
Velkopavlovický zpravodaj

      duben 2006

 Pani kmotra, slyšte chásku,
přicházíme na pomlázku,
opentlené žilky máme,
kdo nám nedá uhlídáme!
Pani kmotra,nemeškejte
barevná vajíčka dejte.

(lidová)

Hod boží velikonoční

- tento den byl vítán zvoněním, bubnováním a troubením z kostelní věže (v některých 
krajích tak byli svoláváni velikonoční jezdci na koních)
- pro věřící tento svátek znamenal nepracovat, nechodit na návštěvy ani bohoslužby, 
spíše (v rolnických krajích) obcházet políčka, prohlížet osení apod.
- nepsaným zákazem bylo nezametat, nestlat, nevynášet hnůj z chlévů, nemýt nádobí, 
nešít, nečistit boty - v tento den se lidé postili, nejedli maso, pouze posvěcené pečivo
- svěceny byly nejen pokrmy, ale i pole – kněz pokropil svěcenou vodou obilí, hospo-
dář zastrkoval do země velikonoční křížky ze svěceného dřeva či kočiček
- v tento den byl kladen důraz na soudržnost rodiny – obyčej rovného dělení – rodina 
po návratu z kostela se rozdělila o svěcené vejce
- každý sedlák jí o svátcích se svou čeládkou u čestného stolu

Pondělí velikonoční
- říká se, že chlapci chodí na pomlázku, na pamihodu, po červených vejcích, dynují, 
na mrskut, po šlahačce, po šmigrustě 
- pomlázka je současně zvláštní formou komunikace mezi mužem a ženou, článkem 
v řetězci vzájemné výměny darů a též závazným projevem náklonnosti
- k zapomenuté historii velikonočního koledování patří noční hlučné obchůzky – mas-
kovaná obchůzka plná strašidelného hlučení (tlučení holemi, břinkání řetězy, vřeštění 
z vepřových měchů pro efekt dětského pláče
- na Slovácku zůstala živá tradice nočního zpívání chlapců svobodným děvčatům pod 
okny
- někde se nešlehalo a mládenci chodili večer potají ke svým dívkám pro dárek v šát-
ku (pomlázka milostná) – požádat dívku o pomlázku se místy považovalo za požádá-
ní o ruku 
- dominantním znakem Velikonoc jsou vejce, která jsou odměnou koledníkům, darem 
a předmětem zdobení

VELIKONOCE    

Vážení spoluobčané, 

 dovolte mi, abych Vám popřál 

jménem všech pracovníků města i sám 

za sebe hluboké a krásné prožití svátků 

velikonočních  Ing. Martin Bálka

starosta města 
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Z jednání Rady města Velké Pavlovice
Rada města se sešla od minulého vydání zpravodaje třikrát 

a mimo jiné projednala následující problematiku:

- jednání ve věci pozemkové úpravy v lokalitě Padělky a Ko-
pečky. Pozemková úprava byla zahájena po jednání vlastníků 
pozemků a města, upraveny budou pouze pozemky pro vý-
stavbu RD, tak, aby byla zjednodušena možnost výstavby
- průběh jednání města a  Českých drah ve věci vybudování 
chodníků a přechodu přes koleje v ul. Hodonínská. Pokud 
bude chodník vybudován jako samostatný, musí být samo-
statné i zabezpečovací zařízení–signalizace. Náklady s tím 
spojené činí cca 1 100 tis. Kč. Bylo dohodnuto, že stávající 
přejezd, který bude  letos opraven, bude rozšířen  a chodník 
bude ukončen mimo ochranné pásmo dráhy
- kontrolu odstranění závad z  prověrky BOZP, která se kona-
la v červnu 2005 
- informaci o probíhajících jednáních rekonstrukce základní 
školy – výměna oken, zateplení fasády a stropů, nové ven-
kovní omítky
- spoluúčast města při pořádání fi lmového festivalu „Slovác-
ko ve fi lmu“, účast na Slovakiatour - veletrhu v Bratislavě a  
Společenský ples města
- projektu Gymnázia Velké Pavlovice a Gymnázia Senica 
– „Interreg“, který obsahuje kulturní a sportovní aktivity, 
výtvarné dílny a společenská setkání nejen škol, ale i jiných 
organizací
- žádost společnosti MEX-REAL s.r.o. se sídlem Dřínov 81 
o odpuštění penále  nezaplacené úhrady za dobývací prostor 
u cihelny, které sama nezpůsobila
- dopis VAK Břeclav a.s. o účasti Města Velké Pavlovice 
na výběru banky pro poskytnutí dlouhodobého investičního 
úvěru pro projekt „Břeclavsko“ spolu se smlouvami a  zprávu 
Policie ČR o bezpečnostní situaci ve městě v roce 2005 
- příspěvek Uměleckému sdružení Virtuosi di Mikulov, ve 
kterém působí také pět občanů z Velkých Pavlovic, o fi nanční 
podporu na úhradu nezbytných nákladů spojených s organiza-
cí slavnostního koncertu (26. 2. 2006 v kostele)
- žádost ZO SPCCH o pronájem sálu v sokolovně na pořádání 
májové veselice a konání výroční členské schůze
- umístění novostavby RD Martiny a Michala Grůzových 
- informaci odboru životního prostředí MěÚ Hustopeče 
ohledně výskytu ptačí chřipky v republice – uhynulé ptactvo 
se hlásí v případě uhynutí více jak 5 ks ptactva jednoho druhu 
nalezeného na stejném místě. U vodního ptactva se hlásí kaž-
dý uhynulý kus, hlásí se na OHS Břeclav, Dr. Čambala 
- jednání o spolupráci obcí a měst při realizaci projektu vinař-
ské cykloturistiky. Dne 1. 7. 2006 se bude konat cyklistická 
stezka za vínem, nazvaná „Putování krajem André“. Trasa po-
vede z Hustopečí přes Velké Pavlovice a Bořetice na Vrbici
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 
2005

- vzala na vědomí Věstník vlády pro orgány krajů a orgány 
obcí ročník 4, částku 1, vydaný 15. 2. 2006 a částku 2, vydaný 
10. 3. 2006
- podmínky krátkodobého pronájmu sokolovny pro konání 
kulturních, společenských a jiných akcí - smlouva na krát-
kodobý pronájem sokolovny bude sepsána s každým za 
daných podmínek: 1) při konání akce, kterou bude pořádat 
město, jeho organizační složka nebo příspěvková organizace 
zřízená městem, ZUŠ, Dům dětí a mládeže nebo bude město 
spolupořadatelem, nebude nájem objektu ani spotřeba energií 
fakturována
2) pořádá-li akci nezisková organizace, která má sídlo ve Vel-
kých Pavlovicích, (TJ Slavoj, Myslivecké sdružení, zahrád-
káři, Dámský klub, SPCCH, hasiči, aj. ) bude této organizaci 
fakturována pouze spotřeba energií 
3) pořádá-li akci podnikatel, bude fakturován nájem objektu 
sokolovny včetně spotřeby energií.
 Nájem sokolovny činí 500 Kč/hod. při konání akce, 200 Kč/
hod. při přípravných prací před a po konání akce, nejnižší ná-
jem činí 2000,- Kč
- průběh II.ročníku AGROTEC Wűrth Rally 2006 – závod Mi-
strovství České republiky automobilů ve sprintrally – zkouš-
ka se bude konat 13. – 14. 4. 2006, vlastní závod v sobotu 
15. 4. 2006 
- odsouhlasila spoluúčast u divadelního představení „Na tý 
louce zelený“, s Josefem Zímou, které pořádal Dámský klub 
- fi nanční příspěvek ve výši 5.000,- Domu dětí a mládeže na 
pořádání oblastního kola „Dívka roku 2006“
- vzala na vědomí podmínky pro podávání žádostí o přijetí 
dětí do MŠ, termín podání žádosti je čtvrtek 20. 4. 2006 od 
14.30 – do 16.00 hod.
- projednala návrh p.Zuzany Kosíkové, Pod Břehy 46,Velké 
Pavlovice k umístění zapůjčeného nájezdového radaru u ci-
helny - umístění radaru není výhodné, bude hledán jiný způ-
sob pro řešení bezpečnosti silničního provozu
- projednala zprávu o činnosti městské policie za rok 2005 
- projednala zprávu pana Petra Hasila o činnosti zásahové 
jednotky požárního sboru za rok 2005. Rada města ocenila 
dobrou práci dobrovolných hasičů za rok 2005, jejich profesi-
onalitu při zásazích a i jejich iniciativu při zapojení do života 
města    
- přidělila uvolněný byt na ul.Nádražní 7 po panu Josefu Ma-
zalovi paní Haně Ulicové
- projednala plnění rozpočtu města za I.Q. roku 2006, návrh 
rozpočtového opatření č.2 pro jednání zastupitelstva města
- projednala výsledky jednání se správcem konkursní podstaty 
podniku Agrostav Hustopeče v záležitosti vzájemného uznání 
závazků a pohledávek souvisících s výstavbou ČOV Velké 
Pavlovice

              Jitka Krátká
tajemník MěÚ
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                 Foto: archiv

   Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
Státní občané České republiky jsou dle nařízení vlády č. 612/2004 Sb. povinni provést výměnu občanských průkazů bez 

strojově čitelných údajů, vydaných:

a) do 31. 12. 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. 12. 2006
      Žádost o vydání občanského průkazu je třeba předložit nejpozději do 30. listopadu 2006.
b) do 31. 12. 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. 12. 2007
c) do 31. 12. 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. 12. 2008

Žádost s doklady může občan předložit a nový občanský průkaz může převzít u Městského úřadu ve Velkých Pavlo-
vicích, obecně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu. Občanský průkaz je 
vyhotoven bezplatně do 30 dnů.

Neponechávejte výměnu občanského průkazu na poslední měsíce roku, ale žádejte o výměnu již nyní!!!

Dále upozorňujeme, že občané narození před 1. lednem 1936 nebyli povinnosti výměny občanského průkazu zproštěni 
zcela. Výměna jejich občanských průkazů byla pouze posunuta do 31. 12. 2008!!!

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky se uskuteční 

dne 2. 6. 2006 od 14.00 do 22.00 hodin 

a dne 3. 6. 2006 od 8.00 do 14.00 hodin

Místem konání voleb v okrsku č. I je místnost pro hlasování 
– Městský úřad, Náměstí 9.května 700/40, Velké Pavlovice, 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v uli-
cích: Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, Herbenova, 
Horňanského, Kopečky, Kpt. Jaroše, Lidická, Nad Zahrady, 
Náměstí 9.května, Nová, 
Ořechová, Padělky, Pod 
Břehy, Pod Školou, Rů-
žová, Slepá, Stará, Staro-
horská, Tábor, Trávníky, 
Úvoz, V Údolí, Zelnice

Místem konání voleb 
v okrsku č. II je místnost 
pro hlasování – soko-
lovna, Hlavní 1, Velké 
Pavlovice pro oprávněné 
občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Brněnská, 
Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, Hodonínská, Horní, Nádražní, 
Příční, Sokolská, Střední, Tovární, V Sadech, Vinařská, Za 
Dvorem, Zahradní

Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností do 
30. května 2006.

PARLAMENTNÍ VOLBY 2006               Telegrafi cky
- při hodnocení údržby vozovek v zimním 

období se rada města opakovaně zabývala 
problémem neukázněného stání vozidel na 
komunikacích. Občanům, pokud o to požádají, 
bude umožněno vybudovat si odstavná stání 
na pozemcích města před rodinnými domy tak, 
aby byl usnadněn přístup k údržbě vozovek. 
Město bude rovněž intenzivně budovat nová 
stání dle fi nančních možností

- na 1.července 2006 se připravuje otevření 
nové stezky pro cyklisty a pěší. Stezka bude mít 
označení Krajem André (podle odrůdy André, 
vyšlechtěné ve V.Pavlovicích) povede z Husto-
pečí přes Starovičky, Velké Pavlovice, Bořetice 
až na Vrbici

                 Foto: archiv
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Rodinné pasy – pilotní projekt Jihomoravského kraje

Padělky – šance pro nové bydlení

Zajištění bydlení a vytvoření si svého domova patří k zá-
kladním životním prioritám. Při tomto rozhodnutí si každý 
člověk významným způsobem určuje svou vlastní cestu. Na 
jedné straně samostatnost, pocit svobodného života, na druhé 
straně mnoho práce, starostí a několik let šetření, omezení vý-
dajů na zábavu, kulturu a další vymoženosti současné doby. 
Přesto většina lidí sní o vlastním bydlení a zejména nově 
založené rodiny mají přání většinou bydlet ve svém bytě či 
rodinném domě. O informaci, jak postupuje příprava výstav-
by rodinných domů a bytů ve stavební lokalitě Padělky jsme 
požádali místostarostu města ing.Pavla Procházku.

„Městské zastupitelstvo si uvědomuje důležitost zajištění 
bydlení pro své občany a podpory výstavby bytů a nových 
rodinných domů. Tomuto tématu  je věnována  mimořádná 
pozornost a významné  fi nanční prostředky z rozpočtu města. 
Svědčí o tom i to, že v uplynulých dvou letech bylo do in-
ženýrských sítí pro bytovou výstavbu investováno více než 
15 mil.Kč. Převážná část fi nančních prostředků směřuje na 
vytvoření nových stavebních míst v lokalitě Padělky a Ko-
pečky. Postupně zde vznikne zástavba se 70 novými domy 
s možností umístění až 115 bytových jednotek. V současné 
době jsou kompletní inženýrské sítě připraveny pro napojení 
přibližně 50 % plánovaných staveb, z toho prvních 10 bylo již  
zahájeno a v jarním období budou započaty práce na dalších 
stavbách soukromých rodinných domů.. Rozšíření inženýr-
ských sítí pro zbývající RD by mělo pokračovat v horizontu 
2-3 let.

Zajištěním  inženýrských sítí podpora rozvoje bydlení od 
města ani zdaleka nekončí. Za neméně významnou činnost je 
nutné považovat změnu č.1 regulačního plánu Padělky(RP) 
a pozemkové úpravy v této lokalitě. Změna č.1 RP, která je 
v současné době před závěrečným schválení řeší především 
změny v parcelaci stavebních pozemků, náhrady převažující 
řadové zástavby za možnost výstavby samostatně stojících 
domů a umístění bytových domů. Při zadání změny RP se 
vycházelo z jednání s vlastníky pozemků a budoucích sta-

vebníků, citlivěji se posuzovalo umístění staveb do terénu 
a optimálního využití jejich polohy vůči oslunění. 

Pozemkové úpravy řeší vlastnické vztahy k pozemkům 
a jejich využití jako stavební parcely. Vzhledem ke značné 
roztříštěnosti parcel jednotlivých vlastníků bylo dosud téměř 
nemožné vytvořit úplné stavební místo. Z tohoto důvodu a po 
dohodě s vlastníky požádalo město o provedení dvou  po-
zemkových úprav, které významným způsobem napomohou 
k vyřešení této problematiky. Pozemkové úpravy byly zahá-
jeny a pokud nevzniknou zásadní komplikace, bude možné 
v podzimních měsících na nových parcelách zahájit stavby. 
Oceňuji v tomto případě vstřícný přístup většiny vlastníků 
k těmto úpravám a věřím, že se podaří pozemkové úpravy 
v krátkém období dokončit ke spokojenosti všech dotčených 
účastníků. 

Za samostatnou oblast lze považovat výstavbu bytových 
domů a prostor pro občanskou vybavenost, jako jsou služby 
a obchody. V lokalitě vznikne pět nových bytových domů 
s 25-30 byty, dva z těchto domů budou kombinované s po-
skytováním služeb pro tuto zástavbu. Město v současné době 
nechalo zpracovat studii na výstavbu těchto domů a bude se 
zabývat možností způsobu co nejrychlejší výstavby těchto 
domů.

