
        říjen 2006

Vážení spoluobčané,

tak jako ke konci předcházejících volebních období si dovoluji předložit výsledky práce za-
stupitelstva za uplynulé 4 roky. Věřím, že se zamyslíte nad předloženým materiálem, odvedenou 

práci zhodnotíte a i podle ní se rozhodnete komu 
dáte v následujících volbách svůj hlas. Vzhledem 
k tomu, že se nám v minulém období podařilo zís-
kat vysoké dotace je výčet realizovaných akcí po-
měrně rozsáhlý. Přesto jsem přesvědčen o tom, že 
nejdůležitějším a největším úspěchem v minulém 
období nebyla jen výstavba ve městě, ale že to byl 
úspěch v oblasti školství, který spočívá v tom, že 
se Velkých Pavlovicích i přes velmi silné tlaky 
podařilo zachovat gymnázium. Nyní se pokusím 
zhodnotit jednotlivé činnosti ve městě.

Školství
Školství ve městě zaznamenalo velký rozkvět, což se v investičních aktivitách projevilo tím, 

že byly provedeny dvě významné akce. První v letech 2003 a 2004 spočívala ve vybudování 
nových učeben, laboratoře, v rekonstrukci šaten, 
ve výstavbě tribuny u tělocvičny, posilovny, 
nových sboroven, sociálního zázemí, čímž jsme 
dosáhli toho, že vnitřní prostory školy jsou plně 
dostačující pro dnešní počet tříd. Druhá akce byla 
realizována v roce 2006 a spočívala zejména ve 
výměně 220 kusů oken, 9 kusů vstupních dveří, 
v kompletní izolaci objektu, nové fasádě, pří-
stavbě autobusové zastávky a propojení objektů 
škol. Současně byly školy vybaveny novými 
pomůckami.

V květnu roku 2003 byl dokončen sportovní 
areál gymnázia, všechny tyto akce stály v úhrnu 
víc než 60 miliónů Kč, z toho bylo přes 40 mili-
ónů Kč dotací. Město podporovalo i jiné aktivity 
jako např. mezinárodní výtvarné dílny, které 
pořádalo gymnázium s výtvarníky z Rakouska 
a Slovenska, podporovalo činnost DDM a některé 
aktivity ZUŠ. V posledních letech město spolu 
s gymnáziem získává prostředky z Evropských 
fondů.

pavlovivovaVelkopavlovický zpravodaj
Zhodnocení volebního období          2002-2006
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Životní prostředí

Životní prostředí je významnou oblastí, na kterou je upřena velká pozornost města 
a to nejen v posledním volebním období, kdy se podařilo v březnu 2003 dokončit ČOV 
a kanalizaci. Město připravovalo projekty, které vyústily v poskytnutí dotace na odbah-

nění a vyčištění rybníka, rekonstrukci 
a zpevnění břehů a okolí. Tato akce bude 
zahájena v listopadu tohoto roku z 80% ze 
státní dotace. Stejně tak s výraznou dotací 
od Evropských fondů bude v příštím roce 
zahájena rekonstrukce kanalizace na ulici 
Hlavní a Pod břehy a hygienizace ČOV. 
Služby města se průběžně starají o čistotu 
a pořádek ve městě, sběr rostlinného odpadu, papíru, plastu a železa. Velká péče je věno-
vána výsadbě stromů, keřů a údržbě zeleně. Po vykácení stromů v lesíku byla zahájena 
výstavba lesoparku, který se stane odpočinkovým místem.

Inženýrské sítě 

V loňském roce byla dokončena první etapa inženýrských sítí na Padělkách, to zna-
mená komunikace, kanalizace, vodovod, plynovod, rozvody elektro a veřejné osvětlení, 

byly nainstalovány chráničky pro rozvod 
informačních technologií. V ulici Zelnice 
byly prodlouženy inženýrské sítě a byla 
provedena úprava vtokového objektu do 
odvodňovacího příkopu, která zajistila, 
že přívalová voda je odváděna bez větších 
škod. Průběžně jsou budovány a rekonstru-
ovány chodníky na Nádražní, Hodonínské, 
k zastávce ČD a mostku přes Trkmanku 
a parkoviště u kostela, na Bří Mrštíků, u Městské knihovny. Problémy s městským rozhla-
sem byly vyřešeny montáží bezdrátového systému. Znásobování rodinných domů na ulici 
Tovární bylo vyřešeno výstavbou nového vodovodního řadu. 

Sport

Město se celoročně stará o údržbu sportovního areálu na Slavoji, ale kromě toho podpo-
ruje činnost tělovýchovné jednoty pravidelnými dotacemi, ale i například tím, že pomohlo 
získat fi nanční prostředky a uvolnilo své pracovníky na rekonstrukci šaten a ubytoven Sla-
voje. Vychází vstříc při poskytování tělocvičen a posilovny pro sportovce, ale podporuje 
i další aktivity jako pořádání kvalifi kace ME dorostenců v kopané, sportovní akademie, 
pořádání Kouba cupu apod.

 
Rozvoj města

V rámci rozvoje města byly dopracovány významné dokumenty a to územní plán změna 
č. 2 a regulační plán změna č. 1. Součástí územního plánu je také koncepce rozvoje města 
v prostoru autobusového nádraží, sýpky, Moravské Agry, jejíž součástí je i první etapa 

centra Moravského 
vinařství, to je re-
konstrukce objektu 
sýpky na hotel s kon-
gresovým zázemím, 
restaurací a rozsáh-
lou vinotékou. Město 
podporuje také roz-
voj vinařství a to jednak fi nančně, kdy získává dotace pro vinaře, ale 
i například výraznou prezentací města a vinařství na mezinárodních 
výstavách Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava, Víno a destiláty 

Studie bytových domů pro lokalitu Padělky.



Praha, vinařskou stezkou s názvem Putování krajem André, spolupořadatelstvím nominač-
ních výstav vín Forum Moravium.

Kultura a kulturní památky

Město je tradičním spolupořadatelem kulturních akcí jako jsou velkopavlovické hody, 
Vinobraní obnovené v roce 2003, svěcení vín, zpívání pod vánočním stromem. Pravidelně 

město přispívá pořadatelům plesů, tanečních 
kurzů, divadelních představení, různých 
výstav a soutěží. Zároveň je rozvíjena přá-
telská spolupráce s městem Senica, kde 
probíhají setkání a soutěže ve sportu mezi 
hasiči, školami a dalšími společenskými or-
ganizacemi. Stejně tak jsou udržovány přá-
telské vztahy s burgunskou vesnicí Echenon. 
K významným počinům patřilo také vydání 
a křest knihy o Velkých Pavlovicích, jehož 
se zúčastnil i Václav Klaus. Město se také 
významně podílelo na přístavbě nejvýznam-

nější kulturní památky, to je kostela a to výstavbou kanalizace, elektro, plynu, dále se také 
podílelo na úpravě prostoru mezi kostelem a hřbitovem, opravě fasád a omítek.

Majetek města

V rámci své činnosti se město věnuje také opravě a údržbě majetku města, v minulém 
období to byla např. oprava sokolovny a okolí, přístřešek pro učinkující, úprava a ozelenění 
autobusového nádraží, oprava bytových domů Nádražní, Nová, vypracování pasportu míst-
ních komunikací, nákup nové techníky pro služby města. O správné nákládání s majetkem 
města se zaslouží pravidelná vnitřní fi nanční kontrola prováděná externí organizací a to nad 
rámec řádných auditů.

Spolková činnost

Město si velmi cení veškeré spolkové činnosti, která je velmi bohatá a všemožným způsobem podporuje organizace působící ve městě,
 ať jsou to hasiči, dámský klub, chovatelé, SPCCH, myslivci, včelaři, vinaři a další. Stejně tak významná je spolupráce s farním úřadem.
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Vážení spoluobčané,

  dovolil jsem si Vás seznámit s tím nejdůležitějším, co se podařilo v minulém volebním období zrealizovat. Věřím, že i tato informace 
Vám bude vodítkem při rozhodování v následných komunálních volbách.

Ing. Martin Bálka
starosta města 

Country kroužek z MŠ. Chovatelé z Velkých Pavlovic. Návštěva z francouzského Echenonu v r. 2005.
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Z jednání Rady města a Zastupitelstva města
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice

Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla 
dvakrát a mimo jiné projednala  následující problematiku:

• návrh smluv mezi Městem Velké Pavlovice a VaK Břeclav a.s., 
jejichž předmětem je prodej částí staveb kanalizací na ulici B. Něm-
cové, Pod Školou, Čechova, Ořechová, dále stavba ČOV včetně 
části kanalizačního sběrače Aa

• v souladu s vyhláškou č.107/2006 Sb. ze dne 14. 3. 2006 
jednostranné zvýšení nájemného v bytech města. Dle vyhlášky se 
nájem ve městě od 1. 1. 2007 za 1m² zvyšuje z 15,81 Kč/m² na 
18,78 Kč/m², to je o 18,8%

• projednala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci 
„Velké Pavlovice – Odbahnění rybníka a oprava technických prv-
ků“

• informaci o dokončení stavby „Rekonstrukce a modernizace 
školy“,  výročí 10 let od založení Gymnázia Velké Pavlovice

