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Vážení spoluobčané, čtenáři zpra-
vodaje,
 v uplynulých dnech byla zahájena 
jedna z největších investičních akcí 
letošního roku „Zateplení a oprava 
objektu sokolovny ve Velkých Pavlovi-
cích“. 

 Sokolovna byla postavena v roce 
1926 nákladem 300 tis. Kč. S postu-
pem času se dočkala mnohých úprav 
a dostaveb. Největší a nejrozsáhlejší 
generální oprava ji však čeká právě bě-
hem několika příštích měsíců. Vzhle-
dem ke svému významu a dlouhodo-
bé historii si tento objekt zvelebení 
skutečně zaslouží. Sokolovna vznikla 
z aktivity a iniciativy našich předků, 
místních občanů a jejich touhy po vy-
budování sportovního a kulturního 
zázemí pro svou činnost. Postavena 
byla většinou z příspěvku svých členů 
a příznivců. O vlastní stavbě, jejím bu-
dování a využívání v průběhu let není 
příliš uchováno, proto se vraťme na 
chvíli o pár let zpět…  

 Ustavující schůze sokolské orga-
nizace ve Velkých Pavlovicích se ko-
nala před sto lety – dne 23. 11. 1913. 
Činnost byla od počátku velmi ovliv-
ňována celospolečenským děním. Do 
života členů zasáhla I. světová válka, 

později II. světová válka, po ní období 
socialismu. I přes všechny negativní 
vlivy byl Sokol organizací s bohatý-
mi sportovními aktivitami, pořádal 
divadelní představení a mnohé další 
kulturní akce pro své členy i občany 
městečka. V roce 1953 byla celorepub-
likově činnost Sokola zrušena. Obno-
vena byla až po roce 1989, z počátku 
spíše jen po stránce formální, neboť 
členská základna byla velmi úzká a na 
tělovýchovnou činnost již dosti star-
šího věku. Změna nastala až v roce 
2009, kdy do TJ Sokol vstoupilo něko-
lik nových mladých členů. Organizace 
se pod novým vedením stala opět ak-
tivní. U příležitosti oslavy 100 let od 
založení byl vydán almanach, který 
částečně mapuje zajímavé okamžiky 
historie. Opravený objekt se tak po 
mnoha letech stane opět domovem 
pro sokolské aktivity i sídlo organizace. 

 Pohled vedení města na budoucí 
využití sokolovny musí býti reálný. 
Vychází z podmínek současné doby 
a ze stavu investičních prostředků 
města. Nemůžeme si naivně myslet, 
že se vrátí období, kdy budou nadšení 
sportovci žít sportem a provoz bude fi-
nancován z jejich příspěvků. Ke spor-
tovní činnosti slouží ve městě dvě tělo-
cvičny, areál TJ Slavoj – dvě travnatá 
fotbalová hřiště a tenisové kurty. Pro 
kulturní využití je určen podkrovní sál 
na radnici a v Ekocentru Trkmanka, 
vlastní zázemí mají téměř všechny zá-
jmové spolky.  

 S přestavbou souvisí i využití a pro- 
voz sokolovny v budoucnu. Uvažu-
jeme o zřízení rozvodů audio a video 
techniky, rekonstrukci elektroinstalace, 
novém vytápění a vybudování vzdu-
chotechniky. Po zahájení prací se ob-
jevily další závady, nutná bude např. 
kompletní rekonstrukce jeviště, pod 
kterým nebyla odizolovaná podla-
ha, byla zde jen hlína a všechno dře-
vo postupem času prohnilo. Řeší se 
rovněž akustika objektu, prostorové 

uspořádání horního patra a zázemí 
objektu. V konečné podobě se počítá 
i s venkovní úpravou areálu. Rekon-
strukce sokolovny je tedy velmi ná-
kladnou záležitostí. Objekt by měl mít 
multifunkční využití. Předpokládané 
náklady přesáhnou částku 6,0 mil. 
Kč. Koncem srpna by měla sokolovna  
„v novém kabátě“ již opět sloužit na-
šim občanům. 

SLOVO STAROSTY

 Ve druhé části svého příspěv-
ku bych rád vzpomněl tři muže, 
jejichž život a práce byly s městem 
velmi úzce spojeny. Během krátké 
doby všichni tři odešli navždy z na-
šich řad… 

 V prosinci loňského roku ze-
mřel pan Milán Pecka, dlouholetý 
fotograf města. Jeho fotografie za-
chycují život a dění ve městě. Díky 
pozůstalé rodině jsme do měst-
ského archivu sbírku, která bude 
i nadále prezentovat naše město  
a krajinu kolem. 

 Doslova šokem pro všechny byl 
náhlý nečekaný odchod Mirka Gré-
gra. Vynikající kameraman a oběta-
vý člověk, jehož filmové dokumenty 
podrobně zachycují náš život v po-
sledních 20 letech, odešel od rozdě-
laného díla. Měl v plánu ještě tolik 
vytvořit…  

 V tichosti na sklonku stáří nás 
opustil Doc. Ing. František Kynic-
ký CSc., který v letech 1971 - 1990 
působil ve funkci ředitele Velko-
pavlovických vinařských závodů. 
Velmi významně se podílel na je-
jich rozvoji i dobrém jménu Vel-
kých Pavlovic. Vždyť právě víno ve 
spojení s jedním z největších vinař-
ských závodů u nás proslavilo Vel-
ké Pavlovice po celé republice.

Čest jejich památce!    

Pavel Procházka
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE

Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem šestkrát 
a mimo jiné se zabývala následující problematikou:

20. 6. a 21. 6. 2014, na komunikacích 
mimo jiné v katastru Velkých Pavlovic

- přípravu a podání žádosti o dotaci na za- 
teplení budovy gymnázia a sportovní haly 
ZŠ, smlouvu o dílo mezi městem a spol. 
RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r. o. se 
sídlem v Hustopečích na zpracování ener-
getického auditu a zpracování podkla-
dů a žádosti o dotaci ze SFŽP na objekty 
„Gymnázium a sportovní hala“, staveb-
ní projekt zpracuje ing. Stanislav Lukš 

- smlouvu o dílo na Změnu č.1 Územní 
studie Velké Pavlovice – Padělky

- odpisové plány 2014 a nařízení odvodu 
z fondu reprodukce majetku příspěvko-
vých organizací města MŠ, ZŠ, Gymná-
zium a Ekocentrum Trkmanka

- vyhlášení konkursu na obsazení pra-
covního místa ředitele Základní školy 
Velké Pavlovice s předpokládaným ná-
stupem od 1. 8. 2014

- členský příspěvek města Velké Pavlovi-
ce do Svazu měst a obcí ČR 

- vybudování brouzdaliště a pískoviště 
pro děti MŠ v zahradě školy

- uzavření smlouvy mezi městem a spol. 
EKO-KOM, a. s. o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů 

- pacht pozemků (pronájem zeměděl-
ských pozemků) v trati Sůdný, za úče-
lem zemědělského využití

- finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro TJ 
Sokol na pořádání akce „1. Gulášfest“ 
dne 10. 5. 2014 v Ekocentru Trkmanka

- přípravu publikace – knihy o Velkých 
Pavlovicích

Rada města neschválila:

- finanční příspěvek z rozpočtu města na 
rekonstrukci havarijního stavu kotelny 
a vybudování nových rozvodů ve stře-
disku Myslibořice pro spol. Diakonie ČCE

- odkoupení pozemků pro stavbu řado-
vých garáží v ul. Trávníky před zaháje-
ním výstavby, pozemky budou odpro-
dány až po dokončení výstavby 

- průběžně projednala a vzala na vědo-
mí věstníky vlády

- informace o činnosti městského úřadu

- informace o činnosti služeb města a o prů- 
běhu investičních a dotačních akcí

- za účasti ředitelů a zástupců ZŠ a G 
projednala problematiku školství

- za účasti vedoucí TIC a knihovnice pro-
jednala problematiku informačního cen- 
tra a knihovny

Rada města schválila:

- prodej ojetého vozidla Škoda Octávia 
1,8T za 50.000,- Kč a pro služby města 
nákup nového automobilu Doblo cargo 
combi 1.4 95k Base NI za 332.123,- Kč 
na leasing 

- smlouvy o zřízení věcných břemen pro 
kabelová vedení k rodinným domkům  
a pro zrekonstruované plynovodní ve-
dení v ulicích B. Němcové, Ořechová, 
V Údolí

- přidělení bytů v bytovém domě v ul. Bří 
Mrštíků a ul. Nová vždy na dobu urči-
tou a přidělení posledních bytů pro se-
niory na dobu neurčitou

- finanční dar 3.000,- Kč Školnímu klubu 
na organizaci studentského plesu  

- uzavření smlouvy o dílo č. 447/2013 mezi 
městem a spol. Inženýrské stavby Hodo-
nín, s.r.o. na provedení parkovacích míst  
a ohýbacích pásů podél komunikace v loka-
litě Padělky II, cena 807.490,- Kč bez DPH

- vypracování PD nového topení a řešení 
vzduchotechniky v sokolovně, projekt 
zpracuje firma FaBa Břeclav 

- termín jarního úklidu v sobotu 22. 3. 
2014 ve městě a okolí a konání Jarní 
šlapky dne 5. 4. 2014

- smlouvu mezi městem a VAK Břeclav a.s. 
o provozování vodovodu v ul. Trávníky

- pořízení kombinovaného sporáku do 
kuchyně MŠ v ceně 75 889,- Kč 

- konání X. ročníku AGROTEC PETRO-
NAS SYNTIUM RALLY 2014 ve dnech 

Z RADNICE

- zrušení složené kauce spol. Eurodance 
s.r.o. na krytí škod způsobených provo-
zem diskotéky a převod těchto finanč-
ních prostředků na dlužnou částku, na 
uhrazení pokuty udělené SÚ v 2013 

 Přijaté usnesení na XVIII. zasedání  
Zastupitelstva města Velké Pavlovice, 
které se konalo 5. března 2014:

- vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady 
města a o průběhu investičních akcí

Zastupitelstvo města dále na základě 
jednání a po diskusi schválilo:

- rozpočtové opatření provedené radou 
města dne 30. 12. 2013: celkové příjmy 
beze změny, celkové výdaje snížení  
o 10.000,- Kč, celkové financování sní-
žení o 10.000,- Kč

- vnitřní směrnici ke schvalování účetní 
uzávěrky č.3/2014

- účetní závěrku Města Velké Pavlovice 
za rok 2013

- změnu příspěvku pro rok 2014 DSO 
Čistý Jihovýchod – zvýšení o 6,- Kč na 
11.706,- Kč

- rozpočtové opatření č. 1/2014, celkové 
příjmy zvýšení o 2.926 tis. Kč, celkové 
výdaje zvýšení o 2.926 tis. Kč, celkové 
financování beze změny

- vzdání se práva na vymáhání pohle-
dávky za firmou CC Systém ve výši 
27.478,78 Kč a zesnulým Radovanem 
Otáhalem ve výši 1.000,- Kč

- uzavření smlouvy o zřízení zástavního 
práva mezi Městem Velké Pavlovice  
a MMR ČR, na pozemek parc.č. 1555/16 
o výměře 3922, jehož součástí je bu-
dova č.p. 1074, k.ú. Velké Pavlovice na 
dobu 20 let do 13.11.2033 (byty pro se-
niory)

- pořízení návrhu na zrušení Regulač-
ního plánu Velké Pavlovice – Padělky, 
schváleného ZMě v r. 1999, a jeho změ-
ny č.1, schválené v r. 2006 příslušným 
pořizovatelem, kterým je MěÚ Hustopeče

- zvolení přísedícího Okresního soudu  
v Břeclavi – Ing. Ladislava Kánského,  
V Sadech 16, Velké Pavlovice
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1554/9 výměra 82m2 a 1483/36 výmě-
ra 83m2

- podání žádosti o bezúplatný převod po-
zemků KN v k.ú. Velké Pavlovice pod 

komunikacemi od Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových Ra-
šínovo nábřeží 42, Praha: parc.č. 1657 
výměra 2063m2, 1995/27 výměra 20m2 
a 1483/35 výměra 76m2

- záměr prodeje 4 bytů v bytovém domě 
č.p. 854, v ul. Nová 2

- jmenování zástupců zřizovatele do 
školské rady ZŠ Velké Pavlovice: Ing. 
Jana Václavková a Lubomír Zborovský

- jmenování zástupců zřizovatele do 
školské rady Gymnázia Velké Pavlovi-
ce: Jiří Hanzálek a Ing. Dušan Bedřich

- podání žádosti o bezúplatný převod 
pozemků KN v k.ú. Velké Pavlovice 
pod komunikacemi a veřejnou zele-
ní od Státního pozemkového úřadu, 
Husinecká 11a, Praha: parc.č. 871/3, 
výměra 321m2, 1554/7 výměra 81m2, 

Oprava chybného sdělení  
ve zpravodaji 1/2014

V článku dotazy a připomínky členů 
zastupitelstva města byla u připomínky  
k rozpočtované částce na rok 2014 na 
provoz obědů pro důchodce omylem 
zveřejněna věta: „K názoru se připojil 

Ing. Ladislav Hádlík a dodal, že např.  
v Hustopečích si rozvoz platí sami ob-
čané“. Tuto větu nevyslovil Ing. Hádlík. 

Omlouvám se za mylnou informaci.

Jitka Krátká, tajemník MěÚ

ROZPOČET MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE – ROK 2014 
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 1/2014 - PŘÍJMY

Paragraf Popis Rozpočet Rozpočtové Upravený
  schválený opatření 1 rozpočet vč. RO 1 

 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 6 260 000  6 260 000
 Daň z příjmu fyzických osob z podnikání 215 000 150 000 365 000
 Daň z příjmu fyzických osob - vybíraná srážkou 655 000  655 000
 Daň z příjmu právnických osob 6 140 000  6 140 000
 Daň z příjmu právnických osob za obce 10 000 000  10 000 000
 Daň z přidané hodnoty 13 360 000  13 360 000
 Poplatky za ukládání odpadů 7 500 000  7 500 000
 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 10 000 10 000
 Odvody za odnětí zemědělské půdy 0  0
 Poplatky za komunální odpad 1 500 000  1 500 000
 Poplatek ze psů 100 000  100 000
 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 000  100 000
 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000  50 000
 Odvody z výherních hracích automatů 900 000  900 000
 Správní poplatky 600 000  600 000
 Daň z nemovitostí 3 390 000  3 390 000
 Neinv.dotace za SR-souhr.dot.vztah 0 2 392 700 2 392 700
 Dotace z úřadu práce 44 000 325 100 369 100
 Dotace sokolovna zateplení EU 1 165 600  1 165 600
 Dotace sokolovna zateplení SR 68 600  68 600
 Dotace internetová televize - EU 425 000  425 000
 Dotace internetová televize - SR 25 000  25 000
 Dotace Ekocentrum Trkmanka - ERDF  720 000  720 000
 Dotace Ekocentrum Trkmanka - SR 43 000  43 000
 Dotace Biocentrum Zahájka 118 800  118 800
2119 Záležitosti těžebního průmyslu 250 000  250 000
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 60 000  60 000
2141 Vnitřní obchod (informační systém) 100 000  100 000
2143 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (IC) 90 000  90 000
2169 Ostatní správa v průmyslu, stabenictví, obchodu a služb. 0 21 000 21 000
3111 Předškolní zařízení - odpisy 0  0
3113 Základní školy - odpisy 0  0
3121 Gymnázia - odpisy 0  0
3314 Činnosti knihovnické - tržby 20 000  20 000
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 1/2014 - FINANCOVÁNÍ

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 1/2014 - VÝDAJE

Paragraf Popis Rozpočet Rozpočtové Upravený
  schválený opatření 1 rozpočet vč. RO 1 

8115 Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků 0  0
8124 Splátka úvěru KB komunikace Padělky -1 260 000  -1 260 000
8124 Splátka úvěru KB na Ekocentrum Trkmanka -2 492 000  -2 492 000
8124 Splátka úvěru podnikatelská zóna -840 000  -840 000
8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent) 0  0

 CELKEM FINANCOVÁNÍ -4 592 000 0 -4 592 000
     
 Příjmy včetně financování 57 695 000 2 926 000 60 621 000

Paragraf Popis Rozpočet Rozpočtové Upravený
  schválený opatření 1 rozpočet vč. RO 1 

1014 Ozdravování zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče 40 000  40 000
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 6 200  6 200
2123 Podpora rozvoje průmyslových zón 250 000  250 000
2141 Vnitřní obchod (informační systém) 100 000  100 000
2143 Cestovní ruch 1 100 000  1 100 000
2212 Silnice  1 020 000 290 000 1 310 000
2219 Ost.záležitosti pozem.kom. (chodníky, parkoviště,cykl.stez.) 1 560 000  1 560 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 153 800  153 800
2310 Pitná voda  300 000  300 000
2321 Odvádění a čištění odpad.vod 150 000 150 000 300 000
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 119 000  119 000
3111 Předškolní zařízení 1 100 000  1 100 000
3113 Základní školy 2 600 000  2 600 000
3121 Gymnázia 1 950 000  1 950 000

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se můžete informovat na ekonomickém úseku městského úřadu.

Paragraf Popis Rozpočet Rozpočtové Upravený
  schválený opatření 1 rozpočet vč. RO 1 

3319 Ostatní záležitosti kultury (kronika, kniha, výstavy) 490 000  490 000
3341 Rozhlas a televize 20 000  20 000
3349 Záležitosti sdělovacích prostř. - reklama ve Zpravodaji 30 000  30 000
3392 Zájmová čin.v kultuře (pronájmy sokolovna) 0 10 000 10 000
3399 Kultura ostatní (vstupné vinobraní) 300 000  300 000
3612 Bytové hospodářství 4 560 000 -260 000 4 300 000
3613 Nebytové hospodářství 80 000  80 000
3632 Pohřebnictví 10 000  10 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 460 000  2 460 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 16 000 16 000
3792 Ekologická výchova a osvěta 267 000  267 000
4351 Nájemné Penzion 0 260 000 260 000
5311 Bezpčnost a veřejný pořádek 0 1 200 1 200
6171 Činnost místní správy 30 000  30 000
6310 Obecné příjmy z finančních operací 140 000  140 000

 CELKEM PŘÍJMY 62 287 000 2 926 000 65 213 000
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Paragraf Popis Rozpočet Rozpočtové Upravený
  schválený opatření 1 rozpočet vč. RO 1 

3313 Film.tvorba, distribuce, kino 100 000  100 000
3314 Činnosti knihovnické 700 000  700 000
3316 Vydavatelská činnost 0 5 000 5 000
3319 Ostatní záležitosti kultury (kronika, kniha, výstavy) 250 000  250 000
3326 Poříz.,zachování a obnova hodnot místního povědomí 50 000  50 000
3330 Dotace na údržbu církevního majetku 200 000  200 000
3341 Rozhlas a televize 150 000  150 000
3349 Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj) 290 000  290 000
3392 Zájmová činnost v kultuře (sokolovna), 5 165 000  5 165 000
3399 Ostatní záležitosti kultury (+sbor pro obč.zál.+vinobraní) 950 000  950 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 240 000  240 000
3419 Tělovýchovná činnost (Slavoj) 360 000 26 000 386 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže 100 000  100 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 30 000  30 000
3612 Bytové hospodářství 1 100 000  1 100 000
3613 Nebytové hospodářství 200 000  200 000
3631 Veřejné osvětlení 1 600 000  1 600 000
3632 Pohřebnictví 50 000  50 000
3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí 0  0
3635 Územní plánování 100 000  100 000
3636 Územní rozvoj 100 000  100 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 7 500 000  7 500 000
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000  30 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 300 000  3 300 000
3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 140 000  140 000
3729 Ostatní nakládání s odpady - sběrný dvůr 150 000  150 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 650 000  650 000
3792 Ekologická výchova a osvěta 2 420 000 440 000 2 860 000
3900 Ostatní čin.souv.se službami pro obyvatelstvo - SPCCH 30 000  30 000
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 0 5 000 5 000
4351 Pečovatelská služba + penzion 1 100 000  1 100 000
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 5 000 5 000
5212 Ochrana obyvatelstva - rezerva na řešení krizových situací 50 000  50 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 480 000  480 000
5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost 650 000  650 000
6112 Zastupitelstva obcí 1 800 000  1 800 000
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 50 000  50 000
6117 Volby do Evropského parlamentu 50 000  50 000
6171 Činnost místní správy * 6 000 000 2 000 000 8 000 000
6223 Mezinárodní spolupráce 0 5 000 5 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  150 000  150 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 150 000  150 000
6399 Ostatní finanční operace - daň z příjmu za obec 10 300 000  10 300 000
6402 Finanční vypořádání minulých let 11 000  11 000

6409 Rozpočtová rezerva 500 000  500 000

 CELKEM VÝDAJE 57 695 000 2 926 000 60 621 000

* V paragrafu 6171 Činnost místní správy jsou zahrnuty i rozpočtované výdaje Sociálního a kulturního fondu.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se můžete informovat na ekonomickém úseku městského úřadu.
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TELEGRAFICKY

Zdenička je jednička, 
stala se „Královnou“ 
country bálu! 
(15. 2. 2014)
Tanečníci souboru Přátelé country se  
15. února 2014 vypravili na Country bál 
do Moravského Žižkova a zabodovali 
zde na plné čáře. Tentokrát se neblýskli 
pouze umně vybroušenými tanečními 
kreacemi, ale hlavně nečekaným a na-
prosto zaslouženým úspěchem Zdeničky 
Kobsové. Odvezla si odtud „diamantovou 
korunku“, která ji ozdobila hned po vy-
hlášení a získání titulu „Královna bálu“. 
K zisku úžasného titulu Zdeničce blaho-
přejeme!

Když kvetou kočičky, jaro 
se už zadržet nedá...  
(24. 2. 2014)
Únorové teploty začaly neúprosně stou-
pat, den se pomalu prodlužovat a tak 
nebylo koncem tohoto měsíce divu, že 
se časně kvetoucí rostliny daly hbitě do 
květu. Naše pohledy do zahrádek tak 
přitahovaly jako magnety drobné bílé 
sněženky, žlutě zářící koláče talovínů  
i nenápadné čemeřice. Právě tyto květi-
ny rozkvétají velmi brzy na jaře a mnoh-
dy svými něžnými květy zdobí zahradu 
již v zimě. 

Na slunných místech vykvetly na vrbách 
kočičky, které poskytly první význam-
nou pastvu pro včely. Ty začínají z úlů 
vyletovat při teplotách nad 10 °C a první 
pyl a nektar jim přijde vhod. Na rozdíl 
od loňského roku pro ten letošní platí: 
„Na svatého Matěje (24.2.) pije skřivan 
z koleje.“

V kuchyni Trkmanky 
napekli 975 mini 
„hodovních“ koláčků
(28. 2. 2014)
 
Ve stravovacím zařízení na Ekocentru 
Trkmanka Velké Pavlovice se vaří neje-
nom pro děti na přírodovědných po-
bytech, pro účastníky seminářů a konfe-
rencí, nebo na Svatomartinský večer husí 
speciality… Na vernisáž výstavy FOTO-
OBRÁZKY paní Evy Pilarové a Heleny 
Štefanové jsme podrobili naše vybavení 
kuchyně další zatěžkávací zkoušce.

Ti co přišli na vernisáž, mohli naše vý-
sledky ohodnotit, ti co zaváhali si je mo-
hou alespoň prohlédnout na přiložené fo-
tografii. Upekli jsme vlastnoručně přesně 
975 tzv. „hodovních“ koláčků typických 
pro Velké Pavlovice. Lahodné koláčky 
všem velmi chutnaly. Jednoznačným dů-
kazem tohoto tvrzení byly doslova vyme-
tené talíře po ukončení vernisáže.

Teplý březen přál úklidu 
města, letos ve velkém 
předstihu (5. 3. 2014)
Příznivé jarní slunečné počasí umožnilo 
pracovníkům Služeb města Velké Pavlo-
vice zahájit, proti jiným letům ve značném 

předstihu, práce na úklidu veřejných pro-
stranství a ploch ve městě, včetně městské 
zeleně. Začátkem teplého a slunečného 
března byla hlavní pozornost věnována 
řezu okrasných keřů.

Vinařství Baloun 
si z Paříže přivezlo stříbro 
(7. 3. 2014)
 
Moravští a čeští vinaři se začátkem měsí-
ce března roku 2014 zúčastnili jubilejního 
20. ročníku jedné z nejprestižnějších svě-
tových soutěží Vinalies Internationales. 
Letos v Paříži obdrželi celkem 26 medailí, 
z nichž bylo 10 zlatých a 16 stříbrných. 
Stříbrnou medaili si domů přivezlo i vel-
kopavlovické vinařství Baloun za Hiber-
nal, pozdní sběr polosuché 2013. Blaho-
přejeme!

Záchrana srnce ze studny 
a zadýmený dům 
(8. 3. 2014)

...to vše řešili hasiči o víkendu ve dnech 
8. a 9. března 2014. Zároveň se znějícími 
poledními zvony se v sobotu rozezněla  
i siréna. Hasiče svolala do Zaječí, kde ležel 
na poli ve studni mladý srneček. Ten byl 
vytažen, propuštěn na svobodu a přítom-
ným myslivcům bylo doporučeno studnu 
ohradit.

V neděli večer byl vyhlášen výjezd něko-
lika hasičským jednotkám do Němčiček, 
kde došlo k zahoření uhlí a jiného ma-
teriálu ve sklepě rodinného domu. Když 

Zdenička jen září! 
A má důvod, stala se „Královnou“.

Kouzelné, co říkáte? Až se sliny sbíhají!

Odstranění náletových dřevin 
na křižovatce ulic Hlavní a Nádražní.
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byla věc oznamována, bylo celé sklepení 
zadýmené a kouř postupoval do přízemí 
domu. Naštěstí se majiteli podařil oheň po 
částečném odvětrání zkrotit vodou a ha- 
sícím přístrojem. Hasiči doutnající mate-
riál vynesli a sklepy včetně domu pořádně 
odvětrali.

Koncertní klavírní křídlo 
pro Ekocentrum Trkmanka  
(12. 3. 2014)
 
Krásné velké půdní prostory na Ekocen-
tru Trkmanka byly doposud využívány 
jako výstavní nebo konferenční sál. Díky 
vynikající spolupráci s velkopavlovickou 
Základní uměleckou školou, a nejen paní 
ředitelkou Milenou Karberovou, se mo- 
hou tyto prostory nazývat také kon-
certním sálem. Křídlo bude sloužit ke 
koncertům Základní umělecké školy, 
pro pedagogy škol při pobytových pří-
rodovědných akcích a pro další potřeby 
Ekocentra.

Na Lizniperkách proběhla 
oprava polní cesty   
(12. 3. 2014)
 
Komplexní pozemkové úpravy, které pro-
bíhají v našem městě, řeší mimo jiné také 
přístupnost polí, vinic, sadů a dalších 
ploch pro majitele půdy. Ve viniční trati 
Lizniperky byla proto opravena špatně 
sjízdná polní cesta na zterasovaných po-
zemcích, aby měli majitelé zajištěný bez-
problémový příjezd ke svým vinohradům.

Přípravy okolí penzionu pro 
seniory k jarnímu ozelenění    
(12. 3. 20144)
 

Pracovníci sadovnické skupiny Služeb 
města Velké Pavlovice se pustili v polovině 
měsíce března 2014 do úprav venkovních 
ploch na nádvoří i na vnějších stranách 
objektu nově vybudovaného a na podzim 
roku 2013 zprovozněného penzionu pro 
seniory, na ulici Bratří Mrštíků v lokali-
tě Padělky. Záhony budou připraveny na 
výsev trávníků a výsadby trvalek, keřů 
a dřevin. První ovocné stromy zde byly 
vysazeny v rámci akce „Velký jarní úklid 
města Velké Pavlovice“, v sobotu dne  
22. dubna 2014.

Koupí fotografií k rozšíření 
školního knižního fondu   
(12. 3. 2014)
 
V rámci Dne otevřených dveří proběh-
la na 1. stupni ZŠ Velké Pavlovice velká 
výstava fotografií našich žáků. Práce ze 
dvou soutěží – „Barvy podzimu“ a „Velko-
pavlovická zákoutí“, vznikly ve vyučování 
a některé „umělce“ tato činnost zaujala 
natolik, že se jí věnovali i ve svém volném 
čase. Vznikla spousta nádherných foto-
grafií, za které by se nemuseli stydět ani 
profesionálové.

Možnost zakoupit si je za symbolickou 
cenu využila spousta návštěvníků školy. 
Celkovou částkou 1.750,- Kč tak přispěli k 
nakoupení 20 kusů knih Gulliverovy cesty 
do žákovské knihovny. Velké poděkování 
patří všem autorům – žákům školy, ale  
i těm, kteří si tyto krásné obrázky zakou-
pili.

Zveme do nové prodejny 
NE-VINNÉ DÁRKY 
A DEKORACE    
(17. 3. 3014)
 
V pondělí dne 17. března 2014 byla ve 
Velkých Pavlovicích, na ulici Hlavní 
101, otevřena nová prodejna se vším, 
co jakkoliv souvisí s vínem. Obchůdek 
nese název NE-VINNÉ DÁRKY A DE-
KORACE. Otevřeno je od pondělí do 
pátku od 8.30 do 16.30 hod., v sobotu 
od 8.30 do 12.00 hod., tel.: 775 145 116. 
Majitelé Vás srdečně zvou, přijďte se 
podívat, přijďte si nakoupit!

Hasiči vyprošťují ze studny srnčí mládě. 
I to patří k jejich rozmanité práci.

Služby města se zabývají také údržbou 
polních cest. Naposled byla opravena cesta 
na Lizniperkách.

Soutěžní fotografie se dětem až 
nečekaně povedly. Není tedy divu, 
že si je lidé rádi zakoupili.

Noví nájemníci penzionu pro seniory 
se brzy dočkají svěží zeleně. 
Služby města už připravily okolní 
pozemky a zahrádky.

Ekocentrum Trkmanka se stává multi- 
funkčním zařízením, díky tomuto křídlu 
sem můžete přicházet i na klavírní koncerty.
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Holacké. Její slisovaný „balíček“ vážil 
úctyhodných 430 kg. Naložit ho musel 
vysokozdvižný vozík pana Crháka z hos-
podářských potřeb, jinak bychom ho na 
auto nedostali. Panu Crhákovi tímto moc 
děkujeme!

Studenti gymnázia
vysadili strom třídy
(27. 3. 2014)
 

Letošní nezvykle teplé počasí přimělo 
studenty prvního ročníku osmiletého stu-
dia na Gymnáziu Velké Pavlovice k výsad-
bě stromu třídy. Tato událost je školní tra-
dicí a tak studenti pod vedením třídního 
učitele Mgr. Petra Kadlece a ve spolupráci 
s pracovníky města Velké Pavlovice vysa-
dili ve středu 26. března 2014 v Biocentru 
Zahájka tři vzrostlé sazenice olší. Kéž jim 
krásně a k radosti porostou!

Srdíčkové dny pomáhají 
hendikepovaným dětem
(31. 3. 2014)
 
V rámci Srdíčkových dnů, které proběhly 
v týdnu od 24. až 28. března 2014, vybra-
li studenti velkopavlovického gymnázia 
od občanů a návštěvníků našeho města 
celkem 5.560,- Kč. Výtěžek sbírky bude 
použit na nákup rehabilitačních a zdravot- 
ních pomůcek, invalidních vozíčků, spe-
ciální výživy, ozdravných pobytů apod.. 
Srdečně děkujeme za pomoc všem, kteří 
přispěli!

Rodiny už počtvrté sázely 
stromy
(31. 3. 2014)
 
V posledním březnovém týdnu bylo v již 
čtvrtém ročníku projektu „Rodina adop-

DVD Jaro 
v Modrých Horách
(18. 3. 2014)
 
Se začínajícím jarem zahájilo TIC Velké 
Pavlovice prodej poetického filmového 
dokumentu nejen o přírodě, ale i o zvy-
cích a folklóru s názvem Jaro v Modrých 
Horách. DVD pořídíte za symbolickou 
částku 50,- Kč.