Otázka bydlení je v mnoha případech skutečně pro mnohé 
občany obrovský problém. Město eviduje kolem 40 žádostí 
o přidělení bytu. Rádi by jsme všem žadatelům chtěli vyho-
vět, ale v současné době nové byty zatím nejsou a ze stáva-
jících více než 90 obecních bytů se v průběhu roku uvolní 
průměrně 1-2 byty. Situace se může zlepšit v průběhu snad již 
roku 2007, kdy by mohly stát nové 
byty v bytových domech na Pa-
dělkách. O tom zda to budou byty 
nájemní či stavěné pro přímý pro-
dej rozhodne zastupitelstvo města 
v dalších měsících po zvážení na-
bídek budoucích  investorů.“ 

   

Začátkem letošního roku spustil 
Jihomoravský kraj projekt určený ro-
dinám – Rodinný pas, jehož partnerem 
a spolupracovníkem je i poslanec PS 
PČR Jan Grůza. JMK je prvním z České 
republiky, který projekt „Rodinný pas“ 
organizuje a bude provozovat.  

Pro koho je projekt určen
Je založen na systému poskytování 

slev pro rodiny alespoň s jedním dítě-

tem ve věku do 18ti let, bez ohledu, 
zda je rodina úplná nebo neúplná. Byl 
vytvořen po vzoru úspěšného projektu 
Dolního Rakouska. Rozsah nabízených 
výhod bude široký, od kulturních a spor-
tovních aktivit až po služby komerčního 
charakteru. Tento pas umožňuje nejen 
nákup spotřebního zboží se slevou 5 až 
20% (dle nabídky fi rem, které se při-
hlásí do projektu), ale i slevy v oblasti 
využití volného času, kultury, sportu, 

cestování, gastronomie atd. Každoroč-
ně bude sestavován katalog s nabídkou 
fi rem zapojených do projektu. 

Jak se do projektu zapojit
Zapojení rodin je velmi jednoduché, 

týká se pouze rodin z Jihomoravského 
kraje. Stačí vyplnit formulář žádosti 
o registraci na webu www.rodinnepa-
sy.cz, a odeslat. 

Případně si formulář vyzvednout 

Foto: archiv
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Velikonoce a názory  

přímo na krajském úřadě a poslat elek-
tronicky nebo poštou na adresu: Krajský 
úřad JMK, Žerotínovo nám.3/5, 601 82 
Brno s heslem na obálce Rodinné pasy. 

Obdržení pasu
Po odeslání přihlášky bude rodině 

bezplatně zaslán průkaz v podobě karty. 
Při prokázání se touto kartou bude drži-
teli poskytnuta sjednaná sleva. 

První sada karet bude vydána 

15.května 2006 u příležitosti Meziná-
rodního dne rodiny.

Využití karet
Slevy lze čerpat v systému Sphere 

card (oděvy, sportovní obchody, hotely, 
restaurace, ubytování, elektro, počíta-
če, dům-zahrada, parfumerie, drogerie, 
hračky atd.) a v provozovnách ozna-
čených samolepkou s logem Rodinné 
pasy. 

V současné době je k dispozici síť 

5 000 subjektů v celé České republice 
a na Slovensku. Probíhá propojování 
s rakouským systémem – bude možno 
využít slev v Dolním Rakousku např. 
v lázních Laa an der Thaya. Rozšíření 
pasů se plánuje i v dalších krajích.

Počet fi rem napojených do systému 
rodinných pasů se bude postupně rozši-
řovat a Jihomoravský kraj se bude o ten-
to trend aktivně zasazovat. 

Více na www.rodinnepasy.cz

Pavla ŠVÁSTOVÁ,
studentka

Jak slavíte Velikonoce?
Na Velikonoce se někam zavřu, buď 

sama nebo s přáteli. Popřípadě si udě-
lám výlet na kole.

Znáte jejich duchovní význam 
a prožíváte je takto?

O duchovním významu Velikonoc 
vím, ale neslavím je se všemi obřady 
křesťanské tradice.

Jak hodnotíte dnešní způsob proje-
vu oslavy Velikonoc?

Současný styl slavení Velikonoc 
(vyplácení ubohých dívek a alkohol) 
se mi jako příslušnici bitého pohlaví 
vůbec nelíbí a jak už jsem podotkla 
výše, vždycky raději někam uteču i za 
cenu rozzlobených nedozvonivších se 
kamarádů

Dr. Eva KOVAŘÍKOVÁ, 
šéfredaktorka

Jak slavíte Velikonoce?
Protože nepocházím z Pavlovic 

a nemáme zde nejbližší příbuzné, jsou 
proto pro nás Velikonoce příležitostí se 
po zimě setkat s rodinou. Během veliko-
nočních svátků tedy jezdíme k rodičům 
a příbuzným.

Znáte jejich duchovní význam 
a prožíváte je takto?

Já jsem nevěřící a Velikonoce jsou 
pro mne obrazně brána k jaru, kdy ožívá 
vše zdánlivě mrtvé po zimním odpočin-
ku. Nepojímám tyto svátky jako oslavu 
Ježíšova vzkříšení, ale jako příchod 
jara, kdy se začíná všechno zelenat, kdy 
si můžu vzít lehkou bundu, nastavit tvář 
sluníčku a relaxovat.

Jak hodnotíte dnešní 
způsob projevu oslavy 
Velikonoc?

Současné projevy Ve-
likonoc jsou posunuty do 
komerční polohy a  na za-
stavení a  rozjímání se již 
bohužel nedostává.

Miroslav ZBOROVSKÝ, 
manažer  

Jak slavíte Velikonoce?
Velikonoce slavíme tradičně, upletu 

dětem žilu a chodíme po rodině. Vázat 
žilu mě naučil tatínek,  já bych tomu 
také chtěl naučit svého synka.  

Znáte jejich duchovní význam 
a prožíváte je takto?

Duchovní význam je nám znám. 
I přes jeho důležitost pro nás zůstávají 
Vánoce svátkem, který prožíváme in-
tenzivněji v kruhu rodinném a s přáteli. 
Když se pak termín velikonoc potká 
s jarním sluníčkem a čerstvým po-
větřím, jsou to jedny z nejkrásnějších 
svátků. 

Jak hodnotíte dnešní způsob proje-
vu oslavy Velikonoc?

Co se týká dobře známého 
„vyplácení“ děvčat, osobně to 
nehodnotím negativně. Považuji 
tento zvyk spíše jako příjemný 
motiv k návštěvě přátel, na kterou 
běžně nevychází čas. Skutečnému 
chlapovi přece o seřezání dívčích 
zadečků nejde.
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„Přináším písničku k svátku Vám....“ 
tak dne 8.března zazpívaly děti ze sou-
boru Sadováček z mateřské školy ženám 
- členkám Dámského klubu ke svátku 
MDŽ a darovaly všem vlastnoručně vy-
robené obrázky s přáníčky. Odměnou jim 
byl velký potlesk a balíček plný sladkostí, 
který od žen dostaly.  Svým vystoupením, 
které bylo provázeno, jak jinak než dět-
skou  upřímností, elánem a úsměvem 
rozdaly radost všem přítomným ženám, 
svým rodičům i vedoucím souboru p.uč. 
Pláteníkové a Klaškové. Poděkování pa-
tří i p.uč. Dobrovolné ze ZUŠ, která děti 
doprovází hrou na harmoniku. 

Masopustní zvyky patří k tradičním rituálům, které v naší školce prožívají 
malí i velcí společně. Když se přiblížila doba masopustních radovánek, paní 

učitelky seznámily děti s tradicí 
předků, co to masopust je, kdy 
začíná, kdy končí, že se rozlišuje 
svátek od všedního dne, kdy je čas 
hodování a půstu. Děti se naučily 
vhodné písničky, básničky a taneč-
ky a vyrobily si jednoduché masky. 
V den oslavy přicházely děti v mas-
kách do školky. Hned od rána bylo 
v MŠ veselo. Také p. učitelky, ku-
chařky a uklizečky byly převlečeny 
do různých kostýmů, které dětem 
vykreslily úsměv na tváři. Vyzdobili 
jsme si třídy a vydali se na velkole-
pý průvod masek. Uvnitř budovy se 
to hemžilo princeznami, zvířátky, 
kovboji, anděly a jinými nadpřiroze-
nými bytostmi. Masopust je spojen 
s radostí, mlsáním i s pohybem, 

především s tancem. 
To vše děti prožívaly. 
Ten den byly děti obo-
haceny o radost ze spo-
lečně prožitých chvil. 
Největší odměnou byla 
pro nás všechny spoko-
jenost dětí a láskyplná 
atmosféra. 

za kolektiv MŠ 
 Radka Klašková

učitelka 

Zápis do Mateřské školy Velké 
Pavlovice  pro školní rok 2006/2007 
se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 
2006 v době od 14.30 – 16.00 hodin 
v budově MŠ.

Děti na 4 hodinovou docházku 
(§ 63 Zákona 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře ve znění pozdějších 
změn) budou přijímány podle pořadí 
zapsání do naplnění kapacity tříd.

Rodiče přinesou rodný list dítěte.

Jiřina Zigová
ředitelka MŠ

Já jsem  malý koledníček, tetičko
přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený, pro koláč bílý, 
jsem-li já vám, tetičko,
koledníček milý?

Panimámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže
kdo jí odtud pomůže?

Koleda, koleda proutek z vrby,
mlsný jazýček mě svrbí.
Koleda, koleda holoubek
dejte něco na zoubek 

Dynovačka se čepejří,
ať mi má Andula nevěří,
poženeme se do dveří,
a ze dveří do kuchyně,
a z kuchyně šup do síně:
budeme se šlehat upřímně.

Hody, hody doprovody, já jsem 
malý zajíček, utíkal jsem podle 
vody, nesl kopu vajíček.
Potkala mě koroptvička, chtěla 
jedno červené,
 a já řekl ne, ne, ne. 
Tam za vodou za lesíčkem, mám 
já strýčka králíčka, tomu nosím 
každým rokem malovaná vajíčka.
Ben , ben, ben
blechy ven
a vajíčka do košíčka sem.

Zápis do MŠ

Z mateřské školy

Masopust v MŠ

Děti z mateřské školy při masopustě.  Foto: archiv MŠ
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 Kam míří z 9. tříd?

Přehled zájmu žáků 9.ročníků o střed-
ní školy a učební obory ve školním 
roce 2005/06:

V letošním školním roce vychází 
ze dvou devátých tříd celkem 48 žáků
– chlapců 25, dívek 23.

Gymnázium – 8
Střední zdravotnická škola – 6
Obchodní akademie – 5
Střední průmyslová škola – 5
Střední odborná škola: 
  - ochrana a tvorba živ. prostředí – 1
  - informatika v elektronice – 1
  - strojírenství – 1
  - ochrana osob a majetku – 1
  Střední odborná učiliště: 
  - mechanik seřizovač (maturita) – 2
  -mechanik elektronik (maturita) – 2          
  - instalatér – 5  
  - autotronik – 2 
  - automechanik – 1
  - elektrikář – 1
  - číšník–servírka – 1
  - kuchař–číšník – 2
  - umělecký truhlář – 1
  - nástrojař – 1
  - lakýrník – 1
  - zámečník – 1

Na učební obory se hlásí celkem 20 
žáků. Opět se nám vrací zájem žáků 
o klasické učební obory a tento trend 
považujeme za velmi příznivý.

Mgr.Anna Blanářová                                                                                 
zástupkyně ředitele ZŠ

„Několik generací se už nad jeho verši učilo milovat poezii. Chápat, co je to 
poezie a k čemu je člověku poezie…Mnozí, když se jim jejich doposud tenká bás-
nická nit časem k nerozpletení rozšmodrchala, hledali nakonec ve své knihovně 
lehce zaprášený svazek Wolkra a pokorně pak sledovali, jak se dělá báseň průhledná 
a přehledná, jasná jak plátno na slunci, bezelstná a jednoduchá..“    

Každoročně pořádá Gymnázium Velké Pavlovice ve spolupráci s městem Velké 
Pavlovice okresní kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov. Díky soutěži se tak do 
našeho města soustředí v jeden den recitační naděje celého okresu. Toto poeticky 
laděné setkání proběhlo 23. února 2006 na radnici v sále, který je pro tento kulturní 
účel jako stvořený. Soutěžící z Klobouk, Břeclavi, Hustopečí a Velkých Pavlovic se 
rozdělili podle věku do dvou kategorií.

 Během celého dopoledne bylo možné vyslechnout tematicky různorodé texty 
– od textů renesančních až po současné. Z hlediska literární povahy převažovaly 
texty prozaické, humorně laděné, ale nechyběla ani poezie. Mnohé výstupy byly 
dramaticky zaměřené.

 Přednes soutěžících hodnotila odborná komise, kterou tvořili přítomní vyučující 
českého jazyka a literatury.

„Nejprve to překvapovalo, byl to zážitek úplně nový, doposud nepoznaný, bylo 
to nesnadno pochopitelné, zvláštní, neznámé, náročné a skoro tajemné… ale pak 
čím dál jasnější, sugestivnější, bližší a přátelštější…“

Úspěšní recitátoři tohoto setkání pokračovali dále do kola krajského, které se 
konalo 18. března 2006 na Staré radnici v Brně. 

       Mgr. Renata Bláhová
(pozn.: použité citáty J. Šotoly)

Dne 23. března 2006 se naše škola zúčastnila exkurze do jaderné elektrárny 
Dukovany a vodní elektrárny Dalešice. Exkurze se zúčastnila septima a 3.A s vy-
učujícími fyziky Ing. Šmídovou a Ing. Holáskovou.

Odjezd byl stanoven na 7.30 h od školy.Nejprve jsme navštívili vodní elektrár-
nu Dalešice Po příjezdu jsme zhlédli fi lm o vodních elektrárnách a poté jsme ab-
solvovali vlastní prohlídku elektrárny. Mimo jiné jsme viděli vodní turbínu v pro-
vozu. Tato prohlídka nás velmi zaujala. Na cestě do jaderné elektrárny Dukovany 
jsme se zastavili na hrázi a mohli jsme pozorovat obě nádrže vodní elektrárny 
- horní nádrž Dalešice a spodní Mohelno. 

Wolkerův Prostějov 

Dukovany, Dalešice

V jaderné elektrárně Dukovany jsme mohli z bezpečnostních důvodů navštívit 
pouze informační centrum, které bylo velmi zajímavé. Nejprve jsme se dívali na 
fi lm o energii a potom jsme se rozdělili do  tří skupin. Každé skupiny se ujal prů-
vodce a postupně nám ukázali celé centrum. Měli jsme také možnost vstoupit do 
modelu jaderného reaktoru v životní velikosti. Prohlídka byla ukončena u modulu 
jaderné elektrárny. Všechny skupiny byly nejvíce nadšené z „elektricky nabitých 
koulí“, u kterých bychom vydrželi stát hodiny.

Exkurze byla velice zajímavá a poučná a mnozí by si ji určitě rádi zopakovali

studenti septimy a 3.A
                 Foto: archiv
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Nedávno se na našem gymnáziu odehrál program s ná-
zvem Africký večer. Připravilo ho několik studentů z tercie 
a jeho cílem bylo seznámit rodiče, učitele, spolužáky a všech-
ny, kdo mají zájem, s projektem Adopce na dálku, kterého se 
už druhým rokem účastníme. Jak to všechno začalo?