• informaci o hodnocení letošního vinobraní
• návrh rozpočtového opatření č. 7/2006 týkajícího se přijaté 

dotace na volby do zastupitelstev obcí a do senátu 
• žádost Jaroslava Uhra o příspěvek na materiál (obrubníky 

a dlažbu) na výstavbu chodníku před RD v ul. Ořechová 14
• projednala nabídku pana Jindřicha Votýpky, bytem Větřní 275 

darovat pozemek ZE původ PK p. č. 2871/3 o výměře 27m² městu, 
pozemek se nachází pod komunikací v lokalitě Padělky

• schválila příspěvek ve výši  5.000,- Kč na dopravu členů ZO 
SPCCH, kteří dne 9. 11. 2006  uskuteční  družební návštěvu v Se-
nici

• schválila příspěvek ve výši 3.000,- Kč pro Oblastní charitu 
Břeclav na „Domov svaté Agáty Břeclav“ (zařízení pro matky 
s dětmi v krizi) 

 
Zastupitelstvo města na svém XXV.zasedání, které se konalo 

dne 31. srpna 2006 mimo jiné projednalo:

• informaci o činnosti rady města od posledního zasedání
• rozpočtové opatření č. 4/2006 schválené radou města dne 

31. 7. 2006 na základě zmocnění ZMě, dle přílohy, týkající se přija-
té dotace na realizaci projektu „Putování po vinařské stezce-Velko-
pavlovická oblast“ (Krajem André)

• rozpočtové opatření č. 5/2006 schválené radou města dne 
10. 8. 2006 na základě zmocnění ZMě, dle přílohy, týkající se 
přijaté dotace na realizaci projektu „Zkvalitnění služeb TIC Velké 
Pavlovice“

• rozpočtové opatření č. 6/2006 – zvýšení příjmů včetně fi nanco-
vání o 10 803,4 tis. Kč a zvýšení výdajů o 10 803,4 tis. Kč

• smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy venkovního 
vedení NN v lokalitě V. Pavlovice, Nám. 9. května – škola mezi 
Městem Velké Pavlovice a společností E.ON Distribuce, a.s., Lan-
nova 205/16, České Budějovice 

• zadání změny č. 2 ÚPN sídelního útvaru Velké Pavlovice bez 
připomínek a současně schvaluje zrušení těchto dílčích změn návr-
hu zadání:  č. 2.06 i – zrušení rezervní plochy určené pro veřejnou 
zeleň, č. 2.14 – návrh nové plochy – plochy pro leteckou dopravu 

a č. 2.15 – návrh nové plochy – vybudování společensko-zábavního 
areálu

• zmocnění rady města k provádění rozpočtových opatřeních 
v případech:

• pokud se rozpočtová opatření uskutečňují povinně z důvodu 
změny ve fi nančních vztazích k jinému rozpočtu (např. přijetí do-
tace). V tomto případě se mění jen položky související s dotací a to 
pouze o částku povinné změny

• z důvodu časové tísně na konci účetního a rozpočtového obdo-
bí tak, aby úprava rozpočtu proběhla v termínu uzávěrky a mohla se 
promítnout do příslušných výkazů daného roku. V tomto případě se 
mohou rozpočtovým opatřením měnit jakékoliv položky rozpočtu

Provedená rozpočtová opatření radou města budou schválena na 
nejbližším zasedání ZMě.

Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a obča-
nů města, které byly na zasedání uplatněny :

• člen ZMě Ing. Jaroslav Benda uplatnil  připomínky: Občané 
si stěžují na volně pobíhající psy, psi na vodítku nemají náhubek 
a děti se jich bojí. Požadavek občanů oznamovat narození dítěte ve 
zpravodaji města.  Místní podnikatelé upozornili, že mělo být umís-
těno celkem 9 informačních tabulí a zatím je osazena pouze jedna 
u městského úřadu. Ing. Bálka na dotazy odpověděl  –  MěPo bude 
více dbát  na kontrolu psů. Společenská kronika naráží na problém 
spočívající v ochraně osobních dat a údajů,které mohou být zveřej-
něny pouze se souhlasem dotčené osoby. Informační tabule budou 
osazeny v blízké době, pracovníci města vyrábí stříšky a konstrukce 
pro osazení.

• paní Marténková se dotázala jménem občanů z ul. Nová, kdy 
bude vybudováno parkoviště v ulici. Ing. Bálka odpověděl – vybu-
dování parkoviště je zařazeno do plánu akcí pro rok 2006.

• paní Věra Hercogová požádala zveřejnit ve zpravodaji  povod-
ňový plán a  jména osob, které zodpovídají za povodňové práce.

• členka ZMě p.Ivana Vojtěšková informovala o kladném hod-
nocení občanů večerního hlášení rozhlasem.

Jitka Krátká
tajemník MěÚ



Oznámení o době a místech konání voleb do zastupitelstev 
obcí a do Senátu Parlamentu České republiky
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Starosta Města Velké Pavlovice pod-
le § 29, odst.1, zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů v platném znění a § 15, 
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách 
do Senátu Parlamentu ČR a o změně a do-
plnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Města Vel-
ké Pavlovice a do Senátu Parlamentu ČR 
se uskuteční dne 20.10.2006 od 14.00 do 
22.00 hodin a dne 21.10.2006 od 8.00 do 
14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním 
okrsku č. I je  volební místnost - Měst-
ský úřad, Náměstí 9. května 40, Velké 
Pavlovice pro voliče s trvalým pobytem 

v ulicích: Bezručova, Boženy Němcové, Če-
chova, Herbenova, Horňanského, Kopečky, 
Kpt. Jaroše, Lidická, Nad Zahrady, Náměstí 
9. května, Nová, Ořechová, Padělky, Pod 
Břehy, Pod Školou, Růžová, Slepá, Stará, 
Starohorská, Tábor, Trávníky, Úvoz, V Údo-
lí, Zelnice.

Místem konání voleb ve volebním okrs-
ku č. II je volební místnost - sokolovna, 
Hlavní 1, Velké Pavlovice pro voliče s trva-
lým pobytem v ulicích: Brněnská, Bří Mrš-
tíků, Dlouhá, Hlavní, Hodonínská, Horní, 
Nádražní, Příční, Sokolská, Střední, Tovární, 
V Sadech, Vinařská, Za Dvorem, Zahradní.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní občan-

ství České republiky platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem ČR, v pří-
padě občana členského státu EU průkazem 
o povolení k pobytu.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

Ve dnech voleb volič může obdržet hla-
sovací lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb 
do Senátu se tyto uskuteční dne 27. 10. 
2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne
 28. 10. 2006 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební 
místnosti ve dnech voleb.

Město Velké Pavlovice se znovu obrací na občany se žádostí 
o důsledné třídění odpadů. Do plastových pytlů je nutno ukládat 
pouze PET lahve, ostatní plasty patří do kontejneru ve sběrném 
dvoře na radnici. Pokud jsou v pytlích plasty jiné než PET lahve, 
končí tyto pytle místo recyklace na skládce netříděného odpadu. 
Dalším problémem jsou svozy rostlinného odpadu. Tyto se provádí 

VÝZVA: Chraňme si prostředí, ve kterém žijeme
každý pátek, odpad je nutné ukládat na hromádky nejlépe ve čtvrtek 
odpoledne, tak aby na veřejném prostranství byl pokud možno co 
nejkratší dobu. Navíc je nutno rostlinný odpad ukládat bez jiného ma-
teriálu. Každý občan větší zodpovědností při třídění odpadu tak aspoň 
trochu může přispět k ochraně životního prostředí. 

• Akciová společnost Hantály oslavila v letošním roce již 
15. výročí od založení. V současné době jsou akcionáři společnosti 
celkem  36 obcí z břeclavského okresu, odpad na skládku je svážen 
ze 38 obcí. Ukládání je rozloženo do jednotlivých etap, v současné 
době je v provozu II. skládka a do jejího úplného naplnění zbývá 
cca 8 let. Dříve než bude tato skládka naplněna bude připravena 
nová skládka. Vzhledem ke vhodnosti členitého terénu v této lo-
kalitě je životnost skládek v lokalitě Hantály na několik desítek let 
dopředu. Akciová společnost Hantály se úspěšně rozvíjí a nabízí 
další služby pro ekologii a zlepšování životního prostředí.

• Nové webové stránky města navštěvuje denně v průměru 
kolem 130 návštěvníků. Stránky jsou téměř denně aktualizovány 
a přibývá nových údajů. Mimo Českou republiku jsou stránky 
navštěvovány z USA, Francie, Švédska, Švédska a dalších zemí 
světa.  

• Nižší úroda a vyšší cukernatost. Tak charakterizuje letošní 
sklizeň hroznů vinařský důvěrník pro oblast Velkých Pavlovic 

Telegrafi cky
Ing. Pavel Veverka.  Cukernatosti se pohybují kolem 20-22 o ČNM, 
ale při krásném počasí, které zatím panuje, cukernatosti v hroznech 
ještě přibývá.

• Hned dva kandidáti 
ucházející se v říjnových vol-
bách o místo senátora přijali 
pozvání na velkopavlovické 
vinobraní 2006. Vedle sta-
rosty města vlevo je na sním-
ku Jan Koráb, kandidující za 
KDU-ČSL, vpravo Milan 
Blažek, kandidující za ODS.