Meruňkové sady letos 
rozkvetly v předstihu     
(20. 3. 2014)
Zima let 2013/2014 byla mimořádně mír-
ná. I jaro dorazilo mnohem dříve a inten-
zivněji než v minulých letech, příroda se 
dala do rozpuku taktéž v předstihu. Proto 
jsme letos mohli spatřit kvetoucí meruň-
ky dokonce až tři či dva týdny dříve, než 
je běžně obvyklé. V zahradách ve městě, 
v teplém závětří mezi domy, rozkvetly už 
okolo 15. března, v sadech na volně ote-
vřených polích pak zhruba o týden později.

Super nápad pro čtenáře!      
(20. 3. 2014)
Ten přivezla naše knihovnice Mgr. Dana 
Růžičková z Městské knihovny v Břeclavi. 
Jde o jednoduchý způsob, jak mohou čtená-

Nové DVD Jaro v Modrých Horách.

Letošní květy meruněk polahodily 
našemu oku mnohem dříve, 
než je tomu zvykem.

ři společně sdílet své zážitky z četby. Pokud 
se některá kniha mimořádně líbí a rádi by-
chom ji doporučili i dalším čtenářům, mů-
žeme na ni v knihovně nalepit samolepku 
se „smajlíkem“ a nápisem: „Je to super!“ 
Takto označené přebaly budou návštěv-
níkům Městské knihovny Velké Pavlovice 
označovat, které knihy by si určitě nemě-
li nechat ujít a které jim ostatní čtenáři  
k četbě doporučují. Jde vlastně o malou hru 
a malou výměnu názorů. Snad velkopavlo-
vické čtenáře potěší.

Sbírka pro Eriku 
(25. 3. 2014)
 
V měsících prosinci 2013 a lednu 2014 
probíhala na Gymnáziu Velké Pavlovice 
sbírka pro studentku Eriku Lískovco-
vou na zakoupení chodítka. Podařilo se 
vybrat celkem 53.072,- Kč. Z této částky 
bude Erice pořízeno chodítko v hodnotě 
52.150,- Kč a jiné kompenzační pomůcky 
v hodnotě 922,- Kč. Všem dárcům srdeč-
ně děkujeme!

Školáci pořádali sběr, mega 
„balíček“ vážil 430 kilo!     
(25. 3. 2014)
ZŠ uspořádala v úterý 25. března již IV. 
kolo sběru starého papíru. Celkem se 
podařilo shromáždit a odevzdat 18.015 
kg starého papíru. Na I. stupeň připadá 
12.778 kg a na II. stupeň pak 5.237 kg. 
Nejlepšími sběrači se stali Klára Navrá-
tilová z 3.A a Oldřich Vymazal z 8.A. Po-
kud by se měl hodnotit největší svazek, 
ten se podařilo odevzdat žákyni Kateřině 

Tělesně handicapovaná Erika Lískovcová  
z Podivína studuje na našem gymnáziu, 
díky štědrosti všech dárců bude její život  
o něco jednodušší.

Studenti primy sází nové stromky 
v Biocentru Zahájka.
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hody a nevýhody jednotlivých modelů. Po 
vydařené akci je více než jisté, že spousta 
zahrádkářů a malopěstitelů zahájí letošní 
sezónu s novým postřikovačem, sekač-
kou nebo jinou technikou usnadňující ná-
ročnou práci na poli či zahradě.

Dokončovací práce na 
ulici Ostrovecká
(15. 4. 2014)
V polovině měsíce dubna panoval ve sta-
vební zóně Padělky čilý ruch. Stavebníci 
a dodavatelské firmy dokončovali několik 
nových domů a pracovníci služeb měs-
ta pracovali na plochách kolem nových 
vozovek na ulici Ostrovecká, Kopečky  
a Horňanského. Zde byla na podzim po-
ložena betonová dlažba a o letošním dub-
nu se zformovaly pásy vně obrubníků. Po 
srovnání povrchu byla navezena kvalitní 
ornice a vyseto travní osivo. Tvorba a úpra- 
vy ploch veřejné zeleně jsou v souladu  
s plány zahradních architektů pro rozví-
jející se nejmladší část Velkých Pavlovic.

nové krytiny. Vyřešeno bude i vytápění, 
vzduchotechnika a ozvučení sálu. Doda-
vatelem je stavební firma SKR stav, s.r.o. 
z Brna.

Hasiči si vyjeli za zábavou 
i poučením  
(12. 4. 2014)
V sobotu 12. dubna 2014 si vyjeli hasiči 
na výlet na sever Moravy. Hlavním cílem 
byl Prostor U6, což je malý Svět techni-
ky v Dolních Vítkovicích. Zajímavá byla 
i prohlídka hasičské stanice v Ostravě-
-Zábřehu. Na „jednom místě“ zde mají 
své zázemí hasiči, zdravotníci i policis-
té. Na stanici jsme si mohli prohlédnout  
i helikoptéru, která v době našeho příjez-
du právě přistávala na heliport. 

Den zemědělské techniky 
aneb Zemědělství žije! 
(13. 4. 2014)
 
Neděle 13. dubna 2014 nenechala niko-
ho na pochybách, že žijeme v kraji, kde 
je zemědělství a zahrádkaření stále živé, 
ba dá se říci, že zažívá renesanci. Na Dnu 
zemědělské techniky, který se konal v are-
álu prodejny Modrohorské humno s.r.o., 
po celý den korzovaly desítky návštěv-
níků, prohlížely si techniku, zjišťovaly 
technické specifikace a konzultovaly vý-

První práce na generální opravě 
velkopavlovické sokolovny.

Přistání helikoptéry byl jeden 
z nejúžasnějších zážitků celého výletu!

Ulice Ostrovecká na Padělkách.

Den zemědělské techniky zaujal všechny 
věkové kategorie.

Velkopavlovické rodiny už počtvrté 
vysadily své stromy. A náhoda tomu 
chtěla, že krásnému počinu s environ- 
mentálním podtextem přihlíželi 
i brněnští školáci, kteří si právě užívali 
přírodovědného vzdělávacího kurzu  
na Ekocentru Trkmanka.

tuje svůj strom“ vysazeno dvanáct mla-
dých stromů - javorů, jeřábů, okrasných 
hrušní a jabloní v relaxačním parku u Trk- 
manky, nedaleko vlakové zastávky. 

Za celé čtyři roky překročil celkový počet 
„adoptovaných stromů“ již stovku. Ros-
tou nejen v parku, ale i v Biocentru Zaháj-
ka a významně tak přispěly ke zlepšení ži-
votního prostředí ve Velkých Pavlovicích.

Abnormálně teplý 
a suchý březen 
(2. 4. 2014)
 
Přestože neobvyklého lednového a úno-
rového počasí byly plné zprávy, o březnu 
už se tolik nemluvilo. Byl tedy březen 
teplotně normální? Zdaleka ne. Zatímco 
dlouhodobý březnový teplotní průměr 
pro jižní Moravu činí 3,4°C, podle údajů z 
meteostanice Velké Pavlovice - Šlechtitel-
ská stanice činil březnový průměr 9,3°C. 
Průměrně bylo tedy o 5,9°C tepleji než je 
obvyklé. 

Opačný nepoměr však panoval ve sráž-
kách. Podle dlouhodobého měření by se 
měl březnový průměr srážek pohybovat 
kolem 29 mm, u nás však spadlo pouhých 
17% průměru. Za celý březen spadlo ve 
Velkých Pavlovicích jen 4,95 mm srážek.

Začala generální oprava 
sokolovny
(8. 4. 2014)
 
V prvním dubnovém týdnu byla zahájena 
generální oprava sokolovny na Hlavní uli-
ci. Fasáda budovy bude zateplena, budou 
vyměněny okna a dveře, střecha se dočká 
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Připomínáme si výročí 
osvobození  
(15. 4. 2014)
 
Výročí osvobození Velkých Pavlovic 15. dub- 
na 1945 a se vzpomínkou na ty, kteří za-
hynuli ve světových válkách, si každý rok 
ženy z Dámského klubu připomínají po-
ložením kytice k pomníku padlých. Letos 
byl pomník na náměstí navíc ozdoben  
i kyticí růží od zástupců místní organiza-
ce KSČM.

Ing. Zdeněk Karber, Karolína Bártová, 
Věra Procingerová

Pomník padlých na Nám. 9. května 
ozdobily při příležitosti připomenutí 
si výročí osvobození Velkých Pavlovic 
krásné květiny.

Miroslav Grégr se narodil dne 18. ledna 
1947. Velkou zálibou mu již od mládí bylo 
fotografování. Jeho fotografie zachycovaly 
mnohé slavnostní i obyčejné chvíle života 
našeho městečka a jsou součástí alb mnoha 
našich rodin. S rozvojem filmové techniky 
a díky její dostupnosti našel obrovskou zá-
libu právě ve filmování. Uplynulá dvě dese-
tiletí se věnoval naplno filmu a filmování. 
Vrcholem jeho profesionální práce byl film 
„Modré Hory“, který slovem doprovodil 
herec Ladislav Lakomý. Pro Město Velké 
Pavlovice zpracovával téměř 20 let skvělé 
video kroniky, vytvářel video reportáže o ži- 

votě a dění ve městě. Filmoval soukromý 
život našich občanů. 

Ještě 16. dubna odpoledne jsme společně 
na radnici plánovali nové video reportáže, 
filmové upoutávky, co by pozvánky do Vel-
kých Pavlovic, filmovou trilogii o meruňká- 
ch, víně a folklóru. V plánu jsme měli i no-
vou reprezentační videokazetu o městě. 
Mirek Grégr žil každým dnem děním ve 
městě, dokázal zachycovat jeho krásy, oko-
lí, obyčejný život našich občanů, ať již ten 
nejobyčejnější pracovní nebo slavnostní. 
Naposledy nás svou video reportáží dopro-
vodil 5. dubna při zahájení turistické sezó-
ny, na Jarní Šlapce.

Osud někdy dokáže splést podivnou nit-
ku života. Náhle – neočekávaně – o to víc 
překvapující pro nás všechny byla po ránu 
smutná zpráva o zákonu času, který odmě-
řil poslední kroky Mirkovy životní pouti.

Tento večer tak vše změnil, vše je minulostí. 
Zůstává zde jen to, co bylo vykonáno… jeho 
fotografie, jeho dokumenty, záběry, které 
nás i příští generace budou dále těšit při 
ohlédnutí do minulosti. Vzpomínky, které 
nezaniknou a budou nám vracet obraz člo-
věka, který žil mezi námi. 

S úctou a poděkováním za vše 
Pavel Procházka, starosta

ZEMŘEL MIROSLAV GRÉGR,  
VYNIKAJÍCÍ KAMERAMAN, DOKUMENTARISTA  
A DLOUHOLETÝ OBĚTAVÝ SPOLUPRACOVNÍK 
MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE

Rádi bychom touto cestou velmi poděkova-
li Restauraci Sport pana Milana Koubka za 
výborné služby, které poskytuje veřejnosti. 
Denně si k panu Koubkovi docházíme pro 
obědy a vždy jsme příjemně překvapeni vy-
sokou úrovní tohoto podniku a to ve všech 
ohledech. 

Co se týče samotných obědů, porce jsou 
skutečně veliké, ale hlavně, jídlo je chutné, 
pestré, vynikající! Dokonce nás mnohdy  
v restauraci nečekaně překvapí nějakým 
tím závdavkem navíc, třeba zabíjačkou či 
jiným „zákuskem“.

Nechybí zde přátelská atmosféra, personál 
si na nás vždy udělá alespoň na chviličku čas, 
prohodíme pár slov, milými úsměvy nešetří. 

Proto se na dopolední vycházku s obědníč-
ky k panu Koubkovi vždy moc těšíme a to 
nejen na oběd. Tato vycházka je vždy pěk-
ným rituálem našeho důchodcovského dne. 

Velmi děkujme panu Koubkovi i celému 
personálu restaurace Sport!

Josef Bárta a Zdeněk Přibyl, Velké Pavlovice

PODĚKOVÁNÍ 
RESTAURACI 
SPORT PANA 
MILANA KOUBKA

Miroslav Grégr již další video reportá-
že nenatočí. Zemřel nečekaně ve věku 
67 let dne 16. dubna 2014. Jeho práce 
desetiletí dokumentovala proměny na-
šeho města a život jeho občanů.

MIROSLAV GRÉGR (18. 1. 1947 – 16. 4. 2014)

•	 Kdy se budou volby do Evropského 
parlamentu na území České republi-
ky konat?
Ve dnech 23. a 24. května 2014. V pátek 
23. května se bude hlasovat od 14.00 
do 22.00 hodin. V sobotu 24. května od 
8.00 do 14.00 hodin.

•	 Za jakých podmínek má občan České 
republiky právo hlasovat ve volbách 
do Evropského parlamentu na území 
České republiky?

Za předpokladu, že
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let
- nevznikla u něj překážka ve výkonu vo-

lebního práva 
- je zapsán v seznamu voličů pro volby 

do Evropského parlamentu, popřípadě 
hlasuje na voličský průkaz

- překážkou ve výkonu volebního práva, 
pro kterou nelze hlasovat, je zákonem 
stanovené omezení osobní svobody z dů- 
vodu ochrany zdraví lidu nebo omezení 
svéprávnosti.

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY O PODMÍNKÁCH 

   HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
   NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY  (ZÁKON Č. 62/2003 SB.)
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•	 Seznam voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu na území České 
republiky

 Každý občan České republiky, který má 
právo volit ve volbách do Evropského 
parlamentu a má na území České re-
publiky trvalý pobyt, je zapsán automa-
ticky do seznamu voličů. Tuto skuteč-
nost si může ověřit na obecním úřadu 
dle svého trvalého pobytu. 

•	 Jak postupovat, když se volič přestě-
huje?

 Pokud volič změní místo trvalého po-
bytu v rámci území ČR po zápisu do 
seznamu voličů pro volby do EP (tj. po  
13.  dubnu 2014), musí na obecním úřa- 
dě v místě původního bydliště požádat  
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro vol-
by do EP. Obecní úřad o tom vydá po-
tvrzení. Toto potvrzení je nutné před-
ložit obecnímu úřadu v místě nového 
bydliště nejpozději do 21. května 2014 
nebo ve dny voleb okrskové volební ko-
misi ve volební místnosti v místě nové-
ho bydliště. 

•	 Kde mohou občané města ve volbách 
do Evropského parlamentu hlasovat?

 Volební okrsek č. I – Radnice Velké 
Pavlovice, Nám. 9. května 700/40, 
pro občany s trvalým pobytem v uli-
cích: 

 Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, 
Herbenova, Horňanského, Kopečky, 
Kpt. Jaroše, Lidická, Nad Zahrady, 
Nám. 9. května, Nová, Ořechová, Ost-
rovecká, Padělky, Pod Břehy, Pod Ško-
lou, Růžová, Slepá, Stará, Starohor-
ská, Tábor, Trávníky, Úvoz, V Údolí, 
Zelnice

 Volební okrsek č. II – Ekocentrum 
Trkmanka, Velké Pavlovice, Nádraž-
ní 1/1, pro občany s trvalým pobytem 
v ulicích:

 Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, 
Hodonínská, Horní, Nádražní, Příč-
ní, Sokolská, Střední, Tovární, U Zas- 
távky, Vinařská, V Sadech, Za Dvorem, 
Zahradní

•	 Jak si může volič opatřit voličský 
 průkaz?
 Pokud volič nebude moci volit ve voleb-

ním okrsku, v jehož stálém seznamu je 
zapsán, může nejpozději do 8. května 

2014 písemně s úředně ověřeným pod-
pisem nebo osobně požádat městský 
úřad o vydání voličského průkazu, kte-
rý ho opravňuje hlasovat kdekoliv na 
území České republiky. 

•	 Jak volič hlasuje?
 Hlasovací lístky budou voličům dodány 

nejpozději 3 dny přede dnem voleb na 
adresu místa jejich trvalého pobytu. Ve 
dnech voleb může volič obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.

 Ve volební místnosti volič vloží do úřed- 
ní obálky 1 hlasovací lístek. Na tomto hla-
sovacím lístku přitom může zakrouž- 
kováním pořadového čísla nejvýše u 2 kan- 
didátů vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost.   

•	 Volič	může	požádat	ze	závažných,	ze-
jména zdravotních, důvodů městský 
úřad a ve dnech voleb okrskovou vo-
lební komisi o umožnění hlasování do 
přenosné volební schránky. 

Podrobnější informace lze získat na we-
-bových stránkách Ministerstva vnitra
www.mvcr.cz.

Po loňské sněhové přestávce letos počasí 
jako na objednávku, sluníčkově naladě-
ný a teplý den až nečekaně přál. Čemu? 
Dalšímu ročníku VELKÉHO JARNÍHO 
ÚKLIDU města Velké Pavlovice. Smejči-
lo, čistilo a poklízelo se naprosto všude, 
ruku k dílu přidalo obrovské množství 

našich občanů. Ať už po vlastní ose nebo 
s některým z mnoha spolků a sdružení, 
které se také jako už tradičně do úklidu 
zapojily. 

Hlavní náplní sobotního pracovního do-
poledne, dne 22. března 2014, byl sběr 
odpadků z veřejných prostranství, likvida- 
ce spadaného listí, odstranění náletových 
dřevin, úpravy soukromých zahrádek, 
svoz rostlinného odpadu a také výsadba 
nových stromků, tentokráte jabloní v atriu 
nového domova pro seniory na ulici Bratří 
Mrštíků.

Mimořádný svoz odpadu traktory byl v ten- 
to den zajištěn pracovníky Služeb města 
Velké Pavlovice, zároveň byl po celý den 
otevřený sběrný dvůr a po městě byly k dis- 
pozici velkoobjemové kontejnery. Sou-
kromé pozemky si upravili jejich vlastníci 
a veřejná prostranství si rozdělili členové 
místních spolků.

JARO JSME PŘIVÍTALI VELKÝM ÚKLIDEM MĚSTA
Poděkování proto patří naprosto všem, 
kteří se úklidu a tím i okrášlení našeho 
městečka aktivně zúčastnili – občanům  
a členům Českého svazu chovatelů, Čes-
kého svazu zahrádkářů, Dámského klubu, 
Klubu sportovního rybářství, Leteckého 

PUBLICISTIKA

Úklid města jsme vzali z gruntu! 
Ti nejmenší sbírali odpadky.

Zkušenější odklízeli loňské spadané listí.
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Naše město se prezentovalo pod hlavičkou 
JIŽNÍ MORAVA na společném stánku  
s Centrálou cestovního ruchu Jižní Mora-
va, Zámeckými sklepy Strážnice, Hotelem 
Strážnice, Lázněmi Hodonín, Lázněmi 
Lednice, Regionem Slovácko, Regionem 
Mikulovsko, Městem Znojmo a Zámkem 
Slavkov u Brna.

Velké Pavlovice jsou pro turisty v první řadě 
synonymem vína. Ale už i jiné další, nemé-
ně atraktivní a lákavé atributy s naším měs-
tečkem spojují. Patří mezi ně jednoznačně 
cykloturistika, pěší turistika, toulky po roz-
hlednách a s tím vším spojená aktivní dovo-
lená, zážitková a gastronomická turistika 
snoubící se s vínem. 

V posledních měsících a pomalu už i letech 
se začínají Velké Pavlovice velmi často spo-
jovat s ekologií, díky aktivní a úspěšné čin-
nosti Ekocentra Trkmanka. Právě i ono se, 
kromě Města Velké Pavlovice v zastoupení 
pracovnic Turistického informačního cent-
ra Velké Pavlovice, na ostravském veletrhu 
prezentovalo.

Zájem byl obrovský. Potencionální ná-
vštěvníky zajímaly především cyklotrasy, 
rozhledna Slunečná, možnosti ubytování 

či posezení ve vinném sklípku, 
ochutnávky, kulturní, společenské 
a folklórní akce a díky perfektní 
prezentaci ekocentra i programy 
tohoto zařízení s environmen-
tálním programem, včetně uby-
tování a možností celodenního 
stravování.

Samotný obsluhující personál vel- 
kopavlovického stánku kladl pa-
třičný důraz na novinky a zval 
k jejich návštěvě či prohlídce. 

Mezi tyto patří už zmiňované Ekocentrum 
Trkmanka, ale také podzemní labyrint Vin-
ných sklepů Františka Lotrinského, a. s., 
extravagantní tančící sklepy uličky Pod Sta-
rou horou, naučná stezka Zastavení v kraji 
vína a meruněk a Biocentrum Zahájka. Vše 
se setkalo ze strany návštěvníků s ohrom-
ným nadšením, zájmem a překvapením, 
co vše nové bylo v relativně krátkém období  
v našem městečku vybudováno.

Veletrh byl hojně navštíven, což naše pra-
covníky samozřejmě potěšilo. Vysokou 
účast přičítají i souběžně pořádaným veletr-
hům s tématikou svateb a prodejní prezen-
tací knih většiny nakladatelství působících 
v naší republice.

Na stánku Velkých Pavlovic se prezento-
vala s ochutnávkou svých vín Šlechtitelská 
stanice vinařská a. s., která zde premiérově 
představila také svůj nový Penzion André. 
Další firmou, jejíž vinné vzorky měli ná-
vštěvníci možnost ochutnat, bylo Vinium, 
a. s.. Oběma firmám velmi děkujeme za po-
skytnuté vzorky.

Veletržní mise za představením Velkých 
Pavlovic do Ostravy byla úspěšná. Nyní 
nám už nezbývá než doufat, že nám přinese 
příliv nových návštěvníků.

Karolína Bártová

klubu nad krajem André, Myslivecké jed-
noty, Přátel country, Sboru dobrovolných 
hasičů, Přátel koní, Klubu důchodců, T.J. 
Sokol, TJ Slavoj, Kynologického klubu, 
Ligy lesní moudrosti, Velkopavlovické 
chasy a kolektivu pracovníků a žákům zá-
kladní školy a samozřejmě i pracovníkům 
Města Velké Pavlovice.

Málokteré městečko či vesnička na úze-
mí naší republiky jsou tak krásné, čisté, 
útulné, přívětivé, okrášlené pestrobarev-
nými rozkvetlými zahrádkami a přátelské 
jako Velké Pavlovice. Troufám si s čistým 
svědomím tuto větu pronést a napsat a to  
z důvodu, že již léta pracuji na Turistickém 
informačním centru, kde ji velmi často od 

našich návštěvníků a turistů slýchávám. 
Je však nasnadě, že taková věc nevznikne 
z ničehož nic, ze vzduchu... Takový věhlas, 
tvrzení a chvála stojí hodně práce a úsilí 
každého z vás, kdo neleníte a přičiníte se. 
Za to vám patří ještě jednou velký dík, bez 
vás by to nešlo!

Karolína Bártová

Profíci ze služeb města prořezávali 
a odváželi přebujelé nálety.

Občané čistili zahrádky a prostranství 
před svými domy.

Veletrhy cestovního ruchu jsou místem, 
kde můžete najít nové exotické přátele :-)!

Dříve narození se těšili pohledem 
na nově vysazené jabloně.

OSTRAVA ZVALA NA DOVOLENOU, DO REGIONŮ ČR A LÁZNÍ

Ostravské veletrhy a výstavy v areálu 
Černá louka ožily ve dnech 8. až 10. břez- 
na 2014 16. ročníkem prezentace ces-
tovního ruchu s názvem DOVOLENÁ 
a REGION, LÁZEŇSTVÍ. Tento veletrh 
se zaměřuje především na představení 
novinek v České republice, ale nechy-
bí ani prezentace cestovních kanceláří 
nabízejících zájezdy do celého světa. 
Ani Velké Pavlovice letos na tomto ve-
letrhu nechyběly.
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Mnohé z Vás po přečtení titulku napadne, 
že s Anděly se snad roztrhl pytel. Ale my ze 
Základní školy ve Velkých Pavlovicích si na-
opak myslíme, že v dnešním uspěchaném  
a do určité míry přetechnizovaném světě 
není andělů, ať už s malým nebo s velkým 
„A“, nikdy dost.

Učitelské povolání, ačkoli je pro mnohé  
z nás i koníčkem, je zároveň velmi nároč-
né, emocionální a občas i stresující. Pro 
učitele neplatí, že úderem posledního zvo-
nění mu končí pracovní doba. Ve své práci 
pokračuje, přenáší si ji domů, ať už doslo-
va v aktovce si nese přípravy na další den, 
sešity a písemky na opravu, tak pomyslně 
v myšlenkách si odnáší příjemné, či méně 
příjemné emoce, atmosféru ze tříd, co má 
vypracovat, na co nesmí zapomenout.

Kantor před usnutím nepočítá ovečky, ale 
v hlavě se mu promítají myšlenky, které 
se týkají jeho žáků, jak jim pomoci, po-
radit, neublížit problémovým dětem, jak 
je inspirovat k soustavné práci a k učení, 
motivovat ke kázni při vyučování, jak je 
zaujmout a nevychovat z nich lidi pohodl-
né, lhostejné, sobecké, ale alespoň trošku 
čestné, pracovité a zodpovědné, kteří bu-
dou schopni najít si své místo a uplatnění 
v budoucím životě.

A právě proto, kvůli této a ve společnosti 
poměrně opomíjené a málo oceňované 
práci, jsme se na naší škole rozhodli, že 
budeme udělovat cenu Anděla, která by, 
i kdyby nic jiného, alespoň pohladila po 
duši, přinesla pocit profesního uznání  
a naplnění.

Prostřednictvím tohoto ocenění jsme 
chtěli poděkovat těm, kteří svou ochotou 
pomoci, radou, pochvalou, povzbuzením 
a úsměvem podporovali a podporují roz-
voj a dobré jméno velkopavlovické základ-
ní školy nejen v samotných Velkých Pavlo-
vicích, ale i v jejich okolí.

Kdo se stal Andělem 
velkopavlovické školy 
pro rok 2014?
Paní učitelka Mgr. Markéta Cypriánová
•	 Prožila	ve	školství	dlouhou	řádku	let,	do	

učitelského povolání nastoupila 1. září 
roku 1957. V pavlovické škole pracova-
la od roku 1967 až do roku 2003. A i na-
dále spolupracuje se školou a je ochotna 
kdykoli v této škole tzv. suplovat. 

Paní učitelka Mgr. Marie Pilařová 
•	 Učila	na	pavlovické	škole	od	1.	září	1972	

do konce školního roku 2010/2011. Ve 
škole ale nepřestala působit. V součas-
né době pracuje jako učitelka dyslektic-
kého kroužku, kde se s velikou trpěli-
vostí a péčí věnuje žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami.

Paní učitelka Mgr. Jaroslava Procház-
ková-Poulíková
•	 Pracovala	 na	 zdejší	 základní	 škole	 40	

let a pedagogický sbor opustila se závě-
rem školního roku 2011/2012. Ale ne 
na dlouho, již na podzim následujícího 
školního roku byla požádána o pomoc 
při zajištění výuky na druhém stupni  
a tato pomoc trvá s menšími přestáv-
kami dodnes. V loňském roce se paní 
učitelka Procházková-Poulíková velkou 
měrou podílela na přípravě a průběhu 
projektu „Od hlaholice ke Comenia 
script“, který škola prostřednictvím 
občanského sdružení Domino získala 
z ministerstva školství. Právě její záslu-
hou mohla být vybudována dějepisná 
učebna.

Pan Zdeněk Krčmař
•	 Více	jak	deset	let	se	staral	o	hladký	pro-

voz školy. Jeho zásluhou jsme na pří-
klad v zimních měsících netrpěli chla-
dem, neboť s péčí sobě vlastní dohlížel 
na chod topení, ale též každý den kon-
troloval budovy školy, zda není nutné  

a žádoucí něco opravit. Bylo-li potřeba, 
ochotně zaskočil i na dozorech, ať už na 
chodbách školy nebo ve školní jídelně. 

Pan Václav Valoušek
•	 Říká	se,	že	nejdůležitější	postava	školy	

je pan školník, a to u nás opravdu pla-
tí. Ochotně, svědomitě, zodpovědně 
plní přání, prosby, návrhy, požadavky 
ředitelství, členů pedagogického sbo-
ru, ostatních provozních zaměstnanců 
i samotných žáků. K tomu všemu ještě 
přidá úsměv, dobré slovo a vtip, když 
glosuje vzniklé situace v naší škole.

Pan MUDr. Jiří Diblík
•	 Pan	doktor	Diblík,	je	vpravdě	andělem,	

když bez váhání a kdykoli ošetření malá 
či větší zranění našich žáků. Svým od-
borným přístupem uklidňuje nejen zra-
něné žáky, ale také nás pedagogy, když 
máme vrásky na čele z právě vzniklého 
zranění. Pan doktor Diblík též vzdělává 
žáky školy v první pomoci a pevným, 
laskavým způsobem je vede k tomu, aby 
o své zdraví pečovali. 

A co napsat na závěr? Slzy v očích a dojatý 
hlas u oceněných spolupracovníků nám 
potvrdily správnost našeho rozhodnutí  
a daly důvod k zavedení této tradice na 
naší základní škole.

Kolektiv pracovníků ZŠ Velké Pavlovice

CENA ANDĚLA VELKOPAVLOVICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pan ředitel ZŠ Velké Pavlovice RNDr. Bc. Ludvík Hanák předává cenu Anděla 
paní učitelce Mgr. Marii Pilařové.
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V dřívějších dobách neexistovala v našem 
kraji snad jediná žena, která by v podve-
čer po veškeré celodenní práci neusedla  
k bubínku s vypnutým plátnem a nepustila 
se do jemné pestrobarevné výšivky. Jehla 
s navlečenou bavlnkou v šikovných rukou 
našich babiček a maminek pomaloučku 
kreslila na plátýnko dokonalá umělecká 
díla, především na motivy květin, jež v pře- 
vážné většině zdobí náš lidový oděv, kroj. 

Avšak jak šel čas, začalo se toto řemeslo 
pomalu vytrácet. Vytlačila jej jednak mož-
nost jednoduché a rychlé strojové výšivky, 
svého času i značný všeobecný úpadek 
zájmu místního obyvatelstva udržovat li- 
dové tradice, ale také velká vytíženost dneš- 
ních mnohdy velmi tvrdě pracujících eman- 
cipovaných žen, zkrátka a dobře, důvodů 
bylo hned několik.

Nyní nastalo nádherné období renesance 
a výšivka se mezi nás opět vrací, musíme 
se jí však znovu naučit. Proto se rozhodlo 

Kdo alespoň jednou navštívil velkopavlo-
vické Ekocentrum Trkmanka jistě zazna-
menal, jak je zde efektivně 
nastaveno třídění veškerého 
odpadu. V každé místnosti 
je umístěno několik velmi 
vkusných barevných boxů 
na papír, plasty a směsný 
odpad. Nyní zde nově na-
leznete i boxy na vysloužilé 
osvětlovací zařízení, tonery, 
cartridge a použité baterie.

Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlo-
vicích uspořádat rukodělný kurz s názvem 
Tradice I. – Krojová výšivka. Ten se usku-
tečnil v měsících únoru a březnu roku 2014.

Zájem o kurz předčil veškerá očekávání 
i nejtroufalejší představy a přání orga-
nizátorů. Celkem čtyřikrát dorazily vždy 
ve čtvrtek odpoledne na ekocentrum tři 
desítky žen, od malých slečen až po starší 
dámy, aby se zde naučily něčemu zcela no-
vému a nebo se zdokonalily. Některé měly 
totiž už s vyšíváním alespoň základní zku-
šenosti.

Každá z účastnic kurzu obdržela „star-
tovací balíček“. Ten obsahoval plátno, 7 
barev bavlnek a jehlu. Je však nasnadě, 
že to samotné by ke kvalitní výuce vskut-
ku nestačilo. K ruce dostaly i vynikající, 
zkušené a hlavně nekonečně trpělivé paní 
učitelky, paní Jarmilu Hrabalovou a Li-
buši Surmanovou, obě z Velkých Pavlo-
vic. Právě ony předaly svůj um nadšeným  

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice 
se tak stalo oficiálním sběrným místem 

výše uvedeného odpadu. 
V rámci sběru úzce spo-
lupracuje se společností 
EKOLAMP, kolektivním 
systémem pro zpětný 
odběr osvětlovacích za-
řízení – www.ekolamp.cz 
a realizátory projektu 
SBÍRÁME TONERY.CZ   

– www.sbirametonery.cz. 

a dychtivým žačkám a tak velmi brzy za-
čaly pod jejich hbitými a zručnými prstíky 
rozkvétat jemné, pestrobarevné kytičky, 
lístečky a ornamenty, tolik typické právě 
pro ozdobu nejen velkopavlovického kro-
je. Obdobná výšivka se objevuje na krojích 
celého okolního regionu a tak určitě ne-
bude překvapením, že se mezi účastnice-
mi kurzu objevila spousta „přespolních“. 
Přijížděly k nám ženy z Bořetic, Rakvic, 
Velkých Bílovic, Zaječí, Hustopečí, Vrbice 
a dokonce i ze vzdálených Lužic.

