ti úpl-
ně nejmenší odpočívali a dováděli v malé 
učebně na koberci se spoustou polštářků 
a plyšáků.

Celý večer probíhal v příjemné a přá-
telské atmosféře. Na závěr si děti, mamin-
ky, babičky i tatínci odnášeli nádherné 
vlastnoruční výrobky, které ozdobí jejich 
domovy. 

Ve středu, dne 28. listopadu 2012, 
proběhla odborná exkurze ve společnosti 
SONNENTOR v Čejkovicích za účas-
ti zaměstnanců Ekocentra Trkmanka  
a Městského úřadu. Firma SONNEN-
TOR při výrobě čajů a koření vychází  
z vlastního pěstování v ekologických ro-
dinných farmách a z velmi úzké spolu-
práce s místními regionálními zemědělci, 
kteří pro firmu bylinky a koření pěstují. 
Produkty SONNENTORU zprostředko-
vávají tímto způsobem hodnoty, jako je 
původ, rodina, klid, tradice a kompetence. 
SONNENTOR dnes patří na evropském 

Velké poděkování patří paní Marušce 
Bankové a členkám Dámského klubu za 
spolupráci!

Těšíme se na další setkání při akcích 
pořádaných v našem Ekocentru Trkmanka. 

 Za tým Ekocentra Trkmanka 
Lenka Kalivodová, 

lektorka

Na Trkmance se můžete naučit 
ledasčemu, třeba kterak si vyrobit 
vánoční svícínek...

Nejmenší dětičky s maminkami stří-
daly pestrobarevné pastelky a vyrá-
běly karnevalové masky.

Součástí exkurze v  Bylinkovém 
ráji byla i ochutnávka čajů, vyni-
kajících!

...nebo jak se zdobí voňavé medové 
perníčky cukrovou polevou.

trhu mezi přední distributory v oblasti by-
lin, čajů a koření z kontrolovaného ekolo-
gického zemědělství.

Průvodcem po firmě nám byl jedna-
tel Ing. Josef Dvořáček, který nás zaujal 
nejenom svým odborným výkladem, ale 
i zaujetím pro ekologii v širokém pojetí. 
Poznali jsme cestu bylinek od skladu až 
po výsledný produkt ve firemní prodejně. 
Samozřejmostí byla i odborná degustace 
čajů a koření. Tato exkurze nebyla pouze 
inspirací pro každého z nás, ale také pro 
další činnosti v našem Ekocentru. Vzhle-
dem k tomu, že máme společné vize a cíle, 

plánujeme do budoucna další spolupráci 
v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty.

Připomínkou na příjemně strávené 
odpoledne nám všem zůstala příjemná by-
linková vůně, která nás doprovázela ještě 
řádku následujících dnů...

Kolektiv Ekocentra Trkmanka
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Ovladač od televize v ruce, chipsy, coca-cola – pravá a nefalšovaná „gaučo-
vá kultura“. Rychle láhev vody a jablíčko do baťůžku a na vycházku, nejlépe  
s rodiči nebo kamarády a cestou si povídat...

Pojďme si hrát, sednout si povídat a televizi nechme vypnutou…

Tématem, kterým se budu zabývat, je 
vliv televize na děti. Dovolte mi, abych Vás 
zasvětila do informací zveřejněných na 
stránkách knihy dvou lékařů - význačného 
českého neurologa Františka KOUKO-
LÍKA a psychiatričky a soudní znalkyně 
Jany DRTILOVÉ.

V  době, kdy začalo fungovat televiz-
ní vysílání, by si asi nikdo nepomyslel, že 
jednou se objeví lidé, kteří řeknou, že te-
levize má na nás neblahý vliv. Většina lidí 
byla nadšena. Mohli jsme dění ve světě  
a v naší zemi nejen poslouchat, ale i sledo-
vat. Začaly se objevovat filmy a lidé mohli 
svůj volný čas trávit i touto ,,kulturní zá-
bavou“. Pořadů pro děti mnoho nebylo  
a tak děti neměly potřebu být tolik u televi-
ze a dospělí je k ní také tolik ,,neodkládali“.

Doba se ale mění. Dnes je v  televizi 
docela hodně pořadů pro děti – nebo se 
tak alespoň tváří a násilí v  televizi také, 

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO

alespoň za posledních 20 let, přibylo. In-
formace níže zveřejnila v roce 1995 Ame-
rická pediatrická společnost. Některé děti 
jsou tomuto trendu i u nás v ČR již blízko.

,,Do věku 18 let zhlédne v televizi prů-
měrný jedinec 200  000 násilných činů. 
Průměrné dítě sleduje televizi 21-23 ho-
din týdně. V  hlavní vysílací době, kdy lidé 
sledují obrazovku nejvíce, se vysílá 3-5 
násilných činů za hodinu. V  dětských te-
levizních pořadech v  průběhu nedělního 
dopoledne se vysílá 20-25 násilných činů 
za hodinu a animované filmy pro děti ob-
sahují překvapivé množství násilných činů 
– je jich v  průměru víc než v  akčních fil-
mech pro dospělé.“ To, zda má to vše vliv 
na vzrůstající používání násilí a agresivity  
u mládeže je otázkou – i když výzkumy již 
říkají, že tomu tak je. ,,Studie dokázaly: 
čím realističtěji zobrazují média násilné 
činy, tím větší je pravděpodobnost, že se je 

děti a dospívající podle tohoto vzoru naučí 
provádět.“2

Další problém spojený s  působením 
televize na děti je problematika poruchy 
pozornosti. ,,Sledování televizního děje  
a zpracovávání informační tříště narušuje 
v  nezralém dětském mozku výstavbu sys-
tému zaměřené neboli orientované pozor-
nosti“3 (děti pak mívají problémy ve škole 
a výuce, neboť neudrží pozornost a musí 
se cíleně učit soustředit nebo jsou uživa-
teli léků na poruchy pozornosti-existují 
samozřejmě i fyziologické poruchy po-
zornosti vzniklé důsledkem jiných vlivů). 
,,Proto Americká pediatrická společnost 
doporučuje rodičům, aby děti mladší 2 let 
nesledovaly televizi, byť jsou některé tele-
vizní programy této věkové skupině určeny. 
Výzkum raného vývoje mozku ukazuje, že 
zdravý růst mozku kojenců a batolat a vý-
voj jejich přiměřených sociálních, citových 
a poznávacích dovedností kritickým způ-
sobem vyžaduje přímou interakci s  rodiči, 
kteří o něj pečují – televize je zde tudíž ruši-
vým a negativním faktorem.

Teprve ve věku 3-5 let začínají děti ak-
tivně vyhledávat smysl pozorovaných udá-
lostí. Jejich pozornost však stále strhávají 
jednotlivé rychlé pohyby, rychlé proměny 
scény, nečekané a nápadné pohyby a zvu-
ky. Násilné scény v  animovaných filmech 
doprovázejí právě tyto znaky. Z toho plyne, 
že jim děti věnují víc pozornosti než akcím 
nenásilným. Násilné akce tak nestrhávají 
pozornost předškolních dětí násilím, ale 
těmito nápadnými proměnami. Příčiny, 
nadsázku a souvislosti, ani důsledky děti 
dost dobře nechápou. 

V  období mezi 6. až 11. rokem děti 
postupně přecházejí od sledování animo-
vaných pořadů ke sledování filmů pro do-
spělé. V tomto věku začínají rády sledovat 
horory, snad proto, aby překonaly vlastní 
úzkosti. Na druhé straně se tím otupuje 
jejich vnímavost vůči důsledkům otřesného 
násilí.

Souhrnně - vliv televizního násilí  
na malé děti je trojí:  - děti se naučí agre-
sivním postojům, chování a násilí jako 

V tomto předvánočním čase je plno věcí, které by stálo za to napsat. To, co vy-
bírám nyní, by se dalo napsat asi kdykoli jindy, ale vnímám, že teď je ten čas a třeba  
i možnost se zamyslet.
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či drobný, zdobný lem šatů by zkrátka  
ve vašem šatníku neměl chybět.

Ve společenské módě slaví velkolepý 
návrat KRAJKA a veškeré průsvitné lát-
ky. Ale nejedná se vždy pouze o klasickou, 
náročnou, bohatou zdobnost, ale také  
o jejich mnohem širší, v mnohém civil-
nější využití v kombinaci s nejrůznějšími 
styly, včetně těch extravagantních. Na-
příklad krajka umí perfektně podtrhnout 
romantické rysy GOTHIC stylu.

Elisha Mode vás vítá v nové módní sezóně!

V každém případě, bez ohledu na styl, 
letos v zimě by ženy měly vypadat skuteč-
ně jako dámy. Do módy se totiž vrací vše, 
co podtrhne krásu ženské siluety. 

Už v létě jste mohly zaznamenat gran-
diózní nástup PEPLUM trendu a ze scény 
aktuální ženské módy se očividně nevy-
tratí ani v zimě. Vypadá zajímavě, svěže  
a mladistvě, ale také skvěle tvaruje posta-
vu. Topy, halenky, sukně, kabátky a šaty 
s volánkem opticky zužují pas, čímž per-
fektně vytváří současnými módními tren-
dy požadovanou linii přesýpacích hodin. 
V zimním období se tento trend ponese 
spíše v tmavém provedení, které půso-
bí klidněji a luxusněji. Pokud tedy ještě  
ve svém šatníku nemáte peplum kousek, 
určitě si ho pořiďte! Tento elegantní styl 
sluší téměř každé postavě a bezpochyby  
i Vy se v něm budete cítit dokonale žensky.

Rozhodně nepřehlédnutelný je letos 
PUNKOVÝ trend. Cvočky, nýtky a zipy 
jsou všude, kam se jen podíváte a výjim-
kou nejsou ani šaty. A obdobný comeback 
v průběhu tohoto roku zažívá také ARMY 
styl. Do dámského šatníku tak vstupují 
khaki barva, vypasované kabátky se dvě-
ma řadami výrazných knoflíků, maskáčo-
vé bundičky, trika, kalhoty i legíny. Oba 
zmíněné trendy, punk i military, jsou však 
v letošní sezóně módní především v jejich 
jemnější, elegantní podobě.

Líbí se Vám Peplum trend? Libujete si v kůži?
                 Je vám sympatický military či punkový styl?
                                  To vše a mnohem víc skrývá nová módní sezóna!

Ukázka modelu Elisha Mode z mód-
ní přehlídky stejnojmenného salo-
nu, která se uskutečnila v  listopadu 
2012 a to díky obrovskému zájmu 
hned dvakrát.

Jako protipól perfektně sedícího, 
vypasovaného klasického oblečení se  
v poslední době prosazuje trend OBJEM-
NÝCH kousků. K jeho charakteristickým 
znakům patří oblé tvary, zvláště pak na 
kabátech a kalhotách, které ve výsledku 
působí dojmem, že jsou vám o několik čí-
sel větší. Tento styl není pro každého, ale 
pokud budete volit s citem, jistě dosáhne-
te požadovaného trendy vzhledu!

A nebojte se! Chybu neuděláte a šik 
budete i ve stylu anglického venkova, 
resp. vlastně ve všem, co tento styl připo-
míná. Nejde jen o klasické pojetí country 
vzhledu, tweed, manžestr, pletené svetry 
či vysoké jezdecké boty. Módu na zimu 
2012 provází především trend KOSTEK 
a ty se objevují i v elegantní podobě na 
šatech, sukních či kabátcích, doplněných 
klasickými vysokými kozačkami.

KŮŽE je trend víceméně nadčasový, 
a to nejen na kabátech a bundách, ale také 
na šatech, sukních, kabátcích, kalhotách, 
ale i na výrazně módních legínách. Letoš-
ní módní trend nepožaduje být oblečená  
v kůži od hlavy až k patě. Hitem číslo jedna 
je kůže v podobě jednoho dílčího kousku 
dobře zkombinovaného s dalším nefor-
málně pojatým oblečením. A obdobně 
jako kůže je módní stálicí také KOŽEŠI-
NA. Kožich, kožíšek či kožešinová vestič-
ka nebo alespoň kožešinový límec, čepice 

způsobu řešení problémů, - vnímavost vůči 
skutečnému násilí se sníží,  - vyvíjí se oba-
va nebo strach, že se dítě samo stane obětí 
násilí.

Klíčový, jako v  tolika jiných souvis-
lostech, je i ve věci televizního násilí vztah 
dětí a rodičů. Televizní násilí je doslova vše 
-pronikající, rodiče mohou jeho vliv omezit. 
Nejjednodušším a nejúčelnějším ovlivně-
ním dětí je omezení počtu sledovaných pro-
gramů, což je významné v raném dětském 
věku. Starší děti spíše než omezování ovliv-
ní vysvětlení, rada, společná diskuze. Důle-
žité je naučit děti být kritickými a analyzu-
jícími pozorovateli programu. Děti, zvláště 

dospívající, by měly mít možnost vyjádřit 
názor a účastnit se diskuze s rodiči, snižuje 
to jak míru jejich úzkosti, tak agrese.“4

A proč to vše píši? Blíží se Vánoce, čas 
volných dnů, kdy dětem dáme mnohem 
víc, když s  nimi čas prožijeme a nejlépe 
jinak, než u televize. 

Závěrem se omlouvám, že se mi ne-
podařilo do článku napsat více souvis-
lostí, které by byly vhodné, ale alespoň  
pro představu tyto informace stačí.

Bez bázně přiznávám zde i to, že jsem 
své děti nechala párkrát dívat na krátké 
pořady pro ně ne zcela vhodné - za dobré 

považuji to, že jsem s nimi o tom mluvila  
a vysvětlovala jim co se děje na obrazov-
ce a hlavně to, že už se tak neděje. Co tím 
chci říci? Nikdy není pozdě začít, měnit 
přístupy, vnímat důsledky a sledovat, co 
naše děti sledují a hrají na počítači (agre-
sivních počítačových her vzrůstá). I zde 
pro televizní pořady a počítačové hry platí 
známé pravidlo - ,,méně, je více“.

Přeji všem krásné a klidné vánoční 
svátky.
1-4 KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ J: Vzpoura depri-
vantů : Nestvůry, nástroje, obrana. 2.vydání-nové, 
přepracované. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-
7262-410-2 (str.218-220)

Mgr. Jana Pláteníková
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Denní stacionář DOMOVINKA 
v Němčičkách nabízí pomoc nejen seniorům

Domovinka Panny Marie
Denní pobyt pro seniory 
a zdravotně postižené

Poslání
Odlehčovací službu v Němčičkách 

poskytujeme ambulantně osobám se sní-
ženou soběstačností, o které je jinak pečo-
váno v jejich domácím prostředí.  

Cíl
Zajistit kvalitní péči v zařízení a umož-

nit odpočinek pečující osobě.

Cílová skupina
Senioři a osoby s chronickým one-

mocněním, osoby s jiným zdravotním 
postižením, osoby s kombinovaným po-
stižením, osoby se zdravotním postižením

Principy
Službu poskytujeme všem těmto ob-

čanům bez rozdílu rasy, vyznání. 

V zařízení poskytujeme:
Pomoc při zajištění péče o vlastní 

osobu; poskytnutí stravy; aktivizační čin-
nost; činnost k podpoře sociálního začle-
nění; činnost k udržení a rozvoji osobních 
schopností; sociální poradenství; zajištění 
dopravy do zařízení.

Cena za poskytované úkony je 120 
Kč/hod. dle skutečně spotřebované-

Domovinka Němčičky o.p.s. nabízí pomoc pro seniory, zdravotně postižené  
i osobám o ně pečujícím.  Domovinka nabízí denní pobyt pro seniory a zdravotně 
postižené, o které je jinak pečováno v domácím prostředí, ti mohou Domovinku 
navštěvovat v době, kdy nechtějí zůstat sami doma, nebo jim zdravotní stav neu-
možňuje zůstat sám v domácnosti. Pečující osoba pak po tuto dobu může chodit 
do práce, vyřídit si osobní záležitosti a odpočinout si. Domovinka zároveň zajišťuje 
odvoz do zařízení a zpět domů.

Domovinka Němčičky..., aby i senioři byli spoko-
jení a šťastní.

ho času. Např.: pokud u nás bude klient  
od 8:00 do 15:00, stráví zde 7 hodin. Z 
těchto 7 hodin však skutečně spotřebuje 
jen 3 hodiny, u kterých bude potřebovat 
asistenci pečovatelky (př. 
při hygieně, přípravě jíd-
la, aktivizaci). Za den tedy 
zaplatí 360,- Kč včetně do-
pravy do zařízení.