• Po více než 60 letech se na budovu základní školy vrátil nápis 
Masarykova jubilejní obecná škola. Na základě rozhodnutí zastupitel-
stva města byl nápis instalován při rekonstrukci fasády, která v těchto 
dnech byla dokončena. Původní nápis byl ze školy odstraněn v obdo-
bí okupace.
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Setkání vinařských osobností
Na pozvání starosty města 

ing.Martina Bálky se v předvečer 
velkopavlovického vinobraní sešli 
na šlechtitelské stanici významní 
vinaři a vinařští odborníci, kteří se 
mimořádným dílem zasloužili o dob-
ré jméno a slávu velkopavlovického 
vína. Doc. Ing. František Kynický, 
Ing. František Kostrhun, Ing. Draho-
mír Míša a Prof.Ing.Vilém Kraus pat-
ří již několik desítek let k uznávaným 
vinařským odborníkům a velkopavlo-
vické vinařství jim přirostlo k srdci. 
To, že Velké Pavlovice jsou na samé 
špičce českého a moravského vi-
nařství, je i jejich velkou zásluhou. 
Setkání těchto osobností bylo pro 
všechny přítomné účastníky nevšed-
ním zážitkem. Spousta drobných příběhů 
a vzpomínek, hodně poctivé práce a starostí 
běžného života. Škoda, že se takového se-
tkání nemohli zúčastnit další odborníci a vý-
znamní propagátoři našeho vinařství. Jen tak 

namátkou si můžeme připomnět Ing. Josefa 
Veverku, který se pro nemoc nemohl zú-
častnit. Dále Ing.Jaroslava Horáka, Honzu 
Havlíka, Františka Otřela či Ing.Vojtěcha 
Pazderku, kteří určitě nyní vinaří někde 
v nebeské vinici. 

Šlechtitelská stanice byla pro 
setkání vinařů důstojným místem 
a jeden ze spolumajitelů JUDr. Mi-
roslav Hrabal nabídl vzorky 
nejvzácnější, hodné zásluh výše 
uvedených odborníků. Mimo jiné 
bylo k chutnání i víno z odrůdy 
André, ročník 1980, tedy nejstarší 
André, která byla na světě vyrobe-
na. Také další vzorky skvělých vín 
pocházely z období, kdy výše uve-
dení hosté byli v plném pracovním 
procesu. A co na závěr? Poděková-
ní za dlouholetou příkladnou práci 
a výše uvedeným vinařům hodně 
zdraví a radosti z práce svých ná-
sledníků.  

Pavel Procházka

Je konec října, a tak by se dalo říci, že letošní sezóna Turistické-
ho informačního centra Velké Pavlovice pomalu končí. Proto jsme 
se rozhodli podělit se s vámi o pár postřehů a zajímavostí z naší 
práce.

Práce na Infocentru je především o komunikaci s lidmi – s ná-
vštěvníky našeho města a turisty, ale také s místními občany. Pro 
turisty se snažíme nasbírat co nejvíce zajímavých informací a tipů 
o našem regionu a následně jim tyto informace kvalitně předat. Na 
přelomu srpna a září jsme předpokládali, že se s koncem letních do-
volených sníží i návštěvnost. Opak je však pravdou. Návštěvníků je 
stále velký počet, ale charakter se se změnou ročního období změ-
nil. O prázdninách jsme se velmi často setkávali s rodinami s dět-
mi, mladými lidmi a studenty, v zářijových a říjnových měsících se 
u nás nejčastěji zastavovali tzv. „burčákoví turisti“ a samozřejmě, 
stejně jako v létě, spousty cyklistů. Potěšující pro nás je, že jsou 
u nás turisté spokojení a velmi často slyšíme, že „je u tady toho 
tolik k vidění, že se to prostě nedá stihnout“.

Významnou částí naší pracovní náplně je tvorba a průběžné pl-
nění dvou webových serverů, které slouží jak turistům, tak i našim 
občanům. Staráme se o turistický server Velkopavlovické vinařské 
podoblasti (www.velkopavlovicko.cz), kde postupně zpracováváme 
prezentace jednotlivých obcí podoblasti a téměř dennodenně aktua-
lizujeme kulturní kalendář. 

Středobodem naší činnosti je tvorba ofi ciálních webových 
stránek města Velké Pavlovice (www.velke-pavlovice.cz), které 
mají od srpna letošního roku novou grafi ku, vystihující naše bohaté 
folklórní tradice, vinařství a pěstování meruněk. Najdete zde zprá-
vy o aktuálním dění ve městě, zajímavosti a postřehy, pozvánky 
na kulturní, společenské a sportovní akce, informace z Městského 

Infocentrum pro turisty, ale i pro občany
úřadu, Turistické informačního centra, interaktivní mapu města, in-
formace z Městské knihovny, kina, z našich škol, telefonní seznam 
bytových stanic, přehled všech podnikatelských subjektů a mnohé 
další. Web je v současné době ve fázi neustálého plnění, což zname-
ná, že téměř každý den zde určitě najdete něco nového.

Jak bylo již zmíněno, na stránkách najdete i seznam všech 
podnikatelských subjektů a to konkrétně pod odkazem hlavního 
menu Služby, fi rmy a podnikatelé. Z důvodu velkého počtu podni-
ků, podnikatelů, prodejen a provozoven jsme odkaz Služby, fi rmy 
a podnikatelé rozdělili pro jednodušší a rychlejší vyhledávání do 
následujících skupin -  Vinaři a vinařské fi rmy, Zemědělské pod-
niky a fi rmy, Peněžnictví a fi nanční služby, Stavebnictví a stavební 
fi rmy, Auto-moto služby a doprava, Prodejny, Služby, Zdravotnic-
tví a Ostatní. Informace jsme zpracovali dle nám dostupných infor-
mací – telefonního seznamu a on-line obchodního a živnostenského 
rejstříku. 

Chtěli bychom Vás nyní prostřednictvím Velkopavlovické-
ho zpravodaje vyzvat ke spolupráci na tvorbě a aktualizaci výše 
zmiňovaného seznamu.  Podnikáte-li v našem městě, máte-li zde 
svou ordinaci, instituci, službu, prodejnu, provozovnu, podnik 
či jiný podnikatelský subjekt, doufáme, že se v našem seznamu 
najdete. Pokud tomu však  tak není a nebo jsou informace o Vás 
neúplné, chybné nebo zastaralé, kontaktujte nás prosíme na 
tel.: 519 428 149, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz a nebo 
nás můžete navštívit osobně na Turistickém informačním centru, 
Hlavní 9 (budova Městské knihovny). Vámi poskytnuté informace 
ihned doplníme, případně opravíme.

Těšíme se na Váš zájem a spolupráci!
Karolína Bártová

Z leva: Ing. Fr.antišek Kostrhun, Doc. Ing. František Kynický, 
prof. Vilém Kraus a Ing. Drahomír Míša.
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S lidmi pro lidi
V komunální politice se stírají rozdíly mezi politickými stranami 

a hnutími. Rozhodující je osobní přístup zvolených poslanců k pl-
nění volebních programů. Všichni se dobře známe a práci každého 
poslance mohou občané bezprostředně posoudit.
V práci poslanců chceme uplatnit lidskost, pochopení a porozu-

mění pro lidské problémy, pracovitost a vstřícnost v jednání.
Naši poslanci tyto vlastnosti mají a jsou připraveni pro občany 

města pracovat.
Na první místo našeho volebního programu klademe spokojenost 

našich občanů, zajištění jejich životních a sociálních jistot.
V následujícím volebním období chceme usilovat o:
• v ekonomice – podporu zvýšení počtu pracovních míst ve „fi r-

mě služeb“, která bude zřízena jako dceřinná společnost města 
k zajištění úkolů investiční výstavby i služeb pro občany, podporu 
místních podnikatelů při zajišťování zaměstnanosti, zejména míst-
ních občanů, uplatnění rovného přístupu všech občanů k využívá-
ní majetku města
• v oblasti životního prostředí – o postih všech znečišťovatelů 

veřejného prostranství, zvláště těch, kteří se podílejí na „budová-
ní černých skládek“ v okolí města a budeme iniciovat vyčištění 
místního rybníka i místních  vodních toků, dokončení výstavby 
komunikací i chodníků a zejména vybudování dostatku volných 
parkovacích míst pro osobní auta, dokončení výstavby parku 
u zastávky ČD
• v oblasti zdravotní péče – výstavbu domu s pečovatelskou služ-

bou pro staré a osamělé spoluobčany, výstavbu bytového domu 
s malometrážními „startovními byty“, zejména pro mladé rodiny, 
udržení dosavadního stavu zdravotní péče o naše spoluobčany 
a jeho postupné zkvalitnění a rozšíření
• v oblasti školství, kultury a zájmové činnosti – rozvíjení školství 

ve městě na všech jeho stupních a péči budeme věnovat i provozu 
místní mateřské školy, uvolnění alespoň jedné bytové jednotky 
pro privátní ubytování studentů gymnázia, dojíždějících z větších 

ZO KSČM Velké Pavlovice

vzdáleností, rozvíjení spolupráce škol s veřejností pořádáním vzdě-
lávacích kurzů pro občany v oblasti počítačové gramotnosti i výuky 
cizích jazyků, podporu všech místních společenských organizací, 
zájmových sdružení, zejména dětských a podpoříme vybudování 
„Centra volného času“, podporu výstavby místního koupaliště nebo 
menšího krytého bazénu, využívání fondů EU k rozvoji města a kul-
turně-zájmové činnosti našich občanů
• v oblasti demokratické samosprávy města – budeme usilovat 

o rovný podíl všech spoluobčanů na řízení města a o poměrné za-
stoupení politických stran a hnutí v radě města, iniciovat dosažení 
většího a aktivnějšího podílu občanů při rozhodování o větších 
investičních záměrech města tím, že budeme iniciovat dotazníkové 
akce a malá referenda mezi spoluobčany, budeme usilovat o potírá-
ní střetu zájmů tím, že předložíme na jednání zastupitelstva města 
návrh, aby volení zastupitelé, členové rady města včetně budoucího 
starosty a místostarosty města, kteří budou v pracovním poměru 
k městu, nebyli v dalším souběžném pracovním ani jiném fi nančně 
hrazeném pracovním poměru žádného právního subjektu, jehož je 
město akcionářem nebo spolumajitelem.