Poslední čtvrtý závěrečný díl kurzu se nesl 
ve znamení dodělávek, ale také loučení  
a poděkování oběma našim milým paním 
učitelkám. Paní Jarmile Hrabalové a paní 
Libuši Surmanové, jsme si dovolily jmé-
nem Ekocentra Trkmanka předat kytičky 
a malou sladkost.

Věříme, že se oběma lektorkám i vyšívač-
kám práce líbila a budeme doufat že se  
k nám vrátí do dalších plánovaných pod-
zimních kurzů Tradic.

Zuzana Pecháčková & Karolína Bártová

Pokud nevíte, co s vysloužilými kompakt-
ními úspornými zářivkami, výbojkami, 
lineárními trubicovými zářivkami, světel-
nými zdroji s LED diodami, řešíte-li kam 
uložit prázdný toner či cartridge nebo 
použité baterie, zavítejte na naše eko-
centrum. Vše správně vytřídíme, uložíme  
a ekologicky ve spolupráci s našimi sběr-
nými partnery zrecyklujeme.

Karolína Bártová

TRADICE LIDOVÉ KROJOVÉ VÝŠIVKY PROŠLA ÚŽASNOU RENESANCÍ,
DÍKY EKOCENTRU TRKMANKA

EKOCENTRUM TRKMANKA PŘÍKLADEM VE TŘÍDĚNÍ ODPADU

Účastnice kurzu Tradice I. – Krojová výšivka na Ekocentru Trkmanka.

Jemná lidová výšivka je doménou 
zručných a trpělivých žen.
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Ekocentrum Trkmanka, příspěvková or-
ganizace vyhlásila 6. ledna 2014 výtvarnou 
soutěž na téma Náš život na zahradě, na 
poli, na vinici. 

Rok 2014 byl schválen Organizací spo-
jených národů Mezinárodním rokem 
rodinných farem. Iniciátoři věří, že tato 
akce více zdůrazní důležitost rodinných 
farem při produkci potravin, ochraně kra-
jiny a venkovské kultury, udržování biodi-
verzity a snižování chudoby.

Naše Ekocentrum Trkmanka vyhlásilo v té- 
to souvislosti výtvarnou soutěž, která byla 
inspirována tématy vážícími se k péči  
o krajinu a hospodářství.

Celkem bylo přijato 282 výtvarných pra-
cí. Hodnocení jednotlivých prací v daných 
kategoriích nebylo vůbec jednoduché, po-
chvalu si zaslouží všechny děti. 

Sysel obecný je hlodavec z čeledi veverkovi-
tých, který je původně vázaný na stepní pro-
středí. V minulosti patřil k běžným druhům 
nižších poloh, kde osídloval travnaté okraje 
cest, meze, kosené louky, pastviny, náspy  
a také porosty víceletých pícnin. Mnohdy 
byl dokonce tak hojný, že byl považován za 
polního škůdce.

V současné době je předmětem ochrany 
podle národní i evropské legislativy. Podle 
národní legislativy je řazen mezi zvláště 
chráněné živočichy a podle stupně ohrože-
ní mezi druhy kriticky ohrožené (vyhláška 
č. 395/1992 Sb.). V evropských právních 
předpisech, konkrétně ve směrnici Rady 
Evropy 92/43/EEC, je sysel obecný uveden 
jako druh živočichů, které vyžadují přísnou 
ochranu. 

Na území České republiky je uváděno pou-
ze 28 lokalit, ve kterých byl sysel obecný  
v posledních letech zjištěn. Katastr našeho 
města je jednou z nich. Výskyt sysla obecné-
ho zde má roztroušený charakter. Doposud 
není zjištěno, o jak početnou kolonii syslí 
populace se jedná.

Výsledková listina 
výtvarné soutěže
I. kategorie:
1. místo * Karolína Hanzalová, MŠ Krumvíř
2. místo * Alena Bohdálková, MŠ Pastel-
ka, Hustopeče
3. místo * David Prokop, MŠ Kostice
Čestné uznání * Ondřej Vajčner, MŠ Krumvíř

II. kategorie: 
1. místo * Adéla Škrabková, ZŠ Krumvíř
2. místo * Natálie Šmídová, ZŠ Plumlov
3. místo * Kristýna Kellerová, ZŠ Luhačovice
Čestné uznání * Erika Stávková, ZŠ Čejč

III. kategorie:
1. místo * Katka Hrdličková, ZŠ Podivín
2. místo * Nikola Ivičičová, ZŠ Čejč
3. místo * Lucie Blažková, SZŠ Lesná s. r. o, 
Brno
Čestné uznání * Jiří Lašek, ZŠ Podivín

Studenti našeho gymnázia a Gymnázia v Se- 
nici v rámci projektu „Poznáváme přírodu 
– poznáváme sebe“ si stanovili jako jeden  
z hlavních cílů podílet se na zmapování 
sysla obecného v katastru Velké Pavlovice 
v místech, kde byl v posledních letech spat-
řen. Spolupracovat budou s pracovníky 
Agentury ochrany přírody a krajiny České 
republiky.

První mapování již proběhlo a to ve dnech 
22. – 26. dubna (mapování dospělých 
jedinců), druhé pak proběhne ve dnech  
7. – 11. července (mapování dospělých  
i mladých syslů) v lokalitách Išperk, Bedříš-
ka, Francle, Stará hora, Novosády, Puštáře, 
Nové horky, Vejduň (Štarvicko), Bojanov-
sko, Kamence, Čechanzl, Nad Zahrady, 
Ostrovec a Padělek.

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
NÁŠ ŽIVOT NA ZAHRADĚ, NA POLI, NA VINICI

POMOZTE NÁM MAPOVAT A CHRÁNIT SYSLA OBECNÉHO

IV. kategorie:
1. místo * Iva Janošková, Gymnázium 
Velké Pavlovice
2. místo * Jolana Kovaříková, ZŠ Podivín
3. místo * Pavel Horčička, ZŠ Komenské-
ho 2, Břeclav
Čestné uznání * Roman Morozjuk, ZŠ 
Velké Pavlovice

Bc. Zita Dvořáková, MSc 
& Lenka Štefková

Vážení občané, chceme provést co nejpodrobnější mapování sysla obecného  
u nás.  Budeme rádi, když nám v tomto úkolu pomůžete a poskytnete nám 
cenné informace o jeho výskytu na vašem pozemku. Budeme mapovat  
nejen počet jedinců, které spatříme, ale i počet nor na pozemku.

Informace můžete volat na číslo telefonu:
519 428 245 - Gymnázium Velké Pavlovice 
– Ing. Jarmila Slámová, administrátor projektu
725 324 553 - Ing. Marie Šmídová, koordi-
nátorka  projektu
733 215 775 - Stanislav Prát, odborný lektor 
projektu
Informace můžete také poslat na e-mailové 
adresy:
sekretariat@velke-pavlovice.cz nebo
smi.mar@seznam.cz 

Výsledky našeho mapování včetně vašich in-
formací zpracujeme a seznámíme Vás s nimi 
na besedě s občany, kterou uskutečníme do 
15. září 2014. 

Děkujeme za poskytnutí cenných informací.

Ing. Marie Šmídová, koordinátorka projektu 
„Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“
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Sysel má výrazně denní aktivitu a žije po-
spolitě v koloniích. Každý jedinec obývá 
noru, která má obvykle několik východů 
a může být i několik metrů dlouhá a metr 
hluboká. Sysel svou noru každoročně ob-
novuje a zvětšuje i počet jejích vchodů. 
Zde se ukrývá v případě nebezpečí, v noci 
a také v období zimního spánku. 

Do zimního spánku upadají dospělé sa-
mice již v polovině srpna, o něco později je 
následují dospělí samci. Mláďata je za pří-
znivého počasí možné pozorovat ještě po-
čátkem října. Na rozdíl od křečků si sysli 
nevytvářejí žádné zásoby potravy. Během 
zimního spánku jsou proto odkázáni pou-

ze na zásoby podkožního tuku, které si 
vytvářejí během léta a které mohou tvořit 
až jednu třetinu jejich tělesné hmotnosti. 
Ze zimního spánku se obvykle probouzejí 
v druhé polovině března.

Dva až tři týdny po probuzení nastává 
období páření. Následně po 24 dnech 
březosti rodí samice obvykle pět holých  
a slepých mláďat (počet mláďat může kolí-
sat od 1 do 11). Mláďata poprvé opouštějí 
mateřskou noru v polovině června, tedy 
přibližně měsíc po svém narození. 

V této době váží okolo 50 g, avšak do 
podzimu svou hmotnost až pětkrát zvýší. 
Pohlavně syslové dospívají po prvním pře-
zimování. 

Za potravu jim slouží semena, listy, kvě-
ty i kořínky trav a bylin. Rádi loví drobný 
hmyz jako jsou saranče, kobylky, cvrčci  
a brouci. Nepohrdnou ani hrabošem.

CO VÍME O SYSLECH?

Ranní sešlost před radnicí města 
a hurá na Jarní Šlapku.

Zcela netradičně a za hojné účasti ši-
roké veřejnosti byla ve Velkých Pav-
lovicích v sobotu dne 5. dubna 2014 
zahájena nová cykloturistická sezóna, 
v rámci už šestého ročníku stále oblí-
benější akce JARNÍ ŠLAPKA. Stalo 
se tak na den stejně, kdy se v celé naší 
zemi poprvé oficiálně otevřely náv- 
štěvníkům brány všech hradů, zámků  
a spousty dalších sezónních turistic-
kých cílů. Velkopavlovičtí nezůstali po- 
zadu, naopak! Pojali tento den navý-
sost multižánrově. 

Zatavený čas…

Hned začátek celodenní akce se vymykal 
zaběhnutým scénářům. Úvodní bod patřil 
naprosto neobvykle kultuře a fotografii. 
Na radnici byla vernisáží zahájena výsta-

va fotografií velkopavlovických a senic-
kých autorů s názvem „Zastavený čas“. 
Zájem o ni předčil veškerá očekávání a tak 
výstavní sál velkopavlovické radnice do-
slova praskal ve švech. Přítomné osazen-
stvo zde přivítala a odstartovala tím den 
plný zážitků hlavní organizátorka výstavy 
paní knihovnice Mgr. Dana Růžičková, 
která spolu s panem starostou Ing. Pav-
lem Procházkou všechny pozvala nejen  

MULTIŽÁNROVÁ JARNÍ ŠLAPKA ROZJELA 
NOVOU CYKLOTURISTICKOU SEZÓNU ROKU 2014 
KONCERTEM ZÁŽITKŮ

k prohlídce nádherných takřka profesio-
nálních snímků, ale také k následné „Ex-
pedici za kapkou vody“. 

Expedice za kapkou vody…
Právě v souladu s tímto výstižným podti-
tulem se nesl celý bohatý program letošní 
Jarní Šlapky. Putující se protentokrát ve val-
né většině vypravili na krátkou procházku 

KULTURA

Sysel obecný

Procházka Biocentrem Zahájka, dobrodružství, radost a kapka vzdělání 
nejen pro nejmenší!
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Pstruzi na grilu… Kdo by odolal?

Rybička ve kbelíku? Větší atrakci a zdroj nadšení byste u rybníka jen stěží hledali!

po městě a okolí pěšky. První zastávkou 
jim bylo nedávno vybudované Biocent-
rum Zahájka. Zde byla pro všechny při-
pravena zajímavá a poutavá osvětová 
přednáška o potřebě znovuobnovování 
mokřadů, o nezastupitelném významu 
přirozených ekosystémů v krajině, o hojné 
a druhově rozmanité fauně, která tu našla 
svůj nový domov a výborně se jí daří, o ne-
konečné plejádě zde vegetujících rostlin, 
to vše v podání odborníka na slovo vzaté-
ho, pana Petra Berky, pracovníka Odboru  
životního prostředí Městského úřadu v Hus- 
topečích.

Za poledního vyzvánění 
u zámeckého rybníka…

Sportovně naladění, ale i méně zdatní se 
pak pospolu a hlavně pohodovým kro-
kem vydali po proudu říčky Trkmanky až 
k zámeckému rybníku, k rybářské baště. 
Tady je čekalo v čase poledním obědové 
občerstvení, živá hudba, pro děti soutěže 
a hlavně rybáři. Ti rozžhavili gril a připra-
vili skvělé pstruhy na másle, pikantní gri-
lované klobásy, velkopavlovičtí Sokolové 
nabízeli jako jeden šik v nových slušivých 
červených tričkách vyhlášený gulášek, vy-
nikající zelňačku, zlatavé pivo teklo prou-
dem a i nějaké to nealko se pro nejmenší 
drobotinu našlo. 

K dobrému chutnání vyhrávala spokoje-
ným strávníkům místní country skupina 
Colorado a kdo měl pohybový deficit  
a notnou dávku nezbytné kuráže k tomu, 
třeba jako členové taneční skupiny Přá-
telé country, mohl si i zatančit. 

Kdo si hraje, nezlobí…

Také o děti bylo velmi dobře postaráno. 
Měly mimořádnou příležitost proklepnout 
se prostřednictvím zábavného kvízu ve 
znalostech, které musí perfektně ovládat 

jejich vrstevníci, pokud se účastní rybář-
ské soutěže Zlatá udice. Navíc si vyzkou-
šely několik disciplín netradičního spor-
tovního odvětví - rybolovné techniky, to 
vše za odborného dohledu manželů Jirky 
a Míši Šulových. A samozřejmě neodešly 
s prázdnou. Za své výkony byly odměněny 
sladkostmi a krásnými věcnými cenami 
věnovanými Městem Velké Pavlovice.  

Zábava na každém kroku, 
od rána až do hluboké 
noci…
Jak bylo již v začátku zmíněno, Jarní Šlap-
ka roku 2014 byla pojata jako celodenní 
akce pro každého. Proto byla do jejího 
programu zahrnuta spousta dalších ne-
méně atraktivních a lákavých přidruže-
ných akcí.  

Hned vedle na Ekocentru Trkmanka pro-
bíhala prodejní výstava „Probouzení jara“ 
a zároveň zde byla vernisáží zahájena pro 
tento den již druhá výstava. V tomto přípa-
dě šlo o obrázky dětské výtvarné soutěže  
s názvem „Náš život na zahradě, na poli, 
na vinici“. Na ekocentru byla pro ná-
vštěvníky exkluzivně připravena také de-
gustace BIO vín a ve Vinných sklepech 
Františka Lotrinského pak odpolední 
ochutnávka vybraných vzorků vín. Pozdní 
odpoledne patřilo studentskému „Apríle-
su“ a večer „Výstavě vín aneb O víně při 
víně“ pořádané spolkem místních vinařů 
Víno z Velkých Pavlovic a členy místní or-
ganice Českého zahrádkářského svazu. 

O všech těchto akcích si můžete podrob-
něji přečíst v dalších příspěvcích, které 
najdete na stránkách tohoto zpravodaje.

Pokud jste tak už dávno neučinili, 
neváhejte a šlápněte do pedálů
a nebo natáhněte boty na patu, 
zašněrujte in-line brusle,
oprašte své nordic walking hole 
a hurá do terénu.

Nová cykloturistická sezóna 
je už dávno tu!

Karolína Bártová

Za odborného dohledu skvělého  
učitele Jirky Šuly si děti si vyzkoušely 
i pár disciplín z rybolovné techniky.
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Krása, elegance, šarm, milé úsměvy, vůně 
rudých růží a vína, to vše zaplnilo velko-
pavlovický podzemní labyrint Vinných 
sklepů Františka Lotrinského. Stalo se tak 
ve čtvrtek večer, dne 10. dubna 2014, při 
příležitosti ryze dámského podniku, akce 
s názvem ŽENY a VÍNO. 

Už sám název dává tušit příjemnou atmo-
sféru podtrženou ženskostí, to vše dopl-
něné degustací vynikajících svěžích vín, 
ochutnávkami skvělých sýrových variací  
a jako třešnička na dortu řada význam-
ných a milých hostů. V tomto případě vý-
hradně žen, jenž obohacují svou prací svůj 
i náš život, ať už na poli politiky, kultury, 
módy a u nás samozřejmě tolik typického 
vinařství.

Ačkoliv se tentokrát jednalo o bez výjim-
ky ženský večer, zahájili jej muži, v čele  
s prvním mužem města Velké Pavlovice, 
starostou Ing. Pavlem Procházkou. Ten 
v úvodu pozdravil a srdečně uvítal všech-
ny přítomné ženy, zvláště pak významné 
hosty. 

Mezi ně patřily paní Miroslava Němcová, 
politička, která již od roku 1998 působí  
v Poslanecké sněmovně Parlamentu Čes-
ké republiky, paní Zuzana Vojtová, ře-

ditelka Centrály cestovního ruchu – Jižní 
Morava, paní Lada Válková, ředitelka 
Dětského domova Mikulov, paní Jarmila 
Poliaková, majitelka Šlechtitelské stanice 
vinařské, a.s. a Penzionu André ve Velkých 
Pavlovicích, paní Eliška Tomková, maji-
telka velkopavlovického módního studia  
s pražskou pobočkou Elisha Mode, místní 
folklórní zpěvačka Ludmila Malhocká, 
operní zpěvačka Barbora Grůzová, klaví- 
ristka Eliška Vomáčková a vinařky z Velkých  
Pavlovic Darina Zborovská za Vinařství 
Zborovský, Eva Buchtová za Vinařství 
Buchtovi a Marcela Štambacherová za 
Vinařství Řádek. 

Jak již bylo nastíněno, akci zahájili muži. 
Ano, skutečně byli dva, opět však nemlu-
vili o nikom jiném, než o ženách. Pan 
starosta přivedl mezi křehké růže jeden 
pomyslný trn, pana Petra Nováka, trené-
ra rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, 
čerstvé držitelky hned několika medailí 
včetně zlata z nedávné zimní olympiády  
v Soči. Jako „trn“ se však ani v nejmenším 
neprojevil, na adresu své svěřenkyně Mar-
tiny sršel nekonečnými superlativy. 

Poté už večer, jehož program do posled-
ního detailu perfektně zorganizovala paní 
Dagmar Švástová a úžasně moderovala 

ŽENY A VÍNO...
A TISÍCE DALŠÍCH SPOLEČNÝCH TÉMAT

paní Romana Parlásková, patřil jen a jen 
ženám. Nalévalo se víno, ochutnávaly sýry, 
mluvilo se o všem, co mají ženy rády, co je 
zajímá. Na přetřes přišla móda, děti, ná-
ročné kloubení soukromého rodinného 
a pracovního života, mezilidské vzta-
hy, koníčky, úspěchy, pády, velké radosti  
i drobné neřesti, prostě život… Život žen, 
který si každá prožívá sama za sebe v tisí-
cích podobách a alternativách, ale nako-
nec, všechny jsou si tolik podobné. Najde 
se bezpočet témat, kde se ženy najdou  
a zjistí, že ať je život zavál kamkoliv a při-
pravil jim jakékoli osudy, pořád jsou nala-
děny na totožné vlně.

Ženy jsou jako diamanty. Jsou stejně tvrdé 
jako tento vzácný nerost a pokud je s nimi 
správně zacházeno, promění se v nejkrás-
nější a nejhodnotnějšího ozdobu, vzácný  
a drahý briliant. V ženu, v bytost nevyčísli-
telné hodnoty…

Doufáme, že si všechny ženy večer věno-
vaný a připravený jen a jen pro ně užily.
Věříme, že určitě nebyl poslední… 

Karolína Bártová
Vzácným hostem společenského večera Ženy a víno byla oblíbená politička 
Miroslava Němcová.

Ženy ochutnávaly lahodná vína 
z velkopavlovických vinic…

… a snoubily je s vynikajícími 
ušlechtilými sýry.
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V úterý 25. března 2014, v sedm hodin 
večer, v sále Nadsklepí v Kroměříži pro-
běhl Absolventský koncert posluchačů 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského. Spolu  
s dvěma spolužačkami, klavíristkou a zpě- 
vačkou, vystoupil se svým programem také 
velkopavlovický trombonista Jakub Kostr- 
hun. Jako dlouholetý žák Základní umě-
lecké školy Velké Pavlovice před šesti lety 
pod vedením pana učitele MgA. Zbyňka 
Bílka zdárně složil talentové přijímací 
zkoušky na kroměřížskou konzervatoř. 

Svým nadáním, pílí a trpělivostí při cvi-
čení došel ve svém studiu hry na trombon 
až na samý konec – absolventský koncert. 
Před zaplněným sálem za klavírního do-
provodu profesora Z. Muchy zahrál dvě 
moderní skladby - Z. Stojowski: Fantazie 
a S. Šulek: Sonata ´Vox Gabrielli´.

Po doznění posledních tónů sklidil dlouhý 
potlesk, během něhož poděkoval svému 
učiteli MgA. Daliboru Procházkovi a také 
svým rodičům, jež ho po celou dobu stu-
dia podporovali. Po skončení koncertu už 
jen Kuba přijímal gratulace. Rodiče, ro-
dinní příslušníci, přátelé a známí nejenom 
z Velkých Pavlovic, spolužáci – ti všichni 

mu gratulovali za úžasný výkon a děkovali 
za krásný hudební zážitek.

Jakub Kostrhun od září roku 2013 vyuču-
je na ZUŠ Velké Pavlovice hru na dechové 
nástroje. Velmi nás těší návrat bývalých 
žáků zpět v podobě pedagogů. Je tím 
zúročena práce a péče stávajících kantorů 
a zároveň to značí úroveň a kvalitu výuky 
na naší škole.

Za kolektiv spolupracovníků Základní 
umělecké školy Velké Pavlovice Jakubovi
do budoucna přejeme, aby se mu v jeho 
profesi dařilo, aby mu vydrželo nadšení a elán.

Láska k hudbě, aby ho provázela celým 
životem. 

Za učitelský sbor ZUŠ Velké Pavlovice 
MgA. Zbyněk Bílek

NOVOPEČENÝ ABSOLVENT KONZERVATOŘE JAKUB KOSTRHUN.
HRAJE, KONCERTUJE A UČÍ HUDBĚ DĚTI NEJEN Z VELKÝCH PAVLOVIC

Jakub Kostrhun na absolventském koncertě Konzervatoř P.J. Vejvanovského v Kroměříži.

Neotřelé a hlavně neskonale vtipné pojetí baletu Labutí jezero. Tentokrát se do titěrných sukýnek 
nasoukali hoši z nedalekých Šakvic. Předvedli skvělou show, zaslouženě sklidili ohromný úspěch!

V sobotu 15. února 2014 hostila velko-
pavlovická sokolovna mimořádnou spole-
čenskou událost. Již po šesté se zde konal 
Společenský ples Modrých Hor. V zaplně-
ném a vkusně vyzdobeném sále velkopav-
lovické sokolovny hrál hostům Salonní 
orchestr Brno. Večerem provázela redak-
torka a moderátorka Českého rozhlasu 
Brno paní Petra Polzerová.

Slavnostního zahájení se ujal starosta 
Velkých Pavlovic pan Pavel Procházka, 
starosta obce Vrbice a předseda DSO 
Modré Hory pan Tomáš Bílek, starostka 
obce Kobylí paní Dagmar Kovaříková,  
a jako poslední přivítal hosty starosta 
obce Bořetice Václav Surman. 

V doprovodném programu v podobě před- 
tančení společenských a latinsko americ-
kých tanců vystoupil dětský taneční pár z 

Bořetic, balet Labutí jezero vtipně a po 
svém předvedli tanečníci ze Šakvic.

Vedle hudby a tanečních vystoupe-
ní bylo připraveno výborné občer-

stvení, ochutnávka modrohorských 
vín a samozřejmě bohatá tombola. 
Letošní ročník modrohorského 
plesu se mimořádně vydařil, a tak 

nezbývá než poděkovat všem, kte-
ří se na jeho přípravě a průběhu 

podíleli.

Věra Procingerová

OHLÉDNUTÍ ZA PLESOVOU SEZÓNOU 2014… 
VI. SPOLEČENSKÝ PLES MODRÝCH HOR
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V pátek 28. února 2014 se v Sokolovně 
ve Velkých Pavlovicích konal Studentský 
ples Gymnázia. Každý rok se studenti 
snaží předčít minulý ples. Myslím, že nám 
se tento úkol povedl velice dobře. Už jen 
číslo, které symbolizovalo jubilejní desáté 
výročí plesu, naznačovalo, že bude něčím 
výjimečný.

Když všichni z pořádajících tříd, septimy  
a 3.A, dali hlavy dohromady, vzešel po 
dlouhé a vysilující debatě nápad. Celý ples 
se ponese v duchu Fantoma opery. Vý-
zdoba, hudba, masky. Všechno tak, jak to 
žádná jiná třída před námi neměla. 

Nejtěžším úkolem bylo nacvičení polo- 
nézy, ale pod vedením Ing. Holáskové 
nám to šlo „jako po másle“. Projevila se  
i naše disciplína, kterou máme díky třídní 
profesorce septimy – paní Mgr. Tomkové.  
I přes špatnou paměť na kroky a levé nohy 
některých z nás a nemoc, která většinou 
zařídila to, že alespoň jeden pár v sestavě 
na zkouškách chyběl, jsme ji zvládli a byli 
jsme připraveni zahájit ples

V onen večer byla sokolovna napěchována 
k prasknutí našimi blízkými, nervozitou, 
všudypřítomnými kamerami a dobrou ná-
ladou. Když se ozvaly první tóny skladby 
z Fantoma opery, vpluli jsme do sálu na-
strojení jako z pohádky. Dívky měly bílé 
polonézové šaty, v ruce rudou růži, účesy 
hodné princezen a krajkové škrabošky, 
které naplnily sokolovnu tajemstvím člo-
věka pod maskou. Chlapci vstoupili do 
sálu s prvními ráznými tóny. V oblecích, 
rukou za zády a vínovým motýlkem na 
krku. 

Největším překvapením byl právě Fantom 
s maskou přes půl obličeje, pláštěm a stra- 
šidelným výrazem ve tváři. Mezi páry 
způsobil rozruch, když vběhl mezi dívky 

s úmyslem si jednu z nich vzít. To se mu 
naštěstí nepovedlo a polonéza zdárně po-
kračovala. Závěr tvořilo rozestavění párů 
do velkého X, které značilo desáté výročí 
konání plesu. Spolu s potleskem diváků  
z nás opadla tréma a roztančili jsme par-
ket valčíkem. Nejprve s partnerem, poté  
s rodiči či kamarády. 

K  poslechu a tanci nám hrála skupina  
R-Boom. Po půlnoci a rozdání tomboly 
rozezněl sokolovnu DJ z Millénia ve Vel-
kých Pavlovicích.

Kromě tomboly, která měla jako každý rok 
úspěch, jsme tančící sál potěšili malými 
připínacími maskami, které dostali účast-
níci sóla za drobný příspěvek. Největší od-
měnou pro nás, jakožto pořádající třídu, 
byly úsměvy na tvářích všech návštěvní-
ků, ať už při dělání mašinky přes celý par-
ket nebo při rozdávání tomboly. 

Nad ránem se na znamení skončení našich 
organizátorských starostí a povinností 
spustily nad rozjásaný dav na parketu 
bonbóny, a my jsme si uvědomili, že jsme 
opravdu dokázali uspořádat ples a navíc  
s obrovským úspěchem, o kterém nás pře-
svědčily reakce lidí, kteří nechtěli opustit 
sál ani po oficiálním ukončení. Ples jsme 
si jako ostatní užili a už se těšíme na pří-
ští rok, až ho budeme sledovat jen z postu 
diváků.

Na závěr bych chtěla za obě třídy poděko-
vat vedení školy, profesorkám Tomkové  
a Holáskové a všem zúčastněním za pod-
poru a pochopení při organizaci plesu. 

Barbora Švehlová, 
studentka septimy 

Gymnázia Velké Pavlovice

Tak, a je definitivní konec, plesová sezóna 
roku 2014 je nenávratně pryč. Její závěr se 
však ani v náznaku nenesl na vlně smutku či 
zármutku, naopak! Hýřil veselím, vynika-
jící náladou, všemi barvami a hlavně, opět 
nekonečně nápaditou fantazií. Poslední 
ples byl totiž maškarní, u nás řečené Šibřin-
ky, pořádaný TJ Slavoj Velké Pavlovice. 

STUDENTI GYMNÁZIA ZAPLESALI, JUBILEJNĚ A S FANTOMEM OPERY

ŠIBŘINKY, TEČKA ZA PLESOVOU SEZÓNOU VE VELKÉM STYLU

Studentský ples vždy v úvodu „ozdobí“ už tradiční slavnostní polonéza v podání žáků 
třetích ročníků. Nejinak tomu bylo i letos. 

Škoda veškerých slov! My vám raději 
a navíc vřele doporučujeme najít si na 
webových stránkách města Velké Pavlo- 
vice pod adresou www.velke-pavlovice.cz 
fotogalerii z této akce a prohlédnout si 
skvěle autentickou a vše říkající foto-
galerii, za kterou velmi děkujeme panu 
Jiřímu Otřelovi.

Ještě dlužíme pořadí oceněných masek! 

V jednotlivcích byli jako nejlepší vybráni…

1. místo * Ježibaba alias Čarodějnice
2. místo * Šerif
3. místo * Léto (jedna z postav skupinové 
masky Čtvero ročních období)
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Ve skupinách bodovali…

1. místo * Kissáci
2. místo * Čtvero ročních období
3. místo * Spermie

Nutno však dodat, že byly všechny masky 
úžasné a pro porotu bylo velmi náročné až 
troufalé určit ty „nej“. Gratulaci  a obdiv za-
sluhují všichni, kdo dorazili ukryti „za škra-
boškou“. Nejen za odvahu a kuráž, ale i za 
čas, který s nadšením věnovali přípravám.
Smekáme všem maskám, jste prostě jed-
ničky!

Karolína Bártová

V neděli 16. března uspořádali v sokolov-
ně místní hasiči dětskou maškarní disko- 

téku. Sokolovna se dětmi i ro- 
diči tradičně zaplnila po 

třetí hodině odpolední. 
Děti se na tanečním par-
ketu pořádně vyřádily. 

Měly možnost si zatancovat, 
seznámit se s různými typy uzlů, které 
předváděli mladí hasiči 
a také měly možnost 
vyzkoušet své znalos-
ti v „kvízu“. Další hry 
probíhaly přímo na 
parketu. Velkou radost 
dětem udělala tombola  
a sladká odměna po každé soutěži. 

Výtěžek z maškarní diskotéky bude po 
odečtení nákladů použit pro práci s dětmi.

Petr Hasil

DĚTSKÁ MAŠKARNÍ 
DISKOTÉKA POD 
TAKTOVKOU HASIČŮ

APRÍLES GYMNÁZIA VELKÉ PAVLOVICE 2014

Vítěz skupinové masky Kissáci, no uznejte, 
nejsou přesní?

Důvtip a šikovnost tvůrců masek nezná 
mezí, pustí se třeba i do stavby pirátského 
korábu! Co na tom, že nemáme v sokolovně 
moře…

Děti maškarní bál milují, dokáží si ho užít 
naplno! Apríles 2014 – skvělá zábava, letos premiérově v Milleniu.

Dne 5. dubna 2014 se ve večerních ho-
dinách konal v prostorách disko klubu 
Millenium Velké Pavlovice charitativní 
koncert pro Nadační fond dětské onko-
logie Krtek. Vystoupili zde studenti ZUŠ 
Velké Pavlovice pod vedením pana učitele 
Míchala a cimbálová muzika pod vedením 
pana učitele Čecha. 

Po sedmé hodině se na podiu vystřídaly 
skupiny The Calm Way, No. One, Šroti, 
Voxel a zpěvák Martin Kurc. Kromě za-
koupení vstupného měli všichni možnost 

přispět i koupí triček nadace Krtek nebo 
obrazů studentů gymnázia Velké Pavlovi-
ce. Celkem se vybrala částka 38.138,- Kč.
Za pomoc s organizací letošního Aprílesu 
děkujeme paní učitelce Michnové, panu 
učiteli Horáčkovi a panu učiteli Sovadino-
vi. Jsme také rádi za podporu všech spon-
zorů, kteří svým příspěvkem pomohli prů-
běhu celé akce.