Žádost o přijetí do zaříze-
ní 

Vedoucí pečovatelek, 
sociální pracovnice, vy-
slechne uživatele a rodinu, 
pomůže jim vyplnit žádost 
o odlehčovací služby; žá-
dost zařadí do pořadníku 
uchazečů o službu. O před-
nostním umístění rozho-
duje vedoucí odlehčovací 
služby a sociální pracovnice 
po posouzení vážnosti situ-
ace. S klientem před nástu-
pem do zařízení je sepsána 
smlouva o poskytování 
služby při nástupu do za-
řízení pečovatelka sepíše  
s klientem nebo rodinným 
příbuzným vstupní dotaz-
ník, vysvětlí denní režim za-
řízení, seznámí s ostatními 
klienty. Pracovnice sezná-

Největším módním trendem zimy 
2012 je však kombinace TEXTUR, tj. 
míchání více materiálů dohromady, a to 
v očích nezasvěcených často materiálů až 
poněkud značně nesourodých. A kýžené 
módní kouzlo je nejen v jejich kombinaci, 
ale také v jejich originálním VRSTVENÍ. 

Samostatnou kategorii tvoří v mód-
ních trendech BARVY. Pro nejrůznější 
společenské večírky i čas blízké roztanče-

né plesové sezóny patří ke stěžejním čer-
ná, červená a barva kouzelných zimních 
nocí, kobaltově modrá. V klasicky černých 
šatech zdobených zlatem budete tajemně 
zářit, ohnivá rudá vás učiní nepřehlédnu-
telnou a žádoucí, pudrové odstíny z Vás 
vykouzlí jemnou, něžnou vílu. A ani mráz 
by vás neměl odradit od barevných KVĚ-
TINOVÝCH vzorů – v letošní zimní sezó-
ně na tmavých šatech!

Nechte se inspirovat, bavte se mó-
dou, zkoušejte nové trendy a ať už zvolíte 
jakýkoliv styl či je budete vzájemně krea-
tivně kombinovat, nezapomeňte být sama 
sebou – krásnou ženou! Módní salón 
ELISHA MODE ve Velkých Pavlovicích 
vám ve vaší snaze úspěšně aplikovat mód-
ní trendy zimy 2012 do vašeho šatníku rád 
podá nápomocnou ruku. 

Eliška Tomková,  www.elisha-mode.cz

mí ostatní pečovatelky s potřebami klienta  
a způsobu péče.

Důvody nepřijetí do zařízení 
Klient nepatří do cílové skupiny; kli-

ent potřebuje péči, kterou nejsme schop-
ni zajistit v rámci našeho rozsahu služby; 
plná kapacita.

Vedoucí zařízení: Bc. Roman Tuček, DiS
Provozní doba: 
Pondělí – Pátek 7.00 – 17.30 hod.
Kapacita zařízení: 15 osob
Kontaktní adresa:  
Němčičky 96, 691 07  Němčičky
Telefon: 519 326 143 nebo 737 230 855
E-mail: roman.tucek@charita.cz
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Víte jak na to?

První krok byl jasný. Sehnat dřevo. 
Z minulých let mám naskladněno pár ku-
bíků meruňkového dřeva ze sadu. Je pěk-
ně proschlé, tak jak se doporučuje. Troš-
ku mně v  něm vadí červotoči, respektive 
„piliny“ z nich, které mi v obýváku dělají 
při přikládání nepořádek, ale kamnům to 
vůbec nevadí. 

Abych měl dřevo i do budoucna, 
rozhodl jsem se nasadit řízky topolů z Ja-
ponska. Tedy spíše z  Hrušek. Cena byla 
příznivá, kolem čtyř korun za řízek. Upo-
zornění, že se topoly musí sázet do obdě-
lané zeminy jsem nebral vážně, protože 
obdělat „drnoviště“ v  sadu bylo nemysli-
telné. Přesto jsem si dal tu práci část drnů 
odrýt, něco odkopat a potom už jsem ani 
nekopal. Dvakrát týdně jsem asi měsíc 
zaléval. Ale ani to nestačilo. Tiše jsem 
záviděl majitelům topolů na polích podél 
polních cest. Moje topoly, byly v  čoudu.  
Na jaře je obdělám křovinořezem s  troj-
zubem a budu se snažit zapomenout  
na x litrů vody, projetý benzín a pětikilo  
za sazenice. 

Na konci léta se dozvídám, že jsem si 
měl sehnat topoly přesně do naší polohy. 
Pěstitelé to prý vědí. Nevím tedy, jestli 
jsem měl jet ke Kyjovu, či Židlochovicím. 
Myslel jsem si, že je japonec jak japonec.

V září se mi dostává uklidnění od zku-
šeného lesáka. Po dvouhodinové debatě  
o topení, při jízdě autem po dálnici z Prahy 
do Brna se dozvídám, že je lepší se dohod-
nout s hajným a vyčistit les, než se starat  
o topoly a mít doma potom papírové dře-
vo. Říkal mi něco o „reklamním tahu“. 
Chtěl jsem mu věřit, přestože v  březnu 
bych mu ještě vše statečně vyvrátil. 

V  katastru našeho města žádné lesy 
nejsou. Toť první kámen úrazu. Hajné-
ho znám jenom jednoho. Hasili jsme 
mu v němčičském lese auto. Než jsme se 
k  němu dostali tak shořelo. Tomu volat 
nebudu. 

Potom ještě zkusit Kloboucko, ale mám 
strach z prasat a tam prý je jich docela dost.

Napadá mne tedy poslední varianta, 
vyčistit škarpy či remízky. Lepší pro mne 
i pro přírodu je čistit škarpy od akátů než 
od křovin. Odůvodnění je jednoduché. 

Akát je k  ničemu. Možná na topůr-
ka (u pana Crháka jsou levnější než Vám 
je truhlář udělá z  kmene akátu) a bečky 
se dělají už jenom na parádu a to už se 
můžou dělat z  čehokoliv, co se dá trošku 
ohnout. Jo, včeličky, na ty jsem zapomněl. 
Holt by musely hledat něco jiného.    

Křoviny? Tam hnízdní mnoho ptáč-
ků, žijí tam hlodavci, polní zvěř, broučci  
a veškerá fauna. A pokud se jedná o „inte-
ligentní“ křovinu, tak má i květy a potom 
plody. 

 Realita je však trošku jiná. Dohod-
nout vyčištění škarpy problém není, ale 
opačně. Od křovin, akáty ponechat. Proč? 
Křoviny do roku, do dvou obrostou, akáty 
rostou několik let,.....jo a ty včeličky.

Kácení stromů v naší zemi funguje na 
povolení. Pokud má strom ve výšce 130 
cm obvod nad 80 cm (průměr cca 25cm), 
musí se žádat o povolní městský úřad 
na jehož katastru strom roste. Pokud je 
strom na cizím pozemku, potřeba je i sou-
hlas majitele pozemku a to prosím pěkně 
je jedno, kdo tam ten strom vysadil. Jestli 
soused, já anebo můj praděda. Je-li poze-
mek Tondy, přiloží se tedy k žádosti o po-
kácení i souhlas Tondy a to i tehdy pokud 
je obvod stromu menší než zmiňovaných 
80cm, protože se bude kácet na cizím.

Pamatuji si, že se v  katastru našeho 
města několik míst „čistilo“. Vždy to bylo 
po dohodě s  vedením města a vždy bylo 
striktně dané, které křoviny zůstanou, 
které ne, které stromy zůstanou a které se 
smí pokácet. 

Nepočítám, že by se nyní, po zveřejně-
ní článku na městský úřad nahrnuly nabíd-
ky na vyčištění škarp a jiných „vhodných“ 
míst k  těžbě dřeva. Projížděl jsem katas-
trem a ve škarpách je tolik křovin (pichla-
vých šípků), že se snad čištění „za dřevo“ 
ani nevyplatí a pokud jo, věřte tomu, že už 
jsem Vás s nabídkou předběhl :-)

Ale vraťme se k  topení. Řekněme, že 
jsme si dřevo nechali dovést nejmenova-
ným pánem s  velkým a dlouhým autem 
nebo z  firem zabývající se zpracováním 
palivového dřeva. Sice je to na hlavu po-
stavené, protože už za dřevo musíme pla-
tit, ale platíme pořád méně než za plyn. To 

vše minimálně rok, lépe dva předem! Aby 
dřevo vyschlo, jinak nám to bude zanášet 
komín a bude hůře hořet.

Skladování dřeva je jasné. Nejlépe za-
střešené větrané prostory. To že se ve skla-
dovaném dřevě pohybují podobné zvířát-
ka jako v  křovinách nemusím zmiňovat. 
Srnečku tam určitě nenajdete, ale myšku 
asi jo. Ale nebojte, bude vyschlá, jinak by 
utekla.

Dalším důležitým „článkem“ při to-
pení je komín. Ten musí být „schváleného 
typu“. Mluví a píší o tom všude, tak Vám 
ani o nutnosti prohlídek psát nebudu. 
Spíše Vás chci upozornit na to, aby byly 
komíny vybudovány dle předpisů, protože 
potom může vítr sfukovat dým k  souse-
dům a není to nic příjemného prát prádlo 
dvakrát nebo se dívat na televizi při smra-
du ze sousedovic komína. A to věřte tomu, 
že dým projede i přes plastová okna. Mik-
roventilace udělá své. Už několikrát jsem 
řešil „samodomo“ komín z  různých ma-
teriálů a skončilo to vždy na negativním 
vyjádření kominíka.

Možným palivem jsou také brikety 
z  pilin,hoblin či dokonce papíru. Brikety 
z pilin a hoblin si doma asi sami neuděláte. 
Je k  tomu potřeba profesionální lis a ten 
většinou mají osoby pracující se dřevem 
nebo firmy zabývající se pouze výrobou 
těchto briket. Takové lisy jsou pouze na 
piliny či hobliny ze surového dřeva. Piliny 
z lamina či dřevotřísky se nespojí. A dávat 
do briket jakékoliv pojivo je nesmysl. 

Brikety z  papíru to je věc! Ty už si 
doma udělat můžete sami. Stačí papír 
rozškubat, nebo projet skartovačkou, na-
močit, slisovat a nechat vyschnout. Na in-
ternetu je mnoho návodů na domácí lisy, 
ale jdou koupit i za pár stovek. Otázkou je 
zda práce vynaložená na papírové brikety 
stojí za to. Ale pravda je, že se to nemusí 
okopávat,zalévat, potom řezat a štípat. 
Asi ty papírové brikety zkusím, třeba  
dopadnu lépe než s topoly.

Petr Hasil

Ptáte se: „Na co?“. Jak ušetřit! Čím? Topením! Abych Vám pravdu napsal, já 
moc nevím. Spotřebu plynu máme každým rokem nižší, ale platíme čím dál víc. 
V letošním roce jsem se rozhodl zašetřit a pořídil jsem si krbová kamna. Ale proto-
že vím, že kamna jsou na dřevo, začal jsem s šetřením už na jaře.
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Kdyby byly ryby, tam kde se říká...

Mikuláš v říjnu? Na „víkendovce“ 
je možné všechno!

 „Kdyby“ je zvolání, kterým si mnoho lidí 
navozuje dobrou atmosféru, zvolání, kterým 
se člověk utěšuje a zároveň si i ulevuje. 

 Ale takovému reálnému „kdy-
by“ jde jít i naproti. Bohužel většinou je to 
„kdyby“ až po. Kdyby se to udělalo jinak, 
kdyby nepršelo, kdyby to nespadlo, kdyby 
se na to vykašlal, kdyby raději nic nedělal.

 „Kdyby“ by zpětně ušetřilo mno-
ho peněz. Kdybych věděl, že se mi boty 
(prý do sucha) za jediný  podzimní měsíc 
rozpadnou, tak si koupím jiné a asi jin-
de. Kdybych tušil, že drcnu svým autem  
do auta souseda, tak ani nevyjíždím. No 
a nakonec, kdybych si nevsadil, tak mám 
aspoň dvacku, protože jsem stejně nic ne-
vyhrál. Ale, co kdyby? 

Ono „kdyby“ totiž i peníze šetří nebo 
dokonce i dává. Kdybych nejel v  říjnu  

Mottem celých Těšan 
se stalo obdarovávání.

Proto po nezbytných seznamovacích 
hrách a rozdělení do skupin, si děti vyro-
bily malou papírovou krabičku s otvorem. 
Pěkným vzkazem mohly během víkendu 
někoho obdarovat. Večer pak byla mše  
s otcem Markem, který dětem popovídal 
o životě sv. Mikuláše. Před spaním bylo 
také „podzimní“ kino a promítali jsme jak 

na obchodňák, tak bych neměl mléko za 
9,90 a píchnuté kolo na autě.

Kdyby tu byl Penny market, tak máme 
občas mléko i za 8,90, ale zase by jsme tu 
asi neměli „drobné“ obchodníky a do su-
permarketu  by museli i ti nejstarší šlapat 
několik set metrů. Kdybych použil mapy.
cz, tak zjistím, že to není několik set me-
trů na Hodonínskou (kde byla výstavba 
plánována), ale z různých částí města i ně-
kolik tisíc metrů. Kdyby tady byla městská 
hromadná doprava, tak by nám to samo-
zřejmě nevadilo.

Anebo, ještě lepší,... metro. Stačilo 
by jenom položit koleje a prodloužit troš-
ku sklepy Františka Lotrinského. Stanice 
s  mírně pozměněnými  pražskými názvy 
jsou osvědčené: „Můstek-Mostek“, „I.P.
Pavlova-Pavlova P.“, „Hradčanská-Zá-

jinak než animovaný film o Mikulášovi.  
A aby toho nebylo málo, děti měly za úkol 
celý víkend sbírat za soutěže dárečky  
v barvě svého družstva do Mikulášova 
pytle, aby byly na konci víkendovky po zá-
sluze potr…, pardon odměněny.

Již je tradicí, že si dokážeme „vymod-
lit“ pěkné počasí, a nebylo tomu jinak ani 
tento víkend. A tak jsme mohli v sobotu 
vyrazit do blízké Nesvačilky, kde vedoucí 
připravili dětem Těšanskou olympiádu. 

mecká“, „Kobylisy-Kobyly“, „Fučíkova“ 
nebo „Kopečky“?.¨

Kdyby měli rybáři plné rybníky kaprů, 
kdyby měli myslivci pole a lesy plné zvěře, 
kdyby chovatelé měli plno holubů, kdyby 
měli letci pořád plné nádrže, kdyby velko-
pavlovická chasa nevypila plno vína, kdy-
by měli sportovci plno sportovišť a vinaři 
plné nádoby vín.

To by pytláci nepoužívali pytlačky, 
ale brali by na ryby zrovna podběráky, 
myslivcům by „brblali“ zemědělci za se-
žrané plodiny a okousané stromky, holu-
bi by na všechno káleli, letci by nevěděli 
kdy přestat létat a na Nádražní by zbrojili 
protileteckou municí, chasa by se dala  
na kořalku a možná už by byli někteří je-
dinci hospitalizovaní, sportovci by si mu-
seli zajistit správce na údržbu a vinaři by 
byli naštvaní, protože nejlepší víno je víno 
prodané.    

Kdybych se raději už na psaní vykaš-
lal a šel balit dárky...

Petr Hasil

Disciplíny v mnohém předčily své známěj-
ší kolegy z Londýna – překážková dráha 
byla z různorodějšího množství překážek, 
hod byl nikoliv oštěpem, ale gumákem, 
právoplatnou disciplínou se staly šipky  
a myslím, že v Londýně psaní sms poslepu 
určitě neznají.

Po návratu na faru nás čekal výborný 
guláš a pak jsme se vrhli s otcem Markem 
na míčové hry. Mezitím si děti namalova-
ly svůj originální hrníček. A to už se Mi-
kulášovi plnil pytel dárky různých barev. 
Ale nic nebylo rozhodnuto, protože došlo  
na vyhodnocení olympiády. Děti dostaly 
nejlepší medaile – z perníku, které ne-

...tak by jsme si je nemuseli kupovat před radnicí za peníze. Za ty by jsme si 
naopak mohli na tom samém místě koupit vajíčka a to přesto, že právě ty pochází 
z toho místa, kde nejsou ty ryby.