V listopadu 2004 nám naše třídní profesorka nabídla, jestli 
se nechceme zapojit do Adopce na dálku, kdy bychom našimi 
penězi podporovali školní docházku nějakého dítěte v rozvo-
jové zemi. Bylo 
nás osm, kteří 
jsme se roz-
hodli této akce 
zúčastnit. S pa-
ní profesorkou 
vlastně devět. 
Jedno odpoled-
ne jsme se sešli 
v multimediální 
učebně, aby-
chom vybrali 
dítko, které 
budeme „adop-
tovat“. Nebylo 
to tak jednodu-
ché, jak jsme si 
všichni mysleli. 
Nejdříve jsme 
si na internetu 
našli organiza-
ci, která v těch-
to chudých zemích působí a která nám připadala spolehlivá. 
Dohodli jsme se na Humanistickém hnutí Narovinu, protože 
dětem pomáhá už několik let. Ze států východní Afriky jsme 
vybrali stát Keňa a už před námi stál poslední krok – vybrat 
samotné dítě. Na monitoru počítače se objevil dlouhý seznam 
„synů a dcer“, kteří čekají na adopci. Vybrali jsme dnes už tři-
náctiletého chlapce jménem Reagan Otieno Abiga, je sirotek 
a bydlí u příbuzných v chudé oblasti na ostrově Rusinga. Paní 
profesorka se spojila s tímto hnutím a ti nám poslali „přihláš-
ku k adopci“, kterou jsme vyplnili a poslali zpět. Po několika 
týdnech jsme obdrželi certifi kát o adopci Reagana a číslo 
účtu, na který jsme poslali peníze. Za ně si mohl pořídit školní 
uniformu, pomůcky a nějaké jídlo. 

Napsali jsme náš první dopis a poslali ho do Afriky. Za 
několik dalších týdnů jsme dostali odpověď na náš dopis. 
Reaganova teta v něm popisuje situaci v Keni, svou rodinu 
a spoustu dalších věcí. Od té doby nám došel ještě jeden do-
pis, k němu bylo přiloženo Reaganovo vysvědčení, obrázky, 
které maloval i nějaké fotografi e. Bohužel si můžeme dopiso-
vat pouze v angličtině, takže nám nějakou dobu trvá, než „se-
smolíme“ nějaký text. Než se pak dostane k Reaganovi, tak 
my už v rukou držíme jeho další dopis. Všichni z něj máme 

V letošním školním roce končí studium na našem gym-
náziu dvě třídy – oktáva a 4.A, celkem 48 studentů, kteří si 
podávali přihlášku na vysokou školu, někteří využili mož-
nosti podat si přihlášky na několik vysokých škol.

Přehled zvolených vysokých škol a počty přihlášek:
- Masarykova univerzita v Brně-Pedagogická fakulta, 
Přírodovědecká fakulta, Filozofi cká fakulta, Ekonomicko-
-správní fakulta, Fakulta sociálních studií, Lékařská fakulta 
a Právnická fakulta – 23 přihlášek
- Univerzita Palackého v Olomouci-Pedagogická fakul-
ta, Fakulta tělesné kultury, Filozofi cká fakulta, Lékařská 
fakulta, Právnická fakulta, Přírodovědecká fakulta – 31 
přihlášek
- Ostravská univerzita v Ostravě – Pedagogická fakulta, 
Přírodovědecká fakulta, Zdravotně sociální fakulta – 5 
přihlášek
- Slezská univerzita v Opavě – Filozofi cko–přírodovědec-
ká fakulta, Obchodně podnikatelská fakulta – 4 přihlášky
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Pedago-
gická fakulta – 2 přihlášky
- Univerzita Karlova v Praze – Přírodovědecká fakulta, 
Filozofi cká fakulta, Právnická fakulta, Lékařská fakulta, 
Fakulta sociálních věd – 13 přihlášek
- Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně – 13 
přihlášek
- Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – 2 přihláš-
ky
- Policejní akademie České republiky – 2 přihlášky
- Univerzita obrany – 1 přihláška
- Česká zemědělská univerzita v Praze – 3 přihlášky
- ČVUT v Praze – 3 přihlášky
- Univerzita Hradec Králové – 2 přihlášky
- Univerzita Pardubice – Filozofi cká fakulta – 3 přihlášky
- VŠ chemicko-technologická Praha – 3 přihlášky
- VŠ hotelová v Praze – 1 přihláška
- Univerzita T.Bati ve Zlíně – 4 přihlášky
- Vysoká škola baňská Ostrava – 4 přihlášky

Všem studentům přejeme hodně úspěchů při přijímacích 
zkouškách

Mgr.Pavla Prátová
zástupkyně ředitele gymnázia

Kam na vysokou školu?

www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

Africký večer
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září 2005
Ahoj,
doufáme, že v současné době se vám daří dobře a daří se vám i v prá-
ci. Jak se mají všichni okolo Prahy? (pozn.: sdružení má sídlo v Pra-
ze, takže v Keni si asi myslí, že Česká republika je Praha a okolí.)
Doufám, že jste všichni šťastní a plní radosti, že čtete dopis z naší 
země – z Keni. Tento dopis píše Laureen Luta – dohlížím na svého 
synovce Reagana Abigu, kterému platíte denní docházku do školy 
a s tím související nezbytnosti.
Náš domov leží nedaleko ostrova Rusinga Island v Keni. Je to v zá-
pado-jižní části Keni. Svůj domov máme rádi, protože obvykle je tu 
chladné (?příznivé?) počasí, ale minulou sezónu tu došlo k drastické 
změně a k našemu údivu se také vláda rozhodla zakázat rybaření 
a všechno zdanila, takže jsme měli nedostatek jídla (ryb) a byl pro-
blém získat peníze. Avšak Reagan neměl díky vám s tímhle vůbec 
vážné problémy.
V tomhle období jste mu opravdu významně pomohli – díky školní uni-
formě vypadal elegantně, pomohla mu spousta knih a pomůcek a je 
vám za to velmi vděčný. Za rodinu děkujeme za kukuřici, kterou jste 
nám zajistili, když nám hrozilo hladovění, ale díky vám jsme vypěsto-
vali dost kukuřice – byl jí téměř pytel, děkujeme vám za to.
Teď máme prázdniny a za jeden měsíc se vrátíme do tříd a já vám 
slibuji, že dohlédnu, aby Reagan pilně pracoval. Zatím posílám po-
zdrav všem vašim přátelům a rodinám a vzkažte jim, že to, co děláte, 
je skvělé.
S pozdravem

Laureen Luta (teta) za Reagana Abigu

7. 11. 2005
Drahý příteli,
velmi tě pozdravuji ve jménu Ježíše Krista. Jak se máš ty a celá tvoje 
rodina? Doufám, že jste všichni v pořádku v Kristu. (jsou velmi zbož-
ní)
Především chci velmi poděkovat za vaši lásku a sta-
rostlivost, kdykoli píšu. Máme radost z dárků na spaní 
– z matrace a dvou ložních povlečení. Protože to bylo prospěšné  
pro celou rodinu, jsem velmi šťastný a vděčný za váš zájem.
Reagan nyní dělá zkoušky, aby mohl dostat vysvědčení. Ve třídě jsou 
jeho výsledky nad průměrem a těší se, že bude inženýrem.
Nicméně, rodina by chtěla znát úplná jména pro adresování dopisů, 
a také odkud pocházíte. 
My jsme ostrované, zde na ostrově máme nejrůznější fyzikál-
ní (přírodní?) podmínky. Zároveň je zde bohatá divoká pří-
roda – zveme vás tedy, abyste si zaplatili návštěvu v Keni 
a podívali se i na Rusinga Island. 
Jinak ať vám Bůh žehná a vyřiďte pozdravy přátelům a příbuzným.

S úctou 
Daniel Abiga, bratr Reagana

velkou radost. Ve škole se dobře učí a umí se ra-
dovat i z obyčejných věcí, jako je pytel kukuřice 
nebo nová matrace a povlečení.

Abychom se o všechny tyto informace po-
dělili i s ostatními, zorganizovali jsme zmíněný 
Africký večer, na který si každý z nás připravil 
nějako prezentaci – o Keni, o projektu Adopce 
na dálku, o Reaganovi a jeho dopisech. Byl to 
podle mě dobrý nápad, protože jsme se dozvědě-
li spoustu věcí o zemi, ze které Reagan pochází. 
On bohužel nemá možnost sednout si k internetu 
a zjistit něco o České republice, proto se mu 
pokusíme o naší zemi a o našem životě napsat 
co nejvíce v dopisech. Byli bychom rádi, kdyby 
se lidem ze zemí, v jaké žije Reagan, pomáhalo 
více a nebyla to spíše výjimka. 

Na závěr bych chtěla poděkovat naší paní 
profesorce a panu řediteli za to, že nás v této 
činnosti velmi podporují. 

Za „adoptivní rodiče“ Lenka Rusnoková 

Reagan Otieno Abiga – adoptivní „dítě“ žáků gymnázia.  
Foto: archiv Gymnázia
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Již tradičně gymnázium pořádalo další 
ročník výtvarné soutěže Mladý módní 
návrhář. Záměrem je získávat mladé vý-
tvarníky pro kresbu a kreativitu v oblasti 
módy.

Do soutěže se přihlásilo na šest desítek 
žáků škol základních, středních i umělec-
kých celého okresu. Práce byly podle 
věku autora zařazeny do tří kategorií: 
6 – 11, 12 – 15, 16 – 19 let. V rámci každé 
kategorie byly dále ještě rozlišovány na 
modely společenské, sportovní a extra-
vagantní.

Návrhy jsem hodnotila s kolegyní 
Ing. Šmídovou. Nejdůležitější byl pro 
nás nápad – co nového, jiného, neotřelého 
daný model přinese? Mimo originality 
pak nás zajímala nápaditost, barevnost 
a způsob výtvarného provedení.

Všechny vítězné práce byly odměněny 
– podobně jako minulý rok čeká na men-
ší návrháře dárek v podobě výtvarných 
pomůcek a na větší knihy o výtvarném 
umění.

Výstava všech zúčastněných prací pro-
běhne v aule gymnázia v měsíci dubnu.

Jsem ráda, že si soutěž každým rokem 
nabírá stále více příznivců (nejenom dí-
vek). Je to motivace pro konání dalšího 
ročníku.

Z našich žáků základní školy a gym-
názia se na předních místech umístili:

- Inka Koutná, kategorie A, modely 
společenské – 1. místo

- Lenka Šmídová, kategorie B, modely 
extravagantní – 1. místo

- Marie Simonyiová, kategorie C, mo-
dely společenské – 1. místo

Všem blahopřejeme

Mgr. Renata Bláhová

Naše školní družina má 3 oddělení, která navštěvují žáci od prvního do 
pátého ručníku. Kromě dětí z Velkých Pavlovic jsou tu děti z Němčiček, Sta-
roviček, Rakvic, Zaječí a Přítluk.

     V minulém městském zpravodaji jsme seznámili veřejnost s podzimními 
akcemi v ŠD, nyní budeme pokračovat zimním programem.

V prosinci se uskutečnila VÁNOČNÍ BESÍDKA, ve které děti zazpívaly 
koledy, přednesly básničky, předved-
ly pohádkovou scénku a zahrály na 
hudební nástroje. Na klavír nás do-
provodila paní učitelka Hanzálková.

Začátek nového roku 2006 jsme 
přivítali zpěvem, tancem a zábavný-
mi soutěžemi. Všechny děti dostaly 
sladkou odměnu.

V lednu byla také zahájena soutěž 
mezi I., II. a III. oddělením ve stol-
ní kopané. Jak toto fotbalové klání 
skončilo?

Mezi nejlepší fotbalisty patří 
z mladších žáků: Pavel Kosík, Marek 
Brtevník, Patrik Pálka; a ze starších 
žáků: Lukáš Melichar, Jan Míchal, 
Sabina Osičková, Dominik Cabal, 
Pavel Gála a Adam Rilák.

Pro únor jsou typické masky, 
proto se konal MASOPUSTNÍ KAR-
NEVAL, ve kterém si žáci zatančili, 
zasoutěžili a nakonec byly vyhodnoceny nejhezčí a nejlegračnější převleky. 
Děkujeme děvčatům z V.B třídy – Anetě Kocourkové, Denise Barvíkové 
a Adéle Prachařové za pomoc při organizaci karnevalu.

V březnu jsme si zhotovili jarní výzdobu do oken a zúčastnili se besedy 
o knihách, kterou připravila p. vychovatelka Lenka Tesařová ze ŠK společně 
se studentkou Evou Káčerovou. Děti si přinesly oblíbené knížky, hovořily 
o nich, prohlížely si obrázky a dověděly se spoustu zajímavých informací.

A co připravujeme v dubnu? Budeme zdobit vajíčka, zhotovovat přání 
a velikonoční dekorace. Zároveň doufáme, že nám už začne svítit sluníčko, 
abychom mohli vyrazit do přírody a zahrát si různé hry, například šipkovanou, 
při které budeme hledat poklad.

zpracoval kolektiv vychovatelek

Mladý módní návrhář

Ríša Simonyi: JARO   

Jaro je krásné,
všechno kolem voní.
Sluníčko hezky hřeje,
na všechny kolem se směje.

Ptáčci se k nám vracejí,
hnízda už si stavějí.
Roztomilá mláďátka
mají naše zvířátka.

Kluci honí míč,
hop a už je pryč.
Děvčata zas u říčky
z květin pletou věnečky.

Školní družina

• Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
• Déšť velikonoční suchou potravu přináší, ale čas pěkný, 
   hojně sádla a potrav.
• Když na velikonoční neděli prší, na každé pondělí až do 
   svatého Ducha pršeti bude.

• Prší-li na Boží hod velikonoční, bodou všecky neděle až do 
  letnic deštivé.

• Na Boží hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.

• Velikonoční a velkopáteční déšť zřídka přináší žním požehnání.

Velikonoční pranostiky
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Školní klub

Po několika dlouhých zimních 
měsících jsme konečně přivítali jaro, 
a přesto, že první jarní dny jsou ješ-
tě stále chladné a deštivé, sluníčko 
se již objevuje častěji, dodává nám 
nové síly a láká nás k procházkám 
a prvním sportovním aktivitám. Děti 
ve škole jsou plné energie a většina 
z nich vždy netrpělivě očekává konec 
vyučování, aby pak mohly vyběh-
nout ven a vydovádět se na čerstvém 
vzduchu. Řada z nich ale po skočení 
školy utíká domů, kde zasedá k počí-
tači a dlouhé hodiny se baví hraním 
tolik oblíbených počítačových her. 
Prioritou školního klubu proto stále 
zůstává nabídnout dětem smysluplné 
alternativy trávení jejich volných od-
polední formou zájmových kroužků 
či různých zábavných akcí. V našem 
klubu nadále probíhají aktivity v již 
ustálených kroužcích, mezi něž přibyl 
v novém pololetí kroužek stolního te-
nisu pod vedením Bc. Marka Laciny 
a kroužek badmintonu a vaření s jeho 
vedoucí Bc. Lenkou Tesařovou. Pro 
velký zájem dětí o sportování bychom 
rádi zahájili během měsíce dubna 
další kroužek, který se bude věnovat 
míčovým hrám.

V zimním období uspořádal školní 
klub pro děti z prvního stupně čtenář-
skou besedu pod vedením studentky 
fi losofi cké fakulty Evy Káčerové, a ta-
ké akci „Bužírkový král“, kdy si žáci 
přišli uplést oblíbené barevné bužírky. 
V současné době bylo zahájeno velké 
sportovní utkání ve fl orbalu, které 
probíhá vždy jednou týdně a do něhož 
jsou zapojeni žáci druhého stupně ZŠ 
a nižšího stupně gymnázia.     