Třída sexta a 2.A 
Gymnázia Velké Pavlovice
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Děti na výstavě s nadšením a dychtivostí 
sobě vlastní zkoumaly dokonce 
i preparované brouky. 

Agamám vousatým, Vavřinci a Frankovce, se na Ekocentru Trkmanka náramně daří.

vice, Bořetice, Břeclav, Krumvíř, Vrbice  
a základní školy Podivín, Hustopeče, Něm- 
čičky, Zaječí, Starovičky, Čejč, Krumvíř  
a domácí Velké Pavlovice.

Ačkoliv pořadatelé přirozeně očekávali, že 
bude převládat zájem především místních 
škol, nakonec byl opak pravdou. Kliku si 
mnohem častěji podávala školní zařízení  
z blízkého či vzdálenějšího okolí.

Ať už děti místní nebo přespolní, všichni 
bez rozdílu si mohly vyplnit zábavný zna-
lostní kvíz a zařadit se tak po bezchybném 
zodpovězení všech otázek do slosování  
o krásné ceny či zkusit vymyslet výstižná 
jména pro první zvířecí tvory našeho eko-
centra – samičku a samečka Agamy vou-
saté. Jak vše dopadlo? Čtěte dál!

Karolína Bártová

Z EKOCENTRA TRKMANKA…

VYHODNOCENÍ 
ZNALOSTNÍHO KVÍZU
VÝSTAVY ONDŘEJ SEKORA 
PŘÍRODOVĚDCEM

VÝSTAVA ONDŘEJE SEKORY A FERDY MRAVENCE
SLAVILA ÚSPĚCH HLAVNĚ U DĚTÍ

VAVŘINEC A FRANKOVKA 
V „ŽIVOČIŠNÉM“ STAVU

Živí brouci, hadi, pavouci, v čele s ne-
smrtelným Ferdou Mravencem po boku 
půvabné slečny Berušky, ti všichni během 
měsíce února 2014 pohodlně usídlili ve 
velkopavlovickém Ekocentru Trkmanka. 
Pozornost vzbudili především u mladších 
dětí a právě ony hojně navštěvovaly den co 
den, dokonce i o nedělních odpoledních, 
putovní výstavu s názvem ONDŘEJ SE-
KORA PŘÍRODOVĚDCEM. Všední do-
poledne patřila hlavně dětem školou po-
vinným. Jedna třída střídala druhou, školy 
si podávaly štafetový kolík se školkami.

Zájem byl až nečekaný. Do Velkých Pavlo-
vic dorazila obdivovat dodnes velmi popu-
lární kreslenou postavičku Ferdy Mraven-
ce a jeho přátel, či objevovat dosud méně 
známé střípky ze života Ondřeje Sekory, 
početná řádka dětí z okolních obcí a měst. 
Kupříkladu mateřské školy Velké Bílo-

Návštěvníci výstavy „Ondřej Sekora pří-
rodovědcem“ mohli mimo preparáty ob-
divovat také živé živočichy. Z toho dvě 
agamy vousaté jsou již součástí života 
a dění na ekocentru. V průběhu výstavy 
jsme sbírali náměty, jak naše nové kolegy 
pojmenovat. Celkem jsme obdrželi 464 
návrhů jmen. 

I když ještě nevíme, zda se jedná o páre-
ček, do závěrečného kola postoupila jmé-
na ve dvojicích: Piškotek a Sušenka, Vav-
řinec a Frankovka, Antonius a Kleopatra. 
Ve finále zvítězila jména, která patří k na-
šemu regionu, a to VAVŘINEC & FRAN-
KOVKA. Věříme, že Frankovka a Vav-
řinec budou dlouho těšit nejen nás, ale  
i všechny naše malé a velké návštěvníky.

Tým Ekocentra Trkmanka 
Velké Pavlovice

V průběhu výstavy „Ondřej Sekora 
přírodovědcem“, kterou zhlédlo téměř 
1000 návštěvníků, vyplnilo náš vědo-
mostní  kvíz celkem 228 soutěžících. 
Ze správně zodpovězených kvízů byly 
vylosovány tři, jejichž autoři získali 
pěknou věcnou odměnu.

Byli to Šimon Jakubčík z Brumovic, 
Tomáš Prantl z Čejče a Ondřej Bank  
z Velkých Pavlovice. Všem „pánům klu- 
kům“ blahopřejeme!



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

23

2

2014

Eva Pilarová se svou sestřenicí Helenou Štefanovou byly velmi milé, úsměvy rozdávaly 
úplně každému, podpisy na požádání.

Ekocentrum Trkmanka výstavní sál, pátek 
podvečer dne 28. 2. 2014 - Rozzářená světla 
výstavního sálu avizovala nejen vernisáž vý-
stavy s názvem FOTOOBRÁZKY Evy Pila- 
rové a Heleny Štefanové, ale také možnost 
jak strávit příjemný podvečer. Paní Evu Pila-
rovou, Helenu Štefanovou a návštěvníky při-
vítal pan Ing. Pavel Procházka, starosta Města 
Velké Pavlovice. Celým večerem provázela 
paní Milena Karberová, ředitelka Základní 
umělecké školy.

I když na zahájení vznikl menší problém s tech- 
nikou, za jehož vyřešení patří velký dík panu 
Mgr. Janu Míchalovi, rozezněla svým krásným 
hlasem na uvítanou celý sál paní Eva Pilarová. 
Představila se na Ekocentru svým příznivcům 
nejen jako zpěvačka, ale hlavně jako fotograf-
ka. Společně se svou sestřenicí Helenou Šte-
fanovou dávají svým fotografiím nový rozměr. 
Výstava Fotoobrázků paní Evy Pilarové byla ju- 
bilejní padesátá, paní Heleny Štefanové čtvrtá. 

Paní Karberová obě dvě důkladně vyzpoví-
dala, zjistila že, obě mají kladný vztah k jižní 
Moravě. Jejich maminky pochází z Vrbice 
a obě dvě v této oblasti trávily volné chvíle. 
Vzpomínají na svou stařenku, ale i na to, kde 
v minulosti na Vrbici jaká budova stála, kde  

Již potřetí uspořádala sympatická dvojice  
- zpěvačka Barbora Grůzová a klavíristka Eliš-
ka Vomáčková společný recitál, na kterém mo-
hou každoročně velkopavlovičtí příznivci hud-
by sledovat jejich pokroky a umělecký vývoj. 
Barbora Grůzová bude na konci letošního 
školního roku maturovat na Konzervatoři 
Brno a předvedla publiku vlastně svůj matu-
ritní repertoár: písně z hudební dílny G. G. 
Carissimiho, M. Sch. Trnavského, B. Martinů,  
G. Paisiella. B. Smetany, R. Schumanna, W. A. 
Mozarta a překrásné Ave Maria G. Cacciniho.
Eliška Vomáčková je studentkou V. ročníku 
Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměří-
ži a představila přítomnému publiku světově 
proslulé klavírní skladby J. Haydna, A. Skr-
jabina a F. Chopina. 

Úžasný přirozený hlasový fond Barbory uch- 
vátil posluchače stejně jako vynikající výkon 
Elišky, která kromě svých sólových skladeb ob- 
starala také všechny klavírní doprovody zpěvu.
Pro Velké Pavlovice je přínosem především 
fakt, že bývalí žáci ZUŠ se vracejí do hudební 
školy jako učitelé - Eliška Vomáčková vyučuje 

v okolí mají stále svou rodinu. Presúzní sbor 
z Velkých Pavlovic svým vystoupením potěšil 
obě dámy, ale i ostatní účastníky, a zahájil tak 
prohlídku vystavených obrázků.

Na výstavě mohli návštěvníci obdivovat ja-
koby pohyblivé a „kroutící“ se historické pa-
mátky, ale také detailní makro snímky květin 

na naší hudební škole již od září 2013 stejně 
jako její bratranec - trombonista Jakub Kostr-
hun, který v letošním školním roce absolvuje 
na kroměřížské konzervatoři. Barborka Grů-
zová bude své umění předávat jako učitelka 
nejmladší velkopavlovické generaci již od za-
čátku příštího školního roku - od září 2014.

Dalšími hudebními pedagogy velkopavlovic-
ké ZUŠ, kteří vzešli z řad bývalých žáků ško-
ly, jsou Lucka Šauerová - Stránská z Bořetic, 
Janička Týmal Valoušková z Velkých Pavlovic  
a Barborka Oudová z Morkůvek.

Jak je vidět, v našem městě a okolí máme stále 
mnoho mladých talentů a škola, která se doká-
že sama zásobit kvalitním a hlavně kvalifiko-
vaným pedagogickým sborem, se může těšit 
ze svého rozvoje, z přínosu kultuře a zejména 
našim krásným staletým folklórním tradicím.

Poděkování za zdárný průběh akce patří paní 
ředitelce Ekocentra Trkmanka Bc. Zitě Dvořá-
kové s celým kolektivem pracovníků. Za jejich 
podpory vlastně vznikl v ekocentru „koncertní 
sál“, kde mohla ZUŠ umístit velké křídlo pro-

či motýlů. Část expozice tvořily také záběry 
přímo z Velkých Pavlovic. Součástí výstavy 
byla i prezentace vybraných fotografií z Vel-
kých Pavlovic.

Poděkování patří také Vinařství Mikulica a Vi- 
nařství Buchtovi, která zajistila vernisáž la-
hodným vínem k přípitku. 

Bc. Zita Dvořáková, MSc

slulé značky FÖRSTER a kde se budeme, vá-
žení a milí příznivci hudby, setkávat na koncer-
tech a besídkách, na kterých budou vystupovat 
nejen umělci, ale i Vaše děti a vnoučata. 

Na setkávání s Vámi se těší ředitelka ZUŠ 
Milena Karberová

VERNISÁŽ A ZNÁMÉ SONGY ZE SEMAFORU

PĚVECKÝ A KLAVÍRNÍ RECITÁL BÁRY GRŮZOVÉ & ELIŠKY VOMÁČKOVÉ

Krásné duo mladých velkopavlovických 
umělkyň, za klavírem Eliška Vomáčková, 
po jeho boku zpěvačka Barunka Grůzová.
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Nejen nás rychlý a brzký příchod letoš-
ního jara překvapil. I přesto jsme zůstali 
věrni původním plánům a přivítali jsme 
jaro na Ekocentru Trkmanka ve Velkých 
Pavlovicích celodenní akcí s koncipova-
ným programem v sobotu 5. dubna 2014. 
Nejdříve jsme slavnostní fanfárou žes-
ťového kvintetu ze ZUŠ Velké Pavlovice 
zahájili vernisáž výstavy výtvarných prací 
dětí soutěže na téma „Náš život na vesnici, 
na poli, na vinici“. Součástí vernisáže bylo 
oficiální vyhlášení vítězů soutěže a pře- 
dání diplomů a cen oceněným výtvarníkům. 

Pro účastníky akce PROBOUZENÍ JARA 
byl připraven celodenní různorodý pro-
gram. Nechyběla ochutnávka bylinkových 
čajů společnosti Sonnentor Čejkovice, 
možnost ochutnání a porovnání smaže-
ných brambůrek z BIO brambor a klasic-
kých brambor, soukromý prodejce nabí-
zel k ochutnání a prodeji masné výrobky  
z vepřového masa a ze zvěřiny a chuťově 
zajímavé borůvkové víno.

Celým dnem se prolínala odborná degu-
stace BIO vín řízená panem Bc. Jarosla-
vem Suským. K hodnocení byly připrave-
ny vzorky BIO vín od Ing. Josefa Abrleho  
z Pavlova, Jaroslava Drmoly z Bavor, Vin-
selektu Michlovský a.s. Rakvice, Vinného 
sklepa Eden Vlastimila Peřiny z Lednice 
a Karla Války z Nosislavy. Odborná říze-
ná degustace byla podpořena Vinařským 
fondem a Vína z Moravy, vína z Čech. 

Společnost Seva Seed nabízela za akční 
cenu semínka květin a zeleniny, Keramika 
Spiříková dekorativní keramiku s veliko-
noční tématikou, nechyběl ani prodej ruč-
ně vyráběných šperků a šátků.

V rukodělných dílničkách byly připraveny 
dvě šikovné paní. Paní Pavelková z Vel-
kých Pavlovic nabízela krásné a chuťově 
vynikající velikonoční perníčky a navíc po- 
radila a pomohla všem zájemcům s techni-
kou zdobení. Paní Nádeníčková nabízela 
k prodeji nádherné velikonoční kraslice – 
slepičí, kachní, husí i pštrosí vejce zdobe-
né typickou borkovanskou technikou, tzv. 
gravírováním. Borkovanské kraslice jsou 
známým a stále živým prvkem lidových 
tradic. Malým i velkým zájemcům po-
mohla vyzkoušet si zdobení kraslic tech- 
nikou vyškrabování. 

Pro zájemce byly připraveny přednášky  
o BIO bylinkách z ekologického hospo-
dářství CHKO Pálava, školení na vinařské 
téma zejména pro místní vinaře.

Závěr celého dne se nesl v divadelním  
duchu. Divadelní soubor Škrpálek při míst- 
ním Gymnáziu Velké Pavlovice se před-
stavil se svým úspěšným představením  
z Kytice.

Klasické občerstvení cigára z udírny, pivo 
a malinovka bylo doplněno o vlastnoručně 
upečené velkopavlovické tvarohové a po-
vidlové koláčky.

NA EKOCENTRU TRKMANKA VÍTALI JARO, PŘIŤUKLI MU BIO VÍNEM

Jaro na ekocentru probudili i krásnou 
výstavou dětských obrázků.

Na nádvoří nechyběl ani jarmark 
s možností pochutnat si na občerstvení 
se značkou BIO.

I když počasí spíše nepřálo a vypadalo 
vyloženě aprílově a akce se konala letos 
poprvé, našli si k nám cestu malí i velcí 
návštěvníci. Už nyní se velmi těšíme se na 
setkání se všemi při dalších akcích pořá-
daných na našem ekocentru. 

Tým Ekocentra Trkmanka 
Velké Pavlovice

brat balíček s knihou, jejíž název byl pro 
něj překvapením, vlastně šlo o takovou 
výpůjčku „naslepo“. Teprve po rozbalení 
doma čtenáři zjistil, co si vlastně vypůjčil.
Podle svých zkušeností jim knihovnice 
do balíčků nachystala pouze to nejlepší. 
Nejenom ke dni sv. Valentýna, ale přede-
vším jako poděkování za celoroční přízeň, 
podporu knihovny při jejích akcích a přá-
telskou spolupráci.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY…
VALENTÝNSKÉ PŘEKVAPENÍ 
PRO NEJEN ZAMILOVANÉ ČTENÁŘE

Městská knihovna Velké Pavlovice připra-
vila v letošním roce již podruhé pro své 
čtenáře překvapení na den sv. Valentýna, 
tedy na pátek 14. února. Valentýnským 
překvapením byly knihy, úhledně zabale-
né v neprůhledném balíčku ozdobeném 
záplavou srdíček. Do balíčků byly vlože-
ny čtenářsky přitažlivé knihy z novinek  
zakoupených do knihovny v lednu a úno- 
ru 2014.

Každý ze čtenářů, kteří v pátek městskou 
knihovnu navštívili, si měli možnost vy-
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Ohlédnutí za celoroční prací reprezen-
tovala výstava fotografií amatérských 
fotografů z Velkých Pavlovic a také  
z Břeclavi, Kostic a Vrbice, která měla 
vernisáž v sobotu 5. dubna 2014 ve vý-
stavním sále Městského úřadu Velké 
Pavlovice.

Své fotografie představilo 19 autorů. Vět-
šina z nich letos přivítala na samostatné 
výstavě návštěvníky již počtvrté. Volba 
názvu pro výstavu, tedy „Zastavený čas“, 
vycházela v prvním plánu z myšlenky, že 
fotograf zastaví čas vždycky, kdykoliv 
stiskne spoušť.

Cílem organizátorů bylo také to, aby fo-
tografové nebyli ve svém výběru prací pro 
výstavu nijak omezeni. Vystavené fotogra-
fie však ukazují, že autoři šli mnohem dál 
nad rámec této prvotní představy. Mohli 
jsme vidět místa, která už neexistují, hry 
světel a stínů, které se již nikdy nemusí 
opakovat, lidské prožitky, příběhy a chví-
le, které se už nevrátí. To vše je skutečně 
zastavený čas.

Kam se vystavující fotografové za minulé 
4 rok posunuli, mohli nejlépe posoudit 
hosté z partnerského města Senice – 
RNDr. Ľubica Krištofová, ředitelka Zá-
horského osvětového střediska v Senici, 
Mgr. Rudolf Lendel z Bratislavy, který je 
profesionálním fotografem a pedagogem 
a pro nás je již třetím rokem laskavým 
lektorem. Poděkování za spolupráci patří 
i dalšímu bratislavskému lektorovi, kte-
rým byl fotograf a pedagog Fero Tomík. 
Vernisáž i celou výstavu pak zahájil sta-
rosta města Velké Pavlovice, Ing. Pavel 
Procházka.

Fotky, které jsme na letošní výstavě před-
stavili, snesou ta nejpřísnější kritéria. 
Je samozřejmostí, že mají vysoké technic-
ké parametry. Na práci Marie Holáskové 
nebo Adama Růžičky se návštěvníci mohli 
přesvědčit, že stále ještě trvá kouzlo čer-
nobílé fotografie.

Někteří autoři (František Kobsa) se ob-
rátili ke zcela nečekaným tématům, jiní si 
troufají vyzkoušet různé objektivy (Marie 
Holásková, František Kobsa), barevné fil-
try (Ludmila Podešvová) i náročné úpravy 
digitálních fotografií (Ludmila Svobodo-
vá, Lukáš Růžička, Vilém Huber), včetně 

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013
fotomontáže (Jozef Držiak, Adam Růžič-
ka). Mohli jsme vidět fotografie se sociál-
ní tématikou (Oldřich Hradský, Zdeněk 
Karber, Pavel Sedláček), folklórními té-
maty (Radomír Zapletal), s kouzelnými 
romantizujícími prvky (Jana Vondrová, 
Marie Holásková, Ludmila Podešvová, 
Jozef Držiak, Oldřich Otáhal) nebo třeba 
fotky s humorným podtextem (Vilém Huber).

Paní Jana Vondrová připravila pro výsta- 
vu fotografie, které formálně ukazují sou- 
časný nejmodernější trend pro uměleckou 
výzdobu interiérů. Zároveň této autorce  
i dalším kolegům (Radomír Zapletal, Ol-
dřich Otáhal, Marie Holásková) musím 
velice poděkovat za to, že představují 
témata, která byla v roce 2013 předmě-
tem společné práce na dvou odborných 
workshopech. První vedl pan Mgr. Lendel, 
lektorovo tématické zadání pro fotografy 
znělo „světlo a stín“, většinu pohledů na-
šli účastníci na Pálavě nad Pavlovem, ale 
také v Dolních Věstonicích a přímo ve Vel-
kých Pavlovicích.

Náklady workshopu byly hrazeny z do-
tace, kterou nám poskytla Jihomoravská 
komunitní nadace, přispělo i město Velké 
Pavlovice. Díky tomu se mohlo aktivity zú-
častnit 10 moravských a 10 slovenských 
fotografů. Právě tehdy vznikly záběry, se 
kterými náš mladý slovenský kolega – fo-
tograf (Michal Krištof) zvítězil letos na 

jaře v okresním kole soutěže amatérských 
fotografů „Náhlikova Senica“.

Vysoce si ceníme všech fotografií, které 
nesou název „Modelka“. Čtyři autoři (Fran- 
tišek Kobsa, Marie Holásková, Lukáš Rů-
žička, Ludmila Svobodová) připravili pro 
výstavu fotky z druhého loňského pod-
zimního workshopu. Ten byl pro změnu 
zaměřen na práci ve fotoateliéru, můžete 
sami posoudit, jak se jednotliví fotografo-
vé s náročným zadáním popasovali. Lek-
torem byl senický profesionální fotograf 
Jozef Húšek, náklady hradilo ZOS Senica 
a také město Velké Pavlovice.

Je důležité ještě připomenout výstavu, 
která měla vernisáž ve Velkých Pavlo-
vicích téměř přesně před rokem a která 
se jmenuje „Dívejme se kolem sebe“. 
Jestliže chceme oplatit městu poskytnu-
tou finanční podporu, pak tedy šířením 
informací o krásách a zajímavostech Vel-
kých Pavlovic za jejich hranicemi. To se 
zmiňované výstavě povedlo dokonale a já 
věřím, že i letošní výstavu pošleme do 
světa se stejným ohlasem. Kromě Velkých 
Pavlovic a Senice jsme loni vystavovali  
a stále vystavujeme v Břeclavi, Hodoníně, 
Kyjově, Ždírci nad Doubravou, v květnu 
fotky představíme v Mikulově, pak v Klo-
boukách, na podzim v Rohatci. 

Báječným překvapením pro návštěvníky 
letošní výstavy je to, že se ke 14 dospělým 
fotografům přidalo dalších pět, kterým je 
méně než 14 let. Jedná se o dívky a chlapce, 

Jak lze „zastavit čas“? Přišla se podívat a pokochat se nádhernými snímky až nečekaná spousta 
příznivců fotografie.
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kteří jsou nejmladší generací velkopavlo- 
vických fotografů. Ať už zde bydlí nebo 
studují. Jsou členy fotokroužku, jehož 
vedoucí je paní Ing. Marie Holásková. Ta 
také pořídila portréty svých svěřenců a při- 
dala ukázky z jejich prací. 

Příjemný kulturní program tentokrát za-
jistil kytarový a flétnový soubor při ZUŠ, 
který vede Mgr. Jan Míchal. Jeho vystou-
pení bylo příjemnou a důstojnou tečkou 
vernisáže.

Ve Velkých Pavlovicích končí letošní vý-
stava 30. dubna, v partnerské Senici bude 
zahájena vernisáží v sobotu 14. června  
a potrvá do 15. července, od 1. srpna bude 
představena v Městské knihovně v Břeclavi.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Výstavu fotografií nejen velkopavlovických 
autorů zahájila organizátorka 
a současně i místní knihovnice paní 
Mgr. Dana Růžičková.

Na Noci s Andersenem nás malých čtenářů 
bylo patnáct a bylo to „tak akorát“ :-)!

«

Letošní Noc s Andersenem strávily děti  
z 1. až 4. tříd základní školy v Městské 
knihovně Velké Pavlovice trošku netypic- 
ky až v noci z pátku 11. dubna na sobo- 
tu 12. dubna. Pokud jsme se o týden dříve 
chtěli vydat na velkopavlovickou Jarní šlap-
ku, museli jsme termín tradiční knihovnic-
ké akce pro děti posunout.

Jako hlavní téma jsme pro rok 2014 vybra- 
li známou „Chaloupku na vršku“ autorky  
a loutkářky Šárky Váchové.

S oblíbeným spisovatelem Vlastimilem 
Vondruškou se mohli jeho čtenáři a pří-
znivci setkat v úterý vpodvečer 8. dubna 
v Městské knihovně v Břeclavi. 

Jako vždy okouzlil tento brilantní a vtipný 
vypravěč své publikum, ale nezapomněl ani 
na velkopavlovické čtenáře, se kterými se 
setkal na jaře v roce 2011. Předáváme proto 

V KNIHOVNĚ PŘI NOCI S ANDERSENEM

POZDRAV VLASTIMILA VONDRUŠKY

Z původně přihlášených 19 dětí nám jich 
kvůli náporu nemocí zbylo „jenom“ 15, ale 
nakonec to určitě stačilo. Bylo nás společně 
přesně „akorát“. Když jsme rozložili lehát-
ka, karimatky a spacáky a když jsme se na-
chystali ke spací, o mnoho víc už by se nás 
do knihovny ani nevešlo.

Rodiče i prarodiče se mohou podívat na 
webové stránky města (www.velke-pavlo-
vice.cz) do složky Fotogalerie, protože jsme 
zdokumentovali všechny aktivity připrave-
ného programu.

Děti, které na Noci s Andersenem nebyly, 
si mohou některé úkoly vyzkoušet na webu 
města Velké Pavlovice, ve složce „Městská 
knihovna“. Tři otázky jsme vložili hned na 
konec titulní stránky.

Chaloupka na vršku vlastně představuje zá-
bavný naučný program o lidových tradicích 
a zvycích během celého roku. Pro období 
léta jsme si letos povídali i hráli o tématu 
Svatojánské noci. V době podzimu jsme si 
připomínali Dušičky, lidové pranostiky, ří-
kanky a písničky pro dobu zimy a pro jarní 
měsíce pochopitelně Velikonoce, které če-
kaly přímo za dveřmi.

aspoň cestou zpravodaje spisovatelův po- 
zdrav všem „Pavlovčákům“ a přidáváme fot-
ku z autogramiády.

Mgr. Dana Růžičková, 
knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice

Program Noci s Andersenem má ovšem  
i některé aktivity, které zařazujeme každý 
rok a na které se mnohé děti nejvíc těší: 
strojíme Smrtku – Morenu a chodíme ji před 
spaním utopit do Trkmanky, abychom z měs- 
ta vyhnali zimu. Děti si samy připravují ve- 
čeři i snídani, v sobotu ráno vždycky cvičíme 
a před odchodem domů vytvoříme společ-
ně velkoformátový plakát, který bude tvořit 
výzdobu knihovny až zase do příštího roku.

Úkoly, které jsou pro děti připraveny, jsou 
sice zábavné, ale rozhodně nejsou úplně 
lehké, jak už to v knihovně bývá. Děti si 
mohou nejenom pohrát, ale také se něčemu 
novému naučit.

Za to si malí účastníci odnášejí domů koš 
zážitků a také hezkou novou knížku.

Za podporu děkuje městská knihovna vedení 
Základní školy Velké Pavlovice, občanskému 
sdružení Domino a městu Velké Pavlovice. 

Srdečně děkujeme Mgr. Evě Sadílkové, že 
pomáhala vytvořit program akce a že se 
podílela na jeho realizaci. Za přípravu akti-
vit, za spolupráci a pomoc při realizaci akce 
děkujeme Ing. Lence Bukovské a Ing. Evě 
Čagové z Břeclavi.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

«

Oblíbený autor nejen historických 
románů Vlastimil Vondruška 
v břeclavské knihovně.
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Spisovatel Arnošt Vašíček bude už na podzim 
besedovat s velkopavlovickými čtenáři.

Sára alias Fori a Lukáš alias Luke vznášející se v opojeném tranzu, 
který dokáže vytvořit jenom tanec.

Všechny milovníky záhad, tajemna, my-
stery, templářské historie i dalších ta-
jemstvích existujících na naší planetě jis-
tě potěšíme zprávou, že dalším slavným 
hostem, kterého chceme představit svým 
čtenářům, bude na podzim 2014 Arnošt 
Vašíček.

Známý český řešitel záhad, spisovatel a scé- 
nárista se zabývá také námořním jachtin-
gem a zúčastnil se tří námořních expedicí. 
Během svých cest za záhadami navštívil 
řadu tajuplných zemí a míst. Svou pozor-
nost věnuje také lidem z kmenů, které pa-
tří k nejstarobylejším na světě: na Borneu, 
Srí Lance, Mali, Madagskaru nebo třeba 
na Sumatře.

Může vyprávět o tajuplném zvířeti sacha-
mama z Peru, o tajemných trpasličích 
bytostech na Jávě, návštěvě zapovězené 

V sobotu 1. března 2014 se taneční 
skupina N.C.O.D. zúčastnila soutě-
že v Třebíči. Naši nejmladší tanečníci 
vystoupili v kategorii „Děti“ a z devíti 
skupin se umístili na krásném 4. místě. 
V kategorii „Junior“ byla velká účast  
a tím i náročná konkurence, ale vystou-
pení našich tanečníků bylo plné ener-
gie a i když nepostoupili, zasloužili si 
ohromný potlesk.

Nejvíc očekávané bylo vystoupení v ka- 
tegorii „Duo“, kde zazářily naše děti z Vel- 
kých Pavlovic. Sára Forejtová a Lukáš Kle- 
menta, nebo-li Fori a Luke, se svým vy-
stoupením získali skvělé 2. místo.

V hlavní věkové kategorii „Seniorky“ naši 
samozřejmě bojovaly také a byl z toho třetí 
bronzový stupínek. 

Další taneční klání, kterého se skupina 
N.C.O.D. aktivně a s velkými ambicemi 
zúčastnila, byla soutěž u našich zahranič-
ních slovenských sousedů, v Bratislavě. 
Děti si zde daly dostaveníčko plné pohybu 
v sobotu 22. března 2014, na soutěži s pří-
značným názvem POHYB BEZ BARIÉR. 

ARNOŠT VAŠÍČEK BUDE HOSTEM MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY NA PODZIM 2014

DĚTI ZE SKUPINY N.C.O.D. SE OPAKOVANĚ
PROTANČILY NA STUPNĚ VÍTĚZŮ

jeskyně na Fidži, o setkání s marockými 
mágy kouzelníky, o hledání přítomnosti 
mimozemských civilizací na Zemi, o pát-
rání po tajemství Ďáblovy bible.

Televizní diváci znají scénáristu jako auto-
ra dvou známých seriálů vysílaných Čes-
kou televizí Praha s názvy Planeta záhad  
a Setkání a tajemnem. Původně knižní 
dílo Strážce duší bylo také zfilmováno do 
podoby oblíbeného seriálu.

V Městské knihovně Velké Pavlovice si 
můžete vypůjčit jeho knihy Neuvěřitel-
né skutečnosti, Planeta záhad, Setkání 
s tajemnem a V zajetí mágů. Brzy k nim 
přibudou díla Tajemství Ďáblovy bible, 
Záhady Orientu, Záhady Tichomoří a Za-
jatci Ďáblova chřtánu.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice       

Tady jsou jejich výsledky. Řekněte sami, 
nejsou dobří?
Dětská kategorie - 2. místo
Kategorie Junioři - 3. a 4. místo
Kategorie Duo - 3. místo

HVK (hlavní věková kategorie) - 2. a 3. 
místo 

Vynikající umístění hovoří za vše. Malým 
tanečníkům blahopřejeme a za přípravu 
děkujeme lektorce Lence Žůrkové!

Libor Klementa, 
více informací o taneční 

skupině N.C.O.D na  www.ncod.cz
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO

•	 pobyt	v	přírodě	
•	 lovení	a	zkoumání	vodních	živočichů
•	 ochrana	životního	prostředí
•	 výtvarná	činnost
•	 hry,	soutěže
Celotýdenní hra je motivována příběhem 
z prostředí vodní říše. Každý den děti plní 
úkoly vládce vodní říše a jsou odměňo-
vány perličkami. V průběhu týdne si děti 
vyrobí např. vodnický kostým, pytlíček na 
perličky a další výrobky, vyzkouší svůj dů-
vtip při soutěžích a kvízech a dokáží svou 
šikovnost při pohybových hrách. Budou 
zkoumat vlastnoručně vylovené živáčky  
a naučí se ohleduplnému chování k příro-
dě a jejím obyvatelům. Celý pobyt zakončí 
zábavná cesta za pokladem a nebude chy-
bět večerní opékání špekáčků.

Setkání s Matkou Přírodou 
(pobytový kurz pro děti ze ZŠ 
- 21. 7. - 25. 7. 2014) 
•	 poznávání	přírody	a	ekosystémů	v	okolí
•	 seznámení	se	s	rostlinami	a	živočichy	
 jednotlivých ekosystémů
•	 hry	a	soutěže	
•	 tvořivé	činnosti	inspirované	přírodou
•	 pobyt	v	přírodě
Celotýdenní hra je zaměřena na fenologic-
ké střídání roku v přírodě. Děti první den 
přivítá sama Matka Příroda a poprosí je  
o pomoc. Rozbily se jí totiž hodiny, které  
v přírodě střídají jaro, léto, podzim a zimu. 
Vše místo tří měsíců netrvá ani dva dny. 
Děti tak během týdne prožijí celý rok. Kaž-
dý den se setkají s Matkou Přírodou a poka-
ždé jim Matka Příroda sdělí, jaký problém ji 
trápí, s čím by potřebovala pomoci. Pomoc 
se realizuje ve hrách a soutěžích. V průběhu 
týdne se děti seznámí se včelami a opylová-
ním, s životem ptáků, s mnoha rostlinami  
a živočichy, zkusí si lovit živáčky v rybníku 
a zažijí i téměř zimní koulovačku. Jejich ce-
lotýdenní snažení bude odměněno táborá-
kem a možná najdou i poklad, který Matka 
Příroda ukryla na tajném místě.