Mikuláš chodí v říjnu. Alespoň v Těšanech. Ale to pouze v případě, že tamější 
faru obsadí čtyřicet tři dětí, šestnáct vedoucích a jeden duchovní. Řeč je o tradiční 
„víkendovce“ v Těšanech, kterou pořádá mládež z farnosti otce Marka. Kromě dětí 
z Pavlovic, Němčiček a Bojanovic, jsme měli značnou skupinku ze Syrovic a Mutě-
nic. Sečteno, podrženo, na Mikuláše se chystalo šedesát lidí a to už jednoho celkem 
vyděsí. A to bylo naše hlavní téma – sv. Mikuláš biskup z Myry.

Z FARNOSTI

Na podzimní „víkendovce“ v Těsa-
nech si letos děti vyráběly pěkné 
dárečky...
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skončily vystavené na polič-
ce, ale v břichu sportovců.

Navečer si vedoucí 
připravili scénku ze živo-
ta sv. Mikuláše, který  
k nám osobně zavítal. Děti  
si z jeho košíku vyloso-
valy ceny za své snažení. 
Mezitím už hořel táborák  
a všichni už se těšili na pro-
pečený, někdy trochu při-
čmoudlý, špekáček. Chtěli 
jsme pozvat také Mikuláše, 
ale ten nám zmizel. Bylo 
nutné ho najít a poděkovat 
mu za dárky. Děti mu také 
prozradily, koho některými 
z dárečků obdarují.

... a potom přišel i Mikuláš, aby, jak mu přísluší, ob-
darovával. Co na tom, že je teprve říjen!

To už byl opravdu večer a po závěreč-
ných písničkách a pohádce, se šlo spát. 
Vždyť ráno čekalo balení, hledání ztrace-
ných ponožek, úklid, kostel a pak už jen 
cesta domů.

Na závěr jsme si zvykli někomu podě-
kovat. Největší díl na organizaci mají jistě 
všichni vedoucí, kteří se pravidelně něko-
likrát schází a plánují program. Ale velmi 
pomáhají také babičky, které šijí pro še-
desát dětí pásky pro rozlišení skupin, ro-
diče, kteří nám shání sponzorské odměny  
pro děti nebo pečou buchty pro hladové 
krky. I těm patří velké díky za to, že si to  
v Těšanech vždycky výborně užijeme.

Manželé Eva a Jiří Sadílkovi

Michal Viewegh své příznivce potěšil

Spisovatel i organizátoři byli velmi 
potěšeni počtem návštěvníků, kteří využi-
li příležitost setkat se s nejvydávanějším, 
nejprodávanějším, ale především s nej-

čtenějším českým prozaikem a vytvořili 
pro umělce báječnou atmosféru. Knihov-
nice Městské knihovny Velké Pavlovice 
přivítala obdivovatele a obdivovatelky  

z blízkého i vzdálenějšího okolí, ať už mají 
rádi Vieweghovy knihy společenské nebo 
jeho satirické krimi romány či se jim líbily 
filmy, které v uplynulých 20 letech vznikly 
podle autorových námětů.

Zcela zaplněný sál tleskal nejenom 
jedné z Povídek o lásce, ale především 
vtipnému a přátelskému komentáři auto-
ra a jeho odpovědím na dotazy zúčastně-
ných. Renomé spisovatele trošku nejdří-
ve bránilo všem zvědavým účastníkům, 
ale brzy se objevila celá řada zajímavých  
dotazů a zajímavých odpovědí. Nejvíce 
nás všechny mrzelo, když se beseda chý-
lila ke konci, v té chvíli bychom se rádi ze-
ptali ještě na mnohé náměty.

Příjemný, bezprostřední a otevřený 
Michal Viewegh se ještě odměnil všem, 
kteří přišli, autogramiádou svých knih  
a ochotou zapózovat pro mnoho hezkých 
fotek, které si předvídavé čtenářky i čtená-
ři mohli odnést sebou domů. Pokud jste na 
setkání nebyli nebo pokud si ještě chcete 
hezké chvilky připomenout, můžete se po-
dívat na webové stránky autora na adrese 
www.viewegh.cz, kde mimo jiné najdete 
také na setkání zmiňovanou Třináctou 
komnatu Michala Viewegha. Ta přibližu-
je i osobní a soukromý život spisovatele,  
na což při veřejných autorských čteních 
není příliš místa.

Velmi nás také potěšilo, když Michal 
Viewegh na rozloučenou přislíbil, že pozvá-
ní do Velkých Pavlovic rád znovu přijme.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Všichni čtenáři dobré české literatury a tím také knih spisovatele Michala 
Viewegha, kteří přišli na jeho autorské čtení v úterý 27. října do výstavního sálu 
Městského úřadu Velké Pavlovice, svého rozhodnutí určitě nelitovali a nelitují. 

KULTURA

Michal Viewegh se svými věrnými čtenáři, na autogramiádě na závěr autorského 
čtení a následné besedy.
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NOSTALGIE BAREVNÉHO PODZIMU..., 
to vše a mnohem více ve fotografiích autorské 
výstavy MILÁNA PECKY

Zájem o přednášku prof. Tomíka byl velký

Ano, pan Pecka je považován za tzv. 
„dvorního fotografa“ našeho městečka  
a nevysloužil si toto synonymum nahodile, 
naopak, více než zaslouženě. Pokud mu, 
jak sám říká, zdraví dovolí, rád se zúčastní 
takřka všech možných akcí, fotí o sto šest  
a poté ochotně a s bleskovou rychlostí tyto 
fotografie poskytuje správci městského 
webu. Spolupráce se značkou „ideál“! Prá-
vě za tyto spolehlivé a kvalitní služby mu pa-
tří obrovské poděkování.

Vraťme se však k příjemné podvečerní 
vernisáži. Tu svým slovem zahájila a poté 
celým podvečerem provázela paní Ing. Ma-
rie Šmídová. V úvodu přivítala a seznámila 
všechny přítomné s tvorbou, profesionální 
kariérou i životní filozofií autora nádher-
ných fotografií - pana Milána Pecky, ale také 
vzácné hosty, mezi kterými nechyběli Ing. 
Pavel Procházka, starosta města Velké Pav-
lovice a Ing. Zdeněk Karber, místostarosta 
Velkých Pavlovic. O kulturní program se po-
staral dětský hudební soubor při ZUŠ Velké 

Organizátoři s potěšením uvítali více 
než 6 desítek zájemců o přednášku pro-
fesora Fero Tomíka z Bratislavy, kteří se  
na semináři sešli.

O aktivitách amatérských fotografů 
vypovídá také to, že členové Fotoklubu  
z Hustopečí mohli pozvat účastníky semi-
náře na vernisáž prací své skupiny, která 
proběhla v neděli 25. listopadu v Synkově 
domě v Hustopečích, kde jsou fotografie 
stále k vidění.

Ve Velkých Pavlovicích probíhá do kon-
ce roku v Malém sále Ekocentra Trhmanka 

Pavlovice pod pedagogickým vedením Mgr. 
Jana Míchala, který svým vystoupením na 
profi úrovni úžasnou atmosféru vernisáže 
jenom podtrhnul. 

Jímavé snímky, zachycující prvořadě 
romantické scenérie nostalgii navozují-
cí podzimní přírody, si přišli prohlédnout 
krom široké veřejnosti také další velkopav-
lovičtí fotografové, kteří se tomuto krásné-
mu koníčku spolu s panem Peckou na již 
profesionální úrovni dlouhodobě věnují. 
Jmenovat můžeme paní Ing. Marii Holásko-
vou, Františka Kobsu, manžele Vondrovy, 
Podešvovy, Pavla Sedláčka a další.

Výstava čítala hned několik desítek fo-
tografií zachycujících krom podzimu i dění 
a folklórní slavnosti konané v našem městě, 
krajiny různých ročních období, detaily, ná-
ladové snímky... 

Nyní je již autorská výstava fotografií 
Milána Pecky krásnou minulostí. Už teď se 
těšíme na další.

Karolína Bártová

výstava fotografií členů spřáteleného Foto-
klubu při ZOS Senica. Velkopavlovičtí ama-
térští fotografové i další fotografové z na-
šeho regionu vystavují pak od 13. prosince 
ve výstavním sále ZOS Senica, kde výstava 
potrvá až do poloviny ledna nového roku.

Musíme jenom litovat, že velmi zná-
mý a zkušený lektor nepřijel tentokrát  
v nejlepší zdravotní kondici a tak se jeho 
nedobrý zdravotní stav na průběhu před-
nášky přece jenom podepsal.

Mgr. Dana Růžičková, 
knihovnice 

Úterní podvečer s datem 6. listopadu 2012 patřil ve Velkých Pavlovicích hrát-
kám se světlem, s podzimem, jeho teplými barvami i mrazivými mlžnými opary  
a v neposlední řadě, s fotoaparátem. Ve výstavním sále Ekocentra Trkmanka 
se uskutečnila vernisáž autorské výstavy pana Milána Pecky, známého velkopav-
lovického fotografa, s jehož snímky se čtenáři Velkopavlovického zpravodaje velmi  
často setkávají, stejně jako návštěvníci webových stránek města Velké Pavlovice, 
kde je po řadě významných akcí automaticky vyhledávají.

O tom, že v našem regionu žije a působí mnoho příznivců amatérské fotografie, 
jsme se mohli přesvědčit na semináři, který pořádaly ve Velkých Pavlovicích v pátek 
23. listopadu městská knihovna a ekocentrum Trkmanka.

Fotograf Milán Pecka, jak jinak – 
s fotoaparátem v ruce.

Modelka Natálka hned dvakrát, 
poprvé na uměleckém fotoportrétu 
Milána Pecky, podruhé v reálu jako 
čestný host vernisáže.

O foto přednášku byl až nečekaný 
zájem, amatérská fotografie zaží-
vá v současnosti doslovný boom.
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Líbí se vám hrad Svojanov?
Od začátku listopadu si mohou vel-

kopavlovické děti, a nejenom ty, z na-
hrávky na webových stránkách města 
poslechnout čtení z knížky Bohuslava 
Březovského Tajemný hrad Svojanov.

Knížku načetla pro všechny milovníky 
strašidelných historek knihovnice Dana 
Růžičková a vyprávění Františka Poví-
dálka o partě dětí z vesničky pod hradem 
Svojanov a o všech strašidlech, se který-
mi se během prázdnin setkaly, má celkem  
28 kapitol. Půl roku bude tedy na webu 
města, v části Městská knihovna, postupně 
přibývat každý týden jedna nová kapitola.

Četba „knížky do ucha“ je určena pře-
devším dětem, kterým dosud knížky nic 
neříkají a nejsou pro ně zajímavé. Cílem 
akce Městské knihovny Velké Pavlovice je 
potom ukázat malým i větším čtenářům, 
jaký kouzelný svět může být v knížkách 
ukrytý. Snad se nechají okouzlit bezhla-
vým holičem Kubíčkem, čarodějnicí Ka-
lafunou, obrem Pulusánem či zakletým 
panem Hamrlíkem, který dodnes jezdí  
o půlnoci po hradbách hradu Svojanova 
na ohnivé svini.

Mgr. Dana Růžičková, 
knihovnice

Známku SVATOMARTINSKÉ získalo 
devět velkopavlovických vinařství

V letošní nabídce bílých Svatomar-
tinských vín je nejvíce zastoupená odrůda 
Müller Thurgau se 106 druhy vín. U dalších 
bílých odrůd Veltlínského červeného raného 
je to 22 a u Muškátu moravského 39 druhů.

Svatovavřinecké vévodí růžovým ví-
nům se 74 víny, zatímco u červených Svato-
vavřineckých budeme vybírat z 35. Modrý 
Portugal naopak dominuje mezi červenými 
se 70 víny a nabídku doplňuje Modrý Por-
tugal rosé s 21 víny. Cuvée, neboli směs více 
odrůd, bude zastoupena 13 víny.

Celkem se o udělení značky Svatomar-
tinské ucházelo 431, tedy jen 51 (11,8 %) 
vzorků hodnocením neprošlo. 

Z velkopavlovických vinařů získala 
známku SVATOMARTINSKÉ Vinařství 
Helena, Marek Suský, Pavlovín, spol. s r.o., 
Petr Mikulica, Karel Reichman, Vinařství 
Halm s.r.o., Vinařství V & M Zborovský, 
v.o.s., VINIUM a.s..

Zdroj: www.wineofczechrepublic.cz

Už začátkem měsíce listopadu 2012 prošla hodnocením odborných komisí 
všechna vína, která mínili vinaři od data 11. 11. prodávat pod značnou Svatomar-
tinské. Degustátoři v Národním vinařském centru ve Valticích udělili tuto značku 
nakonec 380 vzorkům vína. V přepočtu se jednalo o 2.193.000 lahví Svatomartin-
ských vín od 122 vinařů a vinařských firem určených pro běžný trh. 

Z VINNÉHO SKLÍPKU

Hned v devíti velkopavlovických vinařství nabízejí víno se značkou
 Svatomartinské, jedním z nich je Vinařství Marek Suský.
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Vinařství Mikulica ve vinařském „michelinském“ průvodci

Mladým vínům ročníku 2012 se dostalo světského požehnání

Naši vinaři vozí z prestižních zahra-
ničních soutěží pravidelně cenné medaile, 
které jim udělují největší a nejpřísnější 
světoví znalci vína. Vedle medailí na lah-
vích mají teď milovníci vín z celého světa 
také příležitost seznámit se se špičkovou 
moravskou a českou produkcí přehledně 
v tištěné podobě.

„Pro moravské a české vinaře je vel-
kou ctí být součástí této prestižní publika-
ce a zároveň je to příjemné ocenění jejich 
celoroční práce. Díky přítomnosti v 1000 
Vins du Monde lze očekávat zvýšený zá-
jem o tato vína a jejich vinařství jak na pul-
tech zahraničních obchodů, tak ve vybra-
ných restauracích, ale i ve sklepích, kam 
za nejlepšími světovými víny míří stále 
více turistů,“ komentoval mezinárodní 
úspěch našeho vinařství Ing. Pavel Krška, 
ředitel Národního vinařského centra. 

Důstojného světského aktu žehnání 
se ujal Otec P. ThLic. Marek Kardaczyński, 
k přítomným hostím promluvili starosta 
města Ing. Pavel Procházka za pořádající 
Město Velké Pavlovice a Ing. Pavel Lacina 
za Český zahrádkářský svaz. Příjemným 
odpolednem provázela Dagmar Švástová  
a Eliška Veverková.

Po samotném žehnání byly otevřeny 
vzorky vín, které přinesli s sebou vinaři  
na ochutnávku. Degustovalo se a diskutova-
lo, především na téma problematiky letošní 
úrody a vinařského roku vůbec. Konečné 
hodnocení posledních dvanácti měsíců  
ve vinici by se dalo ve zkratce vystihnout 
těmito slovy... 

„Uplynulý rok byl pro vinohradníky 
náročný a poměrně nepříznivý, na men-

Z osmadvaceti našich vín si největší po-
zornost komisařů a autorů výběru 1000 Vins 
du Monde vysloužili Tomáš Krist, který má  
v publikaci dokonce pět vín, dále Vinařství 
Horák se čtyřmi 
víny. A pokud bude-
te listovat Michelin-
ským průvodcem 
pozorně zjistíte, že se 
ani v  tomto prestiž-
ním seznamu Velké 
Pavlovice neztratily. 
Své místo zde získa-
lo i víno Rulandské 
bílé 2011, pozdní 
sběr Vinařství Mi-
kulica, odekorované 
stříbrnou medailí. 

1000 Vins du 
Monde vychází  

ších výnosech se nepěkně podepsala suchá 
mrazivá zima bez sněhu, avšak doslovnou 
katastrofou byl májový mráz, který nastal  
18. května a ani suché a horké léto nebylo 
ideální, uspíšilo totiž zrání. 
Konečné resumé je tedy ná-
sledující – úroda je zhruba 
o třetinu nižší, ale na stra-
nu druhou hrozny a vína  
z nich mají výraznou vůni  
a odrůdovou typičnost. 
Proto věříme, že se vína 
ročníku 2012 mezi ostatní-
mi ročníky neztratí.“

Vinaři, pořadatelé i ši-
roká veřejnost si pochva-
lovali a obdivovali nád-
herné prostory Vinných 

v návaznosti na 18. ročník prestižní me-
zinárodní soutěže vín Vinalies Internati-
onales, které se letos v Paříži zúčastnilo  
za finanční podpory Vinařského fondu  
a organizačního zajištění Národního vi-
nařského centra 166 vzorků vín z České 
republiky.