Chcete-li, abychom mohli realizovat tento volební program, potře-
bujeme vaši co největší podporu, volte naše kandidáty na kandidátní 
listině číslo 1.

Sociální práva a jistoty
Bezpečí - stop zločinu a korupci
Úřady pro občany - omezení byrokracie
Cenově dosažitelné bydlení i služby
Dostupná školka, škola i lékařská péče
Kvalitní hromadná doprava i silnice
Místní programy zaměstnanosti
Zdravé životní prostředí

O problémech víme, chceme je řešit spolu s vámi – volte KSČM!

www.kscm.cz

Volební strana č. 1

Volební strana č. 2

Vážení spoluobčané,

od posledních komunálních voleb uplynuly čtyři roky a místní 
sdružení ODS Vám předkládá znovu svůj volební program a se-
znam kandidátů, kteří se v nadcházejících volbách budou ucházet 
o Vaši přízeň a budou prosazovat priority ODS v dalším období. 
Předkládaný program vychází z několikaletých zkušeností zá-
stupců ODS ve vedení města a také z reálných fi nančních zdrojů, 
které lze v následujících letech předpokládat. Program ODS bude 
prosazovat základní priority a požadavky většiny občanů města. 
Chceme mít město moderní, krásné, s bohatou nabídkou služeb 
a příležitostí k podnikání. Město, ve kterém se lidem dobře a spo-
kojeně žije a na které jsou hrdí. Velké Pavlovice takovým městem 
jsou a měly by být i pro další generace. S Vaší důvěrou k tomu 
může ODS výrazně pomoci. A s jakými prioritami a cíli předstu-

Občanská demokratická strana 
pují zástupci ODS na kandidátní listině č. 2 do komunálních voleb? 

Samospráva a státní správa
• řádné hospodaření města s majetkem a fi nančními zdroji
• zajišťování dalších fi nančních prostředků z evropských i dalších 

dotačních fondů
• seriozní přístup k žádostem a potřebám občanů, seriozní jednání
• vstřícnost a pomoc při krizových situacích    

Školství a  mládež
• podpora gymnáziu, na jehož vzniku se ODS výrazně podílela 
• investice do oprav objektu mateřské školy a školní zahrady
• podpora mimoškolní činnosti mládeže – ZUŠ a DDM

 Podnikání a rozvoj města 
• podpora vzniku nového obchodně-turistického centra v areálu 

Moravské Agry včetně rekonstrukce sýpky, vypracování studie zá-
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stavby a zahájení prací v tomto areálu
• vytváření podmínek pro podnikání, přípravy pozemků průmys-

lové zóny a podpora novým podnikatelským aktivitám za účelem 
zvýšení zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst

Životní prostředí a zemědělská výroba
• prosazovat zjednodušení legislativy pro drobné pěstitele révy 

vinné, vinaře a vytváření podmínek pro seriozní podnikání v země-
dělství, podpora vinařství a ovocnářství
• dokončení parkových úprav u zastávky ČD včetně umístění za-

hradního mobiliáře 
• rekonstrukce rybníku u ČOV a příprava pro revitalizaci dalšího 

nového rybníku
• vyvolání pozemkových úprav v katastru města a vytvoření kva-

litní sítě polních cest v katastru

Bytová politika
• dokončení výstavby inženýrských sítí v lokalitě Padělky, jako 

základ pro novou výstavbu rodinných domů v této lokalitě
• podpora výstavby bytových a polyfunkčních domů za účelem 

prodeje do osobního vlastnictví
• uvolnění více fi nančních prostředků pro opravy a údržby stávají-

cích bytových domů v majetku města a současně i podpora prodeje 
obecních bytů do osobního vlastnictví

Kultura, sport, turistika
• podpora aktivním zájmovým a kulturním organizacím, spolkům 

a sdružením, pomoc při organizaci vinařských akcí zaměřených na 
turistiku, vinobraní, výstavy
• vybudování bezpečného dětského hřiště pro maminky s dětmi 

u sýpky a speciálního hřiště pro dospívající mládež u areálu TJ Sla-
voj – využití, skateboardy, kolečkové brusle a terénní cyklistiku 
• podpora akcím pro střední a starší generaci – country večery, 

besedy, zábavné programy 
• vybudování náhradního fotbalového hřiště s umělým povrchem
• prosazovat vybudování plaveckých bazénů ve městě

Bezpečnost  a doprava
• zlepšení dopravní infrastruktury – vytváření parkovacích ploch,  

zvýšení bezpečnosti provozu na místních komunikacích
• iniciovat a prosazovat výstavbu dálničního sjezdu u Velkých 

Pavlovic
Volební program ODS bude podložen podporou poslanců za ODS 

v PČR a krajském zastupitelstvu, kteří již i v minulém období se 
výrazně na rozvoji města podíleli. Dokladem toho jsou zajištěné 
fi nanční zdroje na výstavbu školního hřiště, dostavby areálu TJ Sla-

voj, rekonstrukce školy či jiných akcí v řádech desítek milionů Kč.   
Kandidátní listina je složena z občanů, kteří mají zájem pro město 

pracovat a v minulosti to dokázali. Jejich role v budoucím zastu-
pitelstvu bude závislá od důvěry, kterou při volbách získají. Jsou 
připraveni volbu voličů respektovat a vloženou důvěru nezklamat! 

1. Ing. Pavel Procházka, místostarosta, 47 let
2. Mgr. Alexander Tomeček, lékárník, 58 let
3. MUDr.Štefan Istenes, lékař, 61 let
4. Jiří Hanzálek, agronom, 41 let
5. Ing. Dušan Bedřich, podnikatel, 42 let
6. Roman Šťavík, podnikatel, 41 let
7. Ivan Kalivoda, podnikatel, 44 let
8. MUDr. Ludmila Čeperová, stomatolog, 52 let 
9. Miroslav Pláteník, podnikatel, 55 let
10. Jaroslav Pešák, podnikatel, 61 let
11. Ján Trsťan, řidič, 52 let
12. Jaroslav Ulica, řidič, 41 let
13. František Melichar, podnikatel, 43 let
14. Ing. Josef Horáček, manager, 52 let
15. Martina Hiclová, podnikatelka, 29 let
16. Pavel Pilarčík, dispečer autodopravy, 42 let
17. Lenka Michnová, podnikatelka, 30 let

MS ODS má svého kandidáta do Senátu ČR. 

Již za několik dní budou moci voliči mimo komunální politiky 
vybírat svého kandidáta i do Senátu ČR. O místo v Senátu ČR 
se uchází i člen místního sdružení ODS ve Velkých Pavlovicích 
PhDr. Milan Blažek, antikvář z Břeclavi - Poštorné. PhDr. Mi-
lan Blažek má 44 let, několik let pracoval v radě pro rozhlasové 
vysílání. V případě, že získá od voličů důvěru hájit zájmy našich 
občanů v Senátu ČR, je připraven v rámci svých možností důvěru 
v něj vloženou poctivou prací a pomocí vrátit. Místní sdružení ODS 
ve Velkých Pavlovicích je domovskou organizací a kandidaturu 
PhDr. Milana Blažka podporuje. 

Country večer s burčákem 
Místní sdružení ODS v rámci předvolebních akcí pořá-

dá v sobotu 14. října ve 20 hod. v sokolovně country večer 
s burčákem. K tanci i poslechu hraje skupina CWB, všichni 
návštěvníci na tuto akci budou mít vstup zdarma. Zdarma je 
připraven pro všechny návštěvníky i burčák. Přijďte se bavit 
a zpříjemnit si sobotní večer.

Volební strana č. 3

Česká strana sociálně demokratická, MO ČSSD Velké Pavlovice 

Komunální  volby do městského zastupitelstva se konají v tomto 
měsíci a Česká strana sociálně demokratická nabízí Vám, spolu-
občanům města, poctivou a vždy otevřenou politiku se slušnými, 
schopnými a odpovědnými lidmi. Zastáváme názor, že právě v ko-
munální politice rozhoduje především kvalita lidí.Na naší volební 
kandidátce pro volby do městského zastupitelstva Vám představí-
me nejen kandidáty za ČSSD, ale i nezávislé, poctivé a odpovědné 
občany, kteří mají zájem na budoucnosti a prosperitě města.V žád-
ném případě nestavíme kandidátku pouze na stranické příslušnosti. 
Na volební listině nás proto najdete společně jako: 
„ Sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů“.