Záchrana planety Země 
(pobytový kurz pro děti ze ZŠ 
- 28. 7. - 1. 8. 2014) 
•	 poznávání	přírody	a	jejích	zákonitostí
•	 seznámení	 se	 s	 problémy	 poškozování	 
 životního prostředí a možnostmi nápravy

•	 hry,	soutěže
•	 pohybové	a	výtvarné	aktivity
•	 tvoření	z	recyklovaných	materiálů
Celotáborová hra začíná nalezením léta-
jícího talíře, který v sobě ukrývá poselství 
s voláním o pomoc, které napsal mimo-
zemšťan Wejdík, obyvatel planety Goloke. 
Jeho planeta čelí ekologické katastrofě. 
Děti postupně nacházejí nové vzkazy, ve 
kterých se seznámí s některými problémy, 
které trápí Wejdíkovu planetu. Těmito 
problémy jsou například nahromaděný 
odpad, kyselé deště, hynutí zvířat, plýt-
vání elektrickou energií a vodou. Děti se  
s problémy nejen seznámí, ale budou se je 
učit řešit a také jim předcházet. Mimo jiné 
si osvojí pěstování rostlin, třídění a využití 
odpadu, nákup šetrných spotřebičů atd. 
Budou rozvíjet své fyzické a psychické 
schopnosti, kreativitu a vzájemnou spo-
lupráci. Na závěr se vypraví hledat poklad 
mimozemšťanů a při večerním táboráku 
budou opékat pravé mimozemšťanské 
špekáčky.

Putování za zázraky přírody 
(příměstský kurz pro děti z MŠ 
- 4. 8. - 8. 8. 2014)
•	 pohybové	hry
•	 přírodovědné	hry
•	 zkoumání,	poznávání
•	 tvoření
•	 zábava,	vycházky

Zájemci nás mohou kontaktovat na tele-
fonním čísle 519 325 313, nebo e-mailem: 
lektor@ekocentrum-trkmanka.com 

Bližší informace o LETNÍCH PŘÍRODO-
VĚDNÝCH KURZECH na Ekocentru 
Trkmanka Velké Pavlovice včetně přihlá-
šek a formulářů prohlášení o bezinfekč-
nosti najdete na webových stránkách pod 
adresou www.ekocentrum-trkmanka.com

Zuzana Pecháčková, 
Ekocentrum Trkmanka

LÉTO NA TRKMANCE?
ZÁBAVA + POUČENÍ = SKVĚLÉ PRÁZDNINY!Vážení rodiče!

Dovolte mi, abych jménem Ekocentra 
Trkmanka seznámila Vás i Vaše děti  
s náplní a termíny přírodovědných kur- 
zů, které se budou konat v období škol-
ních prázdnin léta 2014. Nabídka je 
bohatá a rozmanitá, proto pevně vě-
řím, že si vybere úplně každé dítko.

Témata jsou následující:

Kam zmizel sysel? 
(pobytový kurz pro děti ze ZŠ 
- 30. 6. - 4. 7. 2014) 
•	 poznávání	přírody	v	okolí	
 Velkých Pavlovic
•	 pobyt	v	přírodě
•	 monitorování	sysla	obecného
•	 krajina	a	její	změny
•	 ochrana	životního	prostředí
•	 výtvarná	a	rukodělná	činnost
•	 hry,	soutěže
Celý týden je motivován problémem ohro-
žených zvířat a zejména významným výsky-
tem sysla obecného ve Velkých Pavlovicích. 
Děti se postupně seznámí s životem sysla, 
iniciativami na jeho ochranu. Uspořádáme 
výpravy do míst jeho výskytu a budeme pro-
vádět pozorování. Zároveň se seznámíme 
i s dalšími živočichy a rostlinami v ekosys-
témech v okolí našeho města. Své poznat-
ky si děti budou zaznamenávat do svých 
badatelských deníků. Nebudou chybět ani 
ryze prázdninové aktivity, např. hledání 
pokladu, stezka odvahy či večerní táborák  
s opékáním špekáčků.

Po stopách našich předků 
(příměstský kurz pro děti ze ZŠ 
- 7. 7. - 11. 7. 2014) 
•	 poznávání	historie	Velkých	Pavlovic	
 a regionu
•	 poznávání	a	pozorování	rostlin	
 a živočichů typických pro náš region
•	 výpravy	k	zajímavým	stavbám	
 a pozůstatkům minulosti
•	 stará	řemesla	a	dovednosti	našich	
 předků
•	 hry,	soutěže,	tvoření

Tajemství vodní říše 
(pobytový kurz pro děti ze ZŠ 
- 14. 7. - 18. 7. 2014) 
•	 poznávání	přírody,	ekosystému	rybníka	
 a dalších ekosystémů
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Letos opět pořádáme letní dětský tábor  
v Morávce v Beskydech. Jedná se o stanový  
tábor s celodřevěnými podsadami. Tábor je 
v horském prostředí vhodném i pro alergiky.

Termín: od 20. července do 1. srpna 2014
Cena: 3.300,- Kč. V ceně je zahrnuta do-
prava, ubytování, stravování (5x denně), 
materiálně-technické zajištění tábora  
a celotáborové hry. Lékař je v místě.
Čeká vás celotáborová hra „Mezi zlatoko-
py“ podle Jacka Londona, zajímavé výlety 
do okolí, promítání filmů, diskotéky, karne-
val i sportovní olympiáda.

PŘIHLÁŠKU můžete stáhnout z Inter-
netových stránek http://www.moravka.
hu.cz/, vyzvednout na gymnáziu u Ing. Ma- 
rie Šmídové, hlavní vedoucí LTD

Přihlásit se můžete do konce května.

Ing. Marie Šmídová

Děláte jarní úklid a nevíte kam s obnoše-
ným šatstvem? 

Sběrna prádla a šatstva - čistírna, která je 
umístěna v budově kina, celoročně shro-
mažďuje  pro Diakonii Broumov oblečení, 
obuv a jiné věci do domácnosti. Pro vás již 
nepotřebné věci mohou jiným ještě dobře 
posloužit. 

Sběrna je otevřena v pondělí a ve čtvrtek 
od 15 do 17 hodin.
Vstup je bočním vchodem z uličky. 

Jaké věci je možné darovat:
•	 Letní	a	zimní	oblečení	(dámské,	pánské,	 
 dětské)
•	 Lůžkoviny,	 prostěradla,	 ručníky,	 utěrky,	 
 záclony,
•	 Látky	(minimálně	1m2, prosíme, nedávej- 
 te nám odřezky a zbytky látek)
•	 Domácí	 potřeby	 -	 nádobí	 bílé	 i	 černé,	 
 skleničky - vše nepoškozené
•	 Peří,	péřové	a	vatované	přikrývky,	polš- 
 táře a deky
•	 Obuv	 –	 veškerou	 nepoškozenou,	 páry	 
 svázané nebo spojené gumičkou, aby se 
 boty neztratily

Věci, které vzít nemůžeme:
•	 ledničky,	televize,	počítače	a	jinou	elek- 
 troniku, matrace, koberce – z ekologic- 
 kých důvodů
•	 nábytek,	jízdní	kola	a	dětské	kočárky	 
 - ty se transportem znehodnotí
•	 znečištěný	a	vlhký	textil	-	musíme	jej	ne- 
 chat na vlastní náklady zlikvidovat

HURÁ NA LETNÍ 
STANOVÝ TÁBOR 
DO MORÁVKY!

NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM LIDEM
Věci prosíme zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, aby se transportem ne-
poškodily.

Diakonie Broumov (původně Diakonie 
Úpice) vznikla v roce 1993 jako občanské 
sdružení otevřené ke spolupráci se všemi 
lidmi dobré vůle, jinými humanitárními 
organizacemi, církvemi a dalšími institu-
cemi, jejichž součinnost je pro pomoc po-
třebným nutná.

Posláním organizace je pomoc lidem, kte-
ří se z různých důvodů ocitli v krizové ži- 
votní situaci, na okraji společnosti, a to  
s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli 
najít své místo ve společnosti.

Hlavní činnost se soustřeďuje na poskyto-
vání ubytovacích služeb pro osoby v těžké 
životní situaci, pracovní a sociální inte-
graci těch, kteří se ocitli na okraji společ-
nosti. Jedná se o občany obtížně umísti-
telné na trhu práce, občany bez domova, 
dlouhodobě nezaměstnané, propuštěné 
vězně  nebo ty, kteří ukončili léčbu závis-
losti. K tomu slouží jednotlivé služby  
a programy organizace. Cílem je, aby tito 
lidé byli schopni se o sebe postarat a našli 
znovu své místo ve společnosti. 

Činnost sdružení a poskytované sociální 
služby mají celorepublikový charakter.

Více informací o Diakonii Broumov na-
leznete na stránkách: 
http://www.diakoniebroumov.org/

Jana Vondrová

Školní třída. Skupina dětí stejného věku, 
jež si říkají spolužáci, tj. žáci, kteří jsou 
spolu. Sdílí společné starosti a radosti, 
které v prostoru třídy zažívají v hodinách 
i o přestávkách. Ideální by bylo, kdyby se 
všichni žáci do školy a i do své třídy na 
spolužáky těšili. Žel, ne vždy tomu tak je. 
Děti umí být ke svým vrstevníkům velmi 
kruté, nesnášenlivé a netolerantní. Pak se 
stává, že ve třídě není příznivé prostředí  
a některým dětem se do školy z tohoto dů-
vodu opravdu nechce. 

Tuším, že někdo namítne: ,,I za nás to tak 
bylo, že se někomu posmívali, někomu 

AŤ JE TO TEN NEBO TEN, BUDEŠ TO TY 
A PRAŠTÍME TĚ

ubližovali.“ Odpovídám: ,,Ano, bylo.“ Na 
základní škole jsem toto chování vnímala 
ve větší míře, na střední škole již tolik ne. 
Každopádně ať už to tu bylo, je a bude, 
můžeme přece dělat dost pro to, aby tyto 
projevy nebyly za hranicí únosnosti. Co 
často vnímám je fakt, že ve třídě chybí tak 
potřebné ,,dobré jádro“, které ve chvíli, 
kdy už něco přesahuje meze únosnosti,  
řekne ,,DOST!“, a zastane se. 

Další co slýchám je, že děti si mají vyřešit 
své problémy mezi sebou samy. Ten, kdo 
to tvrdí, má většinou pravdu, ale někdy už 
jsou věci, které samo dítě vyřešit prostě 

nemůže, neumí, je to nad jeho síly. Pak by 
měli přece zasáhnou Ti, kteří by měli mít 
víc rozumu - dospělí (rodiče, učitelé a jiní).

Pracuji ve školním prostředí už nějakou 
dobu a setkávám se s dětmi, kterým bylo 
ubližováno jejich spolužáky, ať už slovně 
nebo fyzicky. Tyto děti většinou jsou často 
velmi milé, a vy hledáte důvod, proč zrov-
na ony se staly terčem. A věřím také tomu, 
že nikdo z rodičů nechce, aby se stalo ter-
čem zrovna jeho dítě. A jak říkám, děti se 
umí vysmívat. Kvůli vzhledu (i rodičů), 
školním výsledkům - buď moc dobrým, 
nebo moc špatným, oblečení, materiál-
nímu zázemí svých spolužáků, rodinným 
poměrům, tělesné neobratnosti apod.  
A kdyby jen vysmívat, děti umí vyhrožo-
vat a fyzicky útočit.
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A tady vidím úlohu nás dospělých. Jsme 
to my, kteří máme dětem předávat postoj 
a náhled na okolí. Kde se bere ta nadřaze-
nost jednotlivců už v dětském věku? Kdo 
ji přiživuje? Všechny děti se snad rodí 
stejně holé, jen každé do jiné postýlky. 
Učme je tedy cítění a vcítění. Copak jen 
to, že někdo nemá stejný mobil je určují-
cí pro to, že je něco méně? Kdo to určil?  
A když já se mám lépe, nemůžu se cho-
vat k tomu, kdo ne, jako k člověku, co má 
svou důstojnost?

Zvláště ve školní třídě mají děti cítit, že 
zde mají stejná práva všichni členové 
skupiny. Nikdo z dětí nemá určovat pra-
vidla třídy. Od toho jsou ve škole učitelé  
a doma přece rodiče. Všechny děti se mají 
ve třídě jednoduše dobře cítit. A věřte, že 
je krásný pocit jít do třídy, kde se k sobě 
děti chovají přívětivě. Pokud je k tomu 
směřujeme, ony se tak chovají. Jsou to 
přece děti, mají velkou schopnost se učit.
Jsou třídy, kde jsou vztahy narušené. Sku-
pinka žáků se svým vůdcem určuje, co se 
bude dělat a jak se budou ke komu cho-
vat. Kdo se dostane na jejich výsluní a kdo 
už ne, a komu znepříjemní život, protože 
se jim nelíbí. To je také realita některých 
školních tříd. V těchto třídách se většinou 
i špatně učí. Vztahy žáků ve třídě totiž 
ovlivňují i výuku. Odnášejí to pak přede-
vším ty děti, které za nic nemohou, nepři-
dávají se, ale zároveň nemají dostatek sil 
na to, zvrátit chování svých spolužáků ve 
třídě. A dělat se s tím něco dá, ne, že ne.

Důležité je budovat u dětí pocit důvěry, 
aby se nebály a nestyděly svěřit dospě-
lému a problém se tak začal řešit co nej-
dříve. Když už se něco rozjede a nedá se 
včas dětem vědět, že takhle ne, pak se 
kolo těžce zastavuje, někdy už je příliš 

rozjeté. Děti musí vnímat, že toto chování 
vůči vrstevníkům je nepřípustné a někdy 
se o tom dozvídají teprve až ve škole nebo 
školce.

Důležitá je také následná kontrola, zda 
se nevhodné chování dále neobjevuje.  
Samozřejmě je dobré třídu monitorovat, 
věnovat se tomu, jak se mají mezi sebou 
děti chovat, dětem jasně sdělovat důsled-
ky jejich jednání a okamžitě z nich nedě-
lat ,,černé ovce “, ale pracovat s nimi přes 
motivaci a ocenění nápravy jejich chová-
ní. Pravidla třídy vyvěšená na zdi, ale bez 
informací o jejich dodržování nebo nedo-
držování a bez řešení vzájemných vztahů 
a důsledků chování, jsou k ničemu. A děti 
to tak také cítí.

Jednoduše, s dětmi ve třídě se pracovat 
vyplatí. Často stačí pár minut týdně. Tří-
da, v níž se děti cítí dobře, ví, že se situ-
ace v ní a vztahy mezi žáky řeší, že mají 
dospělí kolem ní zájem něco s tím dělat. 
Taková třída je pak sdílná a přátelská. 

Věřím, že se pak děti z takové třídy těší na 
sraz se svými spolužáky po deseti letech 
a také se na něm objeví. Ve třídách, kde 
takové dobré vztahy nebyly, tam se pak na 
srazech třídy objeví často jen hrstka žáků, 
protože někteří opravdu nemají chuť se 
se svými bývalými spolužáky potkat, na-
tož popovídat. Někteří, kteří si prošli na 
základní škole peklem, by nejraději své 
spolužáky i vzpomínky na ZŠ totálně vy-
mazali z hlavy.

Vše, co zde bylo napsáno, je opravdu ze 
zkušeností a znalosti denní reality školní-
ho prostředí.

Přitom děti tak moc touží být součástí 
skupiny, že po sobě nechávají šlapat. 

Například:

,,Žák 2. třídy (nyní v 5. třídě) mi sdělil, 
jak se k němu chovali spolužáci ve školní 
družině. Jeden jeho spolužák určil, že to 
bude on, kdo nemá nárok sledovat, jak 
jeho spolužáci hrají hru a ostatní se rádi 
přidali a obestoupili hrající si spolužáky 
do kolečka tak, aby se jejich spolužák ne-
mohl na ně podívat. Následně určil: ,,Dí-
vat se můžeš jen tehdy, když nebudeš na 
hráče dýchat“. Vhodné by asi bylo odejít, 
říci něco v tom smyslu, že na ně tedy kaš-
le nebo něco v tom smyslu. Chlapec místo 
toho začal plnit pokyny chlapců a oprav-
du zadržoval dech, když se na spolužáky 
při hře díval, vydechoval mimo kruh.“

Nebo:

,,Žákyně 2. třídy chodila domů neustále 
s počmáranými tričky. Doma sdělila, že 
jí po nich kreslí spolužáci. Rodiče jí pora-
dili, aby si toho nevšímala. Situace však 
pokračovala. V tomto případě tato rada, 
nereagovat a nevšímat si chování spolu-
žáků, nebyla na místě. Dobré bylo oka-
mžitě situaci utnout, informovat učitelku 
a následně kontrolovat, zda to přestalo.“

A ještě jeden konkrétní příklad: 

,,Žák 5. třídy začal častěji chodit na WC 
ve vyučování. Vyučující ho z hodin nechtě-
li pouštět. Teprve po nějaké době se uká-
zalo, že chlapce na WC v době přestávky 
obtěžoval starší žák (chlapec se bál svěřit, 
ale v jeho projevech bylo poznat, že se něco 
děje - začal špatně spát a v noci se i pomo-
čovat). Vše přestalo, jakmile se chlapec 
svěřil doma matce a ta vše sdělila škole, 
aby mohla zasáhnout a učinit opatření.“

Mgr. et Bc. Jana Pláteníková

Vezměte si příklad z těchto mladých 
slečen, tak má vypadat správný cyklista!

Je ráno, někdy po půl šesté a vyrážím do 
práce, do dvacet kilometrů vzdáleného 
města. Zatím je ještě tma, takže jsem 
vděčná za světlo, jež vydávají světlo-
mety automobilu, který řídím. Jsem 
za Pavlovicemi, přejíždím želez-
niční přejezd a jedu směrem na 
Rakvice. Po cestě potkávám na 
protilehlé straně silnice tzv. černé-
ho jezdce - ,,Rytíře temné noci“. 

Nepotkávám ho ostatně poprvé, le-
muje silnici pravidelně den co den. 

NA KOLE, NA KOLE Zřejmě mu není život milý, protože v ten- 
to ranní čas, kdy je ještě tma, se jedná 

opravdu o černého jezdce. Nejde totiž 
vidět. Je pohlcen tmou. Žádné osvět-

lení kola, žádné reflexní prvky, ani 
cyklistická helma. Pouze kolo le-
mují z obou stran dva kbelíky jako 
,,brnění“.

Po cestě dále potkávám ještě něk- 
teré cyklisty, kteří se nemají rádi, 
jinak nechápu důvod, proč jezdí 
na hlavní frekventované trase bez 
jakéhokoli označení či reflexní ve- 
sty a to za šera. Nevím, přemýšlím, 
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zda je to jejich životní postoj - být ,,živým 
terčem“, nebo zda zapomněli na to, že už 
to není jako v minulém století, kdy přece 
jen bylo na silnici aut mnohem méně. 

Přijíždím do Břeclavi. Začíná se rozední-
vat. Břeclav je město, kde se cyklistům 
daří. Je na rovince, tak je jich tu opravdu 

hodně. Daří se jim natolik, že někteří ne-
vnímají, že přechod je pro chodce a s ne-
falšovanou radostí po nich jako cyklisté 
přejíždí. 

Co z toho vyplývá? Už tak je kolem nás 
plno nebezpečí, ale někdo má asi rád adre-
nalin. Sama ráda jezdím na kole, ale ne 

jako živý terč. Stačí sekunda, chvilka ne-
pozornosti, bolest a nepříjemné vzpomín-
ky může mít řidič i cyklista na celý život. 
Zvláště teď, s blížícím létem je dobré si 
tuto skutečnost znovu uvědomit.

Mgr. et Bc. Jana Pláteníková

V týdnu od 13. do 17. srpna 2014 se  
uskuteční na Ekocentru Trkmanka ve Vel- 
kých Pavlovicích Intenzivní pobytový 
kytarový workshop. 

Lektorem bude Tomislav Zvardoň, který 
se pedagogické praxi věnuje více jak 15 let.
Působil jako lektor v Come to Jam a v Jam 
Music Institut. 
Vedl odborné semináře na hudebních ve- 
letrzích MUZIKA. Nyní vyučuje soukromě. 

•	 Znát	ho	můžete	například	ze	spoluprá- 
 ce s Blankou Šrůmovou, J. P. Rybou,  
 Oscarem Petrem, Bárou Basikovou, 
 Tshikuna (afro beat).
•	 Dále	působil	jako	člen	orchestru	muzi- 
 kálu Rusalka, Pokrevní bratři a dalšími.
•	 První	 autorský	 projekt	 byla	 kapela	 
 Sunrise (CD People).

INTENZIVNÍ KYTAROVÝ WORKSHOP
•	 Dalším	autorským	jeho	počinem	je	ka- 
 pela Duende založená v roce 2004 – CD  
 Za Branou 2007, CD New Words in  
 Dictionary 2009.
•	 V	 současnosti	 se	 věnuje	 vlastním	pro- 
 jektům Tom Zvardon & Friends a Duende.
•	 Dále	 vystupuje	 se	 skupinou	 Tam	 Tam	 
 Orchestra (Miloš Vacík), Bó Big Band,  
 Kentonmania Bigband, Plum Jam a další.

Podrobné informace k workshopu:

•	 ELEKTRICKÁ	&	AKUSTICKÁ	KYTARA
•	 improvizace,	doprovodná	kytara,	tech- 
 nika (jazz, blues, latinsko-americká hud- 
 ba, rock, funk apod.)
•	 ubytování	a	výuka	v	Ekocentru	Trkmnka
•	 plná	penze
•	 intenzivní	individuální	výuka
•	 společná	výuka	hudební	teorie

Bližší info: zvardon@volny.cz 
* www.zvardon.cz 
Kapacita je omezena!

Přihlášku na INTENZIVNÍ KYTA-
ROVÝ WORKSHOP stáhnete na 
www.ekocentrum-trkmanka.com, 
www.velke-pavlovice.cz 
a www.zvardon.cz 

Bc. Zita Dvořáková, MSc

Známé heslo z nadpisu článku lze apliko-
vat na různé případy. Třeba na nepromyš-
lené nákupy v různých marketech vzdále-
ných x kilometrů z místa bydliště.

Příkladem může být třeba tato příhoda 
starších manželů: „Dědo! Jedeme do su- 
permarketu! Majú tam zlevněné kuřata  
v mrazu!“, křičela radostně babička, která 
si prohlédla první stranu letáku, který hoří 
modrozeleně, když se sním podpaluje dře-
vo v kamnech. 

Děda, znalý svou babičku několik deseti-
letí, neoponoval, věděl, že to nemá cenu. 
Prostě se sedne do auta a vyrazí se na ná-
kup kuřat. Protože babička zná dědu stej-
ně, dlouho a poznala na něm, že začíná 
byt nervní, tak ho rychle uklidnila: „Dědo 
nebój, kúpíme enom ty kuřata, nic víc utrá-
cat nebudem, mosíme šetřit.“ 

MUSÍME ŠETŘIT, AŤ TO STOJÍ, CO TO STOJÍ
Po cestě si děda ještě rýpl do babičky, že 
jí nasadí na oči takové ty klapky, co nosí 
koně. Neviděla by tak v obchodě do regá-
lů, a šla by pořád rovně. 

V autě se ještě před Břeclaví usnesl do-
mácí výbor (děda se zdržel, babička byla 
pro), že se nakoupí tolik kuřat, aby se ces-
ta vyplatila. Spočítáno bylo, že karton ku-
řat zaplatí cestu, takže aby to bylo výhod-
né, koupili se kartony dva. Slovy „dvacet 
kuřat“.

Dědeček tušil při cestě domů problém. 
Kam s tím? Kam ty kuřata narveme? Ba-
bička však měla všechno promyšlené a tak 
věděla, že je u syna v mrazáku místa dost.

Bylo včera, dnes už ne. Nevadí, syn nabídl 
rodičům, že jim zapne starší mrazák, který 
u něj mají uložený „na horší časy“. A tady 

to začíná – musíme šetřit, ať to stojí, co to 
stojí. „Tondo mi ti tu elektriku zaplatíme!“ 
dodali rodiče a odjeli s jedním kuřetem do 
4 kilometrů vzdáleného domova. Ne jinak 
tomu bylo následujících 19 neděl.

Možná to zní divně, ale podobně tomu 
může být při udělování pokut policisty či 
strážníky. Rozhodne-li se přestupce za 
každou cenu šetřit a nehodlá-li blokovou 
pokutu na místě zaplatit, oznamuje se 
přestupek příslušnému správnímu orgá-
nu. Buď to přestupkové komisi, nebo u ři- 
dičů-přestupců na MěÚ do Hustopečí.

Zde se všechno opře o důkazy, které byly 
na místě policistou posbírány a správ-
ní orgán buď uzná podezřelého vinným, 
nebo si jej ještě zavolá k podání vysvětlení 
nebo může věc odložit. Pokud předpoklá-
dám, že budu věc oznamovat, automatic-
ky se provádí fotodokumentace a zjišťuji 
si svědky.
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Po 14ti leté praxi se někdy ani nesnažím 
blokovou pokutu udělovat a přestupky 
zrovna oznamuji, s čímž většina řešených 
lidí souhlasí, protože netuší, co je čeká. 
Dodávám, že se jedná o lidi, kteří mi dají 
najevo při prvním kontaktu, že jsem šlá-
pl „do vosího hnízda“. Nemám zapotřebí 
se hádat, a když si holt někdo myslí, že je  
v právu, ať to vysvětlí „specialistům“ na 
daný problém v teple kanceláře.

Jeden příklad za všechny… V křižovatce 
u kostela jsem zjistil špatně zaparkované 
vozidlo. Bylo v křižovatce, v protisměru  
a metr od obrubníku. Za oknem průkaz 
invalidy. 

Měl jsem v úmyslu vyřešit věc domluvou, 
přeci jenom se jednalo o invalidu. Když 
mě pán spatřil, začal se rozčilovat, ať jdu 
řešit potřebnější věci a neotravuji invalidy. 
Sdělil jsem mu, že bude věc oznámena na 
MěÚ do Hustopečí. Tak se také stalo. Po-
kuta ve výši 1.500,- Kč již byla uhrazena.

A závěrem ještě jedna rada. Vím o desít-
kách lidí, kterým byla doručena písemnost 
z různých odborů dopravy, aby zaplatili 
500,- Kč. Jednalo se o majitele-provo-
zovatele vozidel, jejichž vozidlům bylo 
naměřeno překročení nejvyšší povolené 
rychlosti. Pokuta byla správně adresová-
na provozovateli vozidla, správní orgán se 
totiž ani nepídí po tom, kdo auto řídil.

Takže zjednodušeně - provozovateli, buď 
zaplať 500,- Kč za to, že nám neřekneš, 
kdo s autem jel, nebo nám sděl potřebné 
údaje k zjištění totožnosti řidiče a my mu 
napaříme 2.000,- Kč a dva body.

Tento příspěvek nenabádá k tomu, abyste 
za všech okolností platili pokuty v bloko-
vém či příkazním řízení, má pouze infor-
mační charakter. I strážník či policista je 
jenom člověk a může se mýlit. 

Petr Hasil, 
Městská policie Velké Pavlovice

Je sobota a čeká nás velký jarní úklid, do 
kterého se zapojují téměř všechny spolky 
(nebo úplně všechny?) ve Velkých Pavlo-
vicích.

Sraz kluků, kteří navštěvují pravidelně 
hasičskou zbrojnici, je časově nastaven 
jasně. V 7.30 hod. kdo dá kávu, v 7.50 
hod. kdo kávu nedá.

Jak udává časový harmonogram z měst-
ského úřadu, v 8.00 hod. vyrážíme do 
škarp. Naším sobotním revírem jsou škar-
py kolem silnice na Němčičky.

Dopředu jsme se snažili všechno „ošéfo-
vat“, ale moc nám to nevyšlo. Při pláno-
vání akce jsme se rozhodli, že oslovíme 
pracovníky SÚS JMK, aby nám škarpy  
v týdnu vysbírali a my bychom se v sobotu 

JAK SPRÁVNĚ VYHODIT KELÍMEK Z AUTA?
jenom symbolicky prošli. Což neprošlo. 
Prošlo ale zapůjčení kleští na odpadky, 
což se projevilo na precizní práci celého 
týmu čtyř lidí.

Nezískali jsme asi takové zkušenosti, jako 
pracovníci, kteří sbírají odpadky v častěj-
ších intervalech než my, ale přesto si do-
volíme řidiče a spolujezdce upozornit na 
detaily, které usnadní a zpříjemní práci 
nejen nám, ale určitě i ostatním sběračům 
odpadků podél silnic.

Takže pánové a dámy, pominu-li to, že se 
z vozidla nesmí vyhazovat předměty, když 
už se rozhodnete tak:

a) Neházejte je příliš daleko od silnice, je 
to celkem namáhavé sbírat odpadky v 
pruhu o šířce až deseti metrů. Není lep-
ší to hodit jen tak volně metr od krajnice?

b) Podívejte se, kam odpadky házíte, není 
nic horšího než je tahat z vody, která 
prostě ve škarpách občas je i v suchých 
měsících.

c) Pokud jedete ve dvou a pijete oba dva 
kávu v kelímcích, dávejte je při vyhazo-
vání z okna do sebe – ulehčuje nám to 
práci!

d) Rozhodnete-li se, že už nechcete maso, 
které jste si koupili v supermarketu, 
tak je před vyhozením vyjměte z obalu. 
Maso se rozloží a nesmrdí jak mršina. 
Obal potom hodí do pytle i méně otrlý 
sběrač.

e) PET láhve mačkejte, jak jste naučení 
z domu. Nezabírají v pytli potom tolik 
místa.

f) Ve vyhozené krabičce od cigaret nechá-
vejte pro sběrače vždy jednu kusovku 
jako odměnu.

g) Nekupujte si do auta pivo či limonády 
v plechovkách, ale ve skle. Za skleněné 
láhve dostaneme víc peněz v obchodě, 
než za lehké plechovky ve sběrně. 

h) Vyhozené oděvy předem vyperte a po- 
kud je máte v pytli, tak jej pořádně 
utěsněte. Plesnivé je nikdo nechce.

O sortimentu, který jsme ve škarpách 
našli, jste si asi už obrázek udělali. Pře-
važovaly plechovky, PETky a krabičky od 
cigaret. Od Velkých Pavlovic ke zkratce 
na Hustopeče jsme posbírali osm pytlů 
odpadků, jednu plastovou bednu a dvě 
pneumatiky. Pravda, pneumatik jsme na-
šli více, ale ty z paintballového hřiště jsme 
nemohli pobrat, protože tam zrovna ně-
kdo byl :-). 

Petr Hasil

Krásná jarní „náladovka“, co říkáte? Ale něco tu jaksi nehraje…
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Na zdraví! Připijte si vynikajícím 
„Vínem Originální Certifikace“ Modré Hory.