Zdroj: Tisková zpráva 
NVC & Omnimedia

sklepů Františka Lotrinského, které skýtají 
důstojné a stylové prostory pro konání po-
dobných akcí. Dále se už jen v příjemném 
labyrintu vinařského podzemí ochutnávalo 
z několika desítek mladých vín a přátelsky 
povídalo.

Karolína Bártová

Nejpádnější důkaz skutečnosti, že se moravská a česká vína nadobro usadila 
mezi světovou vinařskou extratřídou, potvrdili také profesionální degustátoři, kte-
ří každoročně vybírají tisícovku nejlepších vín celého světa do prestižní publikace 
1000 Vins du Monde (1000 vín světa). Letos se do výběru probojovalo 28 vín z české 
republiky. V proslulé publikaci hledají inspiraci milovníci kvalitního vína z celého 
světa, stejně jako nároční gurmáni listují proslulým Michelinským průvodcem.

Kateřinská neděle, 25. listopadu 2012, byla ve Velkých Pavlovicích zasvěcena 
mladým jiskrným a svěžím vínům letošního ročníku. A to doslovně – ve stylových 
prostorách Vinných sklepů Františka Lotrinského proběhlo již tradiční svěcení 
mladých vín. 

Majitelům Vinařství Mikulica k celosvětovému úspěchu 
blahopřejeme!

Slavnostní žehnání mladých vín je příležitostí 
k přátelskému setkání nejen vinařů...
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Slavnostní kněžské požehnání sochy 
sv. Huberta otcem ThLic. Markem 
Kardaczyńskim. 

Svatohubertská mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích. 

SPOLKY A KONÍČKY

Slavnostní žehnání sochy sv. Huberta doprovázely dešťové kapky

Svatohubertská mše svatá zaplnila kostel

V sobotu odpoledne, dne 27. října 
2012, za krajně nevlídného počasí, se 
sešli členové myslivecké jednoty Velké 
Pavlovice a jejich příznivci k žehnání 
sochy sv. Huberta. 

Sv. Hubert coby patron myslivců  
a myslivosti bude na veškerou činnost 
velkopavlovických myslivců shlížet přímo 
před areálem myslivny.

Úvodní slovo pronesl předseda mysli-
vecké jednoty Ing. Jaroslav Benda Ph.D., 
poté sochu požehnal P. ThLic. Marek Kar-

Již počtvrté se v sobotním podve-
čeru, dne 28. listopadu 2012, v kostele  
Nanebevzetí Panny Marie konala Svato-
hubertská mše svatá. Ta se již tradičně 
koná k poctě české myslivosti a za živé 
i zemřelé lesníky a myslivce. Slavnostní 
mši celebroval P.ThLic. Marek Kardac-
zyński, na lesnice troubili trubači Škol-
ního lesního podniku Křtiny. 

Velkopavlovický kostel se do posled-
ního místečka zaplnil věřícími, myslivci  
i zájemci o silný duchovní a kulturní záži-
tek z poslechu troubené Svatohubertské 
mše. 

Svatý Hubert
Šlechtic Hubert se narodil kolem 

roku 655 v Akvitánii. Jako každý správ-
ný Francouz miloval víno, bujarý život  
a hlavně ženy. Jistou Florianu si vzal, jen-
že mu hned při porodu zemřela. Podle le-
gendy pak ještě víc času věnoval bujarému 
lovu. Až jednou na Velký pátek spatřil je-
lena, kterému mezi parožím zářil zlatavý 
kříž. „Proč stále jen hledáš a lovíš zvěř? Je 
na čase, abys začal hledat Boha!“ pravil 
červenohnědý sudokopytník a než stačil 
Hubert napnout tětivu, zmizel za nejbližší 
jedlí. 

daczyński, o kulturní program se postara-
li trubači Školního lesního podniku Křti-
ny. Žehnání sochy se zúčastnil i její autor, 
umělecký řezbář Radek Buncko z Rajhra-
dic u Brna, s rodinou. 

Sochu sv. Huberta z dubového dřeva 
vytvořil Radek Buncko na řezbářském 
sympoziu v září 2010 ve Velkých Pavlo-
vicích. Legenda o patronovi lovců má pů-
vod ve Francii. Svatý Hubert je vždy zob-
razován s jelenem, který má mezi parožím 
kříž.

Věra Procingerová

Podivný zážitek Huberta pozname-
nal napořád. Nejprve našel Boha, a pak 
– aniž by byl použil přestrojení za jelena 
nebo komukoli rozmlouval hony – získal 
pro křesťanství většinu obyvatel Arden. 
Byl biskupem v Maastrichu a Lutychu, ale 
často vyjížděl za hranice města bydliště, 
aby svoje „Svá provinění naprav poká-
ním a smiř se s Bohem!“ šířil dál do světa.  
Na jedné ze zpátečních cest onemocněl 
zimnicí a brzy zemřel.

Svatý Hubert je patron myslivců  
a střelců. Nejen těm, co zvířata honili, 
ale i jiným, kteří je „zpracovávali“, světec 
Hubert fandí: je patronem řezníků a ko-
žešníků. Dále potom matematiků, optiků, 
kovodělníků a co je nejzajímavější – vý-
robců matematických přístrojů. Pobož-
ní pověrčiví ho vzývají proti pokousání 
psem, uštknutí a strachu z vody. Svátek 
sv. Huberta připadá na 3. listopadu.

Věra Procingerová
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Hasičský dorost po dlouhých letech na HŘE PLAMEN

Velkopavlovický hasičský 
dorost se zúčastnil v sobotu, 
13. října 2012, ostré soutěže 
nazvané HRA PLAMEN. Děti 
tak navázaly na tradici, která 
byla přerušena před několika 
mnoha lety, snad patnácti, či 
dvaceti? 

Do nedalekého Sedlece se vy-
dala pod vedením Petra Adámka  
a Františka Procingera jedenáct-
ka mladých hasičů, kteří soutěžili 
ve dvou věkových kategoriích.

Mladší žáci skončili s dva-
ceti trestnými body v „požární 
štafetě dvojic“ jedenáctí ze čtr-

Mladí hasiči z Velkých Pavlovic se ve světě neztra-
tí, cenné vavříny sice ještě nesbírají, ale odhodlá-
ní a elánu mají na rozdávání! Kéž jim to vydrží.

Hasiči z  Velkých Pavlovic pomáhají při zásahu na 
dálnici D2 u Podivína.

Hasiči z  Údavy před velkopavlovic-
kou hasičskou zbrojnicí.

nácti přihlášených družstev a starší žáci bez 
trestných bodů desátí z dvanácti družstev. 
Také si nevedli špatně v braném závodě -  
nazvaném „Závod požární všestrannosti“.

Na velkopavlovických soutěžících ne-
bylo vůbec poznat, že se soutěže účastní  
v novodobé historii zcela poprvé a tak 
doufáme, že jim vydrží nadšení, elán a od-
hodlání i do dalších soutěží.

Za SDH Velké Pavlovice soutěžili:
Mladší žáci:  Lucie Kynická,Simona 
Hasilová, Ondřej Bank, Jiří Skýpala,
 Jáchym Kosík, Kateřina Píšová
Starší žáci:  Jan Procinger, Martin Bank, 
Jan Rozinka, Martin Jaborník, Pavel Šmíd

Petr Hasil

Velkopavlovičtí hasiči zasahovali 
u požáru na dálnici

Údavští hasiči navštívili Velké Pavlovice

Ve středu, dne 7. listopadu 2012,  
po třetí hodině odpolední zasahova-
li velkopavlovičtí hasiči u rozsáhlého 
požáru nákladního automobilu na D2 
u Podivína. Vozidlo nikoliv české SPZ 
hořelo 200 metrů před sjezdem do Po-
divína ve směru na Bratislavu. 

Na dálnici hasiči najížděli u Podivína  
a museli se vracet necelých 200 metrů do 
protisměru, což nebylo nijak riskantní, 
protože z důvodu požáru kamionu po D2 
v onom směru žádné vozidla nejezdila. Při 
příjezdu k místu požáru byla doplněna vo-

dou cisterna JSDH Podi-
vín, protože jí už docházela 
voda. Z této cisterny byly 
nataženy dva proudy, který-
mi se hasil požár. 

U požáru zasahovalo 
celkem devět hasičských 
jednotek, z  Židlochovic, 
Pohořelic, Břeclavi, Hus-
topečí, Mikulova, Horních 
Bojanovic, Podivína, Sta-
rovic a Velkých Pavlovic.

Petr Hasil,
SDH Velké Pavlovice

Údavy jsou místní částí družební-
ho města Ždírce nad Doubravou a právě 
údavští hasiči s rodinami  v čele s panem 
Bohuslavem Němcem navštívili v sobotu 
20. října Velké Pavlovice. Za doprovodu 
místostarosty Ing. Zdeňka Karbera si  
v slunném odpoledni prohlédli zbrojni-
ci, kde velitel hasičské jednotky pan Petr 
Hasil poutavě seznámil kolegy s činností 
velkopavlovických hasičů. 

Další zastávkou na cestě byly nové Vin-
né sklepy Františka Lotrinského a Ekocen-

trum Trkmanka. Hosté se na informačních 
panelech dozvěděli o historii a rekonstruk-
ci bývalého Zámečku a prohlédli si nové  
prostory, které slouží na environmentální 
vzdělávání. Z rozhledny Slunečná byl krásný  
pohled na podzimně zbarvené vinice.

Zájezd do Velkých Pavlovic nemohl 
skončit jinak, než návštěvou a posezením 
ve vinném sklípku.

Ing. Zdeněk Karber
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Přátelé country: Tančíme hlavně pro radost

Miss v Číně: Obávám se oblékání do kroje

ZNÁTE JE Z PÓDIÍ – Z nepřeberného 
množství tanců si vybrali country – americ-
ký styl, jehož počátky sahají do osmnáctého 
století. Amatérský Taneční soubor Přátelé 
country Velké Pavlovice se tance učí přede-
vším pro radost.

„Country tančíme hlavně pro zábavu,“ 
tvrdí třiapadesátiletá vedoucí velkopavlovic-
kého souboru Jana Vondrová.

První tanečníci se začali scházet v úno-
ru před třemi lety. „V té době jsme s některý-
mi současnými členkami navštěvovaly hodi-
ny cvičení. Naše lektorka a pozdější country 

Akce se koná v čínském Nanjingu. 
„Termín světového finále byl již dvakrát 
posunutý. Naposledy z důvodu sjezdu 
Čínské komunistické strany,“ sdělil hlavní 
porotce Miss Víno Branko Černý.

vedoucí Věra Chiabo-
dová nás tehdy lákala 
k vystoupení na bene-
fičním countrybále.  
A my jsme souhlasily. 
Nechtěly jsme tam 
vypadat jako úplní 
amatéři, tak jsme se 
rozhodly naučit pár 
choreografií,“ vyprá-
ví Velkopavlovičanka.

Vážná překážka
Mělo to však je-

den háček. Ženy mu-
sely přemluvit k tanci 
i své manžele. „Něja-

kou dobu nám to trvalo. Pořád se totiž na něco 
vymlouvali. Až jeden z nich projevil odvahu  
a tancování odkýval. Ostatní se pak po jeho 
vzoru přidali,“ směje se Vondrová.

Jak dodává, nakonec se na své první 
akci čtyři odvážné páry předvedly s country 
tanci jako jediní. V současnosti patří mezi 
Přátele country třiatřicet nadšenců ve věku 
dvaatřicet až šestašedesát let. „Z toho je 
dvanáct mužů,“ podotýká vedoucí.

I přesto, že ve skupině převažují ženy, 
učí se choreografie párových tanců. „Jedno-
duše spolu tancují dvě ženy. Jedna z nich se 
proto musí naučit roli muže,“ říká.

K tomu, aby mohli country tančit prý 
nepotřebují ani žádnou složitou průpravu. 
„Hodně kroků jsme prostě odkoukali. Buď 
od ostatních country skupin nebo z inter-
netu. Byli jsme i na pár školeních a kurzech. 
Tančíme však to, co se nám líbí,“ říká třiapa-
desátiletá vedoucí.

Na zkoušky se scházejí dvakrát týdně. 
„Sejde se nás tak dvaadvacet, někdy šesta-
dvacet,“ vypočítává Vondrová s tím, že ne 
všichni členové jsou z Velkých Pavlovic.

„Asi čtyřicet procent tanečníků jsou 
přespolní. Někteří jsou z Břeclavi, Morav-
ské Nové Vsi, Zaječí a dokonce i z Brna,“ 
vyjmenovává.

Různorodý počet Přátel country se 
schází i na vystoupeních. „Razím totiž hes-
lo, že všechny akce jsou přísně nepovinné. 
Jedou na ně tedy ti, co chtějí a mají čas,“ vy-
světluje.

Nové členy neberou
Kdo by měl zájem dostat se do řad Přá-

tel country ve Velkých Pavlovicích, má ale 
smůlu. Nové členy již nepřijímají. „Ještě  
v minulém roce tomu bylo jinak. Ale nováčci 
nás brzdí. Musíme zkoušet tance, které jsou 
nám notoricky známé a někteří ze starších 
členů přestali na zkoušky chodit,“ pozna-
menává.

Jak s americkým tancem začít, však 
lidem ve Velkých Pavlovicích rádi poradí. 
Nebo se na ně mohou přijít zájemci podívat 
na některou z country akcí.

Břeclavský deník 23. října 2012, 
Veronika Schallenbergerová

Přátelé country jsou vynikající tanečníci, ale také skvě-
lí přátelé, zdatní sportovci a milovníci vinného i pivního 
moku!

Taneční soubor Přátelé country Velké Pavlovice tvoří celkem třiatřicet čle-
nů nejen z Velkých Pavlovic, ale i širokého okolí. Ne všichni tanečníci se proto  
na zkoušky pokaždé sejdou. 

Půvabná milovnice vína a dobrého jídla, rodačka z Velkých Pavlovic Barbora 
Pleskačová, která se stala historicky první Miss víno, odlétla 14. listopadu 2012 do 
Číny. Důvod: reprezentace České republiky na světovém finále soutěže krásy „Miss 
tourism queen of the year international“.

Soutěž v zemi rudého draka však ne-
bude pouze o kráse. Na Velkopavlovčan-
ku čeká především práce. „Na programu 
jsou výlety, setkání se sponzory, soustře-
dění, focení i výuka. Před vlastním finále 

by mělo být několik předkol. Součástí 
prezentace je i kroj. Pochopitelně, že vezu 
velkopavlovický, ale mám zásadní starost 
s nadváhou v letadle i s tím, že se budu po-
prvé do kroje oblékat sama,“ obávala se 
Pleskačová před odletem.

Bojovat mezi desítkami krásných dí-
vek přitom nebude jen o pět hlavních ti-
tulů, ale mnoho dalších speciálních cen. 
„Například miss photogenic, miss body 
perfekt, miss charm, miss personality, 
miss in in national costum,“ vysvětlovala 
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Pevně věříme, že podobná radost ze sladkého vítězství bude Barboru Pleskačovou 
provázet i daleké exotické Číně.

Ve Velkých Pavlovicích „kukuřičné“ řemeslo 
s úsměvným názvem „šústání“ stále ještě žije.

letošní Miss víno. Černý dodal, že výhodou 
velkopavlovické rodačky není jen krásný 
obličej a láska k vínu. „Má i perfektní ang-
ličtinu vybroušenou zahraničním studiem.  
V kroji se cítí velmi přirozeně. Vždyť jej nosí 
od dětství na nejrůznější folklorní akce.  
Navíc paní Rájová ze Svatebního ráje  
ve Slavkově u Brna doplnila Bářin šatník  
o krásné reprezentativní šaty, které jistě  
porotu okouzlí,“ je přesvědčený Černý.

Finálový večer je na programu 2. pro-
since. Celou soutěž budou mít šanci sle-
dovat i čtenáři Břeclavského deníku. A to 
prostřednictvím missího deníčku, který 
Pleskačová bude v Nanjingu pro redakci ex-
kluzivně psát.