Na budoucí tři měsíce, které zbý-
vají do konce školního roku, jsme si 
ve školním klubu připravili pro děti 
několik poutavých akcí a činností, 
které bezesporu využijí snad již pěk-
ného teplého počasí a tudíž i možnosti 
pobytu mimo prostory školy. Před 
velikonočními prázdninami proběhne 
ve školní kuchyňce velikonoční odpo-
ledne, kde si děti budou moci upéct 
perníčky, nazdobit kraslici či naučit 
se uplést vazbu z přírodních materiálů. 
Rádi mezi námi uvítáme také někoho, 
kdo umí uplést velikonoční pomlázku. 
Mezi další plánované akce bude patřit 
tradiční sběr starého papíru, který pro-
běhne opět ve dvou termínech v tomto 
měsíci. Pro chlapce a děvčata, kteří 
mají rádi tanec a hudbu, bychom rádi 

uskutečnili taneční odpoledne pod 
vedením Zbyňka Procházky. Děti se 
budou moci dále těšit na akci „Pá-
lení čarodějnic“, jejíž součástí bude 
průvod masek městem a vrcholem 
odpoledne bude táborák. Během 
měsíce května chystáme pro děti 
školní kolo dopravní soutěže, k osla-
vě svátku Dne matek si budou moci 
děti přijít do školního klubu vyrobit 
pro svoje maminky pěkná přáníčka, 
rádi bychom také uskutečnili ví-
kendové soustředění v areálu DDM 
v Hustopečích s turistickou vycház-
kou do okolní přírody a zábavnými 
společenskými hrami. 

Přáním školního klubu je, aby si 
i nadále zachoval přízeň  dětí, o níž 
by mohl svědčit příspěvek z kroužku 
vaření napsaný děvčaty a chlapci 
z devátého ročníku, a naše nabízené 
aktivity byly pro ně zábavou a rela-
xací po skončení školní práce.

Lenka Tesařová 
vychovatelka

• Na Velkou noc bude-li málo pršeti, ne mnoho píce pro sucho 
  bude měti; pakli ten den jasno bude, máslo, omastek lacino 
  přijde.
• Hezky-li na Boží hod velikonoční, s prací na poli zčerstva 
  počni.
• Jasné počasí o Velikonocích - nastane léto o letnicích.

• Na velikonoce jasno - bude laciné máslo.

• Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky 
  sucho mají.

• Vítr, který od Velikonoc do svatého Ducha panuje, drží se celý 
  rok.

Letní dětský tábor Morávka 2006
V tomto roce se uskuteční již po desáté letní dětský tábor 

v Morávce v Beskydech ve dnech 23. 7. až 4. 8. Tábor je 
stanový, je vhodný pro děti , které se nebojí pobytu ve vol-
né přírodě . Cena je 2 750 Kč. V ceně je doprava, ubytování, 
stravování (5x denně), pojištění, zabezpečení táborové hry, 
tričko pro hru, porcelánový hrníček a drobné dárky, které 
děti absolvováním hry získají.

Celotáborová hra je vybrána dle přání dětí na námět kni-
hy Františka Flose Lovci kožešin.

Děti si při plnění úkolů hry ověří své schopnosti a do-
vednosti. Navíc je čekají oblíbené táborové činnosti – spor-
tovní olympiáda, diskotéka, táboráky, výlety. LDT organi-
začně zajišťuje Šmídová Marie, hlavní vedoucí tábora. Jako 
zdravotník se LDT zúčastní MuDr. Hochlová Věra. Zájemci 
se mohou přihlásit:

u Marie Šmídové, tel. 519 428 568, mob. 720 565 310
u Lenky Tesařové, vedoucí Klubu při ZŠ V. Pavlovice

Velikonoční pranostiky
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Akce DDM

Po dvě březnové sobotní od-
poledne byla klubovna na DDM 
vyhrazena opět pro všechny tvořivé 
dospělé. Kdo přišel, mohl si vy-
zkoušet dvě staré lidové techniky, 
které v dnešní době zažívají svůj ná-
vrat – panenky z kukuřičného šustí 
a drátkování.

 Kurz panenek vedla paní 
Jarmila Hrabalová. Účast 8 dívek 
byla kvůli kapacitě a náročnosti na 
materiál dostačující. Díky prezen-
taci nabídky činnosti DDM na we-
bových stránkách Velkých Pavlovic 
přijely i tři dívky z Brna. Během 

Březnová tvořivá činnost pro dospělé
dvou hodin si mohl každý vyrobit 
třeba čarodějnici, husopasku, děvečku 
s koštětem nebo andělíčka. Dostal také 
dobré rady, jaké šustí a kdy ho trhat, 
aby bylo do budoucna použitelné.

 Další týden nám paní Micha-
ela Stupavská z Tvrdonic ukázala, jak 
náročné je býti dráteníkem. Mezi 15 
účastníky byly nejen místní, ale přijeli 
i z Rakvic a Vrbice. Během odpoledne 
jsme zvládli základní drátkovací tech-
niku a vyrobili přitom malou kytičku 
do květináče. Ti šikovnější mezi námi 
stihli také odrátkovat kamínek, který 
později snad i připomínal rybu. 

 Obě akce byly pro obě strany 
zdařilé. Jsme rádi, že i dospělí nezahálí 
doma a mají chuť oprášit fantazii a ši-
kovnost rukou při něčem novém. Proto do 
budoucna plánujeme pokračovat v drát-
kování a připravujeme kurz ubrouskové 
techniky. Pokud i Vy umíte nějakou tech-
niku nebo dovednost, kterou si nechcete 
nechat pro sebe, budeme rádi, když i nám 
ostatním ji předvedete, možná při něja-
kém sobotním odpoledni na DDM.

Káčerová  Eva

Jak vypadá skvěle prožité sobotní 
odpoledne? To byla 1 ze 14 otázek, 
které 8. 4. 2006 zodpovídaly fi nalistky 
oblastního kola soutěže Dívka roku 
2006. Více než 320 milých 
lidí strávilo sobotní odpoled-
ne  v sokolovně ve Velkých 
Pavlovicích.

14 dívek z Břeclavi, Horní 
a Dolní Bečvy, Bzence, Žluta-
vy u Zlína, Kobylí, Podivína, 
Brumovic, Mikulova, Čejče, 
Rožnova pod Radhoštěm 
a Velkých Pavlovic se setkalo 
ve čtvrtek 6. 4. a  až do sobot-
ního odpoledne připravovalo 
a pilovalo všech 6 soutěžních 
disciplín.

V sobotu v 15.30 moderá-
torská dvojice Jana Valouš-
ková a Zbyněk Háder přivítala 
jedenácti člennou porotu v čele s před-
sedou Mgr. Lumírem Dedkem z Ostra-
vy a čestným hostem MUDr. Radimem 
Uzlem.

Dívky se představily v monologu, 
zodpovídaly otázky moderátorů, cvičily 
společně i každá sama vlastní sestavu 
v kolekci sportovního oblečení fi rmy 
Litex, prezentovaly svůj půvab i pohy-
bové nadání v modelech studia Elisha 
a předvedly svou fantazii v modelech 

měsíce, ve kterém se narodily. Program 
příjemně doplnily děti z kroužku Baby 
country při MŠ, Aerobik Sluníčka a sku-
pina Aero při DDM. Výborně zahrál 

dechový kvintet Alyjazz, který na zá-
věr zazářil také se slavnostní fanfárou. 
Ve volné disciplíně se meze nekladou 
a tak jsme nahlédli do Orientu i latinské 
Ameriky, kouzlilo se i bojovalo s piráty 
a nechyběl ani zpěv. Zpívali soutěžící 
dívky i výborný hudebně divadelní 
soubor Loutky bez nitek. Po slavnostní 
promenádě ve společenských šatech ze 
svatebního salonu Leony Němcové jsme 
konečně mohli odhalit tajemství Miss 
sympatie. Publikum nejvíce fandilo 

Romaně Hádlíkové a tak první udílený 
titul zůstal ve Velkých Pavlovicích. II. 
vicemiss se stala Veronika Fridrichová 
z Bzence, titul I. vicemiss vybojovala 

Hana Randová z Horní Beč-
vy. Nejzajímavější dívkou 
tohoto oblastního kola byla 
zvolena Ester Sátorová ze 
Žlutavy u Zlína.

Oblastních kol se v na-
ší republice koná celkem 
6. Kromě Velkých Pavlovic 
ještě ve Slaném, Hořicích, 
Mohelnicích, Havířově 
a Třemešné. Dívky, které se 
umístí na prvním a druhém 
místě postupují do celo-
státního kola, jenž se koná 
3. 6. 2006 v Jičíně. 

Na závěr chci poděko-
vat všem, kteří se podíleli na 

uskutečnění této akce, městu Velké 
Pavlovice, všem sponzorům, reali-
začnímu týmu, pracovníkům DDM 
Velké Pavlovice, známým a přátelům, 
kteří neváhali podat pomocnou ruku, 
moderátorskému kolegovi Zbyňkovi 
Háderovi a všem čtrnácti milým dív-
kám, se kterými jsem strávila 3 velmi 
příjemné dny. 

Jana Valoušková ml.

Dívka roku 2006

Vítězky soutěže.  Foto: J. Vondrová
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           Setkání mládeže
Dne 25. února jsme  odjeli do Hustopečí na setkání 

mládeže. Program začínal v 9 hodin v hlavním sále kos-
tele, kde se představovali vedoucí čtyř skupinek, ty začaly 
v 9.30.

Vybrala jsem si skupinu Svět dnešní mládeže. Názvy 
ostatních skupin: Pochybnosti ve víře, Hudební nástroje 
v Bibli, Afghánistán. Přednáška o světe dnešní mládeže 
mluvila o tom, jak se chová dnešní mládež a co by na sobě 
měla změnit.

V 11 hodin byla mše svatá, na které hrála hustopečská 
schola. Ve 12 hodin jsme šli na oběd, kterého se nemohli 
dočkat hlavně kluci. Pochutnali jsme si na výborném gulá-
ši. Zcela najezení až přecpaní jsme se odebrali do vedlej-
šího sálu, kde se mělo konat vystoupení dětí z Velkých Bí-
lovic. Za krásný zpěv si děti zasloužily velký potlesk. Po 

že se už setkání mládeže končí a my musíme domů. Byli
jsme sice smutní, ale zase jsme měli z této akce opravdu
krásné zážitky.

Eliška Veverková

Zelený čtvrtek            19.00

Velký Pátek                  19.00

Už se těšíte na faru do Těšan?

To je dobře! 
Spolu s Vámi se na setkání těší P. P. P.,

Pavel Julinek a Jaroslav Kašpárek, 
Hana Káčerová a Milena Melicharová.

Kdy a kde to bude?
 12. - 14. 5. 2006 Fara Těšany

Pro koho? 
 holky a kluci od 3. do 9. třídy.

Cena je stále stejná jen 150,-Kč.

Co s sebou? 
Jako vždy a ještě kšiltovku, baterku a šátek. 

Setkání začíná mší svatou v pátek v 18 hodin
a končí v neděli mší svatou v 9 hodin.

Na mši svatou jsou srdečně zváni také rodiče!

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 30. dubna!

Bílá sobota                       20.00

Boží hod                            10.30

Velikonoční pondělí     10.30

Přehled velikonočních bohoslužeb

 Velikonoce jako odpuštění
Před námi jsou Velikonoce a jim předchází doba 

postní. Je to doba pokání. Pokání – obrácení – změna 
smýšlení. Určitě chceme dobře prožít velikonoční svát-
ky – ukřižování, smrt a vzkříšení Pána Ježíše – tajem-
ství našeho vykoupení. Proto je potřeba se nad sebou 
zamyslet, změnit své špatné postoje. Smířit se nejen 
s lidmi, ale i s Bohem.  

Bůh nám odpustil náš hřích. Vzal ho na sebe. Ježíš 
Kristus, Boží Syn byl ukřižován, a tak nás z hříchu 
vykoupil. To jsou Velikonoce. Toto tajemství o veliko-
nocích slavíme. Máme v nich zažít odpouštějící Boží 
lásku. Ten, kdo zažil odpuštění, poznal milujícího Otce, 
jeho nekonečnou lásku k nám hříšníkům. „V něm jsme 
vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny 
pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moud-
rosti a prozíravosti.“ Boží odpuštění je bezpodmínečné. 
Současně nám však Ježíšovo učení v modlitbě Otčená-
še objasňuje, co od nás náš nebeský Otec očekává: že 
i my budeme druhým odpouštět tak, jako on nám. „Ne-
boť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám 
odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte 

lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.“ Je 
hrozné, že tento proud milosrdenství nemůže do našeho 
srdce proniknout, jestliže jsme neodpustili tomu, kdo 
nás urazil. Nemůžeme milovat Boha, kterého nevidíme, 
jestliže nemilujeme bratra nebo sestru, které vidíme. Od-
mítneme-li odpustit našim bratřím a sestrám, naše srdce 
se uzavře a jeho tvrdost je učiní neprostupným pro milo-
srdnou lásku Otce. Vyznáním hříchů se naše srdce však 
otevírá jeho milosti. Vždyť právě tam, „v hlubině srdce“ 
se všechno svazuje a rozvazuje. 

Co je to odpuštění? Odpustit to neznamená, zapome-
nout, čím mě kdo zranil – nebudu už na to myslet a vše 
bude v pořádku – ale zřeknout se oprávněného nároku 
na věc. Dluh či urážku mu odpustím. Odpuštění svědčí 
o tom, že láska je v našem světě mocnější než zlo. Musí 
vycházet ze srdce. 

páter Petr Papoušek
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          „Slovácko ve fi lmu“
Byl to nultý, první nebo snad i po-

slední ročník festivalu? Pravdou je, že 
se ve Velkých Pavlovicích konal po-
prvé. Filmový festival, nebo chcete-li 
přehlídka fi lmů ze Slovácka; pojetím 
jakkoli různorodým, však se společ-
ným jmenovatelem – lokalizací a vzta-
hem k našemu regionu. To umožnilo 
nabídnout divákům široké spektrum 
fi lmových snímků, žánrově a obsahově 
bohatých. 

Výstava fotografi í
Celému projektu předcházela verni-

sáž s neméně výstižným názvem „Slo-
vácko ve fotografi i“. Zúčastnilo se jí na 
12 fotografů. Každý nabídl technicky 
neomezované pojetí tématu Slovácka. 
Z šesti místních tvůrců se představili: 
Jana Vondrová a její snímky krajiny 
a přírody, Marie Holásková v důmyslné 
práci s makrofotografi í, Zdeněk Karber 
se sérií barevných snímků především 
s tématikou krajiny okolí města, Milán 
Pecka v portrétní a reportážní fotografi i, 
Vladimír Zborovský v kolekci černo-
bílých snímků s nádechem nostalgie 
a Viktor Kosík s výběrem momentek 
života nejen u nás; šest tvůrců z dalších 
koutů Slovácka (i když první z nich, 
rodačku z Velký Pavlovic, můžeme 
také počítat mezi místní): Růžena Krč-
mařová (Moravské Bránice) prozradila 
vlastní fotografi cké zdroje svých folk-

lórních maleb, Antonín Vojtek (Břeclav) 
s drobnou studií krás dívčí tváře, Eva 
Uhlířová (Břeclav) představila svou 
uměleckou a experimentální fotografi i, 
Jiří Horák (Hodonín) ve starších sním-
cích, zachycujících atmosféru strážnic-
kého festivalu, Pavel Sedláček (Vrbice) 
ve studii nepovšimnutého kouzla života 
a Antonín Musil (Brumovice) s po-
hledem k hloubce nebe a krásy zimní 
i jarní fl óry. 

Vernisáž navštívila téměř stovka ná-
vštěvníků, kteří si vychutnali umělecký 
přednes poetické prózy Jana Kostrhuna 
v podání známého brněnského herce 
Ladislava Lakomého za hudebního 
doprovodu Mužského sboru z Velkých 
Pavlovic.