Z VINNÉHO SKLÍPKU

•	 Rodinné	 vinařství	 Jedlička	 &	 Novák,	
Bořetice, a. s., Svatovavřinecké rosé 
2013 - zatříděno;

•	 Radim	Stávek,	Vinařství	Pavel	a	Radim	
Stávkovi, Němčičky, Frankovka rosé 
2013 - zatříděno;

•	 Ing.	 Jan	 Stávek,	 Ph.D.,	 VÍNO	 J.	 STÁ-
VEK - Vinařský dvůr, Němčičky, Fran-
kovka rosé 2013 - zatříděno;

•	 Vít	 Sedláček,	 Vinařství	 Vít	 Sedláček,	
Vrbice, Frankovka rosé 2013 - zatří- 
děno;

•	 SYFANY	spol	s.r.o,	Vrbice,	Modrý	Por-
tugal 2012 - zatříděno

•	 SYFANY	spol	s.r.o,	Vrbice,	Modrý	Por-
tugal 2012, jiná šarže - zatříděno

•	 Rodinné	 vinařství	 Jedlička	 &	 Novák,	
Bořetice, a.s., Modrý Portugal 2012 - 
zatříděno

•	 Vít	 Sedláček,	 Vinařství	 Vít	 Sedláček,	
Vrbice, Modrý Portugal 2012 - zatří- 
děno

•	 Radim	Stávek,	Vinařství	Pavel	a	Radim	
Stávkovi, Němčičky, Modrý Portugal 
2012 - zatříděno

•	 SYFANY	spol	s.r.o,	Vrbice,	Svatovavři-
necké 2012 - zatříděno

•	 Rodinné	 vinařství	 Jedlička	 &	 Novák,	
Bořetice, a. s., Svatovavřinecké 2012 - 
zatříděno

•	 Vinařství	Helena,	Velké	Pavlovice,	Sva-
tovavřinecké 2012 - zatříděno

•	 Radim	Stávek,	Vinařství	Pavel	a	Radim	
Stávkovi, Němčičky, Svatovavřinecké 
2012 - zatříděno

•	 SYFANY	spol	 s.r.o,	Vrbice,	Frankovka	
2012 - zatříděno

•	 Vinařství	Helena,	Velké	Pavlovice,	Fran- 
kovka 2012 - zatříděno

•	 Vinařství	 Halm	 s.r.o.,	 Velké	 Pavlovice,	
Frankovka 2012 - zatříděno

•	 Radim	Stávek,	Vinařství	Pavel	a	Radim	
Stávkovi, Němčičky, Frankovka 2012  
- zatříděno

•	 Vít	Sedláček,	Vinařství	Vít	Sedláček,	
Vrbice, Frankovka 2012 - zatříděno

•	 Leoš	Horák,	Vinařství	Horák,	Vrbice,	
Frankovka 2012 - zatříděno

•	 Vít	 Sedláček,	 Vinařství	 Vít	 Sedláček,	
Vrbice, Cuveé (MP+SV) 2012- zatří- 
děno

Přejeme všem milovníkům červených mo-
ravských vín příjemné chvíle s víny origi-
nální certifikace.

Ing. Přemysl Pálka

ZATŘIĎOVÁNÍ VÍN VOC MODRÉ HORY
V pondělí 24. února 2014 se v degus-
tačních prostorách hotelu Kraví hora 
v Bořeticích konalo již páté zatřiďová-
ní vín VOC Modré Hory. K posouzení 
bylo tentokrát připraveno 21 vzorků. 
Členy zatřiďovací komise byli Leoš Ho-
rák z Vrbice, Vít Sedláček z Vrbice, He-
lena Bednaříková z Velkých Pavlovic 
a Ing. Jan Stávek, Ph.D. z Němčiček. 
Zatřiďovací komisi tentokrát předsedal 
Bc. Jaroslav Suský z Velkých Pavlovic.

Hodnotily se tradiční odrůdy Frankovky, 
Modrého Portugalu a Svatovavřineckého 
včetně cuveé. Zástupkyně Ministerstva 
zemědělství z odboru rostlinných komo-
dit Ing. Pavla Zajícová bedlivě dohlížela 
na průběh zatřiďování. 

Tajemník VOC MODRÉ HORY o. s. Ing. 
Pavel Veverka vyjádřil po ukončení hod-
nocení výraznou spokojenost s výsledky.

Z 21 vzorků v poměru 
ANO:NE:
- 10 vzorků prošlo jednoznačně v poměru 5:0
- 6 vzorků bylo schváleno v poměru 4:1
- 5 vzorků prošlo těsně tedy 3:2

Výsledky dle pořadí degustovaného vzor-
ku, které komise zatřídila:

•	 Ing.	 Jan	 Stávek,	 Ph.D.,	 VÍNO	 J.	 STÁ-
VEK - Vinařský dvůr, Němčičky, Svato-
vavřinecké rosé 2013 - zatříděno;

Velkopavlovické Vinné sklepy Františka 
Lotrinského hostily v sobotu večer, dne 
5. dubna 2014, akci pořádanou vinaři ze 
spolku Víno z Velkých Pavlovic a členy 
místní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu s názvem Výstava vín aneb 
O víně při víně. Tentokrát se jednalo o vý-
stavu bez předchozího bodování. Milov-
níci vína se sešli, aby ochutnali vína svých 
kolegů, povyprávěli si o nich a probrali 
nejrůznější úskalí i radosti, které vinařské 
hospodářství obnáší.

VINAŘI ROKOVALI O VÍNĚ, OCHUTNALI 
218 VZORKŮ 35 ODRŮD

V rámci letošní přehlídky výhradně vel- 
kopavlovických vinařů se podařilo shro-
máždit úctyhodných 218 vzorků pěta-
třiceti odrůd. Ochutnávky a příjemného 
večera se zúčastnilo na dvě stovky zá-
jemců. 

K dobré náladě jim vyhrávala místní mlá-
dežnická cimbálová muzika Lašár a k zpes- 
tření večera připravili pořadatelé vinnou  
i nevinnou, ale hlavně s notnou dávkou 
vtipu pojatou, tombolu. 
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Ve středu 26. března 2014 se uskuteč-
nilo přátelské posezení členů Klubu 
důchodců Velké Pavlovice a pozvaných 
přátel z Jednoty důchodců ze Senice. 
Po příjezdu do Velkých Pavlovic navští-
vili naši přátelé ze Senice rozhlednu 
Slunečná, prošli se mezi vinicemi ko-
lem Penzionu André a podívali se i na 
sklepní uličku Starohorka.

V sále sokolovny předseda Klubu dů-
chodců Velké Pavlovice pan Josef Hicl  
a starosta Města Velké Pavlovice Ing. Pa-
vel Procházka přivítali přátele ze Senice, 
zástupce spřátelených místních organiza-
cí z Dolních Dunajovic a z Lednice – Bul-
har a členy místního klubu důchodců.

Pan Josef Hicl a Ing. Pavel Procházka pře-
dali kytičku a popřáli členům klubu dů-

SENIOŘI PŘIVÍTALI SVÉ PŘÁTELE ZE SLOVENSKÉ SENICE
chodců k jejich významnému životnímu 
jubileu. Poděkování patřilo i paní Emílii 
Zajícové za  mnohaletou činnost ve funkci 
předsedkyně a její přínos pro seniory.

Příjemnou atmosféru doplnily tanečky ve 
stylu country děti z místní mateřské škol-
ky a jejich vystoupení bylo odměněno jed- 
nak potleskem, ale i malými dárky. Po 
dobrém jídle panovala v sále veselá nálada 
a přátelé ze Senice se večer rozloučili zpě-
vem a pozváním do jejich města.

Poděkování patří všem, kteří se na organi-
zaci tohoto odpoledne podíleli, jednak čle-
nům výboru, neúnavným „desítkářkám“, 
ale i dalším členům tohoto spolku.

Oldřich Otáhal

Kdo si koupil los, určitě neodešel s prázd-
nou a nebo alespoň, pokud nezískal cenu 
hmotnou, se náramně pobavil třeba vtip-
nými výherními certifikáty na vskutku 

netradiční a bohudík fiktivní služby. Kdo 
by kupříkladu stál o zpětnou finanční kon-
trolu svého podnikaní za poslední pětilet-
ku :-)?!

Letošní beseda vinařů O víně při víně se 
skvěle vydařila a proto Vás již nyní zveme 
k dalšímu ročníku. Za rok nad skleničkou 
vína zase nashledanou! 

Karolína Bártová

SPOLKY A KONÍČKY

brigádnických hodin, pořádané akce a je- 
jich úspěšnost, podrobně probrali a schvá- 
lili plán akcí na rok 2014. V uplynu- 
lém roce 48 členů Myslivecké jednoty 

Velké Pavlovice odpracovalo 2.047 bri-
gádnických hodin.

V roce 2013 myslivci pořádali tradiční  
a zaběhlé akce, o které je zájem i z ne-
myslivecké veřejnosti. V lednu pořádali 
pod záštitou města Velké Pavlovice ples, 
zjara uklidili okolí myslivny, v červnu 
pořádali pro děti akci Po stopách pytláka 
Floriána a pro střelce střelby na lovec-
kém kole O pohár města Velké Pavlovice 
a v říjnu pak Svatohubertskou mši. 

Stále se snižující stavy drobné zvěře trá-
pí nejen myslivce. Z tohoto důvodu již 
několik let po sobě zrušili téměř všechny 
hony a nyní řeší, jak zvýšit alespoň stavy 
bažantů. Kromě nákupu bažantích sle- 
pic by stavy drobné zvěře (bažantů a zají- 
ců) mohli pomoci zvýšit i drobní země-
dělci a vinaři rozumným používáním 
pesticidů a herbicidů.

Bronislav Procinger

MYSLIVCI HODNOTILI UPLYNULÝ ROK
V neděli 2. března 2014 se konala výroční 
členská schůze Myslivecké jednoty Velké 
Pavlovice. Myslivci především zhodnoti-
li uplynulý rok: množství odpracovaných 

Členové Myslivecké jednoty Velké Pavlovice.

Při příležitosti přátelského setkání 
velkopavlovických a senických seniorů 
veřejně poblahopřál pan starosta 
Ing. Pavel Procházka místním jubilantům.
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Klub důchodců Velké Pavlovice vznikl na 
jaře v roce 2013 a nahradil tím Svaz po-
stižených civilizačními chorobami ve Vel- 
kých Pavlovicích. V současné době má 
klub 89 členů. 

Přestože je rok 2014 teprve na počátku, 
naši senioři nezaháleli, začátkem února se 
postarali o občerstvení pro hráče turnaje 
O pohár Modrých Hor. Koncem února 
odjelo deset našich členů do lázní Luha-
čovice, kde absolvovali týdenní rekondič-
ní pobyt v hotelu Praha. V měsíci březnu 
se senioři aktivně zúčastnili Velkého jar-
ního úklidu města, kdy vyčistili veřejné 
prostranství na ulici Bezručova, na ulici 
Čechova a v prostranství u sýpky. Koncem 
měsíce března jsme uspořádali přátelské 
setkání našich členů a hostů – seniorů ze 
Senice a také zástupců z našich družeb-

Kroužek pro nejmenší děti, který vede 
Mgr. et Bc. Jana Julínková, je vlastně 
malou přípravkou pro vstup do mateřské 
školy. Děti se svými maminkami se pravi-
delně scházejí ke společným pohádkovým 
hrám, písničkám a tanečkům a ve „vyučo-
vacích hodinách“ mají možnost poznat, 
co je to autorita pedagoga, ale také se sa-
mozřejmě mohou těšit ze setkání se svými 
vrstevníky a ve velmi útlém věku navazo-
vat přátelské vztahy.

Na Ekocentru 
Trkmanka ve 
Velkých Pavlo-

vicích se pravi-
delně schází čle-

nové, kluci a holky, 
„Ligy lesní moud-

rosti kmene VLKŮ“. Čím se zabývají  
a co podnikali během zimních měsíců? Za-
čtěte se a dozvíte se spousty zajímavostí. 
Navštívit můžete i webové stránky kmene  
na adrese www.kmenvlku.estranky.cz. 

VLCI o své činnosti
Zimní období jsme začali velkým pišk-
vorkovým turnajem. V přírodovědné části 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ VELKÉ PAVLOVICE

I NEJMENŠÍ DĚTI SE SCHÁZEJÍ V KROUŽKU

CO DĚLAJÍ VLCI V ZIMĚ?

ních klubů z Lednice - Bulhar a Dolních 
Dunajovic. Začátkem měsíce dubna se 
mladší členové našeho klubu zúčastnili  
i akce Jarní Šlapka 2014. 

Do konce pololetí tohoto roku plánujeme 
ještě dne 30. dubna 2014 zájezd do Věžek, 
kde navštívíme zahrádkářskou výstavu, 
naši členové se mohou zúčastnit i jedno-
denního výletu po městě a blízkého okolí, 
které pořádá Město Velké Pavlovice dne 
13. května 2014. Do prázdnin ještě uspo-
řádáme jednodenní zájezd do Lednice  
a Mikulova.

Na závěr bychom chtěli poděkovat Městu 
Velké Pavlovice a sponzorům z Velkých 
Pavlovic za věcné dárky do kola štěstí.

Miluše Otáhalová

Za pár let se v kroužku u tety Jany vystří-
dalo již téměř 50 dětí z Velkých Pavlovic a 
blízkého okolí. Děti navštěvují kroužek od 
4 měsíců přibližně do 2,5 let.

Program hodiny je přizpůsoben vyspě-
losti a věku dětí. Mladší si společně hrají, 
zpívají a plní jednoduché úkoly. Skupinu 
starších dětí jsme zastihli při pohádkové 
hře na Smolíčka a Jeskyňky: „Ťuky, ťuk, 
Smolíčku, otevři nám světničku…“

poznáváme stromy ve Velkých Pavlovi-
cích, toho času zcela bez listů. Z těch listů, 
které najdeme na zemi u kmenů, vyrábíme 
modrotiskové otisky. Pracujeme na herbá-
ři suchých travin. 

A když se venku ochladilo, vyrábíme kr-
mítka pro ptáky. Některá z PET láhví, jiná 
ze sítek naplněných lojem a semínky pro-
sa, slunečnic a různých travin. Taky jsme 
si vyrobili modely foukacích autíček a pak 
s nimi zažili spoustu velkých závodů. 

V tábornické části si pro nás Vlk připravil 
padesát mapových značek. Učíme se je 
poznávat a hlavně si je pamatovat díky vl-

Velkopavlovičtní důchodci nezahálejí, 
vydatně pomohli i s velkým úklidem města.

Děti jsou v kroužku se svými novými malými 
kamarády spokojené a šťastné, vystřídalo 
se jich tu už na pět desítek.

Za maminky a babičky Milena Karberová

kově verzi hry Člověče nezlob se. Zaujaly 
nás přednášky o tom jak zacházet s ma-
pou a busolou, o vybavení na výpravách  
v zimních měsících. Taky jsme se dozvě-
děli, jak má vypadat kvalitní dobře udr-
žovaný nůž, jak s ním zacházet a jak jej 
používat. 

Jednu celou schůzku jsme věnovali šifrám 
a šifrování. Šijeme kožené obaly na své de-
níky. Tím jsme se naučili zacházet s jehlou 
na kůži a šídlem, takže teď si někteří z nás 
šijí z kůže vlastní peněženky a pouzdra na 
nože.

VLCI o výstavách 
na ekocentru
Na Ekocentru Trkmanka jsme se zúčast-
nili i dvou zajímavých výstav. Napřed, 
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ještě v prosinci, pěkné výstavy na téma 
Vánoce. Bezvadně ozdobené stromečky  
s různými typy ozdob se líbily, ale lep-
ší byla štědrovečerní tabule a popis co 
všechno na ni patří a co na ní naopak naše 
prababičky rozhodně neměly.

V únoru zase byla bezvadná výstava o spi-
sovateli Ondřeji Sekorovi, autorovi knížek 
o Ferdovi Mravencovi a zároveň velkém 
přírodovědci. Na výstavě jsme obdivovali 
nejen obrázky a modely. Třeba vývoj žáby. 
Ale viděli jsme i několik živých exponátů. 
Třeba víc než metr dlouhého hada.

VLCI o zimním táboření
Nové znalosti z tábornictví jsme si hned 
vyzkoušeli na jednom výletu a taky na 
zimním táboření na kmenovém tábořišti  
u Boskovic. Kdo si myslí, že se v lednu 
nedá spát v lese, dost se plete. Na louce 
během hodiny stály čtyři indiánské stany 
týpí a v nich si v teple u ohňů tábořilo tři-
cet odvážlivců z řad Vlků z Velkých Pav-
lovic a Brna a taky našich dlouholetých 
kamarádů ze Zeměpisné společnosti PCV  

Hustopečský Country bál, toť pojem! 
Vyhlášený, hojně navštěvovaný, pro-
slulý výbornou zábavou a bez výjimky 
skvělou náladou. Ten poslední se konal 
18. ledna 2014, v řadách tanečníků  
a vystupujících nechyběli ani velkopav-
lovičtí. 

Pódium ovládli svým strhujícím vystou-
pením členové country skupiny Colorado, 
kteří jsou na hustopečských akcích pravi-
delnými a velmi oblíbenými protagonisty. 
V rytmu nejen jejich písní přijeli na coun-
try bál zatančit i naši tanečníci Přátelé 
country.

NAŠI COUNTRYSTÉ ROZJELI HUSTOPEČSKÝ COUNTRY BÁL

z Brna. V nedaleké obci Okrouhlá pak ješ-
tě pohostinství v teple místního kulturní-
ho domu využily další tři desítky zálesáků. 

Na programu táboření bylo nejen sháně-
ní dřeva a přikládání do ohně, ale hlavně 
spousta her a sportů jako třeba talířovky, 
fotbálku, shini, lakrosu a dalších her. Uči-
li jsme se indiánské písničky, rozdělávání 
ohně křesadlem i pečení ryby v popelu. 

VLCI o sněhovém výletu 
vlakem i pěšky
Na konci ledna jsme podnikli ještě jeden 
výlet. Vlakem jsme jeli do Kobylí a odtud 
jsme na mírném poprašku sněhu podnik-
li pěkný výlet po zelené turistické značce 
přes bořetickou Kraví horu do Velkých 
Pavlovic. 

Cestou jsme pozorovali stopy zvěře v čer-
stvém sněhu. V kravihorských sklepech se 
na chvilku podívali na kopání sklepa i na 
stavbu kvelbu. V poledne nás už v Pavlo-
vicích čekal, co by odměna za podaný vý-
kon, velký hrnec zelňačky.

VLCI o zimním sněmu kmene
Po vydatném obědě jsme se přesunuli do 
ulice V Údolí, kde jsme v lisovně  jedno-
ho starobylého sklepa zasedli k Zimnímu 
sněmu kmene Vlků. Sešlo se nás tady letos 
třiatřicet.

Na sněmu si někteří Vlci přiznali Orlí pera 
za činy, které vykonali během podzimu  
a zimy. Byl udělen jeden lesní titul. A do 
řad kmene byli přijati dva pavlovčáci Vik-
tor Bednařík a Matyáš Fůkal. Sněm byl ale 

Večer se jim podařilo roz-
proudit na jedničku a i díky  
všem velkopavlovickým pras- 
kal taneční sál společenského 
domu Městského kulturní-
ho střediska v Hustopečích 
doslova ve švech. Atmosfé-
ra divokého západu odtud 
přímo sálala, což určitě po- 
těšilo nejen návštěvníky bálu, 
ale především jeho pořadate- 
le místního občanského sdru- 
žení Spolek všehoschopní.

Karolína Bártová

hlavně o tom, co všechno podnikneme na 
jaře a v létě a také o tom kdy proběhne let-
ní táboření. 

Už XXV. Letní expedice Vlků se uskuteč-
ní od 19. července do 3. srpna 2014. Zú-
častnit se jí bude moct každý aktivní člen 
kmene, který chodí na schůzky a zúčastní 
se do prázdnin alespoň jedné výpravy.

Tady to máte. Ani v zimně se nenudíme,  
i když vždycky už netrpělivě vyhlížíme jaro!

Bc. Jara VLK Suský

Naše skvělé „vlčí“ zimní táboření 
v divočině nedaleko Boskovic.

Zimní sněm kmene Vlků za účasti rodů 
Jelení hora (JH), Severní Georgie (SG), 
Brod (B) a Červenočerní (ČČ). Nepřítomni 
byli zástupci Vlků z Ostrůvku (O).

Ten kdo si zamiloval opojnou chuť amerického 
divokého západu nesmí chybět na proslulém 
Hustopečském country bále! Nechybí ani velkopavlovičtí
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MÁ PRVNÍ FOTKA? TÁTOVY NOHY, PROZRADILA PILAROVÁ 

Presúzní sbor je nepostradatelným 
a oblíbeným protagonistou místního 
Velkopavlovického vinobraní.

NAPSALI O NÁS… 
ANEB O VELKÝCH PAVLOVICÍCH V MÉDIÍCH

ném „preshauzu“ vinného sklepa, tedy  
v lisovně. „Ve sklepě už nezkoušíme, zázemí 
máme na městském úřadě. I když víno na 
zkouškách nezakazuji, moc se tam neobje-
vuje. Na popíjení není čas,“ zasmál se muž. 

Členové sboru jsou podle Kosíka větši- 
nou ostřílení muzikanští harcovníci. I pro-
to spolu nacvičují spíše náročnější sklad-
by než lidové písně. „Za sebou máme 
například vánoční mši Misa brevis nebo 
zajímavou úpravu lidové písně Čačina, 
čačina, rozepsanou Ondřejem Halmou do 
osmihlasu. Obecně zpívají mužácké sbory 
v okolí většinou dvojhlasně. Tyto vícehlasé 
úpravy už jsou trochu náročnější,“ vysvětlil 
vystudovaný dirigent a folklorista.

Také několik dalších velkopavlovických 
mužáků má za sebou zkušenosti s lido-
vou hudbou. „Hráli třeba v dechové hud-
bě Starohorka. Dobré je, že umí číst noty  
a mohou si i něco přehrát. O to je s nimi lep-
ší a příjemnější spolupráce,“ ocenil Kosík, 
který by v souboru rád uvítal i další nové 
zpěváky.

Presúzní sbor je možné slyšet nejen na 
folklorních a vinařských akcích v regionu 
Modré Hory. „Snažíme se zpívat na před-
hodových večerech, účinkovali jsme na do-
mácím vinobraní a při dalších pódiových 
vystoupeních. Nebojíme se vystoupit ani  
v kostele,“ zmínil vedoucí sboru.

Přehlídka sborů
Nyní již velkopavlovičtí zpěváci pomalu 
vyhlížejí květnovou Přehlídku mužác-
kých sborů z Modrých Hor v Němčičkách. 
Při této akci na pódiu nebude chybět ani 
Svodničan z Bořetic, Mužáci z Němčiček, 
Mužáci z Kobylí a Mužáci z Vrbice.

A filozofie Velkopavlovických? „Pro nás je 
podstatné předávat to nejlepší, co ve zpě-
vácích je, přenášet tuto energii dál a s dě-
dictvím lidové písně zacházet novým, živým 
tvůrčím způsobem. Zkrátka staré dobré 
víno v nových nádobách,“ uzavřel poeticky 
Kosík.

Autor: Přemysl Spěvák, Břeclavský deník

STARÉ DOBRÉ VÍNO V NOVÝCH NÁDOBÁCH

          Břeclavský deník, 18. 2. 2014

Presúzní sbor z Velkých Pavlovic zpívá li-
dové písně i netradičním způsobem. Mu-
žáci mají za sebou společné vystoupení  
s bratry Ebenovými nebo hudebníkem To-
mášem Kočkou, začátkem letošního roku 
si zazpívali dokonce i s Evou Pilarovou na 
vernisáži jejích fotografií na velkopavlo-
vickém Ekocentru Trkmanka. Jak vidno, 
třináct členů Presúzního sboru se výzev 
nebojí.

Muži napříč generacemi, z nichž nejmlad-
šímu je devatenáct let, zkoušejí poctivě 
každý týden pod vedením Jana Kosíka. 
Mužácký sbor se transformoval z dlouho-
leté pěvecké spolupráce jeho členů s umě-
leckým vedoucím Romanem Veverkou. 

„Původně to nebyl pravý mužácký sbor, 
jaké známe z okolí. Nacvičoval spíše ví-
cehlasné skladby, úpravy těch moderních  
a podobně. Postupem času se začal více 
věnovat i lidové písni. Nyní se snažíme mít  
v repertoáru folklorní i nefolklorní skladby. 
Kromě známých lidovek je to dalších asi 
padesát písní,“ představil sbor Kosík, kte-
rý je jeho vedoucím asi tři roky.

Čačina v osmihlasu
Název „presúzní“ si mužáci osvojili kvůli 
tomu, že se původně scházeli v takzva-

          Břeclavský deník, 1. 3. 2014

Jako by se vrátily domů. Dvě úspěšné ženy 
s kořeny na Břeclavsku představily v břez-
nu letošního roku své fotografické kousky 
ve velkopavlovickém Ekocentru Trkman-
ka. Svou padesátou výstavu fotoobrazů 
tam v poslední únorový den zahájila zpě-
vačka Eva Pilarová. A teprve čtvrtou její 
sestřenice Helena Štefanová.

„Od malinka mě fotografování zajímalo. 
První pokus bylo focení tatínka, ale když 
jsme nechali film vyvolat, byly na snímku 

Slavné fotografky Helena Štefanová a zpěvačka Eva Pilarová mají kořeny 
u sousedů na Vrbici, stále rády na své dětství na Moravě vzpomínají.
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jen nohy,“ vzpomíná s úsměvem Eva Pila-
rová, která v srpnu oslaví pětasedmdesáté 
narozeniny. Opravdu důsledněji začala 
fotit před třiceti lety. A od té doby, co si 
koupila digitální fotoaparát, experimen-
tuje i s úpravou fotek na počítači.

„Fotím padesát let. Začínala jsem jako 
dokumentaristka. Fotila jsem reportáže, 
hony, rybáře, myslivce i svatby. A teď? Už 
si dělám jen to, co se mi líbí,“ říká druhá  
z autorek Helena Štefanová.

U DÁLNICE SE STŘÍLELO. POLICISTA ZNEŠKODNIL ZATOULANÉHO BÝKA

KONTURY PLNILY SÁL. LETOS ZJARA TO ROZJELY ZNOVU

Obě mají kladný vztah k jižní Moravě. 
Jejich mámy pochází z Vrbice a obě dvě 
v této oblasti trávily volné chvíle. Vzpo-
mínají na svou stařenku, ale i na to, kde v 
minulosti na Vrbici jaká budova stála.

„Dětství jsem z části prožila na Vrbici a v 
Morkůvkách. Bylo to za války a všechno si 
to pamatuju, to byly ty horší časy. Vystřída-
ly je ale vzpomínky na hody, kačenu a štěs-
tíčko koupené u kolotočů,“ tvrdí trojnásob-
ná držitelka Zlatého slavíka.

v půl jedenácté dopoledne. Hlídky začaly 
ihned monitorovat okolí,“ sdělila břeclav-
ská policejní mluvčí.

Zvíře urazilo asi dvoukilometrovou vzdá-
lenost od družstva a dostalo se až k dálnici 
D2. Tam mohlo ohrozit projíždějící řidiče. 
Po jedenácté hodině hlídka zvíře objevila.

„Aby policisté zabránili vběhnutí na dálni-
ci, kde by mohlo dojít k vážnému ohrožení 
řidičů, použili k zneškodnění nebezpečné-

Návrat s posilami
V sestavě se prostřídalo kolem deseti čle-
nů. Bylo to dané tím, že jedni na vojnu 
teprve odcházeli, zatímco druzí se z ní 
vraceli. 

„Na sobotní vzpomínkové vystoupení ve 
Velkých Pavlovicích jsme si přizvali mla-
dé posily. Vokalistky Barboru Grůzovou  
a Stanislavu Bílkovou, klávesistu a kytaris-
tu Honzu Míchala a původního bubeníka 
nahradí syn kapelníka Martin Buchta,“ 
vyjmenoval zpěvák.

Minimálně sedm let společně nevystupo-
vali. Takže před koncertem už pár měsíců 
pravidelně dvakrát až třikrát týdně pocti-
vě cvičili. V sobotu od sedmi hodin večer 
ve velkopavlovické sokolovně po jejich 
boku vystoupili také hosté. Kapely Aliens, 
Dalen a Never Jam. 

Svého času zpívali osmdesát procent tex-
tů anglicky a dvacet česky. To se však nelí-
bilo tehdejším členům StB.

Na Vrbici a po okolí se čas od času zaje-
dou podívat spolu. „Slovácku jsem vděčná 
za to, že jsem se tu naučila spoustu lido-
vých písniček,“ dodává Pilarová, která své 
snímky vystavovala už i v Moskvě a Chi-
cagu.

Autor: 
Tereza Hunkařová, 

Břeclavský deník

ho zvířete služební střelnou zbraň. Polici-
sta několika výstřely býka usmrtil,“ potvr-
dila Haraštová.

V danou chvíli to podle ní byla jediná mož-
nost, jak odvrátit nebezpečí. Při zásahu 
nedošlo k žádnému ohrožení osob.

Autor: Přemysl Spěvák, 
Břeclavský deník

„Dva za mnou přijeli a vyptávali se na to. 
Pak se mě jeden z nich zeptal, co znamená 
slovo kontury. Odpověděl jsem mu, že se to 
objevuje v umění a znamená to obrysy. A on 
mi na to řekl, že jestli nejsem nějakej moc 
chytrej,“ smál se Otáhal.

Převážná většina členů absolvovala hu-
dební školu a kromě hudby převzaté dělali 
i skladby své. Mají asi kolem pěti rocko-
vých skladeb.

„Svou hudbu jsme museli skládat i proto, 
že tehdy byly kvalifikační přehrávky. Na 
těch musela kapela dosáhnout určité úrov-
ně, aby pak mohla hrát na veřejnosti,“ vy-
světlil muzikant.

V době největší slávy na jejich koncerty 
běžně chodilo kolem pěti set lidí. „Jednou 
jsme hráli dokonce před sedmi stovkami. 
To se s těmi dnešními koncerty srovnat 
opravdu nedá,“ tvrdil zpěvák. 

Džíny, nebo tesilky
Jednou tak koncertovali na Hodonínsku. 
Už když vystupovali z autobusu a spolu  

          Břeclavský deník, 18. 3. 2014

Jako na Divokém západě. U dálnice D2 se 
v úterý dne 15. dubna dopoledne střílelo. 
Policista se zbraní v ruce stanul proti 350 
kilogramů vážícímu býkovi. Podle poli-
cejní mluvčí Kamily Haraštové jej musel 
strážce pořádku několika výstřely usmrtit, 
hrozilo totiž, že zvíře vběhne na dálnici.

„Býk utekl ze Zemědělského družstva Vel-
ké Pavlovice. Oznámení o tom jsme přijali 

          Břeclavský deník, 29. 3. 2014
 
Velkopavlovická sestava se proslavila hard- 
rockovou hudbou. A po sedmi letech 
uskutečnila velký comeback mezi domácí 
fanoušky. V roce 1971 se ve Velkých Pav-
lovicích dala dohromady parta nadšenců, 
které spojovalo zalíbení v hardrockové 
hudbě. Členové kapely navrhovali název  
a zvítězily právě Kontury. V sobotu 29. břez-
na 2014 opět zahráli ve Velkopavlovické 
sokolovně...

„Hrávali jsme převážně na Brněnsku, 
Břeclavsku, ale i na Hodonínsku a Zno-
jemsku. Stabilní zkušebnu jsme neměli, 
takže jsme je různě střídali. Lidem v okolí 
ten hluk totiž vadil,“ zavzpomínal zpěvák 
Martin Otáhal.

Jako jedna z mála kapel lidem živě zpro-
středkovávali hudbu, která byla jinak ne-
dostupná nebo jen na magnetofonových 
páskách, a to značně poškozených. Hráli 
písně kapel jako Led Zeppelin, Black Sa-
bbath, Deep Purple nebo Uriah Heep.  
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RÁDI HRAJEME DO ŽIVÉHO OBECENSTVA

GULÁŠ NA OLIVÁCH? DELIKATESA

na Jarní Šlapce – akci, která ve Velkých 
Pavlovicích zahajuje turistickou sezónu.

„Scházíme se ke zkouškám každou středu. 
Kromě léta, kdy jezdíme po koncertech. To 
máme aparaturu naloženou na vozíku a 
vytahujeme ji až na akcích. Sestavit ji totiž 
trvá tak hodinu,“ říkal zakládající člen ka-
pely Josef Veverka. 

Colorado se vyvinulo ze skupiny Seniors 
club, Z původních členů zůstal jen kapel-
ník Veverka jeho kamarád Ivan Podešva.

jmenuje Václavková úspěchy a doplňuje, 
že mají zkušenosti i s gulášem na olivách. 
„To byla taková specialita a delikatesa,“ 
tvrdí žena. 

Zazářit v domácích podmínkách ale do-
sud nemohli. Ve městě proto uspořádají 
vůbec první Gulášfest. V kalendáři jej mají 
na desátého května.

„Loni jsme oslavili dvacet let, ale jinak hra-
jeme déle. U mě to začalo už před vojnou, 
když jsem byl ve Zlíně na stavební průmy-
slovce, tehdy ještě s Wabi Daňkem,“ za-
vzpomínal čtyřiašedesátiletý Veverka.