Břeclavský deník 
14. listopadu 2012, 

Veronika Schallenbergerová

Podzim – čas nejen vinobraní, ale i „šústání“ kukuřice

S  koncem měsíce října už i vino-
hradník pomalu končí se svou prací 
přímo ve vinici a pokud se věnuje země-
dělské činnosti v  širším záběru, čekají 
na něj další nezbytné činnosti s  tímto 
obdobním neodmyslitelně spojené. Jed-
nou z nich je sklizeň a následné, dnes už 
takřka vymizelé, lidově řečené „šústá-
ní“ kukuřice.

Klasy kukuřice se opatrně vyloupnou 
z šustí, zanechají se jenom dva listeny a za 
ně se klasy po dvou nebo po čtyřech váží 
k sobě a věší na ráhýnko, aby doschla. 
Vždyť kukuřice je, zvláště v zimě, nezbyt-
nou součástí jídelníčku drůbeže, králíků  
i vepříků.
Kukuřice „známá neznámá“ 

Kukuřice nás doprovází v průběhu 
celého dne. Jen si to představte. Ráno si 
k snídani dáte kukuřičné lupínky, k obě-
du se napijete koly slazené kukuřičným 
sirupem, domů odjedete v autě, které je 
poháněno kromě jiných látek i etanolem, 

vyráběným z kukuřice. Večer nakrmíte 
psa suchou stravou, jejíž součástí je po-
chopitelně opět kukuřice. Večeři si možná 
připravíte na rostlinném tuku z kukuři-
ce, pak si dáte skleničku něčeho dobrého  
k pití (bourbon je z kukuřice). Smetí vy-
nesete v ekologickém pytli vyrobeném  
z kukuřičných vláken. A nakonec si vyčis-
títe zuby pastou ochucenou 
sorbitolem, sladkým práš-
kem, vyráběným opět z ku-
kuřice.

A stále to ještě není 
všechno. Kukuřice souvisí s 
výrobou takových věcí, jako 
je lepidlo, konzervy, čisti-
dlo na boty, tužky, inkoust, 
baterie, hořčice, zmrzlina, 
aspirin, barvy, kosmetika  
a tak dále.

Kukuřičný olej se po-
užívá při výrobě margarí-
nu, majonézy, salátových 
dresingů, omáček a instant-

ních polévek. Kukuřičné vlákno je využívá-
no při výrobě papíru a textilií a rovněž jako 
zdroj dextrinu, který je potřeba do lepidel, 
sirupů či piva. Dextróza je přídavkem ara-
šídové pomazánky, broskví v konzervě, hot 
dogs nebo třeba dětské stravy. 

Věra Procingerová
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Hurááá, BIMBO je tu!

Karkulka i nenasytný vlk navštívili mateřinku

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Z mateřské školy...

Svým doslovným atakem provedly 
děti zároveň náročnou zatěžkávací zkouš-
ku tohoto robustního herního prvku a věz-
te, BIMBO obstál! Musíme však s přivře-
ním oka přiznat, že si zažil hned na úvod 
své služby několikanásobné přetížení.  
No, ale zabrzděte a zkuste zkrotit nadšený 
dav dychtivých dětí, to prostě není možné!

Nakonec se obavy paní učitelek z vel-
ké náročnosti a nepřekonatelnosti překá-
žek na průlezce se ukázaly jako naprosto 
zbytečné a liché. Děti odvážně a velmi 
obratně překonávaly na první pohled 

O Červené Karkulce - tuto kla-
sickou, možná i trošku strašidelnou, 
pohádku všichni známe. Velkopavlo-
vickou mateřskou školu navštívila kon-
cem měsíce října 2012 skupina MUSICA 
ANIMAE, které se podařilo příběh  
o Červené Karkulce zpracovat nejen hu-
debně a zábavně, ale i vtipně a poučně.

Děti si zopakovaly své znalosti o lese 
a barvách. A nejen to! Taky si odnesly vý-
chovné ponaučení - „Nevěřit cizím lidem!“

V roli vlka se představil velkopavlo-
vický učitel Základní umělecké školy Mgr. 
Jan Míchal. Spolu se svými kolegyněmi 
zanechali ten nejlepší umělecký dojem  
a krásný zážitek. Zaslouží si naše velké 
poděkování.

Kolektiv učitelek 
Mateřské školy Velké Pavlovice

sebenáročnější překážky. Jejich radost 
z  průlezky BIMOBO a dalších několika 
různých typů houpaček rozesetých po celé 
zahradě neznala mezí.

Slon byl slavnostně pokřtěn a pře-
střižením pásky uveden do provozu. Bez 
povšimnutí děti nenechaly ani ostatní 
houpačky a dřevěné koníky. V krásném 
podzimním počasí byly ještě všechny nové 
herní prvky na školní zahradě bohatě vy-
užity. 

Kolektiv učitelek MŠ Velké Pavlovice

Netrpělivé stříhání pásky oddělující 
„běsnící dav“ od slona BIMBA!

Vzhůru k  oblakům a po skluzavce 
zase dolů!

Ačkoliv je pohádka o Karkulce a vlkovi všem dětem mateřinkou povinným známá, 
v podání mistrů divadelníků je naprosto uchvátila. 

BIMBO – přesně tak pojmenovaly děti z Mateřské školy ve Velkých Pavlovicích 
novou nádhernou multifunkční průlezku firmy Tomovy parky, s.r.o., která byla 
v říjnu roku 2012 nainstalována do prostor nově zrekonstruované zahrady školky.
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Školkaříci přišli do knihovny, povyprávět si o tom, jaký je podzim

S radostí do divadla Radost

Rok 2013 na základní škole ve znamení 
výročí a významných historických mezníků

Dvě třídy dětí z mateřské školky se 
ve slunných, barevných dnech začátku 
měsíce listopadu vystřídaly v Městské 
knihovně Velké Pavlovice, aby si po-
slechly a popovídaly o tom, co znamená 
podzim a podzimní období.

Poslouchaly písničky a básničky, vy-
právění o Studánkové víle, prohlédly si 
obrázky v dětských knížkách a povídaly 
si o podzimní přírodě, domácích i lesních 

Ve středu 21. listopadu 2012 si děti 
z  naší mateřinky i jejich rodiče museli 
přivstat. Proč? Už v  sedm hodin ráno 
jsme vyjeli směr Brno. V dětském diva-
dle Radost na nás čekala loutková po-
hádka „Sněhurka a sedm trpaslíků“.

Pro děti byl velkým zážitkem již samot-
ný prostor divadla. Divadlo jsme poznali už 
z dálky podle vykukující lodi z muzea lou-
tek. Ve vestibulu samotného divadla nás 
okouzlily obrovské loutky se vzducholodí.

Po dobré svačince jsme se usadili  
do pohodlných sedadel v hledišti a pohád-

zvířátkách, o samých hezkých a barev-
ných věcech, které nám podzim přináší.

Velmi rádi jsme přivítali Berušky  
ze třídy paní učitelky Procházkové a Plá-
teníkové a následující den Koťátka paní 
učitelky Klaškové.

Už se společně těšíme, až si budeme 
vyprávět o zimě, sněhu, mrazících a hlav-
ně, o krásných kouzelných Vánocích. 

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

ka mohla začít. Byla velmi pěkná, ale také 
dost strašidelná. Když se objevila zlá ma-
cecha, kouzelné zrcadlo a jeho duch, bli-
kala světla a pódium se halilo do tajemné-
ho kouře. Ale jak už to v pohádkách chodí, 
všechno dobře dopadlo.

Plni dojmů jsme nasedli do autobusu. 
Pozorováním semaforů a různých doprav-
ních prostředků cesta rychle uběhla. Do-
konce jsme měli štěstí na zelenou! 

Za kolektiv MŠ Božena Procházková 
a Zdeňka Pláteníková

Z základní školy...

Brzy oslavíme vstup do nového 
roku 2013. Na první pohled se jedná  
o lichý, málo atraktivní rok končící 
nepopulární třináctkou, dokonce rok  
neolympijský. Pro naši republiku však 
rok 2013 znamená mnohá významná vý-
ročí. Hned první den nového roku uply-
ne 20 let od rozdělení Československa,  
12. května pak 270 let od korunova-
ce Marie Terezie na českou královnu,  
18. května výročí 90 let zahájení pravi-
delného vysílání Československého roz-
hlasu, 15. června 650 let od korunovace 
Václava IV. na českého krále a 5. červen-

ce výročí 1150 let od příchodu Cyrila  
a Metoděje na Velkou Moravu, což je 
zároveň světové výročí UNESCO. Zá-
kladní škola Velké Pavlovice se rozhod-
la, že žákům připomene všechna tato 
významná výročí, a to zejména v před-
mětech dějepis a občanská výchova.

Výročí 1150 let od příchodu slovan-
ských věrozvěstů a zároveň výročí 120 let 
od předání školní budovy ve Velkých Pav-
lovicích do užívání bude však připomenu-
to v poněkud slavnostněji. Pedagogové  
a žáci základní školy sestavují kompono-

Kromě knížek a spousty barevných 
obrázků čekaly na děti v  knihovně 
i veselé písničky a vyprávění o čase 
podzimním.

Z  krásného herecko-loutkového před-
stavení divadla Radost...

vaný pořad právě k těmto dvěma výročím. 
Začátkem března bude pro pozvané hosty 
z řad bývalých i současných zaměstnanců 
školy, významných absolventů a osobnos-
tí Velkých Pavlovic uspořádán kompono-
vaný program – historická fakta týkající 
se příchodu Cyrila a Metoděje a jejich 
souvislost s počátky vzdělávání v našich 
zemích, vzpomínání na počátky a vývoj  
školství ve Velkých Pavlovicích, hudební 
vystoupení žáků ZUŠ a prohlídka prosto-
rů školy spojená s informacemi o součas-
nosti vzdělávání ve Velkých Pavlovicích. 
Pozvaní hosté se mohou těšit na zajíma-
vý program, drobné pohoštění a prostor  
k setkání a vzpomínání na jejich působení 
ve škole.

S výročím příchodu Cyrila a Metoděje 
rovněž souvisí nový projekt základní ško-
ly s názvem ,,Od hlaholice po Comenia 
script“.  Do tohoto projektu se naše škola 
zapojila prostřednictvím Sdružení rodičů – 
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Školáčci z 1.A slavili, 
dostali od pana ředitele SLABIKÁŘ

JÁ STROM - ekologický projekt kluků ze 4.A

Školní galerie

Ode dne, kdy prvňáčci školního 
roku 2012-2013 ZŠ Velké Pavlovice 
usedli poprvé do školních lavic, uply-
nuly více jak dva měsíce. Z nesmělých 
dětí se stali opravdoví školáci. Dnes už 
poznají jednotlivá písmena, spojují je 
do slabik, čtou krátká slova a věty. Pře-
louskali už i celou Živou abecedu.

Ve středu 14. listopadu 2012 se ve vel-
kopavlovickém Ekocentru Trkmanka sešli 
kluci ze 4.A třídy ZŠ Velké Pavlovice, aby 
zde zakončili projekt STROM, kterému 
se věnovali v rámci předmětu Věda je hra. 
Pomocí smyslových her si v našem pro-
gramu JÁ STROM nenásilnou formou 
zopakovali růst a život stromů, šíření 

Při příležitosti třídních schůzek byla 
na naší škole zahájena výstava výtvar-
ných prací žáků ZŠ. Rodiče měli možnost  
prohlédnout si práce svých dětí, které jsou 

Domino o.s., které je žadatelem dotačního 
titulu MŠM na podporu činnosti nestát-
ních neziskových organizací. V jeho prů-
běhu by mělo být vypracováno množství 
zajímavých výukových programů a materi-

álů souvisejících  s vývojem písma v našich 
zemích a realizována galerie písemnictví  
v učebně druhého stupně.

Věřím, že připravovaný program  
k významným výročím zaujme všechny 

hosty a bude velmi dobrou propagací  
základní školy i města

RNDr. Ludvík Hanák, ředitel Základní 
školy Velké Pavlovice

Prvňáčci čtenáři oslavili „Slavnost Sla-
bikáře“, dostali jej od pana ředitele.

Kluci čtvrťáci brali svůj velký stromo-
vý projekt velmi vážně!

Stejně jako les mají i naše výtvarná 
dílka tisíce různých podob...

Ve středu, dne 14. listopadu 2012, je 
čekalo příjemné překvapení. Přímo z ru-
kou pana ředitele školy RNDr. Ludvíka 
Hanáka si  prvňáčci převzali zasloužený 
SLABIKÁŘ, knihu, kterou si již celou pře-
čtou sami. V tento slavný den nechyběla 
ani sladká odměna – čokoládový dort.

Mgr. Darina Zborovská, třídní učitelka 
1.A třídy ZŠ Velké Pavlovice

semen a funkci a význam stromů nejen  
pro člověka, ale i pro celou planetu.

Výsledkem jejich práce ve skupinách 
byly návrhy, jak umístit do krajiny stromy, 
aby plnily své důležité funkce. Své výtvo-
ry si žáci odnesli do školy, aby v hodinách 
přírodovědy mohli toto téma dále rozvíjet.

Lenka Kalivodová, lektor aktivit, 
Ekocentrum Trkmanka

vystaveny na celém 1. stupni. Galerie jí-
delna, Galerie schodiště, Galerie chodba 
bude přístupná a postupně obměňovaná 
až do Vánoc. Přijďte se podívat!

Mgr. Dagmar Šmídová 
& Mgr. Lucie Nováková

Celý první stupeň 
základní školy zavítal 
v listopadu do divadla

V pátek 23. listopadu 2012 odcesto-
vali žáci 1. až 4. ročníku do brněnského 
divadla Radost, kde zhlédli představení 
„Malované na skle“. Námětem je jánoší-
kovská legenda – příběh o zbojníkovi, 
který bohatým bral a chudým dával. Jak je  

Divadlo Radost má pro děti připravené 
vždy  krásné překvapení, v podobě pra-
videlně obměňovaných výstav loutek.

v Radosti obvyklé, také v téhle komedii se 
hodně hrálo, zpívalo a tančilo.

Žáci 5. ročníků se vypravili do Brna 
také, ale tentokrát do divadla Mahenova, 
kde je „okouzlilo představení“ Tajem-
ství pralesa.          Mgr. Darina Zborovská
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Výlet do Prahy a Lidic očima školačky Simonky Hasilové...

Za šesté ročníky napsala Dominika Melicharová

Dne 31. října 2012 jeli žáci z 5.B  
a 5.A do Lidic a do Prahy. Při cestě jsme 
se zastavili ještě v Kloboukách u Brna, 
protože tam čekali na náš autobus žáci i 
z kloboucké školy.

Potom už jsme mohli vyjet směr Li-
dice. V Lidicích jsme se šli podívat do pa-
mátníku na konci města. Viděli jsme tam 
bývalou vesnici, ze které zůstala jenom 
louka se sněhem. Prostě tam nic nebylo, 
jenom pozůstatky sklepů. Ještě tam vlast-
ně byl veliký dřevěný kříž s trnitou koru-
nou a pod ním byl společný hrob mužů  
z Lidic. Po prohlídce hrobu jsme se šli 
podívat tam, kde byla kdysi škola a kostel 
sv. Martina. Na konci venkovní prohlídky 
jsme se šli podívat na pomník 88 zavraž-
děných dětí.

Praha má tisíce podob, ale vždycky je 
krásná...

Uvnitř památníku se promítaly různé 
fotky. V úvodní místnosti bylo z  papíru 
postavěno staré město Lidic. A po pro-
hlídce? Tradá do Prahy!

Za chvíli nám pan řidič hlásí, že  
dojíždíme do Prahy. Cesta byla krátká. 
Jako první jsme se šli projít na Staroměst-
ské náměstí a pak na Karlův most. Tam klu-
ci házeli do Vltavy sušenky a přilákali tolik 
racků, že si to i někdo fotil. Někteří už měli 
hlad, že jim kručelo v břiše, tak jsme šli  
do McDonaldu na Václavském náměstí.

Paní učitelky chtěly, abychom se  
na Václaváku vyfotili u sochy sv.Václava, 
který je na koni. 

A už bylo čtvrt na sedm. Šli jsme do 
Národního divadla na představení Naši 
furianti. Bylo to hezké! Ve hře vystupova-
lo mnoho známých tváří, např. Miroslav 

Donutil, Jan Dolanský, Václav Postránec-
ký, Alois Švehlík atd.

Po skončení představení jsme sedli  
na metro, kterým jeli někteří z nás poprvé. 
Bylo deset hodin večer, čas jet domů.