                       Program 
Večer v pátek 3. března mohli diváci 

shlédnout první celovečerní fi lm, v so-
botu na ně čekal dopolední a odpolední 
blok dokumentů, proložený fi lmem pro 
děti, následovaný dalším celovečerním 
fi lmem. Velmi podobné schéma měla 
i neděle. Celkem mohli diváci shléd-
nout 12 dokumentů a 5 celovečerních 
fi lmů, při čemž ke každému z nich byla 
připravena beseda s tvůrci. Většina 
celovečerních fi lmů byla zdejší premi-
érou (Konečná stanica, Ani smrt nebere 
aj.)  což dvojnásob platilo o unikátních 
dokumentech např. z oblasti dnes již za-
niklých lužních lesů okolí Dyje. A mož-

ná kdyby tento festival byl soutěžní, byl 
by adeptem na vítěze fascinující snímek 
Jeden rok, vypovídající o „obyčejném“ 
životě devadesátiletých stařečků a staře-
nek z Horňácka. Tu si člověk uvědomí, 
co je skutečnou hodnotou, co obstojí 
v toku času.

                Osobnosti 
Ten, kdo dokázal udělat těch pár 

kroků do kina (a někteří neváhali při-
jet z dalekých koutů nejen slováckého 
kraje), mohl se setkat s lidmi, jejichž 
um a zkušenost měla za důsledek vznik 
nejednoho známého fi lmového snímku. 
Z režisérů a scénáristů jsme uvítali Ji-
řího Chlumského, Miroslava Balajku, 
Břetislava Rychlíka, Jiřího Jilíka a zná-
mé tváře herců reprezentovali pánové 
Josef Somr, Ladislav Lakomý a Marián 
Geišberg. 

            Pokračování příště
Díky téměř pilotnímu projektu 

tohoto festivalu jsme objevili další bo-
haté zdroje fi lmových materiálů, které 
v sobě nesou unikátní zachycení času 
našeho života, tepu často již ztracené 
doby a krajiny kolem nás. Proto chceme 
pokračovat dál. Věříme, že za pomoci 
mnohých (ať již města, evropských fon-
dů a sponzorů) se nám to příště podaří. 
Neboť Slovácko ve fi lmu je přece kou-
zelná kráska v zrcadle…

Roman Veverka
produkce festivalu   

• aktuální
• programový

• kulturní
• regionální

www.slovackoin.cz

• nový internetový informační server 
• nejobsáhlejší zdroj pozvánek na akce regionu
• denně aktualizovaný
• tradice, koncerty, kina, výstavy, rodinné aj. 

Břeclavsko
Hodonínsko
Hradišťsko
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…a to není myšleno jako slovní 
hříčka. Pan herec, zpěvák a skladatel 
je skutečně člověk, který, i při svém za-
sloužilém věku, působí velmi energicky, 
s velkým zájmem o svět, život a třeba 
i techniku kolem. Je plný elánu a po-
zitivního náboje, jenž mu nedovoluje 
zůstávat jen umělcem na zasloužilém 
odpočinku. 

V Pavlovicích jste nebyl poprvé?
Před dvěma lety jsme tu hráli Pod-

skaláka, ale to jsem tady nenocoval. 
Do Pavlovic jsem přijel jenom na 
představení, takže jsem se potom ne-
mohl zúčastnit posezení ve sklípku. To 
jsem si konečně včera užil. Ještě teď na 
to vzpomínám a proto piji čaj. Trošku 
jsem to včera přehnal, ani ne tak s pitím 
jako s jídlem. Před představením skoro 
vůbec nejím. Herec musí hrát hladový, 
aby podal ten správný výkon. 

Takže jste konečně poznal Velké 
Pavlovice více. 

Byli jsme v nádherném sklepě 
v Pavlovínu. Nejdříve nás provedli 
sklepními prostorami se soudky a po-
tom jsme už jenom seděli a bavili se, 
 jedli a pili. Bylo to moc fajn.

A představení samotné?
Vynikající! Nebylo sice úplně plno, 

ale publikum bylo náramné. Měli jsme 
z toho radost.

To je asi největším potěšením pro 
umělce.

Proto to děláme. Nijak lukrativní to 
není, ale komedianti styk s publikem 
potřebují, i když v mých letech - bude 
mi 74 -  bych se na to taky mohl už vy-
kašlat a nezpívat a nehrát. Jenže mě by 
to moc chybělo. Nedovedu si předsta-
vit důchodcovský život: jen tak sedět 
doma nebo v parku a krmit vrabce. 
Dokud si mě lidi přijdou poslechnout 
a je mi dobře, tak jedu.

Máte nějaký zvláštní vztah k naše-
mu regionu, ke Slovácku?

Jsou zde příjemní lidé a mám zde 
také mnoho přátel, třeba Slávka Smi-
šovského z Uherského Ostrohu. Znám 

tady všechny možné kapelníky a jejich 
kapely, se kterými jsem mnohokrát vy-
stupoval, např. v Bojanovicích jsou hned 
dvě, k nimž často zajíždím. Rád jezdím 
i za hranice na Záhory, do Skalice, Se-
nice – také jsme tam hráli Podskaláka, 
i když jsme se zprvu obávali jazykové 
odlišnosti. Ale vyšlo to výborně. Mám 
rád celou Moravu. Od Břeclavi až po 
Ostravu, kde jsem opět často pobýval. 

To když jsme natáčeli pořad „Kdyby 
ty muziky nebyly“. Miluji Moravu, její 
folklór, písničky – i včera jsme si je  ve 
sklípku pěkně zazpívali, samozřejmě k 
tomu nějakou tu jihočeskou, neboť jsem 
po rodičích Jihočech.

Pohybujete se intenzivně mezi dvěmi 
hudebními žánry: swingovou – taneční 
hudbou a dechovkou. Co je pro vás na 
nich společné?

Společné je na tom jenom jedno: je 
to muzika jako taková. Nejsem hudební 

škatulkář. Myslím, že ti nejlepší a nej-
váženější přestavitelé komorní, klasické 
nebo soudobé hudby, členové těles jako 
jsou fi lharmonický orchestr a podobně, 
ty ani nenapadne v tom dělat nějaké 
rozdíly. Třeba symfonický orchestr si 
udělal komorní dechovku a doslova se 
v tom vyřádili. Není to opravdu o tom, 
jestli se to hraje na dvě nebo na tři doby 
nebo jestli se to hraje na pilu nebo na 
harmoniku. Podle mě je muzika jenom 
dobrá nebo špatná. 

Jak jste se dostal k dechovce, se 
kterou si Vás dnes mnoho lidí neodmys-
litelně spojuje? 

Půlku života jsem dělal taneční 
hudbu – swing. V 70. letech se změnily 
poměry kolem televize a rozhlasu a já se 
nepohodl s některými představiteli. V tu 
dobu jsem dostal nabídku od Suprapho-
nu, jestli nechci zkusit dechovku. Začali 
jsme o ní dělat pořady se Zdeňkem Pod-
skalským. Celá léta předtím byla totiž 
záměrně potlačována. Ačkoli pánové 
co nám tehdy vládli měli údajně blízko 
k pracujícímu lidu a zemědělcům. Až 
potom s pořady jako „Sejdeme se na 
Vlachovce“ se vrátila zpět i tahle muzi-
ka. Všechno se ale pohybuje po vlnách. 
Nyní je dechovka zase dole a nedává se 
jí moc prostoru v médiích. Mělo by se 
ze strany dramaturgů dbát na větší vy-
váženost. 

Optimismus a elán z Vás přímo září, 
máte nějaký osvědčený recept, životní 
postoj?

Měl jsem recept: byl to sport. Až do 
doby, kdy mi onemocnělo koleno, jsem 
obden běhal ve Hvězdě v Praze. Bydlím 
vedle obory. To mi hodně pomáhalo 
a dnes nevím, jak to nahradit. Doma 
sice cvičím, ale běh, pohyb na čers-
tvém vzduchu dělá dobře i na psychiku. 
Právě když jsem měl nějaké problémy, 
šel jsem si zaběhat. Za pár minut jsem 
o tom nevěděl…

S Josefem Zímou jsem si povídal ješ-
tě dlouho. Celý rozhovor pak najdete na               
www.slovackoin.cz

 Roman Veverka

Josef ZÍMA - člověk s jarem v duši

Josef Zíma v klidu kavárny...  Foto: archiv 

..a ve víru představení.  Foto: archiv 
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Na tý louce zelený
Na pátek 24. března pozval Dámský klub do Velkých Pav-

lovic  zájezdní tým pražského divadla s představením lidové 
operety Na tý louce zelený s Josefem Zímou v hlavní roli. Měli 
jsme možnost vidět již podruhé představení tohoto divadla. 
V roce 2005 to bylo představení Podskalák, rovněž s Josefem 
Zímou. Velmi se to všem líbilo. Diváci spolu s herci zpívali 
známé písničky. Ohlas 
byl značný – pozitivní. 
Diváci při odchodu dě-
kovali organizátorům 
– Dámskému klubu 
a Městu V. Pavlovice 
a vyslovovali žádost, 
abychom opět něco tako-
vého uspořádali.

Jaké však bylo naše 
překvapení, když jsme 
se s divadelním soubo-
rem domluvili na dal-
ším vystoupení, a naši 
spoluobčané najednou 
zapomínají, jak odcházeli 
nadšeni a o vstupenky na 
představení Na tý louce 
zelený najednou není moc 
velký zájem. Co se stalo? Při Podskalákovi byly všechny vstu-
penky vyprodány! Když se mi něco líbí, tak se přece snažím 
si pěkné chvilky zopakovat. A když se někdo snaží je připravit 

pro mne –  tak toho využiji, chce to ode 
mne už jen přijít. ALE…!!! Co se stalo 
ve Velkých Pavlovicích? Že už by se lidé 
nechtěli bavit?

Divadelní představení bylo opravdu moc pěkné, všem 
přítomným divákům se velmi líbilo. V hlavní úloze vy-

stoupil opět nestárnoucí 
Josef Zíma, který svou 
úlohu zvládá bravurně. 
Za pozornost však stá-
lo i vystoupení dalších 
herců a hereček. Takže 
výsledný dojem 1+.

Organizátoři měli po 
divadle možnost pose-
dět s herci ve vinárně 
fi rmy PAVLOVÍN. 
Hostitele velmi dů-
stojně zastoupila paní 
Kalivodová. Děkujeme 
jí za velmi srdečné při-
jetí i za to, jak se svým 
hostům věnovala.

Takže, vážení spo-
luobčané, záleží jen na 

vás a vašem zájmu, zda se při podobných akcích budeme 
loučit NA SHLEDANOU PŘÍŠTĚ!

za organizátory Ivana Vojtěšková
 

Virtuosi di Mikulov zpívali ve Velkých Pavlovicích
V neděli 26. února zahájili Virtuosi di Mikulov sezónu koncertem ve Velkých Pavlovicích. Vedle skladeb světové 

renesance uvedli zejména Šípek z Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka v úpravě Leoše Janáčka pro smíšený sbor. 
Spoluúčinkovali Martin Mysliveček – kytara a Zuzana Berešová – klavír. Řídila Zuzana Pirnerová.

Virtuosi di Mikulov si desetiletou systematickou prací vytvořili mezi milovníky sborového zpěvu na nejjižnější 
Moravě dobré renomé a jeho členy jsou i zpěváci z okolních měst a obcí. Na zkoušky do Mikulova se sjíždějí lidé z Br-
na, Ivaně, Dolních Dunajovic, Březí, ze Strachotína, Novosedel, Vlasatic, Břeclavi, Valtic a také z Velkých Pavlovic. 
Zatímco z většiny jmenovaných obcí a měst přijíždějí jednotlivci, z Velkých Pavlovic přijíždí pět nadšených a velice 
kvalitních zpěváků. Ti jsou platnými členy sboru, v němž panuje pohododová atmosféra, na níž se nemalou měrou 
podílejí. 

Ke koncertu VdM ve Velkých Pavlovicích nedošlo poprvé. Obecenstvo v tomto městě je vstřícné a dovede ocenit 
snahu i dobrý výkon. Potěšitelné je i to, že na koncertech VdM se podílí řada místních sponzorů včetně města Velké 
Pavlovice. Patří jim za to dík a uznání. Virtuosi di Mikulov se těší na další spolupráci. 

Svatopluk Vrbka
vedoucí sboru

Josef Zíma opět v akci.  Foto: archiv 
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Setkání nad fotografi emi - hodové vzpomínání
V březnu se na radnici opět uskutečnilo setkání nad foto-

grafi emi, tentokrát na téma hody a kroje. Fotografi e, které vel-
kopavlovičtí 
p a m ě t n í c i 
zapůjčili, byly 
vystaveny na 
panelech, kaž-
dý si je tedy 
mohl v klidu 
prohlédnout 
a zavzpomí-
nat na mládí, 
kdy byly kro-
je všední sou-
částí každého 
dne a hody 
hlavním svátkem naší obce. Poté pan Pavel Procházka zahájil 
tuto sešlost několika větami a promítnutím materiálů z pavlo-
vických hodů za posledních patnáct let, které k této příležitosti 
sestříhal pan Miroslav Grégr. Každého ze zúčastněných snad 

potěšilo, že je u nás tradice hodů stále živá a nachází si  nové 
příznivce mezi mladými. Po shlédnutí fi lmu přišla řada na 
identifi kování 
snímků. Tím 
n e m l u v í m  
jen o osobách 
na fotogra-
fi ích, neboť 
se zjišťovalo 
také, kde byl 
snímek vyfo-
cen a čím se 
lišily tehdejší 
kroje od těch 
současných. 
Na závěr bylo 
nachystané malé občerstvení a tak se mohlo dál debatovat 
o starých dobrých časech a doufat, že ty nové také nebudou 
tak špatné. 

Pavla Švástová

Již pošesté pořádali velkopavloviční sportovci v obnovené 
tradici  Maškarní ples. Je třeba říct, že letos se ples mimořád-
ně vydařil, tentokrát i s rekordní účastí 
návštěvníků – cca 160 „bez masek“ 
a asi 60 v maskách!

Celou dobu se návštěvníci výborně 
bavili, k čemuž výraznou měrou při-
spěla hudba.

Taneční, nebo spíše rocková skupi-
na  ESSO z  Lanžhota předvedla nád-
herné skladby z repertoáru hlavně na-
šich, ale i světových hudebních legend 
a udrželi výbornou náladu na plese až 
do úplného závěru, který nastal teprve 
po čtvrté hodině ranní.

Pořadatelé plesu jsou rádi, že se jim sázka na tuto novou 
kapelu vydařila a dokázali na ples nalákat velké množství 

hlavně mladších návštěvníků.
Na šestý pokus se podařilo získat cenné první místo 

v soutěži o nejlepší masku tradičním 
účastnicím soutěže (paní Křiváková, La-
týnová, Svrčková...), jejichž „BROUČCI“ 
s nádhernými lucernami tentokrát ne-
měli konkurenci a jednoznačně zvítězili. 
Vítězky několika předchozích ročníků, 
velkopavlovické fotbalistky, se musely 
tentokrát spokojit s druhým („KUŘATA“) 
a třetím („DERATIZACE“ ) místem.

Jménem pořadatelů chceme poděkovat 
všem účastníkům letošního plesu za vyni-
kající atmosféru, za nádherné a kreativní 

masky a všechny srdečně zveme na Maškarní ples 2007 
opět se skupinou ESSO!

       Čermák František

Maškarní ples  2006

21. duben, v 16 hod. 

Zathura: Vesmírné dobrodružství
Nový fi lm ve stylu populárního Jumanji nabízí zábavu 
pro celou rodinu. V českém znění.

dobrodružné sci-fi , 88 min, Dolby Stereo, český dabing, 
mládeži přístupný

28. duben, ve 20 hod.