Ne jako dechovka

Proč vlastně název Colorado? Hledat spo-
jitost s něčím konkrétním je zbytečné. Za-
kladatelům se to slovo prostě líbilo. „Dří-
ve jsme taky ještě měli rodinnou kapelu,  
s manželkou a dvěma dcerami. Ty už jsou 
dávno dospělé a hrají s námi v Coloradu. 
Celkem máme šest členů,“ prohlásil mu-

„Uděláme ho společně s Ekocentrem Trk- 
manka na jeho dvoře. Chceme soutěžící  
z velkopavlovických spolků. Ale už se nám 
přihlásili třeba z Velkých Bílovic, Mikulo-
va a Předklášteří,“ prozradila starostka 
Sokola. 

          Břeclavský deník, 8. 4. 2014

Velkopavlovická country kapela Colorado 
odmítá pravidelné vystupování. Nebavilo 
by nás to, vysvětluje kapelník…

Ta otázka je prostá. Co je největší úspěch 
velkopavlovické kapely Colorado? Od-
pověď je ještě jednodušší. Dlouhodobě 
stejná sestava bez ponorkové nemocí. 
Podobnou vizitkou se může chlubit pouze 
málokteré seskupení. Naposledy se vytr-
valí hudebníci milující country představili 

          Břeclavský deník, 7. 4. 2014

Mistři kotlíku a vařečky, bratři Sokolové, 
uspokojují chuťové pohárky návštěvníků 
velkopavlovického výletu Jarní Šlapka. 
Daří se jim to vyhlášeným gulášem a vyni-
kající zelňačkou.

„Vařili jsme doma už den dopředu. Na sto 
porcí zelňačky jsme potřebovali sedm kilo 
zelí, dvě kila klobásků a taky uzeného. Stej-
né množství jsme dělali i guláše a tam došlo 
dvanáct kilo vepřového,“ vypráví starosta 
velkopavlovických sokolů Jana Václavková.

Účastníci Jarní Šlapky končí sobotní pro-
cházku na rybářské baště. Tam je čeká po-
sezení s občerstvením a domácí kapelou 
Colorado. Děti si kromě toho užívají zá-
bavné úkoly a soutěže. „Je krátce po poled-
ni a už nám zbývá jen deset porcí zelňačky 
a dvě porce guláše. Což je dobře,“ usmívá 
se náčelnice sokola a nabízí kolemjdou-
cím ještě koláčky.

Bratři Sokolové, jak se velkopavlovické-
mu spolku říká, jsou proslulí svým gulá-
šem i za hranicemi Břeclavska. 

„Vloni v létě jsme v Doubravicích vyhráli 
první místo od odborné poroty za vepřový 
guláš na meruňkách. Na podzim v Před-
klášteří jsme byli první u odborné i veřejné 
poroty s vepřovým gulášem na švestkách,“ 

s bedňáky neboli pomocníky nosili apara-
turu, přišel za nimi pořadatel.

„Všichni jsme byli v džínách a on na nás 
hleděl, že nejsme oblečení v tesilkách. Sa- 

mozřejmě, že nikdo nic na převlečení ne-
měl. Nás členy kapely nakonec nechali 
hrát, jinak bychom koncert zrušili. Ale bed-
ňáci a další fanoušci v džínách museli do 
sálu naskákat otevřeným oknem ze zácho-

du,“ kroutil při vzpomínce hlavou Otáhal.

Autor: Tereza Hunkařová, 
Břeclavský deník

Soutěžící se chopí vařeček od devíti hodin 
ráno a kolem půl dvanácté zasytí gulášem 
první návštěvníky. „U nás ho vaří a vydává 
kolem čtyř až šesti lidí. Na klasickém kotli 
to trvá tři hodiny,“ říká Václavková.

Pořadatelé počítají s celkem deseti kotli. 
Gulášoví fajnšmekři a zdatní jedlíci se tak 
mají na co těšit. „Dáme vstupné pro dospě-

lé a všem soutěžícím tak zaplatíme suroviny 
na guláš. Chceme, aby přišly celé rodiny, 
takže děti budou mít vstup zdarma. Chystá-
me také soutěže a další překvapení,“ zve žena. 

Autor: Tereza Hunkařová, Břeclavský deník

Gulášový stánek Sokolů vždy voní už na dálku... 
jen se sliny sbíhají. Jaká tajná receptura se skrývá pod pokličkou tentokrát?
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zikant. Písně se snaží pravidelně obmě-
ňovat a zpívají je pouze v češtině. Chtějí, 
aby jim lidé rozuměli. A vybírají zásadně 
rytmické písničky. „Country jsou písničky, 
které mají děj. Ne jako dechovka, kde se 
zpívá jen o frajárečkách, šohajích, zahrá-
dečkách a podobně. A právě proto jsem si 
dal za úkol, že najdu opravdovou country 
píseň a složím na ni ze srandy text dechov-
kový,“ říkal Veverka s úsměvem.

Když slyší melodické tóny, napadne ho, že 
by je mohli hrát a napíše k nim text. S po-

dobným nápadem přichází i jeho dcery. 
„Někdy to jde jednoduše. Dělal jsem ale  
i jednu mexickou píseň a k té mi psaní textu 
trvali tři měsíce. Pak jsem s radostí všechny 
obvolával, že už mám hotovo a můžeme ji 
začít zkoušet,“ vyprávěl kapelník hrající 
na banjo.

Colorado objíždí průměrně třináct kon-
certů za rok. Stěžejními akcemi jsou Šik-
lův mlýn, Jarní Šlapka ve Velkých Pavlovi-
cích, Dřevíkov nebo Burčákové slavnosti 
v Hustopečích.

„Tam na nás jezdí autobus až z Aše nebo 
skupina fanoušků z Frýdku-Místku. Je tam 
malé pódium a lidé jsou blízko nás. Je to 
hrozně příjemné. Líbí se nám spontánnost, 
rádi hrajeme do živého obecenstva. Ale ne-
chceme hrávat pravidelně každou sobotu, 
to by nás pak nebavilo. Takhle je to pro nás 
vždy příjemná záležitost,“ objasnil vedou-
cí kapely.

Dokud udrží banjo

V zimě si je občas chodí poslechnout do 
zkušebny domácí nadšenci. „Mám rád 
kontakt a vztahy s lidmi. V pauzách si cho-
dím sednout mezi ty, co aspoň trochu znám 
a povídám si s nimi,“ povídá nejstarší člen 
kapely. 

Věk členů Colorada se pohybuje od osma-
dvaceti do čtyřiašedesáti let. Hudebníci 
zpívají a hrají ve stylovém oblečení ně-
která vystoupení sami provázejí vtipnými 
příběhy a scénkami. „Kapela by měla mít 
image, to si jako architekt opravdu hlídám 
a nikdo mi odporuje. A dokud v rukách udr-
žím banjo, budu hrát,“ dodal Veverka. 

Autor: Teraza Hunkařová, 
Břeclavský deník

Jarní Šlapka bez Colorada? Nemyslitelné!

V AZYLU JAKO DOMA. VELKÉ PAVLOVICE ROZDRTILY POSLEDNÍHO

gratulace velkopavlovický trenér Stani-
slav Hříba.

A zaslouženě. „Domácí“ byli od počátku 
lepším týmem, posledním Miloticím toho 
na mokrém trávníku moc nedovolili. Už 
od prvních minut převzali otěže hry a brzy 
se dostavila první branka. Po čtvrthodině 
hry přišel dlouhý roh Jilky na vzdálenější 
tyč, kde čekal připravený Vašek a skluzem 
uklidil míč do sítě.

Poté se ke slovu dostali i hosté, jednou už 
Chromka překonali, ovšem toho na bran-
kové čáře zastoupil Sýkora a odkopl míč 
do bezpečí. Ještě jednou velkopavlovic-
kému brankáři mokrý míč vyskočil z ru-
kavic, tentokrát ale skončil na tyči. To na 
druhé straně šlo vše přesně jako hodinky. 
Záblacký vybojoval na pravé straně zdán-
livě ztracený míč, zatáhl ho až k brankové 
čáře a centrem přesně našel Císaře. Tomu 
stačilo trefit prázdnou branku.

A ofenzivní manévry Slavoje pokračovaly. 
Po půlhodině hry se jemně vložil do střely 
Šabata a Velké Pavlovice vedly už 3:0. Ten 
samý hráč pak se Záblackým běželi sami 
na milotického brankáře, vzal zakončení 
na sebe, ale střílel mimo. Nakonec se však 
velkopavlovický kanonýr radoval z druhé 
branky, v poslední minutě první půle totiž 
skóroval hlavou nechytatelně k tyči.

Byl to po nepříliš ideálním podzimu celé-
ho Slavoje jeho pátý zásah v sezoně. „Prv-
ní poločas byl z naší strany excelentní, ale 
je logické, že za stavu 4:0 už do toho kluci 
nejdou naplno. Nechci ale říct, že by to za-
končení podcenili. Prostě jen byli v moc vel-
kém klidu. Kdybychom proměnili alespoň 
některé tutové šance, mohl zápas skončit 
osm nebo devět nula. To by bylo sice super 
pro diváky, ale pro nás jsou to pořád stejné 
tři body, jako když vyhrajeme 4:0,“ usmíval 
se Hříba.

          Břeclavský deník, 7. 4. 2014
 
Fotbalisté Velkých Pavlovic odehrají celé 
letošní jaro v I.A třídě na venkovních hři-
štích. Jejich domácí stadion totiž prochází 
rekonstrukcí zavlažování a roste na něm 
nově položený pažit. A tak své „domácí“ 
zápasy hrají v nedalekých Velkých Bílo-
vicích. Tamní hřiště pokřtili nejlépe, jak 
mohli. Vysokým vítězstvím nad poslední-
mi Miloticemi.

Na to zadělali svěřenci Stanislav Hříby 
čtyřmi brankami už v prvním poločase a 
posunuli se ještě blíž klidnému středu ta-
bulky. „To, že odehrajeme všechna utkání 
na cizích hřištích, v našem případě nehraje 
roli. My jsme byli po podzimu v tak špatné 
situaci, že potřebujeme každý bod, chceme 
hrát aktivně a bojovat. A to se nám na jaře 
zatím daří. Navázali jsme na výhru z Bučo-
vic. V tomto zápase kluci zúročili přesně to, 
co natrénovali v zimní přípravě,“ přijímal 
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Jak naznačil, převaha jeho týmu trvala. 
Jak územní, tak střelecká. Ale ani z osmi 
rohů a dalších přímých kopů už brankáře 
Milotic nepřekonali a mezi diváky to jen 
hučelo zklamáním.

Aktivní Záblacký ještě dvakrát ztroskotal 
na gólmanovi hostí, Šabata snad třikrát 
odmítl oslavit hattrick, a z branky se ne-
mohl radovat ani Vašek, hlavičkující těs-
ně vedle. A protože hosté ve druhé půli 
Chromka v bráně pořádně ani neohrozili, 
skončil zápas pro Milotice „milostivým“ 
výsledkem 0:4.

„Všechno podstatné se odehrálo v prvním 
poločase. Z výkonu i výsledku jsem zkla-
maný. Domácí byl herně lepší, nicméně  
k jednoznačnému vítězství jsme jim pomo- 
hli svým nedůrazem a laxností sami. Hlav-
ně v první půli jsme hráli moc naivně. Ve 

druhé půli nás ještě několikrát podržel 
brankář Nedědický,“ uvedl kouč Milotic 
Milan Bidmon.

Toho mrzely především neproměněné šan- 
ce v první půli. „Za stavu 0:2 jsme se začali 
nadechovat, ale místo toho, abychom dali 
kontaktní gól a chytili se, jsme obdrželi tře-
tí branku a úplně jsme se položili,“ pravil 
na závěr zklamaný Bidmon.

VELKÉ PAVLOVICE – MILOTICE 4:0 
(4:0)
Branky: 14. Vašek, 27. Císař, 32. Šabata, 
45. Šabata
Střely na bránu: 16:5 (v poločase 9:3)
Rohy: 15:2 (7:1)
ŽK: 1–1
Diváků: 135
Sestava Velkých Pavlovic: Chromek – 
Kolman (72. Nesvadba), Měřínský (K), 

Jilka, Vašek – Kerel (82. Pilarčík O.), 
Císař, Sýkora, Stehlík (80. Havlík) – 
Záblacký, Šabata

Autor: Martin Daneš, Břeclavský deník

VELKOPAVLOVIČTÍ DALI NA RÁDOBY 
DOMÁCÍM VELKOBÍLOVSKÉM PAŽITU 
DO HRY VŠE, VYPLATILO SE.

DROBOTINKA SE ROZTOČILA VE VÍRU 
KARNEVALOVÉHO VESELÍ

Ve školce byl velký bál, 
děti měly karneval, 
naše milé maminky ušily 
jim sukýnky…

Nejen sukýnky pro princezny, tanečnice  
a víly. O zajímavé masky nebyla nouze! Na 
tanečním parketu v hale naší mateřinky 
rejdili supermani, kovbojové, rytíři, upíři, 
král, robot, kostlivec, policista i důstojný 
pan Krakonoš. Také naše paní učitelky, 
dokonce ani paní uklizečky, nezůstaly se 
svojí tvůrčí a taneční fantazií pozadu.

A jaký by to byl bál bez tance a soutěží? 
Tančilo se v párech i v kroužku, nechyběla 
jízda na lopatě, skákání na míčích či chů-
ze na chůdách. První březnové úterý v naší 
školičce bylo plné radosti, pohody a ru-
chu. Došlo i na sladkou odměnu a potlesk.

Po dobrém obědě, zcela znaveni, šuply 
děti do svých postýlek. A o čem se mno-
hým zdálo? Třeba o tom jak prožily hezké 
karnevalové dopoledne. 

Kolektiv paní učitelek 
MŠ Velké Pavlovice

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY…

Karneval, jeden z nejveselejších a nejbarevnějších dnů v roce naší mateřinky.
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Nejen v Soči, ale i v naší mateřské ško- 
le proběhla zimní olympiáda. Samot-
né olympiádě u nás předcházelo se-
známení se slavnostním způsobem 
zahájení zimních olympijských her,  
s olympijskými symboly, se sportovní-
mi disciplínami a také hlavně s našimi 
sportovci, kteří nás skvěle reprezen-
tovali. Společně jsme se radovali ze 
všech získaných českých olympijských 
medailí. 

Celé toto dění nás naladilo do vlast-
ních soutěží v krasobruslení, v lyžo-
vání, v biatlonu, ve snowboardingu  
a v ledním hokeji. Vše hodnotila „od- 
borná dětská porota“. V závěru týdne 
bylo slavnostní vyhlášení výsledků a pře- 
dání medailí. 

Cílem našich ZOH nebylo jen sporto-
vání, ale také správné sportovní chová-
ní. Hry jsme zakončili hymnou a poz- 
dravem „Sportu zdar!“

Kolektiv učitelek Mateřské školy 
Velké Pavlovice

Nad krásnou knížkou Ladislava Špačka 
„Dědečku, povídej!“ se v posledním úno-
rovém týdnu sešly v knihovně děti z Ma-
teřské školy Velké Pavlovice s knihovnicí 
Danou Růžičkovou. Jak už jméno autora 
napovídá, knížka se věnuje základům eti-
kety pro děti od tří let. Chvilka věnovaná 
školčátkům se mohla zaměřit jenom na 
malinkou část toho, co knížka obsahuje.

Ale krásné bylo, že připravenou skládač-
ku nakonec zvládly všechny, i ty nejmlad-
ší děti. S knihovnicí si nejdřív povídaly  
o tom, kde všude ráno pozdravíme svou 
rodinu, své učitele, kamarády a ostatní 
dospělé. A potom společně krásně „pro-
střely“ pro slavnostní oběd.

MATEŘINKA ŽILA 
ZIMNÍ OLYMPIÁDOU, 
NAPLNO A „NA ŽIVO“

VÍLA JARNĚNKA PŘINESLA JARO 
I DO NAŠÍ MATEŘINKY

UMÍME POZDRAVIT A PROSTŘÍT STŮL

Jak začalo jaro v naší mateřské škole? No 
přece jarním úklidem! I my jsme se zapo-
jili do akce „Uklidíme svoje město“. Děti 
vyhrabaly trávník před školkou a uklidily 
na zahradě všechno, co do přírody nepatří.

A co dál? Všechny třídy se zapojily do pro-
jektu „Probouzíme vílu Jarněnku“. Víla 
vyprávěla dětem o prvních jarních kytič-
kách, které jsme pozorovali v zahrádkách, 

I těm úplně nejmenším dětem se podaři-
lo vytvořit úhledné červeno-bílé variace 
z připraveného obědového servisu (pro 
tuto příležitost prozatím jen „cvičného“ 
plastového), příborů a ubrousků. Možná, 
že hned o nadcházejícím víkendu mamin-
ce doma ukázaly, co jim o prostírání stolu 
vyprávěli v knihovně a jistě také ve školce. 
Za skvěle splněný úkol byly děti odměně-
ny aspoň malou sladkostí a ovocným ná-
pojem pro zahnání žízně.

Setkání s dětmi je v každodenní činnosti 
knihovny vždycky velkým potěšením a vel- 
kou radostí. Nezbývá, než doufat, že je to 
stejné i pro děti a jejich učitelky.

Mgr. Dana Růžičková

naučili jsme se jejich názvy spojené s říka-
dly a písničkami. Některé rostliny, přírod-
niny a broučky zkoumáme v pozorovacích 
koutcích lupami a mikroskopem. Aby byla 
zima opravdu pryč, vynesli jsme „More-
nu“ z chleba, aby také něco zbylo pro vod-
ní živočichy.

A co ještě? No přece k jaru patří mlá-
ďátka! Seznamujeme se s nimi nejen ve 

Děti ze školky už umí krásně prostřít stůl k obědu. Naučila je to paní knihovnice, 
za pomoci mistra etikety pana Špačka. 

Naši „borci“ na stupních vítězů :-)!
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Deváťáci, žáci ZŠ Velké Pavlovice, se ut- 
kali v BLUDIŠTI s nadsázkou jako Jih 
proti Severu. Ve dnech 10. a 11. března 
2014 soutěžilo družstvo naší školy v pořa-
du Bludiště České televize Ostrava a celé 
jejich účinkování se neslo v duchu výše 
zmíněné nadsázky.

Tento soutěžní pořad je důvěrně znám již 
dlouhá léta a žáci naší školy si připsali již 
čtvrtou účast. Mimo jiné i výborný mo-
derátor Roman Pastorek si velmi dobře 
pamatuje naši hlavní organizátorku – ma-
nažerku Lenku Bukovskou. Právě ta ne-

KDO NEZABLOUDÍ V BLUDIŠTI ANEB SOUBOJ JIHU PROTI SEVERU 

Už jste si někdy, stejně jako děti z naší mateřinky, pohladili nebo dokonce pochovali kůzlátko? 

Náš super tým Bobule ve složení Veronika, 
Radim, Olda a Jirka včetně pedagogického 
doprovodu…

školce, ale především přímým pozorová-
ním. Malí králíčci se narodili u Buchtů, 
u Komosných zase ptáčci ve voliérách  
i slepičky a kachničky. U Válků velká vzác-
nost! Krásná, skotačivá kůzlátka. To bylo 
radosti. U Kostrhunů nás čekají selátka 
a kuřátka. V rybářské baště se dozvíme  
o životě ryb a dění kolem rybníka. Už se 
těšíme!

A je to všechno? Kdepak! Ještě jsou tu 
Velikonoce. Základem poznávání v ma-
teřské škole je prožitkové učení. Proto 
jsme nasadili a obilí, pozorovali klíčení  
a růst semen, rozvíjení listů na větvičkách 
v teple třídy. Vše poznané jsme využili ve 
výtvarných a pracovních dílničkách. Pek-
lo se, malovala se vajíčka, vyráběli zajíčci, 
slepičky i kuřátka. Stříhání, kreslení, lepe-
ní a malování barvičkami nebralo konce. 

A takto jsme přivítali jaro! Zkrátka má-
-me rádi přírodu a svět kolem nás a envi-
ronmentální výchova nám není cizí.

Kolektiv pedagogů MŠ Velké Pavlovice

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY…

ponechala v přípravě nic náhodě a připra-
vovala s obrovským přesvědčením naše 
družstvo na vítězství.

Naše družstvo vedla kapitánka Veronika 
Kotlánová, kterou doplňovali Olda Vy-
mazal, Jirka Buchta a Radim Průdek  
a s předstihem můžu prozradit, že díky 
jejich vystupování a soutěžení zanechali 
nejen v nás, ale i u štábu a pracovníků te-
levize výborný pozitivní dojem.

K samotné soutěži 
– den první…
Prvním protivníkem bylo družstvo ze Sta- 
rého Jičína (severní Morava), které zvítězilo 
v předcházejících dvou dílech a s obrov-
ským sebevědomím se ucházelo o zlatého 
Bludišťáka.

Na soupeřícím družstvu byla evidentní 
především psychická převaha a znalost 
prostředí, zatímco naši se nesměle roz-
koukávali. Při plnění jednotlivých úkolů 
se k naší radosti začalo ukazovat určité 
podcenění našeho družstva ze strany sou-
peřů a úžasné výkony každého z jednotliv-
ců vyústili v naše vedení 30:20 před závě-

rečnou tajenkou, která je hodnocena 15-ti 
Bludišťáky a tím pádem měla rozhodnout 
o vítězi.

Rázem byla psychická převaha na straně 
našeho týmu, protože měl více nápověd  
a mohl taktizovat. Celkový počet nápověd 
nakonec i přes malou nervozitu rozhodl. 
Když z úst naší výborné kapitánky slyšel 
moderátor správnou odpověď, i v jeho 
očích byla určitá radost, že nováčkovské 
družstvo s přesvědčivým skóre porazilo 
sebevědomé favority.

Propukla nepopsatelná euforie nejen v tý- 
mu, ale i v hledišti. Na tým čekal ale ještě 
balancovník a jeho přesvědčivé zvládnutí 
byla už jen pověstná třešnička na dortu za 
výkon, kterým kapitánka táhla svůj tým  
k velké pochvale nejen od moderátora ale 
i protivníků.
Odměnou byl stříbrný Bludišťák!

Postup do dalšího kola 
– den druhý…
Následující den byl našemu družstvu sou-
peř z Bystřice u Třince (severní Morava), 
který na nás působil přesně stejným ner-
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vózním a rozpačitým dojmem, jaký jsme 
zažívali včera my na vlastní kůži. Role se 
přesně obrátily. Na našem týmu bylo pa-
trné velké sebevědomí a uvolněnost, které 
umocňoval i sám moderátor a neskrýval 
sympatie k favorizovanému, tentokrát na-
šemu týmu. 

Soutěžení pro nás nezačalo vůbec dobře  
a poznamenala jej první otázka z vědomost-

ního kvízu: „Víte, co je to v divadelním 
dramatu katastrofa?“ My už to víme… 
I přes malé prvotní zaváhání se náš tým 
dostal zpět do pohody a procházel všemi 
disciplínami (tentokrát i tou učitelskou) 
úspěšně a před závěrečnou tajenkou měl 
výborné skóre a náskok pěti Bludišťáků 
33:28. 

Rozhodnout tedy musela opět tajenka  
a zde jsme přišli o výhodu počtu nápověd, 
protože velmi dobré soutěžení soupeřící-
ho týmu vyneslo dostatečný počet bodů 
k tomu, aby si jednu chybějící nápovědu 
mohl dokoupit. Začalo to pravé a již zmí-
něné drama.

Konečně se týmu podařilo zúročit psy-
chickou výhodu a taktické pokyny, ale bo-
hužel to o malý kousek nevyšlo, protože 
štěstíčko v podobě správně zodpovězené 
otázky se tentokráte přiklonilo k soupe-
řům. 

Účinkování našeho týmu sice neskončilo 
katastrofou, nýbrž malým zklamáním, 
které ale brzy vystřídal velmi dobrý pocit 
z celého účinkování a vynikající reprezen-
tace naší školy.

Při závěrečném sloganu: „Kdo nezablou-
dí  v Bludišti, ten se i ve Velkých Pavlovi-
cích neztratí!“ došlo i na slzičky a dojetí 
a pro vás, kdo zde stále hledáte správnou 
odpověď na otázku, „Co je to katastrofa  
v divadelním dramatu?“ odpovídám: „Zá-
věr představení!“

Tímto také skončilo pověstné soupeření 
Jihu proti Severu…

Pořady se budou vysílat 17. a 24. května 
2014, tak si s námi můžete užít fantastic-
kou atmosféru a krásné výkony našeho 
družstva.

Mgr. Jaroslav Hicl

…a jejich věrní a oddaní fanoušci :-)

Zlaté recitátorky, 
Markétka a Sárinka.

Žákyně ZŠ Velké Pavlovice Markéta No-
váková a Sarah Horáková se zúčastnily 
dne 1. dubna 2014 recitační soutěže pod 
názvem „Aprílové básnění“, kterou po-
řádala ZŠ Klobouky u Brna.

Soutěžní klání se uskutečnilo v prosto-
rách školní družiny. Soutěžily děti ze ZŠ 
Boleradice, Brumovice, Klobouky u Brna, 
Krumvíř a Velké Pavlovice. Soutěžilo se  
v I. a II. kategorii, celkem 16 žáků.

Po slavnostním zahájení a představení 
poroty, která se skládala z vyučujících, 
přišlo na řadu recitování. Děti recitovaly 

DVĚ ZLATA ZE SOUTĚŽE APRÍLOVÉ BÁSNĚNÍ
velmi pěkně a porota to ne-
měla při rozhodování vůbec 
snadné.

A jak to všechno dopadlo? 
Pro naši školu výborně. Obě 
děvčata předvedla vynikající 
výkon a obsadila první místa 
ve svých kategoriích. Kromě 
pěkných zážitků si dívky od-
vezly diplomy a věcné odměny.

Oběma žákyním patří poděkování za skvě- 
lou reprezentaci naší školy.

PhDr. Jitka Martincová

V tomto školním roce probíhá na naší ZŠ 
projekt ve spolupráci s Akademií věd ČR 
„Historie velkopavlovických vinohra-
dů“. Práce žáků jsou zaměřeny na sběr po- 
místních jmen ve velkopavlovickém regi-
onu. Výsledné práce svědčí o dobré spolu-
práci mezi vyučujícími, žáky a rodiči, kteří 
dětem při zpracování pomáhali.

Žáci za přispění svých rodičů, prarodičů, 
někdy i celé rodiny zpracovali téma náš vi-
nohrad, ve kterém se zaměřili nejenom na 
polohu, historii a obdělávání vinohradu, 
ale především na sběr a analýzu pomíst-
ních jmen jednotlivých vinařských tratí.

PROJEKT „HISTORIE VELKOPAVLOVICKÝCH VINOHRADŮ“
Tento výzkumný úkol bude zakončen pro-
jektovým dnem, kde budou žáci jednotli-
vé názvy tratí zaznačovat do mapy. Děti 
při práci ve skupinkách vytvoří slovníček 
pomístních jmen týkajících se velkopavlo-
vického regionu a místního nářečí.

Do celoročního projektu se zapojilo 36 
žáků ze 3., 4. a 5. ročníků ZŠ. S jednotli-
vými pracemi žáků se můžete seznámit na 
webových stránkách školy 
www. zs-velke.pavlovice.cz.

Kolektiv vyučujících 
1. st. ZŠ Velké Pavlovice
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Dopravní výchovu naše ZŠ Velké Pavlovice 
zařazuje do výuky již spoustu let. Zvýšení 
gramotnosti dětí v oblasti osvojení si pravi-
del bezpečného a ohleduplného chování v 
provozu považujeme za jeden z důležitých 
prvků vzdělávání.

Výuka na 1. i 2. stupni ZŠ se zabývá nejen 
bezpečností v silničním provozu, ale i bez-
pečným používáním internetu. Rychlý roz-

Již druhým rokem na naší základní škole 
skládají žáci 9. ročníků tzv. absolventskou 
zkoušku. Letošní absolventské zkoušky 
se konají v termínu 26. 5. – 29. 5. 2014. 
Zkoušky jsou povinné.

Víte kam „chodí“ vaše dítě na internetu? 

ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY, LETOS UŽ POČTVRTÉ

BEZPEČNOST DĚTÍ NEJEN NA INTERNETU

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY 9. ROČNÍKŮ

Štěstí přeje připraveným, proto hurá 
do „Školičky“!

Žáci 2. a 3. ročníků Základní školy ve 
Velkých Pavlovicích zahájili výuku pla-
vání v Plavecké škole v Hustopečích.

Děti byly rozděleny do čtyř družstev po-
dle aktuálních plaveckých schopností. 
Pod vedením zkušených instruktorů si 
zdokonalují jednotlivé plavecké styly.

Ti nejlepší plavci se koncem školní-
ho roku zúčastní plaveckých závodů 
v Hustopečích. Při reprezentaci naší 
školy jim přejeme mnoho úspěchů.

Mgr. Darina Zborovská, 
Mgr. Eva Drienková

Když umíš plavat, pak je voda skvělý kamarád!

MALÍ ŠKOLÁCI 
SE S VODOU 
KAMARÁDÍ

voj informačních technologií přináší nové 
možnosti získávání informací a zábavy. 
Na internet se děti mohou přihlásit kdyko-
li, ale v každém okamžiku může být nejen 
výborným společníkem, ale i nebezpečným 
protivníkem.

O pravidlech chování si s žáky na prvním 
stupni povídala mluvčí břeclavské policie 
por. Mgr. Kamila Haraštová, s žáky druhé-
ho stupně besedoval a diskutoval pan Petr 
Hasil.

Srozumitelnou formou seznámili děti, jak 
se pohybovat na sociálních sítích, jak se 
bránit možnému napadení jiným uživate-
lem (kyberšikana). Oba policisté žákům 
také zdůraznili, na co si mají dávat přede-
vším pozor a komu se mohou svěřit, disku-
tovali o návyku na internetové hry i o agre-
sivních hrách.

Paní Haraštové i panu Hasilovi děkujeme 
za skvěle připravené a přínosné přednášky, 
díky kterým si žáci odnesli spoustu nových 
a důležitých poznatků.

Mgr. Jitka Šaňková, 
Mgr. Eva Drienková

Každý žák 9. ročníku vykoná písemnou  
a ústní zkoušku z českého jazyka a litera-
tury povinně, druhý předmět si zvolí mezi 
matematikou (písemně) a anglickým ja-
zykem (ústně) a třetí předmět si žák volí 

Před vstupem do základní školy by mělo 
být dítě pro školu zralé a připravené tak, 
aby bez velkých potíží zvládlo její nároky  
a zátěž. Posouzení školní zralosti může být 
někdy obtížné. Pro vaše děti bude vstup 
do první třídy úspěšný a snadnější, pokud 
bude připraveno. Rodiče by této přípravě 
měli věnovat velkou pozornost. Proto naše 
škola nabízí již čtvrtým rokem rodičům pří-
pravný kurz „ZŠ ŠKOLIČKA“.

V letošním školním roce kurz probíhal kaž- 
dé úterý odpoledne od 4. do 25. března. 
Děti byly rozděleny do dvou skupin. Ro-
dič, který dítě doprovází, je jeho oporou  
a pomocníkem. Naší snahou je, aby rodiče 
pomáhali, opravovali špatné držení tužky  

a aby děti pracovaly podle slovních pokynů 
učitelky.

Rodiče se účastní činností a získávají tak 
náměty pro práci se svými dětmi. Názorně 
vidí, jak s dítětem rozvíjet hrubou i jemnou 
motoriku, orientaci v prostoru, zrakové  
a sluchové vnímání a další potřebné schop-
nosti a dovednosti. Děti se učí samostatně 
pracovat, soustředit se, dokončit úkol a ro-
diče je v dané aktivitě podporují.

Na závěr celého kurzu děti dostaly odměnu 
a velikou jedničku.

Mgr. Jitka Řádková
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z nabízených předmětů – dějepis, fyzika, 
chemie, přírodopis, zeměpis (ústní zkouška).

Zkoušky se konají před dvou až tříčlennou 
komisí. Po vykonání zkoušky je žák infor-
mován předsedou komise o výsledku. Na 
konci školního roku obdrží žáci 9. tříd 
společně s vysvědčením „Certifikát o vy-
konání absolventské zkoušky“.