Simona Hasilová V.B

V rámci prevence proběhl u nás na základní škole cyklus besed a prožitkových lekcí, které vedli lektoři z Centra Podané ruce.  
Jak se pořady našim žákům líbily a jaký měly mezi nimi ohlas můžete posoudit sami.                                                                   Mgr. Jitka Šaňková

Dne 17. 10. 2012 jsme měli besedu se 
dvěma lektory na téma „Drogy a závislos-
ti na nich“. Bavili jsme se o závislostech 
na drogách, kouření, alkoholu… Povídali 
jsme si o tom, jak drogy působí na fyzic-
kou i psychickou stránku člověka.

Abychom měli jasnou představu  
o tom, co mohou drogy s člověkem udělat, 
během besedy proběhly i názorné ukázky. 
Byli jsme také poučeni o tom, jak vyváz-
nout z nepříjemné situace, kdy nám někdo 
drogu nabízí nebo přímo vnucuje a také 
jak poznat člověka, který je pod vlivem ně-
jaké omamné nebo návykové látky.

Tato přednáška se mi velmi líbila, pro-
tože mi přinesla jasnější představu o této 
problematice. S tímto tématem jsem se již 
setkala v televizi, hovořila o něm s rodiči, 
ale díky tomuto sezení mám o něco jasnější 
představy.

Myslím, že tento problém je stále vel-
mi aktuální, proto by měly být přednášky 
týkající se drogové závislosti na programu 
častěji a třeba i v nižších ročnících.

Prožitková lekce
Dne 14. 11. 2012 k nám na školu opět 

přijeli lektoři z Centra Podané ruce. My-
sleli jsme si, že to zase bude o drogách, 
ale opak byl pravdou. Tato beseda byla  
o tom, jak se cítíme v naší třídě a jaké máme  
v naší třídě vztahy.

Všem se nám to moc líbilo, protože 
jsme se tři hodiny nemuseli učit a proto-
že jsme hráli hodně her. Nejvíce mne za-
ujala hra na McDonald, kde jsme museli 
soutěžit ve dvojicích, čtveřicích nebo také  
v šesticích. Potom se mi také líbila hra, 
kde byla celá třída jakoby na loďce a kolem 
nás moře plné žraloků. 

Loďka byla dnem vzhůru a my jsme ji 
museli obrátit, ale nikdo nesměl spadnout 
mezi žraloky. Museli jsme spolupracovat 
a po dlouhém váhání a dohadování jsme 
ji konečně zvládli obrátit a tím se všichni 
zachránit.

Dopoledne jsme si moc užili a jak 
jsem viděla na tvářích svých spolužáků, 
všem se nám to líbilo a chtěli bychom si to 
zopakovat.

Finanční gramotnost si našla své pevné místo v rozvrhu žáků 9. tříd

V loňském roce byl nově otevřen 
povinný předmět pro žáky devátých 
tříd s názvem Základy ekonomie, který 

Tak takhle bychom jednou opravdu 
dopadnout nechtěli!

sdružuje jak finanční a ekonomickou 
gramotnost, tak i záležitosti s touto pro-
blematikou spojené.  Naše škola tak za-

reagovala na stav společnosti, z něj pra-
mení nutnost „finančního vzdělávání“ 
populace a to již ve školním věku.
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Anglická družinka slavila anglický svátek - HALLOWEEN

Poslední říjnový den byl ve speciál-
ním anglickém oddělení družiny při ZŠ 
Velké Pavlovice zasvěcen oslavám Ha-
lloweenu. Nešlo o žádné zavádění ame-
rických svátků a tradic, ale o seznámení 
dětí se svátkem, který se slaví v anglicky 
mluvících zemích. Děti si pro své rodiče 
připravily pozvánky a pěknou výzdobu 
třídy z typických halloweenských stra-
šidelných postav. 

Odpoledne žáci přišli v krásných 
maskách, které jim pomohli připravit ro-
diče. Dětem se Halloweenská party velmi 
povedla, což bylo vidět nejen na jejich 
spokojených tvářích, které sice byly scho-

vány za maskami čarodějnic, dýni, duchů 
a jiných strašidýlek, ale i rodiče se pobavili 
u písničky Five little pumpkins, kde naše 
malinké dýně předvedly své herecké umě-
ní. Děti byly za svoji halloweenskou kole-
du odměněny sladkostmi a medailemi.

Tímto bych ráda poděkovala i rodi-
čům, kteří  se ve velkém počtu přišli podí-
vat a podpořili svou přítomností nejen své 
děti, ale i moji práci lektorky v anglické 
školní družině.
Těšíme se na příští rok!

Mgr. Vilemína Osičková, lektorka

Korunka ke korunce... i tak se dá 
spořit, co říkáte :-)? Jen s tou efekti-
vitou to bude asi trošku na štíru. 

Anglická družina bez oslav Hallo-
weenu? Tak to by určitě jen tak ne-
prošlo! Nepoznáváme totiž pouze 
anglický jazyk, ale i kulturu a tradi-
ce anglicky mluvících zemí.

I přes nezbytné množství teorie, se 
kterou musí být žáci seznámeni, se v rám-
ci vyučovacích hodin zaměřujeme na hle-
dání východisek reálných životních situa-
cí, se kterými se v oblasti financí mohou 
setkávat. Cílem je nalézat jejich vhodná 
řešení. Hodiny finanční gramotnosti jsou 
doplňovány nejrůznějšími besedami, ex-
kurzemi a projekty.

V letošním roce se žáci navíc zapo-
jí do soutěže vyhlášené Českou národní 
bankou k 20tému výročí české koruny. 
Kromě soutěžních úkolů na internetu na-
vštívíme putovní výstavu, která bude na 
přelomu měsíce prosince a ledna v Brně. 
Takže držte nám palce, protože odměna je 
lákavá. Ti nejlepší se pojedou podívat, jak 
se razí mince.      Mgr. Veronika Prokešová

... a tak vznikla řada krásných po-
vedených obrázků, jen si je pořádně 
prohlédněte.

Listopadovou družinku obsadili
pohádkoví hrdinové z dětských knížek

Sychravé podzimní počasí měsíce 
listopadu neumožnilo naorganizovat 
program školní družiny tak, abychom 
mohli trávit co nejvíce času venku na 
čerstvém vzduchu, jak bychom si sami 
nejvíce přáli. „Nevadí!“ Řekli jsme si.... 

„i tak si volný čas po vyučování užijeme 
a vyplníme co nejpěkněji!“

Chvíle strávené v družice jsme si zpří-
jemnili a zpestřili četbou různých dětských 
pohádkových knížek. Čtení se věnujeme 
rádi, protože se od něj odvíjí řada dalších 
souvisejících výtvarných či pracovní čin-
ností.

S dětmi často debatujeme o hlavních hr-
dinech z knížek, popisujeme jejich charakte-
rové a povahové vlastnosti a jejich chování či 
jednání. Děti velmi rády své oblíbené hrdiny 
z přečtených knih ilustrují. O některé z řady 
těchto ilustrací se s vámi rádi podělíme, jen 
se podívejte na pěkné fotografie!

 Celé podzimní období je pro nás vel-
kou inspirací pro výrobu rozmanitých ba-
revných dekorací z papíru, kterými si rádi 
zdobíme naši družinu.

V brzké době nás čeká příchod známé 
trojice Mikuláše, Anděla a Čerta. My se 

Malí ilustrátoři kreslili, malovali, 
tvořili, snažili se seč jim síly a fan-
tazie stačily...

na něj s dětmi velmi těšíme a doufáme, že 
nám Mikuláš něco pěkného naloží do mi-
kulášské punčošky.  

Mgr. Lenka Tesařová & Naďa Slámová, 
vychovatelky školní družiny 

při ZŠ V. Pavlovice
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Na ZŠ obnovil činnost STŘELECKÝ KROUŽEK

Děti se pustily do adventního tvoření, 
na „Domečku“

Po několikaleté přestávce začal  
na Základní škole Velké Pavlovice opět 
působit střelecký kroužek. Jeho vedou-
cím je člověk nejpovolanější, bývalý vrchní 
inspektor Policie ČR pan Eduard Poulík. 

Zahájení nebylo jednoduché, bylo  
potřeba skloubit bezpečnost dětí i atrak-
tivnost kroužku. Vše začalo výběrem kva-
litních sportovních vzduchovek, které bylo 
možno zakoupit, stejně jako ostatní vyba-
vení, z části peněz, jež základní škola zís-
kala jako sponzorský dar v rámci projektu 
,,Děkuji maminko, že mi pomáháš hrát si 

Středisko volného času při ZŠ Vel-
ké Pavlovice uspořádalo v úterý 27. lis-
topadu 2012 první adventní tvoření - vý-
robu adventních věnců. Celkem 11 dětí 
si dalo sraz na Domečku a pustilo se do 
práce. K dispozici měly polystyrénové 
korpusy, túji, vázací drát, šišky různých 
velikostí, slaměné ozdůbky, barevné 
stuhy a různé malé doplňky.

Jejich prvním úkolem bylo „zabalit“ 
bílý korpus zeleným obalem z túje. Kaž-
dý se ponořil do tvoření s  velkou vervou  
a první zelené věnečky se začaly objevovat 
na stole. Potom paní Bukovská zapnula tři 
tavné pistole a začala krášlící fáze.

a růst“ firmy Procter&Gamble společně  
s Jednotou, spotřební družstvo Mikulov.

Dnes je vše připraveno, záchytná tex-
tilie je vybavena ukázkami terčů pro vý-
cvik zásahové jednotky Policie ČR, lapači 
na diabolky a samozřejmě terči, do nichž 
se mladí střelci s větším, či menším úspě-
chem trefují. Myslí to s přípravou vážně  
a rádi by ji zúročili ve vánočním turnaji,  
na který by chtěli pozvat střelce hasičů.

Tak jim držme palce – kdo ví, jestli  
v malé tělocvičně základní školy ve Velkých 
Pavlovicích neroste nový olympijský vítěz!

Mgr. Jaroslava Poulíková-Procházková

Děti si nejdříve vybraly 
potřebné doplňky, naskláda-
ly je na věneček, ohodnotily 
svoji volbu a potom násle-
dovalo připevnění pomocí 
tavné pistole. Svíčky si každý 
donesl z domu podle svého 
vkusu. Ty byly dodány na vě-
neček v průběhu tvoření. 

A výsledek??? Všichni 
obstáli na jedničku. Kro-
mě děvčat se akce zúčastnil i jeden hoch  
a práce se mu strašně líbila. A co nás čeká 
příště při druhém adventním tvoření? Vá-
noční ozdoby z keramické hmoty, které si 
budeme sami vybarvovat.

Především pro kluky je střelba ze 
vzduchovky vítanou atrakcí. Avšak 
pozor! Při takovém koníčku je bez-
pečnost na prvním místě, což už 
hoši dobře vědí!

Ale jde nám to, že jo?! To budeme mít doma krásnou 
voňavou výzdobu.

Adventní Vídeň byla nádherná, za rok se sem určitě 
rádi opět vrátíme.

Adventní Vídeň - první předvánoční 
zájezd se SVČ

Stephansdom, Hofburg, Schön-
brunn, Belveder, Vídeňský chlapecký 
sbor, Španělská jezdecká škola, obří 
ruské kolo v Prátru, fiakry, valčíky, Sa-
cherův dort, to jsou věci které se nám 
všem vybaví ve spojitosti s Vídní - hlav-
ním městem Rakouska. Vídeň je zají-
mavá i pro svou hodnotnou moderní 
architekturu od secese po ultramoderní 
urbanistické experimenty. Jednoduše 
řečeno, nádherné město na krásném 
modrém Dunaji.

A právě sem mířil první 
adventní zájezd Střediska 
volného času při ZŠ Velké 
Pavlovice. Celkem padesát 
účastníků si dalo sraz v sedm 
hodin ráno v neděli 25. listo-
padu 2012 na autobusovém 
nádraží u sýpky. Směr ad-
ventní Vídeň, do které jsme 
dorazili před devátou hodi-
nou na Schwedenplatz a zde začala naše 
okružní cesta.

Dalším místem byl Stephansdom, 
Albertina a Hofburg. Odtud jsme zamířili 

Ing. Lenka Bukovská, 
SVČ při ZŠ Velké Pavlovice
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Školáci letos odevzdali už 30.001 kg starého papíru

SVČ při ZŠ Velké Pavlovice uspo-
řádalo v úterý 20. listopadu 2012 letos 
už druhé kolo sběru starého papíru,  
v rámci něhož školáci odevzdali celkem 
17.504 kg. Připočteme-li k tomuto nu-
meru i kolo první, dostaneme se na tak-
řka kulatou cifru 30.001 kg. 

Nejúspěšnější byla ve II. kole sběru  
za 1. stupeň ZŠ třída 2.A (6.117 kg – prů-
měr na žáka 191,15 kg) a na 2. stupni třída 
6.B (1.168 kg – průměr na žáka 61,52 kg). 
V  jednotlivcích pak vyhrála na 1. stup-
ni Anetka Pleskačová z  2.A s  3.740 kg,  
na 2. stupni Jan Rozinka z 6.B s 825 kg.  

Po druhém kole je na průběžném prvním 
místě třída 7.A.

Nejméně další tři kola sběru však 
žáky ještě čekají. A proto opět vyzýváme 
– sbírejte, sbírejte, sbírejte! Cena je více 
než lákavá – zájezd do zábavného centra 
BONGO v Brně!

 Ing. Lenka Bukovská

na menší adventní vánoční trhy na Marie-
-Theresien-Platzu.Třicet stánků s různým 
sortimentem na nás dýchlo vánoční at-
mosférou. Někdo už neodolal a nakoupil 
si  nějaký ten dárek, jiní zase ochutnali vá-
noční punč v krásném stylovém hrnečku.

Dál naše cesta vedla okolo Parla-
mentu až k Radnici, kde byly pravé velké 
vánoční trhy. Zde už odolal jen málokdo 
v nákupech. Tolik lákadel na jednom mís-
tě! Některé děti si šly něco vyrobit přímo 
do Radnice, kde byla umístěna Ježíškova 
dílna. Za poplatek tři eura, v sedmi dílnič-

kách si mohli nejmenší účastníci vyrobit 
svíčku, upéct cukroví, udělat obal na mo-
bil. A kdo byl již unavený chozením, tak si 
sedl do parku a při sluníčku vychutnával 
kouzlo pěkného odpoledne.

Od Radnice naše cesta směřovala 
okolo Hofburgu, přes Graben zpět ke Ste-
phansdomu. Tam jsme se pomyslně s Víd-
ní rozloučili a zamířili dolů k Dunaji, kde 
si nás vyzvedl náš autobus.

První předvánoční zájezd se vyda-
řil. Díky počasí a díky všem účastníkům. 
V čase, kdy je tento příspěvek připravován, 

nás čekají ještě dva další adventní zájezdy 
- do maďarského Gyóru a výlet do vánoční 
Bratislavy. Doufáme, že i ty budou stejně 
krásné jako ten první, vídeňský...

Ing. Lenka Bukovská, 
SVČ při ZŠ 

Velké Pavlovice

Florbaloví 
BLESKOUNI
na poháru ČFbU 
v Mikulově

V pondělí, dne 19. listopadu 2012, 
proběhl v městské sportovní hale Miku-
lov turnaj ve florbale. Zúčastnilo se ho 
celkem 9 týmů chlapců a jedno družstvo 
dívek ze ZŠ Šitbořice. Šitbořická děvča-
ta byla mimo soutěž. 

Los soutěže rozdělil chlapecké týmy 
do dvou skupin. Skupina A - ZŠ Šitboři-
ce, Valtická Mikulov, ZŠ Kupkova Břec-
lav a Městys team Břeclav. Skupina B - ZŠ 
Břeclav Slovácká, ZŠ Velké Pavlovice, ZŠ 
Lanžhot, ZŠ Nikolčice a ZŠ Hraničářů 
Mikulov. 

První dva vítězné týmy z každé sku-
piny potom svedly boj o jedno postupové 
místo do krajského kola v Brně.

Družstvo žáků pátých ročníků ZŠ 
Velké Pavlovice nesoucí vtipný název 
BLESKOUNI vstoupilo do bojů  vítěz-

stvím nad Lanžhotem, ale potom násle-
dovaly dvě prohry za sebou a pak přišel na 
řadu rozhodující zápas s favorizovaným 
Mikulovem. Pokud by se podařilo vyhrát, 
postup by byl zaručený, prohra však zna-
menala cestu domů.