Česká strana sociálně demokratická usiluje o:

• napomáhat rozvoji živnostenské a podnikatelské činnosti
• v zájmu příchodu podnikatelských aktivit do regiónu podpořit zří-

zení Průmyslové zóny  a aktivně spolupracovat s potencionálními 
investory. Ve spolupráci s mikroregiony podpořit i vznik vlastních 
a družstevních odbytových center, kde budou moci své produkty 
zpeněžovat sami producenti.
• podporovat vznik nových aktivit na zpracování zemědělských 

produktů regiónu a návazných oborů. Podpořit sdružování prvový-
robců do obchodních organizací.
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• zlepšovat stav inženýrských sítí na území města a budovat nové
• podporovat školství, zdravotnictví, kulturu a sport ve městě
• podporovat všechny formy pomoci sociálně potřebným, starším 

a zdravotně postiženým spoluobčanům
• rozšiřovat sociálně pečovatelské služby ve městě pro starší občany 

jako jednu z pracovních příležitostí pro město. 
• zkvalitnit bezpečnost občanů a práci městské policie
• velký důraz se bude klást na podporu programů zaměstnanosti 

občanů města
• podporovat nadále regionální turistiku budováním potřebného 

zázemí
• pokračovat a rozvíjet další možnosti bydlení a výstavby ve městě
• zkvalitnit kulturní vyžití mládeže v našem městě
• vytvářet podmínky pro činnost občanských sdružení. Cílem je tyto 

organizace i nadále podporovat, spolupracovat s nimi a využívat je-
jich schopností a invence k rozvoji  a propagaci města 

• za jeden ze stěžejních úkolů považujeme obnovení a zlepšení 
ekologické stability venkovské krajiny, obnovy významných 
krajinotvorných prvků, včetně zvýšené péče o čistotu a kvalitu 
povrchových a podzemních vod. 
• vlastnictví zemědělské půdy v rukou českých zemědělců po-

važujeme za nejdůležitější prvek ekonomické a sociální stability 
zemědělského sektoru.
• usilovat o udržení a zlepšení dopravní infrastruktury
• výrazně zlepšit informovanost občanů o dění ve městě 

Vážení spoluobčané:
ČSSD a sdružení nezávislých kandidátů Vás tímto zve v hojném 

počtu do volebních místností ve Velkých Pavlovicích. Budeme 
si vážit každého hlasu, který podpoří naši snahu uskutečnit Náš 
i Váš komunální volební program. Jistota a prosperita pro všech-
ny slušné a poctivé občany.

Volební strana č. 4

Sdružení nezávislých kandidátů  srdečně děkuje všem spoluobča-
nům, kteří podepsali petiční listiny umožňující našemu sdružení 
kandidovat do komunálních voleb. Více než 250 podpisů představuje 
solidní průzkum veřejného mínění a kladné i záporné připomínky 
jsou inspirací pro práci v zastupitelstvu města. Pevně věříme, že se 
Vaše řady v průběhu voleb ještě rozšíří, a tak přispějete k dobrému 
volebnímu výsledku  SNK.
Představujeme Vám naše kandidáty a ucházíme se o Vaše hlasy:

1. Ing. Jaroslav Benda, Ph.D. - soudní znalec – OSVČ,  42 let 
2. Ing. Libor Benda – OSVČ, 30 let
3. Eva Buchtová – OSVČ, 38 let
4. Alena Cendelínová – učitelka MŠ,  55 let 
5. Ing. Ladislav Hádlík – vedoucí oblasti Břeclav SÚS Jihomorav-

ského  kraje,  51 let
6. Ing. Petr Halm – manažer, 45 let
7. Jan Havránek – technik, 32 let
8. Jaroslava Janů ml. - studentka VŠ, 23 let
9. Libuše Juchelková – důchodkyně, 61 let  
10. Ing. Zdeněk Karber – agronom, 49 let
11. Radomíra Klašková  - učitelka MŠ, 42 let 
12. Jaroslav Kovář – OSVČ, 31 let 
13. Ing. Pavel Lacina ml. – OSVČ, 30 let
14. Jan Melichar  - OSVČ, 36 let 
15. Roman Pláteník – stavební technik, 31 let
16. Miluše Šťavíková – laborantka, 48 let 
17. Ing. Pavel Veverka – OSVČ, 53 let

V právě končícím volebním období 2002 – 2006 se díky Vašim hla-
sům na práci v městském zastupitelstvu  podíleli a znovu se s ostatní-
mi kandidáty SNK  o Vaše hlasy ucházejí: 
Ing. Zdeněk Karber – pracoval jako člen rady Města Velké Pavlo-

vice
Ing. Jaroslav Benda , Ph.D. – vykonával funkci předsedy Komise 

pro projednávání přestupků
Ing. Libor Benda – pracoval jako člen Finančního výboru zastupi-

telstva 
V období 2002 – 2006 byla zahájena i dokončena  řada velkých 

a menších investičních akcí, které přispěly k modernizaci a zkrášle-

ní našeho města. K nim patřila i pravidelná péče, úklid, opravy 
a údržba obecního majetku, vozovek, chodníků, zeleně a veřej-
ných ploch, které spolu s upravenými předzahrádkami a udržova-
nými domy spoluobčanů dotvářejí hezký a příjemný vzhled naše-
ho města, který oceňují všichni návštěvníci Velkých Pavlovic. 
Nově zvolené zastupitelstvo bude mít mandát na období 

2006 – 2010. Na co by se mělo vedle standardních, pravidelných 
a nutných prací a úkolů zaměřit? 
Využít možnosti dané platným územním plánem města  na zlep-

šení infrastruktury  s cílem vytvořit podmínky pro střední a malé 
podnikání.
Aktivně přispívat k čerpání strukturálních fondů EU pro podni-

katelské prostředí.
Aktivní podporou podnikatelského prostředí zamezit úbytku 

pracovních příležitostí a pomoci nastartovat proces vytváření no-
vých pracovních míst a tím odbourat fi nančně a časově náročné 
dojíždění za prací mimo Velké Pavlovice.
Pomoci zastavit začínající trend odchodů úspěšných a perspek-

tivních  podnikatelských subjektů z města a tak zabránit snižová-
ní daňových příjmů města.
Podporou podnikatelského prostředí dosáhnout zvýšení daňové 

výtěžnosti zejména v oblasti přímých daní fyzických a právnic-
kých osob a odvodů daní ze závislé činnosti.
Systematicky propagovat Velké Pavlovice jako centrum Vel-

kopavlovické vinařské podoblasti ležící v srdci moravského 
vinařství.
Aktivně se podílet na aktivitách fondů a nadací zabývajících se 

vinařstvím a agroturistikou s cílem vybudování vinotéky,vinař-
ských naučných stezek, cyklostezek, vyhlídkových míst v kata-
stru  a další infrastruktury, která by zvýšila atraktivitu Velkých 
Pavlovic pro návštěvníky.
Propagovat odrůdy révy vinné, které byly vyšlechtěny ve Vel-

kých Pavlovicích i tradiční Velkopavlovickou meruňku.
Těmito aktivitami zvýšit konkurenceschopnost a prodejnost 

produktů velkopavlovického vinohradnictví, vinařství a ovoc-
nářství.
Podporovat folklórní tradice a pořádat kulturní akce s těmito 

tradicemi spojené.

Sdružení nezávislých kandidátů Pro rozvoj Velkých Pavlovic 2006
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Podporovat činnost spolků, zájmových sdružení, kulturních, spor-
tovních organizací a všech aktivit, které výrazně obohacují život 
v našem městě a vytváří příznivý obraz Velkých Pavlovic v blízkém 
i vzdáleném okolí.
Těchto několik základních bodů obsahuje hlavní připomínky a přá-

ní Vás spoluobčanů, kteří podpořili svými podpisy možnost vzniku 
kandidátky SNK do komunálních voleb.
My kandidáti ze Sdružení nezávislých kandidátů Pro rozvoj Vel-

kých Pavlovic Vám spoluobčanům do nadcházejících komunálních 

voleb přejeme:
Odevzdejte svůj hlas jen těm  kandidátům, kteří jsou pro Vás osob-

ností.
Svou volbou projevte a realizujte Váš vlastní zájem o rozvoj našeho 

města.
Nepromarněte svoji příležitost a aktivně dejte najevo svůj názor 

vhozením volební listiny do urny.
Volte konkrétní osobnosti, které dobře znáte.

Volební strana č. 5

Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová
MO KDU-ČSL Velké Pavlovice

Vážení spoluobčané, v  pátek a v sobotu 20. a 21. října proběh-
nou volby do zastupitelstva našeho města. Výsledky voleb budou 
následující čtyři  roky výrazně ovlivňovat dění ve městě a budou 
rozhodovat o tom, zda směřování a politika rozvoje bude zachována 
a kontinuálně rozvíjena.
KDU-ČSL má v současném zastupitelstvu nejvíce členů a tito se 

rozhodující měrou podílí na formování koncepce rozvoje města a na 
její realizaci. V následujícím volebním programu KDU-ČSL pro le-
tošní komunální volby. Vám, vážení spoluobčané, předkládáme vizi 
rozvoje Města Velké Pavlovice pro roky 2006-2010. Věříme, že se 
ztotožníte s tímto programem a v nastávajících volbách dáte kandi-
dátům KDU-ČSL nejvyšší počet hlasů, aby jej mohli uskutečňovat 
a navázat tak na rozvoj města, který probíhá v současnosti.
Vážení občané,
pro KDU-ČSL je nejdůležitější, aby naši občané žili ve Velkých 

Pavlovicích spokojený život a tomuto je podřízen i náš volební pro-
gram, jenž je širokou kombinací aktivit z různých  oblastí života. 