Panic je na nic 
Trapasy, průšvihy, prohry a výhry na cestě k dospělosti.  
Český fi lm. 

komedie, 99 min, doporučeno od 15 let

KINO VELKÉ PAVLOVICE

Pamětníci a aktéři hodové historie.  Foto: archiv ...ve vzpomínkách na doby mládí.  Foto: archiv 

Vítězní „Broučci“.  Foto: archiv TJ Slavoj 
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Opět jsem se zahloubala do pavlovických kronik v mi-
kulovském archívu. Tentokrát jsem se nevázala k žád-
nému roku, nechala jsem se okouzlit pouze obsahem. 
Z dosud prolistovaných kronik zdá se být  nejčtivější 
ta, kterou vedl kronikář František Kopřiva. Jeho rukou 
psaná kronika končí rokem 1934. František Kopřiva však 
nezůstal u dění své doby, ale šel do hlubší minulosti, čas-
to cituje historická díla svých současníků nebo Obecní 

protokoly, bohatý zdroj informací z doby před systema-
tickým psaním kroniky. Obecní protokoly jsou rovněž 
uloženy v mikulovském archívu. Tentokrát tedy vyjímám 
z kroniky Františka Kopřivy: 

Obyvatelstvo a archeologické nálezy

Velké Pavlovice s okolím náleží k nejdříve osídleným 
krajům Moravy, jak četné archeologické nálezy dokazují. 
Archeolog Červinka ve svém díle „Morava v pravěku“ 
udává tyto nálezy: 

Roku 1881 nalezen byl u cukrovaru oválný hrob se 
skrčenou kostrou a dvěma nádobkami.

Roku 1889 byla vykopána u Trkmance kostra s lebkou 
od bronzových kroužků nazelenalou.

Při stavbě dráhy objeveny skrčené kostry u samého 
nádraží; z milodarů zachráněny byly bronzové kroužky 
z dvojího drátu, pár náramků ze silného drátu stočených 
větších a jiný pár útleji vypracovaných. Od Pavlovic až 
ke Kobylímu se nacházely v průkopu železničním hojné 
zbytky nádobí, pazourkové nástroje, kosti zvířecí a po-
dobné věci.

Římské peníze nalezeny byly u Pavlovic: Denár Marc 
Aurelův (dle Dra Kříže stříbrná mince barbarská) a Had-
riánův, 19mm v průměru, má na líci kolem překrásného 

poprsí IMP CAESAR HADIANVS AVG, na rubu ženská 
postava s hlavou vlevo obrácenou, držící na pravé ruce 
hlavu se zubatou korunou a na levé dlani hlavu s diadémem 
a ženským účesem. PMTRPCOS III. 

V četných hrobech a popelnicích, které se našly na Tábo-
ře, psal jsem na jiném místě. Bohužel většina těcto nálezů 
byla rozbita a zničena. Také nálezy zbytků přehistorických 
zvířat jsou dosti četné. Mimo nálezy - o kterých jsem se na 
jiném místě této pamětní knihy zmínil - v Išperkách, u obec-
ní cihelny, zmiňuji se ještě jednou:

Majitel domku č. 420 „Pod břehy“ František Rozinka, 
našel v měsíci lednu při kopání písku za svým domem 
v hloubce asi 2 1/2 m pod vrstvou žluté cihlářské hlíny, ma-
mutí kel a podal zprávu o tom pisateli této knihy. Kel byl asi 
190 cm dlouhý, mírně zahnutý. Byl sice velmi opatrně vyn-
dáván ze země, avšak přece se rozlomil na 3 kusy, poněvadž 
byl ztrouchnivělý. Tyto 3 kusy byly konservovány klihem 
a uloženy jsou ve sbírkách měšťanské školy; mám za to, 
že dlouho nevydrží a že se brzy rozpadnou. Majitel domku 
byl požádán, aby o dalších nálezech podal zprávu. Prozatím 
nelze určiti, bylo-li v těch místech sídlo pravěkého člověka; 
zdá se, jakoby se v písku v tom místě, kde byl kel nalezen, 
nacházely stopy uhlí. Také je pozoruhodno, že asi 100 kroků 
od místa nálezu jest předhistorické pohřebiště (na Táboře).  

Velké Pavlovice patří k nejzápadnějším osadám své části 
Moravy (jihovýchodní), které říkáme Moravské Slovensko. 
O lidu, který zde v pradávných dobách žil a o poměrech, 
jaké zde za pradávna vládly, nemáme sice písemných zá-
znamů - tedy takových, jež by se týkaly přímo městečka 
samého, ale máme velmi důkladný spis Fr. A. Slavíka, ře-
ditele čes. vyšší zemské reálky, zvaný Moravské Slovensko 
od XVII. století, vydaný roku 1903. Osudy Moravského 

Z historie Velkých Pavlovic 

Stránky kroniky města.  Foto: archiv 

...historie jako na dlani.  Foto: archiv 
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Slovenka byly také osudy Velkých Pavlovic a naše městeč-
ko nebo jeho nejbližší okolí jest na několika místech této 
knihy jmenováno. 

Mocně dotýkají se člověka neobyčejná utrpení, která 
náš kraj prožil od 9. do 17. století. Co útrap a nelidských 
krutostí utrpěl vpády a válkami! Kraj, někdy hustě zalid-
něný, byl mečem a ohněm tak zpustošen, že četné osady 
zmizely z povrchu zemského a nikdy více z rumu a popela 
nevstaly a jiné pozbyly většinu svého obyvatelstva. Roku 
1673 měly Vel. Pavlovice 166 domů, z nich 33 osedlých 
a 133 pustých. Obyvatelé byli za předcházejících válek 
většinou pobiti nebo odvlečeni do zajetí nebo pomřeli ne-
mocemi z hladu apod. 

Do druhé polovice 15. století byl náš kraj mnohem hus-
těji osazen, to jest měl mnohem více osad, než má dnes. 
Byly to ne husitské války (1420-1437), nýbrž krátká ale 
velmi zhoubná válka česko-uherská mezi králem Jiřím 
z Poděbrad a Matyášem Uherským, roku 1468-1470, která 
zpustošila Moravské Slovensko, která zničila velkou ves 
Trutmanice s farním kostelem a hřbitovem tak, že již nikdy 
ze svých trosek nepovstala. Tenkrát také jistě Velkých Pav-
lovicím byla zasazena velká rána.  

Když pak náš kraj po válkách a nepřátelských vpádech 
v 15. a 16. století poněkud se začal zotavovat, přišla na 
něj v 17. století nová krutá pohroma: vpád uherských po-
vstalců Bočkojovců, kteří se vzbouřili proti králi Rudolfu 
II. v roce 1605, třicetiletá válka r. 1618-48 a vpády Turků 
a Tatarů r. 1663. 

                                                          Pavla Švástová

Velikonoční beránek

• u pohanů byl symbol beránka velmi rozšířený již 
v předkřesťanské tradici v celé středomořské civilizaci, 
ovládané po tisíciletí pastevci
• pro židy ovce symbolizovaly Izraelitu jako člena „Bo-
žího stáda“; i židovský Bůh je označován za pastýře, 
který bere své ovce do náručí, beránek se také zabíjel na 
památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví
• v křesťanské církvi se beránek stal symbolem Božího 
Beránka, Krista a znázorňuje se s praporem vítězství

Velikonoční zajíček

• v mytologii řecké, egyptské, čínské symbolizuje štěs-
tí, plynoucí čas, krátkost života 
• v Bibli je zajíc řazen mezi stvoření “maličké na Zemi 
a moudřejší nad mudrce”, symbolizuje chudé, skromné 
a pokorné, přesto se k němu křesťanství staví s jistým 
odstupem kvůli jeho užívání jako symbolu smyslnosti 
• dnes je označován za toho, kdo o Velikonocích přináší 
vajíčka, nejlépe čokoládová – přišel k nám z Německa
• jiný názor na vznik spojení velikonočního zajíce s va-
jíčkem poukazuje na zvyk, kdy se do chleba upečeného 
ve formě zajíce položilo velikonoční vejce, čímž se 
sdružily tyto dva symboly 
• bývalo také zvykem, aby kmotři zvali děti k tzv. ho-
nění velikonočního zajíce, to znamenalo, hledání ukry-
tých vajíček v zahradě 

Velikonoční vajíčko

• bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, 
života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách bylo 
někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvému 
• zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel prav-
děpodobně i s postem, který Velikonocům předcházel, 
a při kterém se vejce jíst nesměla 
• ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vají-
ček doprovázený řadou obřadů a pověr 
• je také symbolem životní síly, narození, nesmrtelnosti, 
návratu jara a skořápka pocitu bezpečí 
• vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je 
přesto ukryt život 
• tady je zřetelné symbolické spojení se Zmrtvýchvstá-
ním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi 
• symbolem nového života je již od pohanských dob 
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Děkujeme výboru Dámského klubu, který v tomto roce 
připravil ženám ve vinárně U Kaderků velmi pěknou oslavu 
MDŽ (8. března) Co však bylo úžasné, bylo vystoupení dětí 
z MŠ. Poděkování patří dětem i učitelkám, ale nejen jim. 
Poděkovat musíme i rodičům a prarodičům, kteří děti dopro-
vázeli. Vždyť v jejich domovech tomu předcházela důkladná 
příprava krojů a strojení dětí. Výsledný dojem – jak jsme 
již napsaly – úžasné! Díky. Pak následoval přednes básně 
vítězky okresního kola soutěže v recitaci Z. Drienkové. Také 
nevšední zážitek. Na konec výbor připravil několik soutěží 
a tombolu. Společně jsme se pobavily a oslavily tak svůj 
svátek.

14. dubna vystupuje na Městském úřadě estrádní skupina 

Súsedy. Veselé scénky ze života proložené cimbálovou muzi-
kou zprostředkují „Súsedy“ z Lanžhota a Břeclavi.

Paní Mgr. Margita Březnová již dříve byla pozvána Dám-
ským klubem, aby ženám přednesla své poznatky z oblasti 
správné péče o pleť. Přednáška měla úspěch, a proto byla na-
vázána další spolupráce. V dubnu proběhne první část „Ško-
ličky kosmetiky“, kde paní Březnová naučí první skupinu žen 
správnému líčení a jiným dovednostem. Pak –  podle zájmu 
– proběhnou další kurzy.

Dámský klub srdečně zve dne 11. června ve 13 hod. na 
4. ročník Pohárového turnaje žen v kopané, který se bude 
konat na stadioně a zúčasní se ho 4 týmy z blízkého okolí. 
Občerstvení zajištěno. Přijďte povzbudit naše ženy!

   Členky DK

 

V měsíci lednu jsme uspořádali ve dnech 14. – 15. 1. 
Speciální výstavu Brněnského voláče. Bylo vystaveno 236 
holubů z celé ČR. O týden později byla druhá speciálka, ten-
tokrát Amerického kinga, vystaveno 205 holubů taktéž z celé 
republiky. Obě výstavy splnily poslání z řad vystavovatelů 
i pořádajících ZO.

Dále ZO  pořádá v chovatelské hale každou první a čtvr-
tou neděli v měsíci burzu. Na burze lze pořídit chovný mate-
riál, krmivo, kovářské výrobky apod. Novinkou je každou 4. 
neděli výkup kožek. Burzy probíhají od 8 do 10 hod.

- bylo rozhodnuto o účasti spolku na veletrhu Víno&De-
stiláty v Praze ve dnech 16.-18. května 2006. Spolek se bude 
prezentovat na stánku č. 114 ve veletržní hale v Holešovi-
cích

- spolek se dohodl s Městem Velké Pavlovice na zapůjče-
ní stánku, ve kterém se naše město prezentovalo na veletrhu 
Regiontour v Brně

- bylo dohodnuto, že spolek zrealizuje projekt s pracov-
ním názvem „VOC nanečisto“, jehož cílem je poskytnout 
garanci kvality vybraným vínům s velkopavlovickým pů-
vodem. Jedním z cílů projektu je vytvoření kolekce, která 
umožní zákazníkovi se lépe orientovat ve vínech s velko-
pavlovickým původem. V celkovém kontextu se však jedná 
o dlouhodobý projekt, kde významným mezníkem bude 
udělení oprávnění spolku ze strany Ministerstva zeměděl-
ství k označování vín „VOC“.      

- členové ve spolku budou spolupracovat v oblasti spo-
lečných nákupů za účelem dosažení příznivějších cenových 
podmínek. Byly např. zakoupeny EAN kódy, které mohou 
být každému členovi k dispozici s významnou úsporou

- spolek podal žádost o dotaci k Vinařskému fondu na 
úhradu nákladů projektu Otevřené vinné sklepy 2006

- spolek spolupracoval se Zahrádkářským svazem, Forem 
Moraviem a Městem Velké Pavlovice na akcích O víně při 
víně a Výstavy vín uspořádanou k 70. výročí založení vinař-
ského družstva Vinopa

- členové jednotně domluvili podmínky pronájmu vinic od 
ZD Velké Pavlovice 

- pracuje se na společné webovské stránce
         
                                      www.vinozvelkychpavlovic.cz

 

Dámský klub

Víno z Velkých Pavlovic

Český svaz chovatelů
V březnu byla provedena vakcinace králíků. Další vak-

cinace proběhne v květnu, bude to oznámeno městským 
rozhlasem.

Ptačí chřipka již byla potvrzena i na našem území, zatím 
se však není čeho obávat, ale je třeba dbát na opatření, tak 
jak jsou tlumočena v médiích. Opatření se týkají hlavně cho-
vatelů. Nyní je opět zakázáno konat výstavy, na burzách se 
nesmějí prodávat holubi, drůbež a okrasné ptactvo.

Na další zajímavé výstavy se můžeme těšit až na podzim.

Antonín Komosný
předseda ČSCH
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• V březnu se uskutečnil zájezd do termálních lázní ve Velkém 
   Meděru na Slovensku.
• Na  21. dubna je naplánovaná pravidelná akce pro členy sva
   zu – výlet na Floru Olomouc.
• Nová akce svazu  je  17. května možnost zájezdu na  budějo-

Letošní zima byla bezesporu 
vyjímečná nejen množstvím 
sněhu, ale i délkou trvání sou-
vislé pokrývky sněhu. Zvěř 
proto nedosáhla na své přirozené 
zdroje potravy a musela se ne 
přikrmovat, ale přímo krmit. 
Z toho vyplývá, že množství 
krmení letos několikanásobně 
přesáhlo minulé roky. Myslivci  
naváželi zvěři po pavlovickém 
katastru různé dobroty  od října 

Svaz postižených civilizačními chorobami

Myslivecký svaz
do března jedenkrát 
týdně, v největších 
mrazech i třikrát týd-
ně. Krmení pro zvěř se 
skládá z obilních od-
padů, sena, dužnatého 
krmiva (řepa, mrkev) 
a soli kamenné. Díky 
jim, zdá se, zvěř zimu 
zdárně přečkala.

vickou výstavu Hobby. Tato výstava  je o nářadí a zařízení 
pro hobby, zahrádkáře, chovatele aj. Uskutečnění bude závi-
set na zájmu lidí.
• 19. května se chystá již tradiční zábava v sokolovně za 
    účasti přátel ze Senice.

 

občanské sdružení Forum Moravium ve 
spolupráci s a.s. VINIUM připravuje expozice 
vinařského muzea ve Velkých Pavlovicích při 

příležitosti výročí 70 let od založení vinařského 
družstva VINIOPA a žádá všechny občany, 

vinaře a přátele o zapůjčení všech historických 
materiálů vztahujících se k vinařství ve 

Velkých Pavlovicích (především fotografi e, 
články, amatérské fi lmy apod.), dále o zapůjčení 
nebo odprodej starých nástrojů a zařízení pro 

výrobu vín (mlýnky, lisy, putny, atd.).

Bližší informace: 
Ing. Pavel Veverka, tel:  

Ing. Zdeněk Karber, tel: 519 428 149, 
infocentrum Velké Pavlovice, Hlavní 9

 Za spolupráci předem děkujeme!
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Hospodářské poměry ve 30. letech byly neutěšené. O do-
mácí hrozny ani víno nebyl velký zájem. Přispívaly k tomu 
i malé partie vína produkované jednotlivými vinaři. Kvalita 
vína kolísala a nebyla organizace, která by víno uvedla na 
trh v konkurenceschopné úpravě. Podobná situace byla i ve 
výrobě ovoce, především meruněk. 