Zápas se od začátku vyvíjel se střída-
vým štěstím, ale koncovka nás zklamala. 

Mužstvo BLESKOUNŮ ze ZŠ Velké Pavlovice.

Prohráli jsme 5:4 a bohužel se jelo domů. 
Nevadí, kluci si alespoň vyzkoušeli, jaké 
to je účastnit se velkého turnaje a naučili 
se i prohrávat, což se ve sportu také často 
stává a navíc načerpali cenné zkušenosti 
pro další turnaje. 

Ing. Lenka Bukovská
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Fotbalový tým ZŠ Velké Pavlovice na turnaji v halo-
vé kopané - tentokrát měli hoši výhodu domácí půdy 
a hlasité podpory věrných fanoušků.

Tým halové kopané ze ZŠ postoupil do okresního kola

V  listopadu roku 2012 se stala  
Základní škola Velké Pavlovice pořada-
telem okrskového kola v halové kopané. 
Celkem 7 týmů změřilo své síly a bojo-
valo o 2 postupová místa do okresního 
kola. Skupinu A si nalosovaly následu-
jící školy - ZŠ Zaječí, Klobouky, Velké 
Bílovice a Gymnázium Velké Pavlovice. 
Skupinu B potom ZŠ Velké Pavlovice, 
Kobylí a Gymnázium Klobouky.

Z každé skupiny postupovaly do sou-
boje o postupová místa vždy první dvě 
školy. A tak se v závěru o ně utkaly tyto 

dvojice škol - ZŠ Velké Bí-
lovice versus ZŠ Kobylí, 
druhá dvojice ZŠ Klobou-
ky versus ZŠ Velké Pavlo-
vice.

A kdo postoupil do 
okresního kola? Z první 
dvojice ZŠ Velké Bílovice 
a z druhé ZŠ Velké Pav-
lovice. Okresní kolo bylo 
v  plánu na 29. listopadu 
2012 v Břeclavi. 

Ing. Lenka Bukovská, 
SVČ při ZŠ V.Pavlovice

Zajímavé projekty pro studenty našeho gymnázia

Z gymnázia...

První čtvrtletí školního roku 2012/2013 
uběhlo studentům našeho gymnázia ta-
kovým tempem, že jsme nestihli sledovat 
všechny aktivity a projekty, které se během 
této doby ve škole uskutečnily. Hodnoce-
ní chování a prospěch studentů školy bylo 
předmětem jednání čtvrtletní pedagogické 
rady v minulých dnech a následného konzul-
tačního odpoledne pro rodiče. Zákonní zá-
stupci žáků, kteří se v hojném počtu zúčastni-
li konzultačního odpoledne, byli informováni 
o studijních výsledcích svých dětí. 

Jsme přesvědčeni o tom, že čas, který 
zbývá do vydání pololetního vysvědčení 
v  lednu 2013, využijí studenti k  vylepše-
ní svých studijních výsledků. Motivací  
pro studenty vyššího stupně gymnázia jim 
může být také fakt, že pokud dosáhnou 
celkového průměrného prospěchu do 1,5, 
mohou obdržet za své studijní výsledky 
prospěchové stipendium stejně jako 31 
studentů v minulém školním roce. 

Pravidelně na počátku studia testu-
jeme studenty prvních ročníků čtyřletého 
oboru a studenty pátého ročníku osmile-
tého oboru z  matematiky, českého, ang-
lického a německého jazyka a obecných 
studijních předpokladů. Testování se 
uskutečňuje v  rámci projektu Vektor 1, 
který organizuje společnost Scio. V letoš-
ním roce se testování účastnilo 6118 žáků 
ze 119 škol. Individuální zprávu obdržel 
každý žák. Studenti kvinty, kteří na škole 
studují již pátý rok, dosáhli lepších výsled-

ků než studenti z 1.A. Celkově výsledky 
našich studentů v projektu Vektor 1 odpo-
vídají úrovni jejich studijních předpokla-
dů a žáci pracují v rámci svých možností. 

Na testování Vektor 1 s odstupem čtyř 
let navazuje výstupní testování maturantů 
v rámci projektu Vektor 4, které je určené pro 
studenty oktávy a 4.A. Jeho cílem je zhodno-
cení relativního posunu žáků ve vzdělávání a 
tím získání nestranného posouzení přínosu 
školy k němu. Tyto výsledky škola obdrží do 
konce kalendářního roku.

V  rámci environmentální výchovy 
se studenti naší školy zapojili do řešení 
projektu „Zelené plíce našeho města“. 
Východiskem k řešení tohoto projektu se 
stalo 45 kusů vybraných dřevin, které se 
nacházejí v  centru města. Žáci školy je 
pod vedením Ing. Oldřicha Tesaře důklad-
ně zmapovali a získané poznatky za  po-
mocí dostupné literatury zaznamenali  
do připravované publikace. Samotnou 
publikaci doplňuje naučná stezka tvořená 
25 dřevinami, které jsou označené infor-
mační tabulkami obsahujícími nejen ná-
zev, původ ale i stručnou charakteristiku. 
S výsledky projektu se tak můžete osobně 
seznámit při procházce centrem města.

Náplní výtvarné dílny v  Bratkovici 
pořádané ve spolupráci se Základní umě-
leckou školou v Senici, je rozvíjet výtvarný 
talent mladých výtvarníků, seznámit je 
s novými výtvarnými technikami a rozvíjet 
partnerství mezi mladými lidmi. Výsled-

ky své práce budou studenti prezentovat  
na výstavě v  Senici a ve Velkých Pavlovi-
cích v začátku příštího kalendářního roku. 

Život školy také doprovázela řada po-
znávacích a výchovně vzdělávacích akcí, 
např. adaptační program třídy 1.A a pri-
my, třídenní literární exkurze do Prahy pro 
studenty oktávy a 4.A. Účastnili jsme se  
na veletrzích středních škol v  Břeclavi  
a Hodoníně. Na schůzkách s rodiči žáků de-
vátých tříd v Židlochovicích, Hustopečích, 
Hodoníně a dalších obcích jsme informovali  
o možnostech studia na naší škole ve škol-
ním roce 2013/2014. Studenti vyšších roč-
níků se zapojili do projektu deníku „Mla-
dá fronta dnes“ s  názvem „Studenti čtou  
a píší noviny“. Projekt byl doplněn besedou 
s redaktorkou brněnské redakce MF Dnes 
paní Hanou Černohorskou a návštěvou tis-
kárny v Brně. Velmi příjemné bylo setkání 
s  panem Michalem Vieweghem v  rámci 
projektu s názvem autorské čtení.

Vedle tradičních aktivit, které během 
příštího kalendářního roku uskutečníme, 
stojí za připomenutí poznávací zájezd do 
iQparku v Liberci a několikadenní zájezd 
do Francie. Zájezdy se uskuteční pro zá-
jemce v dubnu a květnu 2013. Program 
obou zájezdů, včetně přihlášky, najdete 
na webových stránkách školy. 

V závěru stručného nahlédnutí do živo-
ta školy bych rád touto cestou popřál úspěš-
ný rok 2013 našim pracovníkům, žákům, 
rodičům a všem čtenářům Velkopavlovické-
ho zpravodaje.

PaedDr. Kropáč Vlastimil, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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První letošní stužkování, 
                      ve 4.A jsou již maturanti...

Páteční podzimní podvečer 9. lis-
topadu 2012 se stal pro studenty 4. A 
Gymnázia Velké Pavlovice významným 
dnem, neboť byli slavnostním stužko-
váním uvedeni do řad maturantů roku 
2013. Do zcela zaplněné auly, kde se tato 
slavnost konala za přítomnosti rodičů, 
přátel a dalších hostů, nastoupilo čtyři-
advacet studentů s velkým očekáváním. 

Po zahájení ceremoniálu třídním uči-
telem PhDr. Stanislavem Rubášem byli 
studenti pasováni na maturanty. Štěstí 
jim popřáli také pan ředitel PaedDr. Vlas-
timil Kropáč a starosta Velkých Pavlovic 
pan Ing. Pavel Procházka.

Celý ceremoniál příjemně zpestřilo 
pěvecké vystoupení studentů z nižších 
ročníků gymnázia a nechyběl ani pro-
slov samotných maturantů. Při projekci 
fotografií, nejen ze školních lavic, zajisté 
každý zavzpomínal na předešlé roky a po-
vzdechnul si, jak ten čas letí.

Věřme, že všichni studenti maturitní 
zkoušku úspěšně složí a že jim tato zkouška 
dospělosti bude vstupní branou do dalšího 
života plného přání, očekávání a nadějí.

PhDr. Stanislav Rubáš, třídní učitel
Maturantky roku 2013, ze třídy 4.A Gymnázia Velké Pavlovice.

Jak se stužkovala 
oktáva

V pátek 23. listopadu 2012 udě-
lali studenti letošní oktávy první krok  
ke zkoušce dospělosti. Svědky pasování 
23 studentů do řad maturantů se stali 
přítomní rodiče, prarodiče, lásky, ale  
i učitelé a kamarádi.

Ceremoniál zahájila naše skvělá tříd-
ní učitelka Mgr. Jana Zavadilová. Pro-
nesla krásný proslov, který nás nejenom 
rozesmál a rozplakal, ale snad i motivoval 
k lepšímu vztahu k učení. Poté se paní 
učitelka statečně chopila meče a pasova-
la nás na maturanty. Naše stále pozitivně 
naladěná bývalá třídní učitelka, a zatím 
dvojnásobná maminka, Mgr. Markéta 
Malíková, všem připnula stužku. Šerpy 
předával ředitel školy PaedDr. Vlastimil 
Kropáč. Starosta Ing. Pavel Procházka, 
který nás poctil svou přítomností na cere-
moniálu, popřál studentům hodně štěstí.

Program byl obohacen díky paní uči-
telce Mgr. Janě Týmal Valouškové, která  
s námi nacvičila studentskou hymnu Gau-

Novopečení maturanti třídy oktáva Gymnázia Velké Pavlovice.

deamus, takže jsme si neutrhli ostudu. 
Také zajistila spolu s naší třídní učitelkou 
dvě hudební vystoupení. My jsme také 
přispěli svojí troškou do mlýna.  Nejprve 
proslovem, který snad motivoval učitele, 
aby na nás byli hodní, a na závěr prezenta-
cí fotografií z dětství i z gymnázia.

Držte nám prosím pěsti, ať se nám to  
v květnu podaří.

Za třídu oktávu 
Karolína Osičková, 

Gymnázium Velké Pavlovice
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Studenti gymnázia využívají služeb a programů Eko-
centra Trkmanka k získávání cenných vědomostí  
a zkušeností, které jim budou značným přínosem v bio-
logických olympiádách. 

Spolupráce gymnázia 
                 s Ekocentrem Trkmanka

Vzájemná spolupráce mezi oběma 
subjekty vychází z dohody, kterou uza-
vřeli ředitel gymnázia PaedDr. Vlastimil 
Kropáč a vedoucí Ekocentra Trkmanka 
Bc. Zita Dvořáková. Škola bude využí-
vat možnosti řešení projektů s lektory 
Ekocentra Trkmanka ve všech přípa-
dech, které umožní studentům rozvíjet 
své vědomosti a poznatky netradiční 
formou, praktickou činností, besedami 
nebo semináři s odbornými lektory.

Zaměření projektů bude na environ-
mentální výchovu, zejména nakládání  
s odpady, ekosystémy dostupnými v oko-
lí města Velkých Pavlovic. Ekocentrum 
Trkmanka naváže spolupráci s vysokými 
školami, které poskytují přírodovědné 
vzdělání. Cílem této spolupráce je přiblížit 
zájemcům o přírodovědné studium mož-
nosti rozšiřování vědomostí a dovedností 
formou zájmové odborné činnosti tak, aby 

se co nejlépe připravili k ná-
ročnému studiu na vysoké 
škole. Možnosti jsou zejmé-
na v rozvíjení středoškolské 
odborné činnosti s ekolo-
gickou a environmentální 
tématikou.

První projekt s názvem 
„Ekosystém velkopavlovic-
kého rybníka“ na Ekocen-
tru Trkmanka řešili všichni 
žáci nižšího stupně gymná-
zia. Projekt tématicky vy-
cházel z letošního ročníku 
biologické olympiády. Projekt zpracovala 
a odborně vedla Ing. Marie Šmídová.

Žáci během tří hodin poznávali 
rostliny, určovali stromy v okolí rybníka  
a s využitím soupravy EkoLabBox pro-
vedli analýzu vody v rybníce. Stanovovali 
obsah fosforečnanů, dusičnanů, dusita-
nů, amonného kationu, pH a tvrdost vody. 

Své nové poznatky zapsali do pracovního 
listu. Absolvováním tohoto projektu zís-
kali žáci cenné zkušenosti pro řešení úloh 
biologické olympiády. Věřím, že i v druhé 
polovině roku budeme v zajímavých pro-
jektech pokračovat. 

PaedDr. Kropáč Vlastimil, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Studenti v Mendelově muzeu v Brně
Dne 19. listopadu 2012 jsme se vy-

dali spolu s kvintou a našimi vyučujícími 
biologie, Ing. Oldřichem Tesařem a Mgr. 
Janou Michnovou, autobusem do Men-
delova muzea v Brně, kde nám Město 
Velké Pavlovice zajistilo účast na jedné 
ze série přednášek s biologicko-země-
dělskou tématikou, pořádanými něko-
lika zemědělskými výzkumnými ústavy.

Celkem nás jelo do Brna 30 studen-
tů, což byla právě kapacita malého sálku  
v Mendelianu, ve kterém se přednášky ko-
naly. Během jedné hodiny jsme si vyslechli 
zajímavou přednášku RNDr. Grigy a Ing. 
Dostálové, zástupců bývalého Výzkum-
ného ústavu pro šlechtění luskovin a lnu, 
který se dnes jmenuje mnohem světověji 
– Agritec Plant Research.

Nejdříve jsme byli stručně obezná-
meni s historií tohoto ústavu, následova-
lo trochu teorie o šlechtění k chorobám 
stále odolnějších a výkonnějších odrůd 
hrachu a přednáška potom pokračova-
la ukázkami hrachových odrůd, které se 
ústavu podařilo v posledních desetiletích  

vyšlechtit. Zajíma-
vou části přednášky 
pro většinu z nás 
byla krátká diskuse 
o geneticky upra-
vených čili modi-
fikovaných plodi-
nách, které mohou 
získávat nebývalé 
užitečné vlastnosti, 
a to pomocí genů, 
uměle vnesených do 
jejich buněk dokon-
ce ze zcela jiných 
skupin organizmů. 
Dozvěděli jsme se například, že zatímco 
v USA tyto plodiny dnes již tvoří podstat-
nou část sortimentu odrůd (kukuřice, ře-
pky, sóji aj.), v Evropské Unii jim zatím 
“pšenka příliš nekvete,“ protože vlády  
i veřejnost mají z těchto odrůd strach 
a brání se jejich šíření a využívání. No, 
máme alespoň o čem přemýšlet… Tato 
přednáška byla hodně naučná a dozvěděli 
jsme se z ní mnoho zajímavých informací. 
I když některé z nich byly pro nás zatím 

Studenti gymnázia se na exkurzi v Mendelově muzeu sezná-
mili třeba i se včelařením.

málo srozumitelné, jako celek nám umož-
nily dívat se na biologii trochu jinýma 
očima – jako jeden z prostředků zlepšení 
našeho života. Prostě má smysl se biologii 
učit a objevovat nové poznatky.

Po přednášce nás jedna z pracovnic 
Mendelova muzea zavedla na krátkou 
návštěvu do přilehlé starobrněnské bazi-
liky Panny Marie, úchvatného, byť ledově 
chladného gotického chrámu s nádher-
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Nespoutaná „Divá Bára“ studenty nadchla

Dokáže hudba člověka rozesmát? 
Rozplakat? Dokáže popsat lidské po-
city? Třída kvarta velkopavlovického 
gymnázia měla možnost zjistit odpověď 
na tyto otázky 11. října 2012 při muzi-
kálovém představení Divá Bára. 