V oblasti životního  prostředí:
- vyčistění a prohloubení rybníka, úprava jeho okolí, propojení se 

sportovním areálem TJ Slavoj a úprava břehů k umožnění koupání 
a takto vytvořit odpočinkový a oddechový komplex
- vybudování druhé části lesoparku u zastávky ČD a plochy vyba-

vit dětskými prolézačkami a lavičkami
- spolupráce se školami na výchově a péči o zeleň, starosti o život-

ní prostředí, dětská hřiště, lesopark
- průběžné nahrazování nevyhovujících chodníků novou dlažbou
- rozšiřování parkovišť a budování nových
- pravidelný úklid komunikací města

V oblasti infrastruktury:
- vybudování nových vozovek, elektrorozvodů, plynovodu, kana-

lizace, vodovodu, veřejného osvětlení v lokalitě Padělky a umožnit 
tak výstavbu nových rodinných domů
- opravy stávajících komunikací

V oblasti rozvoje bydlení:
- zajistit investora a vybudovat tři šestibytové domy a jeden poly-

funkční dům s patnácti byty na Padělkách
- opravy a rekonstrukce stávajícího bytového fondu a dalších ne-

movitostí v majetku města
V oblasti školství:

- zajistit vybavenost všech škol po stránce personální, technické 
a materiální na vysoké úrovni
- podporovat uplatnění absolventů škol v našem městě
- podporovat výchovnou stránku ve spolupráci rodiny, školy a mi-

moškolní činnost
- pomáhat zvyšovat význam gymnázia

V oblasti podpory podnikání:
- vytváření podmínek pro rozvoj turistiky s důrazem na vinařství, 

gastronomii a ubytování
- vybudování Centra moravského vinařství, jehož první etapa je 

rekonstrukce sýpky na hotel s kongresovým zázemím, restaurací 
a rozsáhlou vinotékou
- příprava druhé etapy, to je komplexní přestavba nádvoří Moravské 

Agry a okolí na   společenské, kulturní a obchodní centrum města
V oblasti kultury, spolků a občanských aktivit:
- na tomto širokém poli budeme podporovat všechny smysluplné 

aktivity, v nichž se budou naši občané angažovat s důrazem na lidové 
tradice, pořádání hodů, vinobraní, výstav vín, podporu uměleckých 
souborů, výstav,  koncertů….
- podporu zájmových a spolkových činností

 V oblast sportu:    
- dobudování areálu Slavoj a jeho propojení s okolím rybníka
- podpora činnosti všech složek sportovní jednoty

V oblasti veřejné a místní správy:
- zajistíme zjednodušení styku s městským úřadem, příjemné pro-

středí pro občany na městském úřadě a v dalších organizacích města
- větší informovanost občanů prostřednictvím www stránek
 Vážení spoluobčané, věříme, že se nám podaří splnit cíle předlože-

né tímto volebním programem, které povedou k rozvoji a prosperitě 
Velkých Pavlovic. K zajištění nám budou významně pomáhat fi nanč-
ní zdroje nejen rozpočtové, ale v převážné míře to budou fi nanční 
prostředky z evropských fondů, jejichž získávání bude stejně jako 
doposud jednou z našich priorit. 
 Vážení spoluobčané, prosíme Vás o podporu programu KDU –ČSL 

v nastávajících volbách do Zastupitelstva Města Velké Pavlovice, 
věříme, že Váš hlas odevzdáte pro naše kandidáty, a za takto pro-
jevenou důvěru děkujeme. Naší prací v zastupitelstvu města Vás 
nezklameme.

 Místní organizace KDU-ČSL Velké Pavlovice
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Kulturním programem, vernisáží vý-
tvarných prací žáků Gymnázia Velké Pav-
lovice a Základní umělecké školy Senica 
a dnem otevřených dveří oslavilo v pátek 
6. října Gymnázium Velké Pavlovice 

Gymnázium Velké Pavlovice oslavilo 10 let

10 let od svého vzniku. Mezi pozvanými 
hosty a těmi, kteří toto pozvání přijali, ne-
chyběly osobnosti nejvzácnější. Ty, které 
se o vznik a udržení školy zasloužily. Bý-
valý přednosta OkÚ v Břeclavi a senátor Jiří 

Pavlov, Ladislav Šustr, Antonín Kment, Jan 
Koráb, hosté ze Senice, starostové okolních 
obcí a členové městského zastupitelstva. 
Vernisáž otevřel malíř Antonín Vojtek.

Pro letošní školní rok je do mateřské 
školy přijato 81 dětí, z toho 11 dětí na čtyř-
hodinovou docházku. V úterý 29. 8. se před 
informativní schůzkou rodičů sešel výbor 
rady rodičů, který by měl přispět ke zlep-
šení komunikace mezi mateřskou školou 
a rodiči. Členy výboru jsou paní Bauerová 
Simona, p. Zborovská Šárka, p. Hiclová 
Martina, p. Hiclová Zita, p. Novotná Eva, 
p. Hlávková Anna a p. Bedřichová Zlatuše. 
Na tyto členky se rodiče mohou obracet, pří-
padně své dotazy vložit do schránky v hale 
mateřské školy. 

Změny k letošnímu školnímu roku:

- stravné i úplata školného se hradí zpět-
ně formou bezhotovostní platby

- omlouvání dětí ze stravování se pro-
vádí do 13 hod. předešlého dne, pokud dítě 
onemocní, má rodič v první den nemoci si 
možnost oběd vyzvednout

- děti, které dovrší ve školním roce 2006-
07 sedmi let, mají dle vyhlášky 107/2005 
Sb. „O školním stravování“ nárok na větší 
porce jídla a tudíž platí 31,50 Kč za celo-
denní stravu (týká se dětí s odkladem školní 
docházky)

- rodiče za děti na 4 hodinovou do-
cházku platí úplatu 227,- Kč měsíčně

Další informace:

• byl schválen rodi-
čovský příspěvek 30,- Kč 
měsíčně a 150,- Kč polo-
letně na kulturní akce

- vybraná úplata zůstá-
vá k dispozici mateřské 
škole na provozní účely 
školy, např. vybavení tříd, 
nákup hraček, výtvarných 
materiálů, aj.

• v současné době 
jsou v provozu tři tří-
dy – Veverky, Berušky 
a Sluníčka. Ve třídách je 
možno umístit kamará-
dy i sourozenecké věkem odlišné dvojice. 
Součástí mateřské školy je i školní jídelna, 
která zajišťuje stravu včetně pitného režimu.

Další aktivity MŠ:

• Baby country kroužek
• folklórní soubor Sadováček
• preventivní logopedická péče
V průběhu roku se děti účastní divadel-

ních a fi lmových představení, výstav, výletů, 
exkurzí, tanečních přehlídek, plesů a doprav-
ních her. Pro rodiče s dětmi pořádají učitelky 
MŠ společně s dětmi další doprovodné akce 

jako např. besídky, prodejní výstavu knih, 
oslavu Dne dětí, dýňování, drakiádu, soutěže, 
slavnostní rozloučení s předškoláky, apod.

Pedagogický sbor MŠ Velké Pavlovice 
pro školní rok 2006-07:

- Zigová Jiřina - ředitelka
- Procházková Božena
- Cendelínová Alena
- Klašková Radka
- Pláteníková Zdeňka
- Forejtová Lenka

Zigová Jiřina
ředitelka MŠ

Z mateřské školy
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Stává se pomalu tradicí, že během roku  uskuteční naše farnost 
až dvě  farní poutě. Tentokrát jsme se vydali podpořit pohraniční 
farnost ve Slupu u Znojma. Podpora se týkala nejen účastí pout-
níků, ale také fi nanční. V této malé dědince, která má kolem 400 
obyvatel, se konaly„ Slavnosti chleba“. Je to něco jako naše „Vino-
braní“. Z Velkých Pavlovic vyjely 
3 autobusy. Dva vezly účinkující 
a jeden poutníky.

Nejdříve jsme  navštívili poutní 
chrám Navštívení Panny Marie 
v Lechovicích. Zdejší kostel byl 
vysvěcen v roce 1723. Evropskou 
raritou je zde socha Panny Marie 
– Dobré pastýřky, která je umístěna 
nad kazatelnou. Pojí se k ní pověst, 
že pomohla dětem, které v lese 
sešly z cesty. Při jejich modlitbě 
o pomoc k nim přišla krásná paní, 
která je vyvedla do bezpečí. Panna 
Maria Pastýřka má na hlavě klo-
bouček, který se nosil  v době, kdy 
se příhoda stala.  Tento   kostel byl 
několikrát poškozen a vypleněn. Bylo to za napoleonských válek 
a nejvíce pak na sklonku 2. světové války. V roce 1947 byl kostel 
rekonstruován. Rekonstrukce stála cca 5 mil. Kč. 

Další zastávka byla v Tasovicích, kde jsme navštívili 2 kostely. 
Nejdříve kostel sv. Klementa Maria Hofbauera, který patří řádu  
redemptoristů a byl postaven v roce 1933 na místě rodného domu 
sv. Klementa. V kostele je umístěno 8 barevných oken, na kterých 
jsou znázorněny výjevy ze života sv. Klementa. Cesta Klementa 
Maria Hofbauera ke kněžství nebyla jednoduchá. Nejdříve se vy-
učil pekařem, pracoval jako pekař v klášteře v Louce, poustevničil 
v Tivoli a pak studoval ve Vídni. V roce 1785 byl vysvěcen na kně-
ze. Po jeho svatořečení v roce 1909 se Tasovice staly oblíbeným 
poutním místem. Do roku 1945 byly Tasovice výhradně německou 
obcí. Po vysídlení německého obyvatelstva poutě prakticky skon-
čily.     