Nespokojenost vi-
nařů s odbytem vína 
a s nízkými cenami za 
víno vedla k rozhod-
nutí založit vinařské 
družstvo. V roce 1935 
přípravný výbor před 
založením vedl konzul-
tace s vinaři z okolních 
obcí o podpoře vzniku 
družstva. Předsedou 
představenstva byl 
zvolen rolník a vinař 
František Štambachr, 
zanícený propagátor 
družstevní myšlenky. 
Bylo zvoleno předsta-
venstvo, dozorčí rada 
a schváleny stanovy. 
Vinaři z Velkých Pav-
lovic a okolních obcí, v počtu více než 200 členů, upisují 
podíly ve výši více než 70 tisíc korun. Družstvo bylo zapsáno 
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod označe-
ním Vinopa - ovocnicko vinařské družstvo.

Protože činnost družstva prakticky začala až v roce 1936, 
je tento rok uváděn jako rok vzniku družstva. Ředitelem 
družstva byl jmenován Bohumil Hádlík, houževnatý a ta-
lentovaný podnikatelský typ z Němčiček. Spolu s Matějem 
Dostoupilem ze Staroviček začínají svou činnost ve sklepě 
V Údolí (dnes vlastník Antonín Nesvadba) o kapacitě 300 hl. 
V letním období prováděli nákup meruněk, na podzim nákup 
stolních hroznů  (Chrupka a Portugal modrý), které dodávali 
do Čech. V prvním roce činnosti vyrobili 3 vagóny vína.  
V následujícím roce 1937 byla zahájena výstavba lisovacích 
a skladovacích objektů, kanceláří a laboratoře v lokalitě Os-
trovec. Sklep měl kapacitu 30 vagónů a byl vybaven sudovi-
nou. Velkou obětavostí členů bylo dosaženo, že ještě v roce 
1937 byla sklizeň hroznů vykupována v nových vlastních bu-
dovách a ačkoliv nové kapacity byly značně veliké, nestačily 
pojmout nabízené hrozny.  

Dne 13. 6. 1937 zakládá 202 vinařů z Velkých Pavlovic 
a okolí druhé vinařské družstvo pod názvem Vinařsko-ovoc-
nické družstvo. Pronajímá si sklepní prostory velkopavlovic-
kého velkostatku. Ředitelem byl zvolen Tomáš Lanžhotský, 
rolník a vinař z Kobylí. Družstvo již v roce založení nakupu-

je hrozny od svých členů.
Vinopa v roce 1938 buduje pěstitelskou a živnostenskou 

pálenici a v následujícím roce bylo při nadúrodě vypáleno 10 
vagónů padaných meruněk. Velmi populární a oblíbený mezi 
konzumenty byl likér Velkopavlovický Svéráz, který se vyrá-
běl zvláštní technologií z meruňkového destilátu. 

V období protektorátu 
byla vybudována sodov-
kárna, zřízena vinárna, 
v Rajhradě byly pronajaty 
dva velké sklepy od míst-
ního kláštera a vysazují se 
vinice. V Bořeticích byl 
vybudován sklep. Po osvo-
bození se budovaly fi liálky 
v Němčičkách, Rakvicích, 
Popicích, Kloboukách, 
Židlochovicích, Hustope-
čích a v dalších obcích. 

Činnost Vinopy byla 
velmi rozmanitá, o čemž 
svědčí i vinárny a sklady 
v Jeseníku, Českých Bu-
dějovicích, v Praze, Podě-
bradech, Berouně, Liberci 
a jinde. Družstvo vysazuje 

vlastní vinice v Hustopečích v širších sponech a tak ukazuje 
cesty k mechanizaci. Zřizuje ovocné školky ve Velkých Pav-
lovicích, v Kobylí a v Kloboukách zaměřené na produkci me-
ruňkových výpěstků. Ve Velkých Pavlovicích mělo družstvo 
podnožovou vinici a štěpovalo sazenice pro své členy.

V publikaci Deset let trvání ovocnickovinařského druž-
stva Vinopa ve Velkých Pavlovicích předseda představenstva 
František Štambachr píše úvodní slovo, ze kterého uvádím 
některé myšlenky: „Věděli jsme, že prostřednictvím druž-
stva budou výrobky našich jihomoravských zemědělců lépe 
prodávány. Vybudování družstva byl počin 
vážný a odpovědný. Ručili jsme společně 
svými majetky v době hospodářské ne-
jistoty a ve vývoji podniku. Dali jsme se 
v zápas o zhodnocení práce našich vinařů 
a ovocnářů. Prováděli jsme velké investič-
ní stavby a dnes můžeme konstatovat, že 
družstvo naše může zdolat po stránce druž-
stevní veškeré na ně kladené úkoly. Směle 
můžeme říci, že nevrátí se nikdy doby, aby naši jihomoravští 
zemědělci museli mít obavy, že jejich výrobky zůstanou bez 
zájmu a bez náležitého zpeněžení.“ 

Pro pěstitele meruněk vyhlašuje Vinopa program boje 
s moniliózou, která v 50.letech vážně ohrožuje meruňkové 
sady pod názvem Velkopavlovické hnutí. Podstatou bylo 

70 let vinařského průmyslu ve Velkých Pavlovicích

...z r. 1936. 
 Foto: archiv 

Budova Vinopy . Foto: archiv S. Práta 
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odstranění suchých plodů, jejich sběr a provádění chemické 
ochrany v předjaří. K tomu zakoupila Vinopa několik po-
střikovacích strojů a prováděla jako službu chemické zásahy 
v sadech.

Velkou investiční akcí byla výstavba moštárny v Husto-
pečích nákladem 20 mil. korun. Objekt však po dokončení 
v roce 1950 přebírá Fruta Modřice a v roce 1952 Strojobal pro 
strojírenské účely. Ve Velkých Pav-
lovicích v letech 1946 až  48 Vinopa 
staví administrativní budovu, lisov-
nu a skladovací kapacity známé pod 
označením „Centrála“. 

V roce 1950 byla obě druž-
stva sloučena podle nařízení, že 
v jednom místě nemohou pracovat 
dva podniky stejného výrobního 
zaměření. Vzniká družstvo Vinopa 
- vinařské družstvo, která má 2 500 
členů, majetek 50 mil. korun a ka-
pacitu 260 vagónů.

Po únoru 1948 je zatčen předseda 
představenstva a poslanec Národního shromáždění za Česko-
slovenskou stranu lidovou František Štambachr. Je odsouzen 
na 20 let těžkého žaláře, ve vězení stráví 11 a půl roku a je pod-
míněně propuštěn v roce 1960. V roce 1966 je jeho rozsudek 
zrušen a je rehabilitován. 

Podobný osud postihne i vedení Vinopy.  Celkem 13 pra-
covníků je v únoru 1951 zatčeno a v roce 1953 odsouzeno. 
Ředitel Vinopy Bohumil Hádlík na 20 let, Antonín Knotek, 
Pavel Nesvadba a Bohumil Trojan na 15 let, ostatní do 10 let. 
Důvodem trestu bylo odnímání stavebního materiálu vázané-
mu hospodářství na černém trhu pro družstevní výstavbu, ne-
srovnalosti v zásobách vína a ohrožení plynulého zásobování 
lidu. Ředitel Hádlík byl po 8 letech práce v uranových dolech 
propuštěn po těžkém úrazu, který ho poznamenal pro zbytek 
života. Všichni zatčení byli rehabilitováni v roce 1990. 

Sloučené vinařské družstvo však čekají další problémy. 
V průběhu roku 1952 dochází ke znárodnění družstva Vinopa 
bez náhrady a již od 1. 1. 1953 pracuje družstvo jako závod 
Jihomoravských vinařských závodů se sídlem v Brně, později 
v Mikulově. Ředitelem závodu je jmenován František Otřel, 
pracovník Vinařského družstva Velké Pavlovice. Od roku 1960 
patří závod Velké Pavlovice pod Vinařské závody Bratislava.

V roce 1969 v rámci federalizace dochází k vytvoření Mo-
ravských vinařských závodů se sídlem v Mikulově. 

V 70. letech přebírají MVZ majetek Jihomoravského vi-
nařsko-ovocnického sdružení Vinospol v Divákách.  Podnik 
založily zemědělské podniky Hustopečska. Důvodem likvida-
ce v období normalizace byla politická úchylka zemědělských 
podniků.

Ke sloučení závodu Velké Pavlovice se závodem Velké 

Bílovice dochází v roce 1971. Ředitelem závodu se stává 
Doc. Ing. František Kynický, CSc, který již v roce 1944 pra-
cuje ve vinařském družstvu Vinopa. V roce 1974 28. května 
je položen základní kámen výstavby nového závodu. Dochá-
zí k rozsáhlé investiční činnosti. Stavba probíhala z plného 
provozu a byla ukončena v roce 1984. Současně probíhala 
rekonstrukce a modernizace dalších provozů. Naplnily se 

tak mnohaleté snahy o vybudování no-
vého zpracovatelského a lahvovacího 
centra ve Velkých Pavlovicích. Zásluhu 
na tom má především Doc. Ing. Kynic-
ký František, CSc., který završil úsilí 
svých předchůdců ve funkci ředitelů 
závodu o investiční výstavbu nového 
a moderního podniku. 

Po revoluci v roce 1989 se rozpadají 
Moravské vinařské závody v Mikulově 
na pět závodů. Jedním z nich je i samo-
statný podnik Vinium Velké Pavlovice. 
V roce 1991 se snaží bývalí vlastníci 
podílů v družstvu Vinopa o navrácení  

zestátněného majetku. Není jim podle zákona o restitucích 
vyhověno, protože náhrady majetku se netýkají právnických 
osob. 

V rámci první vlny kupónové privatizace byl podnik 
Vinium přetransformován v květnu 1992 na akciovou 
společnost. Současné vedení akciové společnosti provedlo 
investičně náročnou rekonstrukci lisovacích kapacit a za-
vedlo novou technologii výroby červených vín v objektu 
Ostrovec.

Ing. František Kostrhun

Použitá literatura:
Deset let ovocnářskovinařského družstva Vinopa
B. Hádlík – Vinařský obzor, roč. 85/1992 č. 1, str. 6

... z poválečných etiket Vinopy. Foto: archiv S. Práta 

Někteří členové družstva Vinopa. Foto: archiv S. Práta 
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Fauna a fl óra Velkých Pavlovic

Vzhled tohoto příslušníka řádu 
sov je natolik charakteristický, že ho 
nemůžeme zaměnit se žádným jiným 
zástupcem této skupiny. Je veliká 
přibližně 35 cm, má bělavý srdcovitý 
závoj na tváři a rezavě žlutou hruď 
a břicho. Hnízdí na půdách starých 
budov, kde samice snáší 4 – 6 čistě 
bílých vajec přímo na zem, protože 
hnízdo stavět nedovede. Vyvíjející 
se  mláďata krmí oba rodiče. Sova 
pálená je noční tvor, lovící škodlivé 
hraboše a myši, proto je velmi uži-
tečná. Sova pálená patří mezi silně 
ohrožené zákonem zvláště chráněné 
druhy živočichů. V posledních letech 
se stala velkou vzácností a za svoje 
hnízdění a vyvádění mláďat ve vel-
kých Pavlovicích vděčí především 
několika obětavým milovníkům 
a ochráncům přírody v místním 
zemědělském družstvu, kteří pro ni 
vyrobili speciální soví ptačí budky, 
o které se pravidelně starají a kteří 
pomáhají ornitologům kroužkovat 
odchovávaná mláďata.

Je to 8 - 12 mm velké plochý, tma-
vý bíle skvrnitého a silně ochlupený 
brouk z čeledi vrubounovitých, pří-
buzný známý mnohem větším kovově 
zeleně zbarveným zlatohlávkům. Patří 
k teplomilným druhům hmyzu, který 
byl u nás svým výskytem dlouho vá-
zaný na výhřevná lesostepní stanoviště 
v přírodních rezervacích nejjižnější 
části Moravy.V poslední době se již oje-
diněle vyskytuje i mimo rezervace, což 
nepochybně souvisí s celkovým oteplo-
váním klimatu. Jeho larvy se vyvíjejí 
v půdě, kde se živí se  kořínky trav.Ve 
Velkých Pavlovicích ho můžeme občas 
nalézt v letních dnech na bílých úborech  
řebříčku obecného podél polních cest ve 
„Staré hoře“, ale i jinde. Je to zcela ne-
škodný silně ohrožený zákonem zvláště 
chráněný druh a jako ozdoba naší příro-
dy zasluhuje nejpřísnější ochranu.

Vysoká vytrvalá bylina nápadná velký-
mi lichozpeřenými listy a mohutným říd-
kým hroznem velkých bělorůžových nebo 
bílých, omamně citrónově vonících květů 
patří do u nás nehojné čeledi routovitých. 
Její typická vůně není náhodná, protože do 
stejné čeledi patří v subtropech rostoucí 
citroníky a pomerančovníky, tedy rostliny 
s vonnými silicemi, které najdeme i u tře-
mdavy. Třemdava bílá je typická rostlina 
bylinných lemů teplomilných listnatých 
lesů; na Velkopavlovicku však roste roz-
troušeně  na bezlesích osluněných stráních 
a mezích v místech vzdálenějších od obce, 
a tedy méně narušovaných lidskou činnos-
tí. Patří mezi ohrožené zákonem zvláště 
chráněné rostliny. 

Sova pálená 
Tyto alba 

Zlatohlávek chlupatý 
Epicometis hirta

Třemdava  bílá
Dictamnus albus

Slovanská tradice obecně zachovala pestrou škálu 
malování kraslic se vzory často vzájemně souvisejícími 
a srovnatelnými. Nejvíce rozšířená a zřejmě i nejstarší 
je technika zdobení voskem, aplikovaná jako barevná 
batika. Klasické červené kraslice zdobené jednoduše 
vyrytým bílým vzorem se v čistém stylu zachovaly hlavně 

v jižní a západní oblasti Čech, například na Chodsku. Širší 
barevná škála s podobným vzorováním je obvyklá na 
tradičních kraslicích z jižních a jihovýchodních Čech, kde se 
výstižně nazývají straky. Nejsložitější vzory voskové techniky 
kombinované z řady barev s charakteristickou závěrečnou 
černou se vytvořily na Slovácku. Řada obcí - Vnorovy KR
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Sysel obecný je hlodavec z čeledi veverkovitých, který 
je původně vázaný na stepní prostředí. Na naše území se 
tento druh dostal až s rozvojem zemědělství a v minulosti 
patřil k běžným druhům nižších poloh, kde osídloval trav-
naté okraje cest, meze, kosené louky, pastviny, náspy a také 
porosty víceletých pícnin. Mnohdy byl dokonce tak hojný, 
že byl považován za polního škůdce. Se změnou přístupu 
k zemědělskému obhospodařování krajiny a zaváděním 
nových technologií v 50. letech 20. století však začalo do-
cházet k prudkému úbytku jeho početnosti, který pokračuje 
dodnes. Podle mapování, 
která provádí pravidelně 
Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR již od roku 
2000, žije sysel na našem 
území v současnosti na 
posledních 28 lokalitách, 
přičemž každoročně další 
a další z nich zanikají. 
Sysel se tak stává nejohro-
ženějším z našich druhů 
savců. 

Sysel má výrazně den-
ní aktivitu a žije pospolitě 
v koloniích. Každý jedi-
nec obývá noru, která má 
obvykle několik východů 
a může být i několik metrů dlouhá a metr hluboká. Sysel 
svou noru každoročně obnovuje 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 samice již v polovi-
ně srpna, o něco později je následují dospělí samci. Mláďata 
je za příznivého počasí možné pozorovat ještě počátkem 
října. Na rozdíl od křečků si sysli nevytvářejí žádné zásoby 
potravy. Během zimního spánku jsou proto odkázáni pouze 
na zásoby podkožního tuku, které si vytvářejí během léta 
a které mohou tvořit až jednu třetinu jejich tělesné hmotnos-
ti. Ze zimního spánku se obvykle probouzejí během měsíce 
března.