Už vstup do Městského divadla 
v Brně, kde byla většina z nás poprvé, nás 
oslnil a napověděl, že cokoli, co se ode-
hrává na jevišti tohoto divadla, musí být 
magický zážitek. Když se divadlo zaplnilo 
šumem davu natěšeného na nadcházející 
kulturní zážitek, i my jsme se cítili nějak 
dospěleji. Po chvíli čekání nás pustili na 
naše místa. Dav ještě chvíli štěbetal, když 
konečně nastala ta kouzelně dramatická 
chvíle, kdy světla zhasínají, zvedá se opo-
na, dav umlká a na scénu vbíhají herci. 

Kdepak herci, husy! Hejno bílých hu-
siček tančí kolem neposedné hnědooké 
Báry. A hudba je stejně neposedná jako 
Bára. Skáče, krouží, víří, tančí, směje 
se. Je živá stejně jako Bára. A najednou 
se změní. Na scénu přiběhnou jiní herci. 
Tihle nejsou hodní. Jde z nich strach. Há-

žou si s Bárou jako s hadrovou 
panenkou. Ale ona se nedá, 
bojuje. I když je jich moc. A na-
jednou hudbu přehluší výstřel. 
To krásný myslivec jde Báře na 
pomoc.

Další scéna – Bára se 
koupe v rybníce se svou kama-
rádkou Eliškou. A další – to se 
vesničané bouří proti starosto-
vi, který se Báry zastává. V ka-
ždé scéně je něco, čemu se dá 
smát. Něco, čeho je se třeba bát. A něco, 
na co nejde zapomenout. Každý tón, ka-
ždé slovo, každý pohyb přesně vystihuje, 
jak se postavy cítí, jaké mají názory. Bára 
si získává sympatie všech diváků, jednoho 
po druhém. Elišku každý lituje kvůli do-
mluvenému sňatku se správcem, kterého 
naopak všichni diváci nenávidí. 

Každý cítí jiskření mezi Bárou a my-
slivcem. Každý cítí napětí mezi Bárou  
a vesničany. Škodolibou radost, ale i vlastní 
strach, když správce v noci prochází kolem 
hřbitova, kde na něj číhá Bára s ďábelským 
plánem. Hrůzu, když je Bára sama v umrlčí 

komoře. Úlevu, když jí opět spěchá na po-
moc myslivec. Štěstí, když spolu odcházejí. 
A nikdo necítí ruce, když sál zaplaví bouř-
livý potlesk a herci na jevišti se uklánějí  
a mávají. Uchvácený dav vstává a aplaudu-
je unaveným, ale šťastným hercům.

 A tak opouštíme Městské di-
vadlo plní zážitků a dojmů. Zhlédli jsme 
představení plné nejen úžasných herec-
kých, ale i pěveckých a tanečních výkonů. 
Večer předčil očekávání a nám se na dlou-
ho vryje do paměti hořký i sladký, šťastný 
i smutný příběh o divoké, krásné a nepo-
chopené Divé Báře.

Kateřina Poláčková, 
kvarta Gymnázia Velké Pavlovice

ným sloupovím a fascinující výzdobou, 
třemi varhanami a místem věčného  
odpočinku slavné české Přemyslovny - 
královny Elišky Rejčky. Tady na nás do-
slova dýchla historie a její uplynulá staletí.

Exkurze byla završena návštěvou 
zachovaného a dosud využívaného Men-
delova včelína v polopřírodním parku za 
muzeem, kde našim průvodcem byli dva 
nestoři Výzkumného ústavu pícninářského, 
Doc. RNDr. Vladimír Ptáček  a RNDr. Jan  

Hofbauer – dva šediví staří pánové, nabití 
praktickými zkušenostmi z chovu včel a čme-
láků, které se nám v krátkosti snažili předat. 
Aby naše beseda nabyla na autentičnosti 
a trochu i napětí, opodál poletovaly okolo 
venku stojících úlů čiperné včelky, které pří-
jemně teplé počasí vylákalo z jejich temných 
příbytků na osvěžující proletění se podzimní 
přírodou. Jejich aktivitu jsme naštěstí všichni 
přežili bez nepříjemného žihadla, zato obo-
haceni o zajímavé zážitky a dojmy.

Při představě, že se zde před téměř 
dvěma stoletími procházel a tady pilně 
pracoval sám zakladatel světové genetiky 
a jeden z nejslavnějších Moravanů, na ně-
které z nás padala až nábožná úcta. Je ško-
da, že kvůli krátkému času, vymezenému 
pro naši exkurzi, jsme již neměli čas zaví-
tat do výstavních síní Mendelova muzea. 
Snad tedy někdy příště…

Ing. Oldřich Tesař a studenti 1.A 
Gymnázia Velké Pavlovice

Z představení Městského divadla Brno 
„Divá Bára“..

Fotbalový oddíl Slavoj Velké Pavlovice 
- Podzim 2012

A muži:
Druhou polovinu podzimu absolvo-

valo A mužstvo impozantně, po sérii pěti 
vítězství se nakonec ocitlo na 3. místě ta-
bulky I.A třídy, sk. B. Celkově má mužstvo 
bilanci 7 výher a 4 prohry, které doplnily  
2 remízy. Se ziskem 23 bodů a s vysoce ak-

tivním skóre 20:13 patří Slavoji v tabulce 
3. místo. Tabulka je ovšem velmi vyrovna-
ná, celkem 7 týmů se nachází v rozmezí tří 
bodů. Slavoj vynikal hlavně v  defenzívní 
činnosti, když obdržel nejméně branek 
ze všech mužstev. Brankář Jakub Chro-
mek patří mezi nejlepší gólmany soutěže 

a velmi dobře funguje i ustálená obranná 
řada. Také se na podzim výrazně prosazo-
val kanonýr mužstva Jakub Šabata, které-
mu patří s  8 brankami druhé místo mezi 
střelci. Překvapivou střeleckou oporou byl 
i záložník Viktor Pilarčík – celkem 4 bran-
ky, o zbytek gólů se postarali David Havlík 

SPORT
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a Radek Škarabela – 2 branky, po jednom 
gólu přidali Michal Jilka, Petr Vašek, Lu-
káš Kotoun a Jakub Kerel.  

Zimní přípravu zahájí hráči přibližně 
v polovině ledna, kdy budou kromě tradič-
ních zimních výběhů využívat sportovní 
halu, přilehlé venkovní hřiště a posilovnu.

V  průběhu přípravy se zúčastní zim-
ního turnaje na umělé trávě klubu MSK 
Břeclav v  Poštorné s  tímto rozpisem  
zápasů:

Sobota 26.1. 2013 
– 14.00 hodin – Sokol Tvrdonice
Sobota 2.2. 2013 
– 16.00 hodin – MSK Břeclav B
Sobota 9.2. 2013 
– 18.00 hodin – MSK Břeclav U19
Sobota 16.2. 2013 
– 11.30 hodin – Sokol Bořetice
Sobota 23.2. 2013 
– 11.30 hodin – NAFTA Gbely
Sobota 2.3. 2013 
– 16.00 hodin – Hoteling Sekule
Sobota 9.3. 2013 
– 09.30 hodin – Baník Mikulčice

B muži:
B mužstvu se podzim příliš nevydařil. 

Několik těsných porážek doma bylo zby-
tečných, mužstvo se většinou po obdržené 
brance již nedokázalo v ofenzívě prosadit. 
V  konečné bilanci získalo „béčko“ pou-
hých 10 bodů a s  vysoce pasívním skóre 
16:45 je na posledním 14. místě tabulky 
OP.  Střelecky mužstvo opět táhne Pavel 
Procházka – 7 branek, k tomuto počtu mu 
ovšem výrazně pomohla střelecká exhibi-
ce proti M. Žižkovu, kdy zaznamenal ha-
ttrick. Výraznou oporou týmu byl gólman 
Libor Honz, který i přes velké množství 
obdržených branek často mužstvo svými 
zákroky dlouho držel ve hře a na zisku 10 
bodů má velký podíl. Mužstvo čeká na jaře 
těžký boj o záchranu v soutěži, při předpo-
kládaném sestupu 2 – 3 mužstev to bude 
velmi obtížné. Kmenoví hráči „B“ muž-
stva si musí uvědomit, že nejvyšší okresní 
soutěž mohou hrát pouze za předpokladu 
výrazného zlepšení tréninkové docházky  
a při zodpovědném přístupu každého hráče 
k přípravě na zápas a v zápase samotném. 

Bez dodržování těchto „samozřejmostí“ je 
na zvážení, zda má význam vůbec „béčku“ 
vypomáhat hráči z kádru A mužstva, když 
někteří kmenoví hráči B mužstva okresním 
přeborem doslova „pohrdají“!

Dorost:
Dorostenci se po odchodu velmi sil-

ného ročníku 1993 výsledkově na podzim 
trochu trápili. Často odehráli velmi dobré 
zápasy, byli svým soupeřům minimálně 
vyrovnaní, ale neuvěřitelná střelecká ne-
mohoucnost v některých zápasech je sra-
zila v  tabulce až na konečné 10. místo se 
ziskem 16 bodů a aktivním! skóre 29:26. 
Výkonnostně mužstvo patří k  lepšímu 
středu tabulky a věříme, že v jarních odve-
tách to svými výsledky potvrdí.

Dorost se v rámci zimní přípravy, kte-
rou zahájí během ledna, zúčastní turnaje 
na umělé trávě v Mutěnicích s  tímto roz-
pisem zápasů:

Neděle 27.1. 2013 
– 12.00 hodin – Slavoj Rohatec
Neděle 3.2. 2013 
– 14.00 hodin – ZEMAS Hovorany
Neděle 10.2. 2013 
– 12.00 hodin – RSM Hodonín
Sobota 16.2. 2013 
– 14.00 hodin – NAFTA Gbely
Neděle 24.2. 2013 
– 10.00 hodin – Slovan Bzenec
Sobota   2.3. 2013 
– 12.00 hodin – FK Mutěnice
Neděle 10.3. 2013 
– 12.00 hodin – 1.FC Kyjov

Starší žáci:
Starší žáci mohou být se svým pod-

zimním vystoupením mírně spokojeni. 
Opět patří k  průměru v  tabulce skupiny 
C, skončili na 6.místě se ziskem 15 bodů 
a skóre 25:29. Střelecky se znovu prosa-
zoval Kryštof Kaderka – 8 branek, vel-
kou posilou a tahounem týmu byl Patrik 
Suský z Rakvic, který byl také s Jakubem 
Malhockým střelcem důležitých branek. 
V  některých zápasech se projevily nedo-
statky ve hře defenzívy, což často vedlo 
k  laciným brankám a zbytečným ztrátám 
zápasů. Tyto nedostatky se jistě podaří 

během zimní přípravy odstranit a starší 
žáci budou hrát důstojnou roli v krajských 
soutěžích  a nebudou se muset obávat pří-
padného sestupu do okresních soutěží.

Mladší žáci:
Mladší žáci sice ze svých 11 zápasů 

vyhráli pouze dvakrát, ovšem trenéři se 
snaží využívat rovnoměrně všechny hrá-
če, kteří na zápasy přijdou a na výsledky 
se v těchto kategoriích (ml.žáci a základ-
na) až tolik nehledí. Zisk 6 bodů zname-
nal v  konečné tabulce 11.místo se skóre 
30:50. Samozřejmě dostávají šanci i hráči 
ze základny, jak už to v této kategorii bývá 
obvyklé.

Základna:
Starší základna hraje v  tomto soutěž-

ním ročníku turnajovým způsobem. Ze 4 
odehraných turnají naši hráči 2x zvítězili, 
jednou obsadili 2.místo a jednou 4.místo. 
Do jarních odvet byly skupiny přerozděle-
ny, do naší skupiny tentokráte patří MSK 
Břeclav C, Kobylí a Šakvice. Začátkem 
sezóny bojovali trenéři s nedostatkem hrá-
čů, později postupně přibývali, dokonce  
i do kategorie mladší základny. Proto  
vedení klubu zvažuje, zda do jarních odvet 
přihlásí nově i družstvo mladší základny. 
Ovšem i když bude dostatek hráčů, je třeba 
zajistit i vedoucího a trenéra pro mladší zá-
kladnu. Proto budeme rádi, pokud se najde 
někdo, třeba z řad rodičů nebo fotbalových 
příznivců, ochotný pomoci s vedením těch-
to nejmladších fotbalistů. Za svou snahu  
a píli by si určitě zasloužili hrát soutěž!

Ženy:
Holky se na podzim potýkaly s  ne-

dostatkem hráček a také s  nepříjemný-
mi dlouhodobými zraněními zkušených 
opor. Nakonec podzim dohrály s  bilancí  
3 vítězství a 7 porážek a při  vysoce nepříz-
nivém skóre 15:41 jim stačilo 9 získaných 
bodů na konečné 8.místo.

Na silné ligové týmy Nových Sadů  
a Brumov holky nestačily, ale s ostatními 
družstvy jsou schopné odehrát vyrovnané 
zápasy a věříme, že na jaře poskočí ales-
poň do horní poloviny tabulky.  

František Čermák

Memoriál Vladislava Trsťana
Opět po roce se sejdou  26. prosin-

ce přátelé a kamarádi Vladislava Trs-
ťana, aby důstojně uctili jeho památku.  
Ve sportovní hale ZŠ ve Velkých Pavlovi-

cích proběhne již  19. ročník turnaje v malé 
kopané “Memoriál Vladislava Trsťana”.
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INZERCE

Náhradní díly a doplňky, funkční a sportovní prádlo CRAFT, MOIRA, ATEX

Otevřeno:   po - pá   8.00 - 12.00    13.00 - 17.00  sobota:  listopad-únor zavřeno 
                                                                                          Hlavní 68,  Velké Pavlovice,  tel.: 519 428 507, velo@zaf.cz 

www.zaf.cz

Prodej dárkových a servisních poukazů v hodnotě 300 až 1000,- Kč •  velké slevy na sluneční brýle a funkční prádlo!!!
Záruční i pozáruční servis, opravujeme všechna jízdní kola •  provádíme opravy kotoučových i hydraulických brzd
Slevy na opravy za práci – 20% (platí listopad až únor) 

Ke každému zakoupenému jízdnímu kolu DÁREK • v nabídce 95 kusů jízdních kol, koloběžek  a odrážedel

JÍZDNÍ KOLA

Každý rok spolu soupeří maximálně 
16 mužstev o cenný putovní pohár. Loň-
ské vítězství v turnaji bude obhajovat SA-
DOVÁ, která ve finále porazila „věčného 
čekatele“ na vítězství v  turnaji, družstvo 
FC PADĚLKY v  poměru 4:0. PADĚLKY 
už byly celkem 10x účastníky semifinále, 
dokonce čtyřikrát hrály finále, ale jejich 
název mezi vítězi na putovním poháru 
stále chybí!

Bronzovou příčku budou obhajovat 
KOLÍCI, kteří v  čele s  nejlepším hráčem 
turnaje a nyní i reprezentantem Michalem 
Ordošem porazili v  souboji o třetí místo 
překvapení loňského ročníku, družstvo 
BOCA 3:1. 

Rozlosování turnaje proběhlo v  pon-
dělí 10. prosince a složení jednotlivých sku-
pin najdete na webových stránkách Města 
Velké Pavlovice (www.velke-pavlovice.cz). 

Turnaj začíná tradičně „NA  ŠTĚPÁ-
NA“ ráno, rozhodující vyřazovací zápasy 
můžete shlédnout po obědě.

Pro všechny návštěvníky turnaje bude 
opět připravena komfortní tribuna a zajiš-
těno bohaté občerstvení.

František Čermák



44

oprava vozidel všech značek
karosářské, mechanické, antikorozní, 
lakýrnické práce
prodej a montáž náhradních dílů
příprava a zajištění STK
výměna autoskel
svařování plastových dílů
míchání autolaků
práce na rovnacím rámu
oprava vozidel z Povinného ručení 
nebo Havarijního pojištění

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

AUTOOPRAVNA BARVÍK

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

Nabízíme:
• laminátové plovoucí podlahy
• vinylové plovoucí podlahy
• vinylové lepené podlahy
• dřevěné podlahy
• PVC, koberce, obšívání koberců
• koberce na míru, matrace
• vyrovnání podkladů 
  nivelační stěrkou

Podlahové studio FLEER
          Čejč (na mlýně)

Otevřeno Po- Pá  9,00 – 17,00 hod.
Tel.: 722 946 784 • email: podlahybv@seznam.cz 

Zaměření, doprava a pokládka zdarma

www.podlahyhodonin.cz 