V tomto kostele se před ostatky sv. Klementa konala krátká 
bohoslužba. Po prohlídce kostela jsme navštívili i přilehlý klášter 

Slup u Znojma – „ Slavnosti chleba“

redemptoristů. V současné době zde žijí 4 řeholníci.  Odtud jsme se 
vydali do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Oběma chrá-
my nás provázel P. Zdeněk Šilhánek. 

Z Tasovic už vedla přímá cesta do Slupu u Znojma. Přijeli jsme 
ve chvíli, kdy na pódiu pod vedením pana učitele Bílka vystupo-

vala dětská dechová hudba ZUŠ 
z Velkých Pavlovic. Dále vystou-
pil pod vedením pí Jarošové dívčí 
pěvecký sbor ZUŠ. Obě vystou-
pení měla velký úspěch. Na slav-
nostech, které byly podporovány 
i EU, vystupovaly soubory nejen 
z ČR, ale i ze zahraničí (soubor 
z Rakouska, dokonce i Irkutska). 

V 15 hodin se konala v míst-
ním poutním kostele Jména Panny 
Marie také zvaný „Pod vrbami“,  
slavnostní mše svatá, které se 
zúčastnilo přes 200 lidí. Při této 
slavnostní mši zpíval velkopavlo-
vický chrámový sbor. 

Na závěr místní pan farář 
P. Kohoutek poděkoval Velkopavlovickým za duchovní i fi nanční 
podporu. Uvedl také, jak velký je  rozdíl mezi dnešní mší svatou, 
kdy kostel  je zcela zaplněn poutníky, a mší nedělní, kdy je v kos-
tele pouze 10 lidí.

40 let komunismu se podepsalo na duchovní absenci obyvatel. 
Věřící obyvatelstvo bylo převážně německé národnosti a bylo po 
válce odsunuto. Náhrada se už nenašla. 

Dnešní pouť ukončíme slovy pana architekta Jaroslava Čermá-
ka z Prahy, pod jehož vedením se prováděla v roce 1947 rekon-
strukce kostela v Lechovicích: „Nestačí jen pochopit historického, 
architektonického nebo uměleckého ducha chrámu, a proto nestačí 
jeho interiér pochopit pouze z památkářského hlediska. K našim 
kostelům je nutno pohlížet jako k živým památníkům,  kde v his-
torickém prostředí sídlí a s člověkem se spojuje v eucharistii živý 
Bůh.

L. Kostrhurnová

• Martin se narodil na přelomu let 316 – 
317 v římském posádkovém městě Sabaria 
v Panonii (dnešní Szombathely v Maďar-
sku). Jeho otec byl vyšší římský důstojník, 
a tak i jeho syn se měl stát vojákem, což 
v té době zaručovalo fi nanční zabezpečení 
a úctu až do konce života. Když byl ho-
chem jeho otce přeložili do Pavie v severní 
Itálii.Zde Martin studoval a pomýšlel i na 
vysokoškolské studium. Avšak v jeho pat-
nácti letech otec rozhodl a přinutil ho stát 
se vojákem. 

Ze života Svatého Martina
• Za temné zimní noci projížděl Martin 

městem a kontroloval vojenské hlídky. Na 
ulici uviděl polonahého žebráka, který jej 
poprosil o almužnu. Ale Martin peníze 
neměl, a tak chtěl alespoň ubožáka ochrá-
nit před zimou. Mečem tedy přeťal svůj 
vojenský plášť na polovici a jednu daroval 
žebrákovi. Následující noci se Martinovi 
zjevil ve snu Kristus s polovicí jeho pláš-
tě… A tak na Velkou noc roku 339 (to mu 
bylo asi 22 či 23 let) přijal křest a chtěl svůj 
život zasvětit službě Bohu. Ale jako člen cí-

sařské gardy nemohl jen tak opustit vojsko. 
Musel ještě odsloužit asi 15 let než dosáhl 
důstojnické hodnosti. 

• Martin, biskup Tourský, se dožil 
požehnaných 80 let. Zemřel 8. listopadu 
roku 397. Jeho tělo převezli do Tours. Zde 
byl 11. listopadu, za velké slávy a velké-
ho množství lidu, na hřbitově za městem 
pochován do jednoduchého hrobu mezi 
ostatní věřící tak, jak si to sám přál. Pozdě-
ji byla nad jeho hrobem postavena a jemu 
zasvěcena bazilika. 
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Tomáš KOČKO & ORCHESTR ve Velkých Pavlovicích

Osobitý písničkář, zpěvák, skladatel, aranžér a také badatel 
v oblasti původní moravské a slovanské umělecké tvorby Tomáš 
KOČKO se svým ORCHESTREM zavítal opět do našeho města. 

V loňském roce tu účinkovali poprvé na Velkopavlovickém vino-
braní a do roka a do dne se vrátili na pozvání umělecké agentury 
Solis Art, která je od letošního roku zastupuje. Spolupráci spolu 
navázali po realizaci kompilačního alba Řeka v nás věnované pod-
poře humanitárních aktivit UNICEF, které agentura produkovala.

Samostatný koncert Tomáše Kočka & Orchestru se konal 
30. září v kině. Skupina zde představila také písně z nejnovějšího 
alba Poplór, které se v současné době drží na 13. místě prestižní 
evropské hitparády World Music Charts Europe. Možná proto, 

že termín byl umístněn do vrcholu sezó-
ny vinobraní, objevilo se v publiku 
jen asi 30 diváků, a to převážně 
z okolí. Přesto byli nadmíru spo-
kojeni, o čemž svědčí několikeré 
vyžádání si přídavků. Spokojeni 
byli také účinkující a vřelé přijetí 
diváků opětovali svým hudebním 
výkonem.

Neboť se spolupráce mezi 
umělci a místní agenturou úspěš-
ně vyvíjí, můžeme se na další 
koncerty těšit jistě i v budoucnu. 
Příslibem dalšího příznivého 
vývoje situace je i potvrzená spo-
lupráce Tomáše Kočka s Jaromírem Nohavicou na dalším albu,  
které očekáváme v roce 2007. 

Roman Veverka
Solis Art  

říjen
  6. 10. Všechno nejlepší
13. 10. Za plotem
20. 10. Auta
27. 10. Piráti z Karibiku 2

  3. 11. Účastníci zájezdu
10. 11. Rychle a zběsile: 
               tokyjská jízda
24. 11. Garfi eld 2

1. 12. Grandhotel
8. 12. Hezké chvilky 
             bez záruky

Program kina

listopad prosinec

PRANOSTIKY říjen listopad
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Říjen když blýská, zima plíská.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude 
i v zimě pršeti.
V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Studený říjen - zelený leden.
Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený leden.
Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí. 

V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat ko-
máři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho 
nepobude.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Studený listopad - zelený leden.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.

Foto: Soňa Goldová © Solis Art
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Slavnosti Velkopavlovického vinobraní v minulosti
Tato oslava úrody vinařství 

a umění měla ve vývoji kul-
turního života města poměrně 
pohnutý osud. Na přelomu sto-
letí patřila k tradičním pilířům 
společenského a duchovního 
života. V období války měli 
lidé jiné starosti a doba těsně po 
skončení války, ze které přiná-
šíme i tuto obrazovou reportáž, 
byla ve znamení jisté euforie. 
Pak komunistický režim, tak 
jako mnoho dalších svátků 
spojených s křesťanskými tradi-
cemi, slavnosti vinobraní udusil. 
Až v 80. letech došlo k několika 
pokusům o obnovení a teprve 
od roku 2003 se může hovořit 
o opětovném oživení tradice, 
ba přímo o vynesení těchto slav-
ností na přední místo kulturního 
života města i regionu. 

Foto: archiv Stanislava Práta



15spolky a koníčky

Vinaři Vás zvou

Vážení spoluobčané,
 
v letošním roce budeme poprvé 

ve Velkých Pavlovicích slavit svátek 
Svatého Martina otevřením našich 
sklepů. Je to den, kdy si podle tradice 
můžeme poprvé přiťuknout mladým 
vínem, a pro nás všechny je to příle-
žitost posoudit perspektivu dalšího 
vývoje mladých vín. V sobotu 11. 
listopadu bude k tomu účelu otevře-
no více než tucet našich sklepů, do 
kterých vás tímto zveme od zahájení 
až do 18 hod. Ke Svatému Martinovi 
a mladému vínu neodmyslitelně pa-
tří svatomartinská husa, kterou pro 
nás připraví místní restaurace. Ve 
20 hod. se pak sejdeme v sokolov-
ně u besedy u cimbálu s konzumací 
vín zdarma, kde pak v půlnočním 
losování získá vylosovaný „šťast-
livec“ 100 lahví velkopavlovické-
ho!!! Bližší informace naleznete na 
www.vinozvelkychpavlovic.cz.

 

Žádost: Z povídání pamětníků se 
dozvídáme, že velkopavlovičtí vina-
ři uváděli na trh Svatomartinské či víno 
Sv. Martina již v době první republiky. 
Pro tyto zajímavé informace sháníme 
písemné prameny. Pokud tedy někdo 
má doma „schovanou“ tak vzácnou 
informaci, nechť se na nás obrátí. Bude 
vínem obdařen a rozvoji velkopavlovic-
kého vinařství velkým přínosem. Fran-
couzští vinaři přišli se svým „božolé“ 
po II. světové válce. Pak si představte, 
že „tí Francúzi sa to vlastně naučili od 
Pavlovčáků“. A snad tedy oslava Sva-
tého Martina se k našemu městu váže 
více, než si myslíme.