Dva až tři týdny po probuzení nastává období páření. Ná-
sledně po 24 dnech březosti rodí samice obvykle pět holých 
a slepých mláďat (počet mláďat může kolísat od 1 do 11). 
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Mláďata poprvé opouštějí mateřskou noru v polovině června, 
tedy přibližně měsíc po svém narození. V této době váží oko-
lo 50 g, avšak do podzimu dokáží svou hmotnost až pětkrát 
zvýšit. Pohlavně syslové dospívají po prvním přezimování. 

Za potravu slouží syslům semena, listy, květy i kořínky 
trav a bylin. Rádi loví drobný hmyz jako jsou saranče, kobyl-
ky, cvrči a brouci. Nepohrdnou ani hrabošem nebo vajíčky na 
zemi hnízdících ptáků. 

Sysel potřebuje krátkostébelné travinné porosty, ať už 
přirozené či uměle udržované, které mu umožňují náležitý 

rozhled po okolí, což mu zajišťuje 
ochranu před predátory a přehled 
o ostatních členech kolonie. Vět-
šina z nich je vázána na poněkud 
netradiční stanoviště jako např. 
sportovní letiště, golfová hřiště, 
chatové kolonie či tábořiště, kde 
se nacházejí pravidelně kosené plo-
chy s dlouhodobě nízkým travním 
porostem. Jednotlivé lokality jsou 
však velice izolované a většinou 
málo početné, a jsou proto velmi 
ohrožené. V loňském roce bylo 
během prováděného mapování 
zjištěno, že se sysel obecný vy-
skytuje také ve vinicích v širokém 
okolí Velkých Pavlovic. O těchto 

lokalitách se dosud nevědělo a zatím stále nemáme ani dosta-
tečné informace o rozsahu jeho zdejšího rozšíření ani o jeho 
početnosti. Proto bychom zde rádi v letošním roce provedli 
podrobnější průzkum a v této souvislosti bychom chtěli všech-
ny poprosit o spolupráci. Pokud víte o výskytu syslů na svých 
pozemcích, prosíme, poskytněte nám tuto informaci na Infor-
mační centrum města Velké Pavlovice, tel.: 519 428 149. Vaše 
informace nám pomohou lépe poznat, jakým způsobem sysel 
přežívá v tomto prostředí, a přispějí tak k lepšímu naplánování 
jeho celostátního záchranného programu. Předem moc děku-
jeme.

Petra Nová
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 

Kališnická 4-6, Praha 3

Výzva – pomozte nám mapovat a chránit sysla!

u Strážnice, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, HIuk a další má 
své zavedené vzory, které znalci dovedou přesně rozeznávat. 
Výtvarná hodnota kraslice samozřejmě není jen v její složité 
kresbě a pracnosti provedení. Řada jich je malovaná s lehkostí 
a jednoduchým vyjadřovacím rejstříkem v přírodních hnědých 
a dokonce černavých barvách. Často zde najdeme velmi 

archaické ornamenty prosperitního a plodnostního významu 
- motivy slunce, lidských postav. Tyto staré vzory se zachovaly 
hlavně v horských oblastech Moravy - na Valašsku, Horňácku 
a právě jejich prostřednictvím lze vidět souvislosti a společné 
kořeny tohoto specifi ckého vyjadřování s jinými slovanskými 
národy hlavně na východ od nás. 

Sysel je stále ve střehu. Foto: archiv 
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V pátek  17. března se sešli velkopavlovičtí sportovci, 
aby zhodnotili uplynulý rok a zvolili nový výkonný výbor 
a revizní komisi.

Pod hlavičkou TJ Slavoj pracují oddíly kopané, bas-
ketbalu, stolního tenisu (nyní je oddíl v útlumu),  fl orbalu, 
tenisu a nově byl do TJ přijat šachový oddíl.

Celkem sdružuje TJ Slavoj asi  350 členů, z toho je té-
měř  jedna třetina mládeže.  

Po krátkém zhodnocení roku 2005 a vystoupení hostů 
valné hromady, starosty města Ing. Bálky a ředitele ZŠ 
a Gymnázia Dr.Kavana, si zvolili členové TJ své zástupce 
do výkonného výboru 

na další čtyřleté období. Za jednotlivé oddíly byli do 
výkonného výboru zvoleni:

kopaná – Kalivoda Ivan, Procházka Pavel, 
Čermák František, Halm Roman, Trsťan Jan, Blata Vladislav,   

     Ulica Jaromír
tenis - Šefránek Dalibor, Kovařík Milan
fl orbal – Kallus Tomáš
basketbal – Lukš Stanislav
stolní tenis – Tomeček Alexander
šachy –   Hicl Zdeněk 
Členy revizní komise byli zvoleni Petr Halm, Jindřich Klaš-

ka a Roman Šťavík.
Po skončení valné hromady proběhla volba předsedy výkon-

ného výboru , kterým se stal Ing. Roman Halm a převzal tak 
štafetu po svých předchůdcích Mgr. Tomečkovi a Ing. Blatovi.

     Čermák František
    

Zřejmě nejdelší zimní přípravu 
v historii mají za sebou velkopavlo-
vičtí fotbalisté. Vzhledem 

k vývoji počasí se neustále od-
kládal začátek jarních soutěží, a tak 
nakonec zahájila některá mužstva

soutěže v neděli 2.dubna a ostatní 
začali o víkendu  8.-9.dubna.

V rámci přípravy se „A“ i „B“ 
mužstva dospělých účastnila velmi 
kvalitně obsazeného turnaje

 na umělé trávě  4.generace v Ot-
nicích. V posledních přípravných zá-
pasech prohrálo „A“ mužstvo na UT 
v Poštorné se silným Mikulovem  0:2 
a porazilo tým Lednice  2:1. 

„A“ mužstvo zahájilo mistrovské 
boje v neděli 9.4. v 16.00 v Dub-
ňanech. Doma se poprvé představí 
v neděli 16.4. v 16.30 hodin v derby 
s Lanžhotem. Ve středu  19.4. čeká 
mužstvo čtvrtfi nále krajského pohá-
ru, v němž od 17.00 hodin přivítá na 

svém hřišti Sokol Hrušky.
„B“ mužstvo zahájilo doma v neděli 

9.4. dopoledne v 10.00 hodin proti Rak-
vicím, další neděli odpoledne zajíždí do 
Březí.

„C“ mužstvo zvítězilo v prvním 
mistrovském zápase v Bulharech 4:1, 
když se hattrickem blýskl kanonýr Pavel 
Pilarčík. V sobotu  8.4. hrálo doma důle-
žitý zápas proti Milovicím a další  neděli 
16.4. odpoledne zajíždí do Sedlece.

„A“ dorost začínal minulý víkend 
v Bučovicích a doma se poprvé předsta-
ví v neděli  16.dubna, kdy se od 14.15 
hodin v předzápase utká s mužstvem 
Dubňan.

„B“ dorost už má za sebou zápasy 
v Šitbořicích (vítězství  2:1 ) a na svém 
„domácím“ hřišti 

v Němčičkách proti Ivani. Tento pátek  
14.4. zajíždí do Krumvíře, kde od 17.00 
hodin dohrává odložený zápas, a v neděli 
16.4. se představí v Kobylí od 14.15 ho-
din.

Žáci zahájili jaro v sobotu v Kobylí 
a už tento čtvrtek 13.dubna se představí 
doma v odloženém zápase proti Rakvicím, 
začátky v  16.00 mladší a v  17.30 hodin 
starší žáci. Hned v sobotu  15.4. přivítají 
na svém hřišti dalšího soupeře, zápasy se 
Zaječím se hrají v 13.00 a 14.30 hodin.

Přípravka zahájila celý jarní nabitý 
program na domácím hřišti v sobotu  
8.dubna ráno zápasem proti Šakvicím 
a tuto sobotu zajíždí do Lednice se začát-
kem v  10.00 hodin.

Kompletní jarní program všech muž-
stev opět obdržíte u pokladny stadionu 
při prvních domácích zápasech a také ho 
najdete na nových webových stránkách 
TJ Slavoj, kde je spousta dalších informa-
cí o sportu ve Velkých Pavlovicích. 

Adresa stránek je slavoj.neprehled-
ni.cz   nebo ubytovna.neprehledni.cz

Čermák František

Valná hromada  TJ  Slavoj  Velké  Pavlovice

Fotbalový oddíl  SLAVOJ  Velké  Pavlovice

slavoj.neprehledni.cz
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Velkopavlovické fotbalistky pořádaly v únoru ve sportovní hale vel-
mi dobře obsazený turnaj.

Sedm družstev se utkalo nejprve ve skupinách, z nichž do semifi nále 
postoupil  Týnec, Hovorany, Mutěnice a pořadající děvčata  V.I.P. Velké 
Pavlovice.

Oba semifi nálové souboje byly velmi dramatické, mutěnické hráčky 
vyřadily až na penalty v poměru 3:2 družstvo Týnce, když zápas skončil 
1:1.

Ve druhém semifi nále překvapivě uspěl domácí výběr po vítězství 
2:1 nad Hovorankami, když úspěšnými střelkyněmi byly Jitka Drsová 
a Iveta Levčíková.

Zklamaná děvčata z Hovoran poté nezvládla ani souboj o bronz 
a podlehla na penalty 4:5 družstvu Týnce.

Naplněná tribuna velkopavlovické haly byla ve fi nále svědkem 
velkého dramatu, které bylo dlouho vyrovnané. Vytouženou vítěznou 
branku nakonec vstřelila Iveta Levčíková a rozhodla o tom, že nádherný 
pohár pro vítězky zůstal doma!

Pod vedením trenérů  Zdeňka Kučerky a Stanislava Štajnera se o ten-
to velký úspěch 

družstva  V.I.P. Velké Pavlovice zasloužily tyto hráčky:

Sylvie Prátová, Zuzana Štajnerová, Naďa Slámová, Jitka Drsová, 
Ivana Musilová, Blanka Levčíková, Lenka Procházková, Iveta Levčíko-
vá, Sylva Trebichalská, Eva Haníková, Jarka Janů a Veronika Krná

V neděli 5.3.2006 se ve sportovní hale ve 
Velkých Pavlovicích uskutečnil tradiční Zimní 
halový přebor Moravského rybářského svazu 
v rybolovné technice. Zúčastnilo se jej 25 zá-
vodníků z Jihlavy, Kroměříže a Velkých Pavlo-
vic. Soutěžilo se v terčových disciplínách a to 3x 
v zátěži Arenberg a 3x v zátěži skish. Maximální 
bylo možno dosáhnout 600 bodů.

Výsledky:

Muži: 
1. Krejčí Miloslav, Kroměříž, 583 b.
2. Honzírek Stanislav, Kroměříž, 579 b. 
3. Kobliha Karel, Jihlava, 574 b.
4. Šula Jiří, V. Pavlovice, 573 b.
6. Halm Marek, V. Pavlovice, 560 b.
9. Buchta Zdeněk, V. Pavlovice, 535 b.
11. Šula Vladimír, V. Pavlovice, 463 b.

Ženy a juniorky:
1. Smejkalová Helena, Jihlava, 580 b.
2. Svobodová Marie, Jihlava, 527 b.
3. Pausarová Lucie, Jihlava, 458 b.

Žáci:
1. Průša Aleš, Jihlava, 487 b.
2. Gajdošík Miroslav, V. Pavlovice, 319 b.
3. Pleskač Jakub, V. Pavlovice, 305 b.
5. Svoboda Jakub, V. Pavlovice, 287 b.
6. Schaffer Jiří, V. Pavlovice, 222 b.
7. Pohl Zbyněk, V. Pavlovice, 145 b.

Dále bych chtěl všechny zvědavé pozvat na 
Jarní přebor MRS, který se uskuteční v sobotu 
22.dubna 2006 na tréninkovém hřišti (v místě 
bývalého koupaliště) TJ Slavoj Velké Pavlovice. 
Začátek je stanoven na 8:30, předpokládaný ko-
nec v 15:00.

Ing. Jiří Šula
 vedoucí družstva Velkých Pavlovic

V.I.P.  Velké Pavlovice Rybolovná technika

Odsíny se získávaly namáčením porézní skořápky do výluhu 
       z přírodních materiálů. Na odstínu záleží, jak dolouho se nechá 
       vajíčko v barvě ponořené. 

žluto-oranžová – odvar z cibulových slupek 
světle žlutá – lipový květ nebo kmín 
citrónově žlutá – kopřivový kořen 
žlutá – šafrán 
červená – odvar ze slupek červené cibule a octa 

Přírodní 
barvení 
vajec

červená – červené zelí 
růžová – šťáva z červené řepy 
červená až fi alová – šťáva z borůvek 
tmavě zelená – voda ze špenátu
hnědá – odvar z dubové kůry 
modrá – odvar z olšové kůry, šišek 
tmavě zelená až černá – odvar z olšové kůry nebo saze 
rezavá až hnědá – čaj 

Ženské fotbalové družstvo. Foto: archiv TJ Slavoj 
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Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová, Svárov 602, Velké Bílovice
TEL.+FAX: 519/346620, 608/523571, e-mail:info@danitour.cz, www.danitour.cz

Využijte slevy na 1.moment LÉTO 2006
Slevy až 10 % nebo děti zdarma – platí do 15.4.

Široký výběr letecky, autobusem a vlastní dopravou do Chorvatska, Itálie, Řecka, Španělska, Tuniska, Bulharska atd. – hotely, apartmány, stany, karavany.

LAST MINUTE – týdenní pobyty, odlety v březnu a dubnu
Tunisko hotel 3* s polopenzí od 3 990 Kč/os.,  all inclusive od 5 900 Kč/os. 
Egypt hotel 3* s polopenzí od 7 990 Kč/os.,  all inclusive od 8 900 Kč/os. 

V prodeji také: - tuzemsko a Slovensko – chaty, chalupy, hotely…
                            - lázně – u nás i na Slovensku (pobyty týdenní i víkendové, včetně procedur nebo bez), vyřídím také lázně příspěvkové

Široký výběr z nabídek nejvýznamnějších cestovních kanceláří. Poradím, pomohu s výběrem, vše vyřídím za stejnou cenu jako v CK, která pobyt organizuje.

 Změna prodejní doby:
   PO  od 9:00–do 17:00 hod.
   ÚT  od 9:00–do 17:00 hod.
   ST  od 9:00–do 17:00 hod.
   ČT  od 9:00–do 17:00 hod.
   PÁ  od 9:00–do 17:00 hod.

Nově otevřeno i v sobotu od 8:00–do 11:00 hod.

Rozšířený sortiment: více druhů sypaných a porcova-
ných čajů, oříšků v polevách a chladírenského zboží.

tel.: 731 554 570

PNEUSERVIS

Radek Valný
há 70

AVLOV

TELEFON  77 563

Radomír Svrček
Kobylí na Moravě 525, PSČ 691 10

mob.: 608 629 956  tel.: 519 431 289
http://www.fasady-svrcek.cz

 mail: radomirsvrcek@seznam.cz

• MALBY A FASÁDY NA KLÍČ
• KAMENNÁ VLNA-NEHOŘLAVÉ, PAROPROPUSTNÉ
• DIFUZNĚ OTEVŘENÁ POLYSTYRENOVÁ DESKA
• FASÁDNÍ POLYSTYRENOVÁ DESKA
• NOVÁ FASÁDA
• VELMI KVALITNÍ BARVY, VYSOCE KRYCÍ, 
• ODOLNÉ PLÍSNÍM.

Provádíme atraktivní úpravy stěn pro náročnější vzhled vnitřních prostor.!!!

ZDRAVÁ VÝŽIVA

TOKRA TAXI

Kamil HEJL
VELKÉ PAVLOVICE

tel.: 774 211 882

www.danitour.cz