Žáci během měsíce října obdrželi seznam 
okruhů, které jsou součástí zkoušky. V rám- 
ci konzultačních hodin každé pondělí 
od 14:00 do 15:00 hod. mají možnost se  
s jednotlivými vyučujícími individuálně 
připravovat nebo se dohodnout na jiném 
termínu konzultace.V průběhu přípravy 
a při absolvování samotné zkoušky si žáci 
ověří své schopnosti, také si procvičí zá-

kladní učivo, které by si měli osvojit v době 
školní docházky na II. stupni základní 
školy. Osvojené vědomosti, znalosti a do-
vednosti posílí jejich sebevědomí a budou 
jim k užitku při dalším studiu na středních 
školách a v učebních oborech.

Mgr. Jitka Šaňková

Dne 19. 3. 2014 proběhla na naší základ- 
ní škole společná soutěž žáků z 5. a 8. tří- 
dy, kteří se učí německý jazyk. Soutěž 
navazovala na předchozí Den otevře-
ných dveří, který byl pořádán na téma 
„Gastronomie ve výuce aneb škola plná 
chutí“.

Úkolem každé třídy bylo připravit si slovní 
zásobu týkající se potravin a pokrmů. Cí-
lem soutěže bylo porovnat znalosti žáků v 
této oblasti a procvičit konverzaci na toto 
téma. Přestože byly konverzační doved-

nosti žáků osmé třídy z pochopitelných 
důvodů na lepší úrovni, předběhli páťáci 
v úvodní části soutěže osmáky ve slovním 
testu o jeden bodík.

Ve druhé části soutěže připravili starší 
žáci miniobchod s různými druhy zboží, 
ve kterém mladší nakupovali a hovořili na 
téma nákup a prodej. I když se děti velmi 
dobře připravily, znaly spoustu slovíček, 
uvědomily si až při této praktické činnos-
ti, že není vždy snadné pohotově reagovat 
v cizím jazyce tak, aby jim druhá strana 
rozuměla.

SUPERMARKET ANEB „PÁŤÁCI NAKUPOVALI U OSMÁKŮ“

Tuto radost nejde páťákům nevěřit. A důvod? Němčina!

Celé setkání se neslo v příjemné atmosféře 
a mnohé situace s sebou přinesly i mnoho 
legrace. Na chvíli jsme tak zapomněli, že 
nejsme ve školní třídě, ale v opravdovém 
obchodě. Obzvláště menší děti dokázaly 
při získávání bodů (v našem případě bon-
bonů) v soutěži projevit svou radost výs-
káním a skandováním.

Jeví se nám jako velmi vhodné začít s dru- 
hým cizím jazykem už na 1. stupni ZŠ, 
protože čím jsou děti menší, tím jsou 
tvárnější, vnímavější a dokážou se daleko 
snáze zapálit pro věc. Naši páťáci se učí 
němčinu od 4. třídy. V tomto počátečním 
stadiu nejde o biflování a psaní testů. Úko-
lem je to, aby se dítě seznámilo s jazykem, 
aby si ho „osahalo a naposlouchalo“. Tak-
že proč s němčinou dále nepokračovat?

V 7. ročníku, kdy se stává němčina dru-
hým povinným jazykem, budou mít tyto 
děti velkou výhodu, už to pro ně nebude 
nic nového. Přestože světu v dnešní době 
vládne angličtina a domluvíte se jí téměř 
všude, němčinu oproti tomu vnímá větši-
na lidí jako tvrdý jazyk, který je v dnešní 
době „out“. Omyl. Měli bychom si uvě-
domit, že znalost němčiny je obzvlášť pro 
nás Čechy nezbytná.

A proč je její znalost tak důležitá? Může 
nás posunout dál v kariéře i osobním živo-
tě. Velmi důležitým důvodem jsou ekono-
mické vztahy mezi Českem, Německem 
a Rakouskem. V České republice sídlí 
spousta německých a rakouských firem 
a jejich manažeři samozřejmě u svých za-
městnanců preferují znalost německého 
jazyka. Německo i Rakousko jsou naše 
sousední země, se kterými máme společ-
nou historii a kulturu. Němčina je tedy 
jednoznačně pro každého žáka „eso“ v ru- 
kávu. 

Mgr. Miroslava Fišerová
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Konec školního roku 2013/2014 je téměř 
na dosah a s ním jako obvykle přichází úkol 
krátce zhodnotit celoroční činnost školní 
družiny při ZŠ Velké Pavlovice a taktéž 
představit několik akcí, které ve zbývají-
cích dvou měsících ještě proběhnou.

V letošním školním roce byl zájem o škol-
ní družinu při ZŠ Velké Pavlovice velký. 
Přihlásilo se celkem 67 dětí z prvních až 
pátých tříd. Vedle pavlovických k nám do-
cházela řada dětí dojíždějících z okolních 
vesnic.

Začátkem měsíce března obdrželi rodiče 
dětí, které navštěvují družinu, dotazní-
ky týkající se hodnocení školní družiny.  
V jednotlivých bodech dotazníku vyjadřo- 
vali svoji míru spokojenosti s činností a pro- 
vozem ŠD a se spoluprácí s vychovatelka-
mi. Z vyhodnocení odevzdaných dotazní-
ků vyplynulo, že dětem i rodičům školní 
družina vyhovuje, že je pro ně bezpečným 
zázemím, různorodé aktivity a činnosti se 
dětem líbí a jsou ve školní družině spoko-
jené.

Aktivity, které se během roku ve školní 
družině odehrávají, pravidelně vkládáme 
formou článků a fotek na webové stránky 
školy a města.

Z činností, které nás v družině čekají po zby-
lé dva měsíce do zahájení letních prázdnin 

a na které se mohou družinkové děti těšit, 
jmenujme např. čarodějnický rej, oslavu 
svátku Dne dětí nebo velmi oblíbenou akci 
„spaní ve školní družině“. Ta se jistě stane 
pěkným zakončením uplynulých deseti 
měsíců školy.

Jsme rádi, že je o školní družinu takový 
zájem a doufáme, že ji i v příštím školním 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINKY ANEB JAKÝ BYL TENTO ŠKOLNÍ ROK?

roce bude navštěvovat minimálně stejně 
takový počet dětí, jaký jsme měli letos.

Mgr. Lenka Tesařová & Naďa Slámová, 
vychovatelky školní družiny 

ZŠ Velké Pavlovice

V naší dužince není nikdy nuda! Ku příkladu na jaře jsme si vyrobili tyto 
veselé velikonoční slepičky.

„Z rozhodnutí poroty postupuje do se-
mifinále ankety Zlatý Ámos pan učitel 
Stanislav Rubáš!“

…asi byste rádi věděli, co předcházelo té-
hle úžasné větě, a tak to raději vezmu pěk-
ně popořádku.

Je pondělí 10. února 2014, deset hodin 
dopoledne. Zastupitelský sál Krajského 
úřadu v Brně se, dnes výjimečně, plní uči-
teli a jejich žáky. Ti všichni budou bojovat 
o přízeň poroty, která vybere jen nejlepší 
z nich. Mezi třinácti nominovanými uči-
teli je i Stanislav Rubáš z Gymnázia Velké 
Pavlovice.

Jako čtvrtí v pořadí máme šanci doká-
zat porotcům, že náš pan učitel je opravdu 

„ŽIVOT JE CESTA SLOŽITÁ, ALE PO JEHO BOKU SE SNAZŠÍ ZDÁ“
ANEB JAK OCENIT SKVĚLÉ UČITELE

Z GYMNÁZIA…
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tím nejlepším. Trochu nesměle, ale přeci 
jen s úsměvem na rtech, přicházíme před 
ty, kdo rozhodnou o našem osudu. Celá 
místnost se noří do děje příběhu o chudob- 
ném řeckém otrokovi a bozích, jež z něho 
vytvoří skvělého učitele. Obhajobu jsme 
tedy zvládli na jedničku a následný roz-
hovor s porotou je jen krátký. Při našem 
odchodu někteří z porotců spokojeně po-
kyvují hlavami.

Jsou dvě hodiny odpoledne a všichni už 
ukázali to nejlepší, co mohli. Předseda po-
roty všechny opět zve do zastupitelského 
sálu na vyhlášení výsledků. Každý z pří-

tomných učitelů je tím nejoblíbenějším, 
ale pravidla hovoří jasně - postoupit ne-
mohou všichni.

Do semifinále vybrali porotci už dva učite-
le a my napětím skoro nedýcháme. O vte-
řinu později se z našich míst ozývá hlasitý 
potlesk - Stanislav Rubáš je  třetím z nich. 
Nervozita a napětí střídá nadšení a radost. 
Zaplavuje nás vlna štěstí, protože před ne-
malou konkurencí a přísnou porotou jsme 
dokázali obhájit toho, kdo si to podle na-
šeho názoru skutečně zaslouží.

Zlatá korunka krajského Ámose sice ne-
skončila na hlavě našeho pana učitele, ale 

tahle drobnost pro nás vůbec není podstat- 
ná. Vědomí, že vás má někdo rád a chce to 
dokázat světu, hřeje víc, než studený kov. 
Jistě to ví i Stanislav Rubáš, protože ono-
ho pondělního odpoledne zářil náš pan 
učitel víc, než nejčistší zlato.

Bylo nám ctí obhajovat tak skvělého uči-
tele i člověka, jakým Stanislav Rubáš bez 
pochyby je. Za to, co pro všechny dělá, je 
to jen drobnost.

Viola Krausová, Kamila Šošovičková, 
Lubomír Krůza a Lucie Robošová 

První účast a hned postup do celostátního 
kola – takto by se ve stručnosti dal shrnout 
fantastický úspěch trojčlenného družstva, 
které soutěžilo v Dějepisné soutěži gym-
názií.

Studenti Gymnázia Velké Pavlovice Ra-
dek Hrábek, Vlastimil Jurečka a Petr 
Machač prokázali nejen rozsáhlé vědo-
mosti v letošním tématu, jímž bylo období 
první a druhé československé republiky, 
ale také týmového ducha! Z 22 škol Ji-
homoravského kraje, které se do soutěže 
přihlásily, mohly do celostátního kola po-
stoupit jen čtyři.

Je symbolické, že místem klání byla býva-
lá studovna Masarykovy univerzity, dnes 

V letošním školním roce 2013/2014 pořá-
dalo Gymnázium ve Velkých Pavlovicích 
již 63. ročník okresního kola matematické 
olympiády. Ve všech kategoriích (Z6 - Z9) 
soutěžili nejen žáci základních škol, ale  
i gymnázií. Okresního kola se zúčastnilo 
celkem 12 základních škol a 5 gymnázií. 

Úspěšných řešitelů bylo 19. Za úspěšného 
řešitele se považuje každý soutěžící, kte-
rý dosáhne aspoň 12 bodů z 24 možných  
v kategorii Z9, v kategoriích Z6 – Z8 je to 
9 bodů z 18 možných. 

Okresní kolo 9. ročníků se konalo 22. led-
na 2014. Okresní kolo 6., 7. a 8. ročníků 
se konalo opět na našem gymnáziu, a to  
9. dubna 2014. 

PŘIPRAVIL JSEM SE, PŘIŠEL JSEM, POSTOUPIL! DO CELOSTÁTNÍHO KOLA!

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

jedna ze zasedacích místností Krajského 
úřadu. Studenty přivítali zástupci Kraj-
ského úřadu i brněnského magistrátu. 

Celostátní kolo proběhne v Chebu 20. lis- 
topadu 2014. Gymnázium Velké Pavlo-
vice na této prestižní soutěži bude ale re-
prezentovat pozměněné družstvo. Dva ze 
soutěžících, Radek a Vlastimil, budou tou 
dobou už studenty vysokých škol. Věřím 
ale tomu, že nový tým na úspěchy svých 
kolegů dokáže spolehlivě navázat.

Studentům ke skvělému úspěchu velmi 
blahopřejeme! 

Mgr. Pavla Míchalová

Celkem se okresního kola matematické 
olympiády zúčastnilo 71 žáků.

Matematikou více či méně nadaní žáci si 
tak mohli vyzkoušet, jak vlastně na tom  

Zlatý soutěžní tým velkopavlovického 
gymnázia. Tito hoši mají historii v malíčku.

s touto královnou věd opravdu jsou.
Pro ty, kteří by si chtěli své znalosti porov-
nat s žáky 9. ročníků, uvádíme následující 
úlohu:
(výsledek: celkem 13 možností)  

Jana měla za domácí úkol vypočítat součin dvou šestimístných čísel. 
Při přepisování z tabule vynechala u jednoho čísla jednu číslici, a tak 
místo šestimístného čísla napsala pouze 85522. Když byla doma, 
zjistila svůj omyl. Pamatovala si však, že číslo, které špatně opsala, 
bylo dělitelné třemi. Rozhodla se, že se pokusí určit, jaké mohlo být 
původní číslo. Určete, kolik takových šestimístných čísel existuje.

Mgr. Michal Rilák, předseda OK MO
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V pátek 21. března 2014 jsme se dostali 
na jeviště do divadla v Boleradicích. Ale 
tentokrát ne jako diváci, ale jako herci. 
Divadelní soubor Škrpálek při Gymnáziu 
Velké Pavlovice si zahrál na místních di-
vadelních prknech. Vystoupili jsme s na- 
ší oblíbenou Kyticí od Jiřího Suchého  
v rámci divadelní dílny, která pod vedením 
tamního divadla probíhala. 

I přes zmatky před vystoupením jsme to 
zvládli a sklidili tak zasloužený potlesk. 
Naším výkonem jsme si vysloužili dobrou 

Divadelní soubor velkopavlovického gym- 
názia, který nese jméno Škrpálek, opět 
pobavil diváky, když v úterý  4. února 2014 
vystoupil před žáky místní základní školy 
a gymnázia s reprízou Kytice od Jiřího Su-
chého.

Hned ve třech představeních tak před ku-
lisami Petra Horáčka opět ožily Erbenovy 
balady Polednice a Zlatý kolovrat, samo-
zřejmě přetavené recesistickým přístu-
pem J. Suchého a proložené původními 
písničkami F. Havlíka.

Mladí herci se ve svých rolích již „zabydle-
li“ a našli si prostor pro improvizaci a kon-
takt s diváky. Časté salvy smíchu dávaly 
tušit, že herci a hudebníci připravili divá-

ŠKRPÁLEK S KYTICÍ NA PRKNECH, CO ZNAMENAJÍ SVĚT

DIVADELNÍCI Z GYMNÁZIA OPĚT POBAVILI

večeři a následné pochvaly nejen od dětí, 
které se dílny účastnily, ale také od herců 
z divadla. Byli jsme nadšení. Náš krásný 
výlet jsme zakončili veselým zpíváním. 

Tento den se dal jen a jen užít. Po pravdě? 
My jsme si ho užili moc! Doufám, že se 
tam zase někdy vrátíme. Byl to neskuteč-
ný zážitek!

Veronika Listová, studentka kvinty 
Gymnázia Velké Pavlovice

kům pěkný zážitek. 
Za to byli odměněni 
zaslouženým potles-
kem a v posledním  
představení sklidili 
dokonce ovace vesto-
je.

Mgr. Petr Kadlec, 
vedoucí divadelního 

souboru Škrpálek 
při Gymnáziu Velké 

Pavlovice

Zástupkyně ředitele Gymnázia V. Pavlovice 
Mgr. Renata Bláhová předává ceny 
nejlepším recitátorům.

Studentský herecký ansábl si vyzkoušel 
pravou divadelní atmosféru v nedalekých 
Boleradicích.

Mladí herci souboru 
Škrpálek.

Dne 25. února 2014 se na Městském 
úřadě ve Velkých Pavlovicích konalo 
již 12. oblastní setkání recitátorů sou-
těže Wolkrův Prostějov. Studenti, kteří 
se tohoto zajímavého klání účastnili, 
přijeli ze škol: Gymnázium Hustopeče, 
Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov, 
Městské gymnázium Klobouky u Brna, 
Městská střední odborná škola Klo-
bouky u Brna, Gymnázium Velké Pav-
lovice.

V 1. kategorii vystoupili žáci ve věku  
15-17 let, ve 2. kategorii žáci starší 17 let.  
Ti, co se umístnili na předních místech, 
se měli možnost účastnit krajské přehlídky  
v Brně na konci března. 

„Vše je v poezii dobré, co vychází ze srdce.“ 
(J. V. Sládek)

I. kategorie: 
1. Daniel Mrkvica, Gymnázium Hustopeče
2. Anna Urbánková, 
 Gymnázium Hustopeče
3. Lubomír Krůza, 
 Gymnázium Velké Pavlovice 

II. kategorie:
1. Adéla Malendová, 
 Gymnázium Hustopeče
2. Martin Fiala, 
 Městské gymnázium Klobouky u Brna
3. František Schubert, 
 Městské gymnázium Klobouky u Brna

Mgr. Renata Bláhová, organizace soutěže

WOLKRŮV PROSTĚJOV 2014

«
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Předseda klubu: Hovězák Karel
Sekretář klubu: Čermák František

„A“ mužstvo zahajovalo jarní odvety na 
půdě vedoucího družstva soutěže FC 
Bučovice. Naši hráči potvrdili svou kvali-
tu a přivezli si první důležité jarní body po 
vítězství v poměru 0:2¨po poločase 0:1.  
O obě branky se postaralo duo Jakub Ke-
rel a Mirek Záblacký, kdy první vždy na-
hrával a druhý jmenovaný skóroval.

V prvním „domácím“ zápase na výborně 
připraveném hřišti ve Velkých Bílovicích 
pro změnu přivítal Slavoj poslední muž-
stvo tabulky AGRO Milotice. Velmi dobrá 
návštěva viděla zajímavý útočný fotbal, 
ve kterém dominovali domácí. Postupně 
skórovali v prvním poločase Petr Vašek, 
Jiří Císař a dvakrát Jakub Šabata. Ve dru-
hé půli už byli diváci pouze svědky fes-
tivalu zahozených šancí domácích a tak 
výsledek zápasu 4:0 byl nakonec pro hosty 
celkem milosrdný.

V dalším zápase na velkobílovickém paži-
tu přivítali hráči Slavoje mužstvo TJ Šara-
tice. To se prezentovalo velmi zodpověd-
ným výkonem s důrazem na bránění. Naši 
hráči se dostali do vedení už ve 3. minutě, 
kdy gólman vyrazil střelu Císaře k Jaku-
bovi Šabatovi, který potvrdil své střelecké 
kvality – 1:0. Domácí byli sice aktivnější, 
ale ke klidu stále chyběl pojišťující druhý 
gól. Na ten si diváci museli počkat až do 

druhé půle, v 50. minutě se ve skrumáží  
v šestnáctce prosadil Marek Stehlík a zvý-
šil na konečných 2:0. 

Na velikonoční neděli zajížděl Slavoj k tra- 
dičnímu derby do Bořetic. Tentokrát prů-
měrná návštěva s převahou fanoušků  
V. Pavlovic byla svědkem jednoznačného 
průběhu zápasu, který naši hráči jasně 
ovládli. Ve 12. minutě se z voleje krásně 
trefil Jakub Šabata – 0:1. Suverenitu hostí 
trochu narušila 21. minuta, když nevyda-
řený centr domácího Gremmela skončil za 
pomoci silného větru za zády překvapené-
ho brankáře Chromka – 1:1. Ale hráči Sla-
voje se usadili na polovině domácích a vy-
tvářeli si množství šancí. Už ve 25. minutě 
zaváhali domácí stopeři a Igor Šťavík si 
dal vlastní gól – 1:2. Ještě před poločasem 
se prosadil hlavou Jakub Šabata – 1:3.

V 61. minutě naservíroval Jakub Šabata 
nádherně balón Markovi Stehlíkovi, kte-
rý zvýšil už na 1:4. V 84. minutě se ještě 
prosadil střídající David Havlík – 1:5.  
V poslední minutě se přece jenom podaři-
lo domácím výsledek korigoval Lorencem 
na konečných 2:5.

Po 18 odehraných zápasech je zatím naše 
„áčko“ na 8. místě se ziskem 26 bodů.

František Čermák

FOTBAL – TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
V průběhu zimní přestávky došlo v kádru 
mužů Slavoje k několika změnám. 

Odchody hráčů:
Radim Pěgřim (hostování Tatran Ko-
houtovice), Viktor Pilarčík (hostová-
ní Nikolčice), Roman Halm a David 
Pohl (oba hostování Starovičky), Erik 
Příkazský (ukončení hostování)

Dlouhodobé zranění: Lukáš Zájeda

Příchody hráčů:
Jiří Císař (hostování Zastávka u Brna), 
Michal Sýkora (hostování Novosedly), 
Ondřej Kolman (hostování Hrušovany  
n/Jev.) 

Kádr mužstva TJ Slavoj Velké Pavlovice 
– jaro 2014

Brankáři: Chromek Jakub, Honz Libor
Obránci: Vašek Petr, Nesvadba Tomáš, 
Kolman Ondřej, Jilka Michal, Měřínský 
Tomáš, Pilarčík Ondřej
Záložníci: Havlík David, Sýkora Michal, 
Stehlík Marek, Císař Jiří, Kerel Jakub, Ko-
toun Lukáš
Útočníci: Šabata Jakub, Záblacký Miro-
slav, Sladký Luboš

Realizační tým
Trenér: Hříba Stanislav, 
asistent: Miklík Pavel
Vedoucí mužstva: Nesvadbová Monika
Manažer: Melichar Libor

V neděli 9. března 2014 se v tělocvičně 
velkopavlovické základní školy uskutečnil 
již tradiční Otevřený Halový přebor Mo-
ravského rybářského svazu v rybolovné 
technice. Ve třech terčových disciplínách 
soutěžilo celkem jednapadesát závodníků, 
třiatřicet z ČR a osmnáct ze Slovenska.
V nejsilněji obsazené kategorii Mužů obhá-
jil loňské vítězství součtem 588 bodů člen 
Klubu sportovních rybářství Slavoj Velké 
Pavlovice Ing. Jiří Šula. Za druhým Karo-
lem Michalíkem z Prešova skončil na třetím 
místě další závodník velkopavlovického pr-
voligového týmu Jan Bombera. V Ženách 
zvítězila věkem ještě juniorka Jana Janko-

JEDNAPADESÁT ZÁVODNÍKŮ SOUTĚŽILO V RYBOLOVNÉ TECHNICE
vičová z Bratislavy, před týmovou kolegyní 
Michaelou Némethovou.

V kategorii Juniorů vyhrál Erik Benko z Bra- 
tislavy před kroměřížským Markem Maty-
ášem, domácí Ondra Latýn se umístil na 
pěkném třetím místě. V Žácích zvítězil Oli-
ver Krupka, druhý byl Ján Gaál, oba z Bra-
tislavy, třetí skončil Dušan Kazda z Jihlavy,  
z velkopavlovických závodníků dopadl nej-
lépe Martin Horák na šestém místě.

V kategorii Žákyň brala zlato v konkurenci 
osmi závodnic teprve desetiletá, rychle se 
zlepšující domácí závodnice Julie Šulová. 
Mezi nejmladšími žáky do deseti let zvítězil 

Jan Bombera mladší, hned za ním skončil 
domácí Jirka Šula mladší.
V samostatně hodnocené disciplíně MUL-
TI SKISH zvítězil v pětičlenném finále díky 
rychlejšímu času Jan Bombera před Karo-
lem Michalíkem z Prešova a Miloslavem 
Krejčím z Kroměříže.

Na závěr musím vysoce ohodnotit práci 
všech rozhodčích, jmenovitě Marie Šulové, 
Jiřího Šuly st., Vladimíra Šuly, Oldy Vyma-
zala, Vaška Halma a Kuby Svobody, kteří se 
museli vydržet více jak pět hodin soustředit, 
aby někoho nepoškodili.

Ing. Jiří Šula, ředitel soutěže
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REKLAMA

Mladí badmintonisté SVČ Velké Pavlovi-
ce odehráli další turnaj ze série dětských 
turnajů v badmintonu BABOLAT KIDS 
TOUR 2014. Tyto turnaje jsou pořádány 
pro nejmenší badmintonové adepty v ka-
tegoriích U9, U10 a U11, tedy pro ročníky 
2003 a mladší.

BADMINTONOVÍ BENJAMÍNCI ZMĚŘILI 
SVÉ SÍLY V BŘECLAVI

Čtvrtý ze série turnajů se konal v sobotu 
29. března 2014 ve Sportovní hale TJ Lo-
komotivy Břeclav. Náš tým ve složení 
Anička Drápalová, Eliška Koneč-
ná, Vojta Plšek a Jakub Herzán sice 
na medaile nedosáhli, ale vítězové byli 
samozřejmě všichni zúčastnění, a velko- 

Badmintonový dorost z Velkých Pavlovic –Vojta, Eliška, Anička a Kubík.

pavlovičtí hráči bojovali o každý míč a před- 
váděli skvělé výkony.

V příštích měsících nás čeká další turnaj 
Babolat Kids Tour, tentokrát v Brně, dále 
turnaj v Hustopečích, ale i námi pořádaný 
domácí turnaj ve Velkých Pavlovicích. 

Stránky BABOLAT KIDS TOUR, celkové 
pořadí a spousty fotografií najdete na ad-
rese http://www.babolatkidstour.cz/.

Karel Reichman

•	 Snížení	splátek	stávajících	úvěrů	
	 a	půjček	
•	 Koupě	RD	nebo	bytu	
•	Modernizace	RD	nebo	bytu	
•	 Výstavba	RD	nebo	bytu	
•	 Vypořádání	po	rozvodu	nebo	
	 po	dědictví
Všechny	nabídky	jsou	připravovány	
na	míru	pro	Vás	a	ZDARMA!

Igor Kahánek, tel.: 608 776 618 
www.uver-na-bydleni.cz

Úvěry	na	bydlení	 				Účetnictví	
pro	podnikatele
Ing.	Marie	Machalová

•	 Účetnictví	pro	malé	a	střední	firmy	s.r.o.
•	 Daňová	evidence
•	 Mzdy	vč.	personalistiky
•	 DPH	vč.	všech	hlášení
•	 Silniční	daně	a	jiné	dle	domluvy
•	 Účtování	zahraničních	pokladen,	
	 faktur,	úvěrů,	leasingu	aj.
•	 Poradenství
•	 Jednání	na	úřadech

Kontakt: 777 170 736, 
mail: machalova.ucet@volny.cz
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překlady – tlumočení 
(dle časových možností) 
odborná terminologie-

zemědělství, vinařství, elektro, 
obchod a další 

výuka 
od mírně pokročilých, odborná němčina, 

konverzace (víkendy)

ING. ROMANA PARLÁSKOVÁ, VRBICE
Tel.: 724 125 601

e-mail: parlasek@seznam.cz

N Ě M Č I N A

N Ě M Č I N A

BARVÍK
AUTOOPRAVNA

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

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

•	 nabízí	mechanické,	
	 karosářské	
	 a	lakýrnické	práce
•	 vyřízení	pojistných	
	 událostí

•	ODHADY	NEMOVITOSTÍ
•	STAVBY,	POZEMKY,	TRVALÉ	POROSTY

•	PORADENSTVÍ	PŘI	
PŘEVODECH	NEMOVITOSTÍ
•	PODKLADY	KATASTRU	NEMOVITOSTÍ,	SMLOUVY
•	Výkon	činnosti	Technického	Dozoru	Investora
•	STAVBY	OBYTNÉ,	STAVBY	PRŮMYSLOVÉ,	

INŽENÝRSKÉ	STAVBY

provádí	znalec	-	Ing.	Jaroslav	Benda,	Ph.D.

Velké	Pavlovice,	Tábor	24
Tel.:	519	428	368	Mobil:	777	00	44	53

E-mail:	znalec@jarabenda.cz

Snižme společně náklady 
na energie pro Vaši domácnost

Již 2.kolo e-aukcí
Poskytovatel služby: eCENTRE

Provoz kontaktního místa: 
Městský úřad, Nám.9.května 40

Velké Pavlovice

19. 5. 2014 Zahájení sběru Vašich podkladů 
(kopie stávající smlouvy na dodávku elektřiny/

plynu, kopie vyúčtování elektřiny/plynu) 
a uzavírání smluv na kontaktním místě

20. 6. 2014 Ukončení sběru podkladů

Následně proběhne e-aukce a budeme 
Vás kontaktovat

Ing. Jitka Varmužová, Alena Pilátová
601 550 345, 777 301 246
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Proč nechci euro?
•  přinese zdražení  

a znehodnocení úspor
• s eurem přijmeme i cizí dluhy
•  nepřinese hospodářský růst  

ani vyšší zaměstnanost
•  ztratíme možnost rozhodování  

o naší měnové politice

Co budeme prosazovat:
• snížení cen energií
• omezení byrokracie v EP

váš kandidát č. 7  
za ODS ve volbách 
do Evropského 
parlamentu

Jsme tak silní, 
jak silná je 
naše měna

Ing. Marcel Kollmann

VELKÉ SLEVY JÍZDNÍCH KOL
v nabídce 100 kusů jízdních kol, koloběžek a odrážedel
náhradní díly, doplňky a sluneční brýle

Otevřeno: po - pá  8.00 - 12.00   13.00 - 17.00   sobota: 8:00 - 11:00
Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel.: 519 428 507, www.zaf.cz, velo@zaf.cz
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SMART PŮJČKA
až 50.000,- Kč na 8 až 13 měsíců

hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

tel.:	840	111	177,	737	675	521
www.smartpujcka.cz

Úvěry a hypotéky
•	 Zpracování	úvěrů	a	hypoték
•	 Refinancování	dříve	poskytnutých	
	 nevýhodných	úvěrů
•	 Americké	hypotéky	na	cokoliv
•	 Konsolidace	úvěrů
•	 Zastoupení	ve	více	bankách
•	 Výběr	z	více	variant	
•	 Osobní	přístup

Božena Jungmannová, Zahradní 45, Velké Pavlovice
Kontakt: tel.: 604 266 811, e-mail: b.jungmannova@email.cz
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V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz

* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 3/2014 – 11. června 2014
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 3/2014 – 27. června 2014

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2014
Upozornění - inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém provedení, barevný tisk neprovádíme!

Celá strana - A4 * 2.670,- Kč
1/2 polovina strany - A5 * 1.340,- Kč
1/4 strany - A6 * 730,- Kč 
1/8 strany - A7 * 370,- Kč
Cena inzerce je konečná včetně 21% sazby DPH.

TĚŠÍME SE NA VÁŠ ZÁJEM!

MÁTE ZÁJEM O INZERCI V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ
VELKOPAVLOVICKÉHO ZPRAVODAJE?

NAVŠTIVTE NÁS
Nabízíme zážitkovou exkurzi v našem 
moderním závodě na zpracování čajů 
a koření. 

Naši průvodci vás provedou provoně-
nými sklady i výrobními prostory, kde 
můžete zhlédnout zrození nálevového 
čajového sáčku od výkupu bylinek 
z regionálních ekofarem až po samot-
nou výrobu v čejkovickém provozu.  

EXKURZE 
Skupinky od 10 osob
Kdykoliv po předchozí tel. domluvě.
po–ne 10–15 hod.

Jednotlivci a skupinky do 10 osob
Pouze v tyto vyhrazené termíny:
červenec–srpen: po–pá ve 12 a 14 hod.
květen–prosinec: so 10–14 hod.
svátky: 1. 5., 8. 5., 5. 7., 6. 7., 10–14 hod.
Exkurze začínají vždy v celou hodinu. 

www.sonnentor.cz
 www.facebook.com/SonnentorCejkovice

Bylinkový ráj 
SONNENTOR
Čejkovice u Hodonína

VSTUPNÉ 
Dospělí 40 Kč
Skupiny od 20 osob 30 Kč
Důchodci, studenti a ZTP 30 Kč
Děti a mládež 6–15 let 20 Kč
Děti do 6 let zdarma

FIREMNÍ PRODEJNA 
Nabízí široký sortiment biočajů, 
biokoření a dalších biospecialit. 

otevřeno celoročně: po–pá 8–17 hod.
květen–prosinec: so 10–15 hod.

BYLINKOVÁ ZAHRADA
Uprostřed areálu jsme umístili 
přírodní bylinkovou zahradu svaté 
Hildegardy ve stylu středověkých 
klášterních zahrad. Ve vegetačním 
období si zde můžete vyzkoušet své 
znalosti základních bylinek, které 
znaly již naše babičky.

KONTAKTUJTE NÁS NA 
BylinkovyRaj@sonnentor.cz 
nebo na telefonu 702 056 505

ADRESA
Příhon 943, 
696 15 Čejkovice 

Sluneční 
     máj

1. a 8. května 2014 
     od 10 do 14 hodin
     Exkurze probíhají
           zdarma.