 Ing. Pavel Lacina ml.
 Orzganizátoři:

Víno z Velkých Pavlovic
Forum Moravium
Český zahrádkářský svaz
Město Velké Pavlovice

Velké Pavlovice se stanou ve dnech 24.–25. listopadu skutečným srdcem červených vín, kdy 
v rámci mezinárodního festivalu vín se shromáždí vzorky červených a růžových vín z Moravy, 
středoevropského regionu a celého světa. Profesionálové z gastronomie, obchodníci s vínem a mi-
lovníci vína budou mít  jedinečnou možnost ochutnat ucelenou prezentaci moravských červených 
vín a porovnat je s produkcí z tradičních evropských zemí jako Francie, Itálie, ale také ze zemí
 tzv. nového vinařského světa – Chile, Austrálie, dále pak ze zemí jako Gruzie a Libanon.

Proč právě ve Velkých Pavlovicích? Jak říká čestný prezident SALONU ČERVENÝCH VÍN 
Profesor Vilém Kraus: „Velké Pavlovice jsou středem ekologického bioregionu, ve kterém se na 
těžkých půdách s vysokým obsahem hořčíku rodí prvotřídní moravská červená vína. Červená vína 
z této podoblasti se vyznačují zvláštním charakterem, který je typický pro středoevropské vinařství 
a je přitažlivý pro pití jako doprovod k pokrmům tohoto regionu.“

Cílem festivalu je prezentace a soutěžní porovnání červených vín s garantovaným původem na 
Moravě a v Čechách s víny dováženými. Kontraktační den (24. listopadu) bude určen pro setkání 
vinařů, distributorů s nákupčími maloobchodu, gastronomie a speciálních prodejen vín. Druhý den 
25. listopadu se otevře veřejná degustace SALONU ČERVENÝCH VÍN.

     

Salon červených vín
Velké Pavlovice 2006

       Ve víně je sice pravda,
   je však nutno citlivě rozeznat v kolikátém“
anonym 

     „K lidskému štěstí a k úsměvné pohodě
   patří prostřený stůl, víno a přátelé“
Homér 

     „Jistě může člověk pít příliš,
  ale nikdy nepije mnoho“
G. E. Lessing 

     „Dobré víno je dobrý přítel,
   když s ním dovedeme zacházet“
William Shakespeare 
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„A“ muži

S několika změnami v kádru vstoupilo  „A“ mužstvo do další 
sezóny I.A třídy JmKFS. Z hostování v Hruškách se vrátil Petr 
Vašek, po půlročním působení ve Velkých Němčicích přišel na 
hostování opět Jakub Šabata a z Němčiček přišel na hostování Jo-
sef Suský, který už ve Slavoji prošel žákovským a dorosteneckým 
mužstvem. Na místo hrajícího asistenta trenéra Pavla Hejla přišel 
ze Slovanu Břeclav Aleš Martinek. Mužstvo opustil pouze David 
Kallus na roční hostování do Rakvic.

Na domácím hřišti je zatím mužstvo stoprocentně úspěšné 
– 5 vítězství. Obzvláště poslední vítězství v očekávaném derby 
proti Kosticím bylo velmi cenné. Hráči nedali soupeři jakoukoliv 
šanci a po brankách Hicla, Kirschbauma a Šabaty bylo v poločase 
rozhodnuto. Na konečných 4:0 upravil ve druhé půli nádherným 
volejem Jakub Gremmel. Venku se týmu příliš nedaří, po třech po-
rážkách se konečně podařilo plně zabodovat na hřišti průměrných 
Žarošic. Po odehraných 9 kolech je mužstvo zatím na 3.místě ta-
bulky se ziskem 18 bodů a s minimálním jednobodovým odstupem 
za vedoucím Rohatcem, který přivítáme u nás v neděli 22. října 
v 15.00 hodin. Nejčastěji se v týmu představili tito hráči:

Jaromír Piták, David Poláček, Aleš Martinek, Pavel Sokolář, 
Ladislav Prošek, Pavel Latýn, Richard Hicl, Petr Procházka, Josef 
Suský, Jakub Gremmel, Petr Kirschbaum, Petr Vašek, Pavel Pro-
cházka, Jakub Šabata..

„B“ muži

Větší pohyb hráčů nastal před sezónou v  „B“ mužstvu. Na 
hostování do Němčiček odešel Daniel Prokeš a taky brankář Pavel 
Lanžhotský, do Vranovic zamířil na hostování David Mikulica. 
Naopak svá hostování prodloužili brankář Jara Otáhal, záložník 
Lukáš Králík a útočník Michal Bíza. Z vycházejících dorostenců 
se v mužstvu začali prosazovat Tomáš Ulica a Lukáš Hicl. Z la-
vičky mužstvo vede Jara Ulica spolu s  hrajícím asistentem Janem 
Melicharem. Výrazně omlazenému týmu se zatím celkem daří, po 
odehraných devíti kolech je na 8. místě tabulky okresního přeboru 
se ziskem solidních 13 bodů. V loňské sezóně se tento bodový sou-
čet podařilo mužstvu získat až po 19 zápasech ! 

V mužstvu nejčastěji nastupují:

Jaroslav Otáhal, Tomáš Baťa, Radek Kynický, Mirek Levčík, 
Libor Melichar, Jaroslav Procházka, Jakub Vondra, Broněk Hejl, 
Tomáš Ulica, Jan Melichar, Lukáš Králík, Lukáš Hicl, Tomáš Krů-
za, Ondřej Šaněk, Michal Bíza.

„C“ muži

„Céčko“ už není takovým suverénem ve své skupině IV. třídy 
OFS, po čtyřech vítězstvích od začátku soutěže následovala „čer-
ná“ série čtyř porážek, kterou naštěstí ukončilo domácí vítězství 
nad Charvatskou B 3:2 a mužstvo je zatím na 5. místě tabulky.

„A“ dorost

Jednoznačně zatím největší zklamání velkopavlovického fot-
balového podzimu! Mužstvu trenéra Pavla Jilky se podařilo doma 
vyhrát až v pátém zápase, kdy si dokázalo poradit s Krumvířem 2:
1, naštěstí přivezlo několik cenných bodů z venku. Některé z dobře 
rozehraných zápasů nedokázali hráči dotáhnout do úspěšného kon-
ce. Mužstvo nehraje v pohodě, někteří hráči často v zápasech rea-

TJ Slavoj Velké Pavlovice 

sport

gují podrážděně a také vlastní nedisciplinovaností ztrácejí v utkání 
koncentraci. Navíc u některých hráčů je velmi špatná morálka 
i tréninková docházka .

Po 9 kolech je mužstvo se ziskem  12 bodů na 9. místě tabulky, 
ovšem je třeba si uvědomit, že hodně silných soupeřů na mužstvo 
zatím čeká (Hovorany, Rohatec, Vacenovice).

Kádr mužstva:

Šumberák David, Šefránek Luděk, Polomini Libor, Rozbořil 
Přemysl, Zimolka Tomáš, Levčík Ondřej, Hicl Adam, Latýn Vác-
lav, Petrásek David, Jilka Michal, Hejl Vladan, Michna Martin, 
Jelínek Lukáš, Jambor Jakub, Barvík František, Barvík Roman, 
Hlávka Michal.

„B“ dorost

Mladší dorost pod vedením trenérského dua Vašek Maincl 
a Aleš Janovský výrazně doplácí na velkou marodku mezi do-
rostenci a díky tomu se potýká s nedostatkem hráčů. V některých 
zápasech venku musí týmu vypomáhat starší žáci. Samozřejmě se 
v týmu odrážejí i problémy ve starším dorostu a výsledky tomu 
také odpovídají. Po devíti odehraných zápasech získal  „B“ dorost  
pouze  8 bodů a je na 10.místě tabulky.

Kádr mužstva:

Ulica Lubomír, Damborský Jiří, Hovězák Tomáš, Procházka 
Tomáš, Procházka David, Levčík Tomáš, Vydařelý Roman, Barvík 
Jiří, Hrabal Pavel, Maincl Marek, Kynický Jiří. Ze starších žáků 
hráli Igor Šťavík, Mirek Gajdošík, Šimon Grůza, Viktor Ševčík 
a Robert Kojan.

Základna

Přípravka zatím nezaváhala, šestkrát zvítězila, většinou i výraz-
ným brankovým rozdílem a vede tabulku okresní soutěže. Velmi 
cenné je domácí vítězství nad silným mužstvem z Hustopečí ( loň-
ský vítěz skupiny) 4:3, když se střelecky zaskvěl hattrickem Tomáš 
Plšek.Většina hráčů ročníku 1996 už stabilně nastupuje za mladší 
žáky, proto má trenér Jan Melichar často problém postavit muž-
stvo. Příslibem jsou ti nejmladší, ročníky 1998 a 1999, kteří chodí 
poctivě trénovat a časem začnou hrát i zápasy. Po šesti zápasech 
má základna 18 bodů a skóre 69:7.

Nejčastěji nastupují tito hráči:

Richard Simonyi, Dominik Kunický, Denis Pohl, Jan Melichar, 
Tomáš Plšek, Jakub Procinger, Martin Knápek, Filip Cvan, Do-
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minik Šefránek, Sabina Osičková, Pavel Gála, Jan Míchal, Lukáš 
Kynický, Patrik Martinek.

Starší  a  mladší žáci

Tentokrát dostanou nejvíce prostoru z mužstev Slavoje mladší 
a starší žáci. A to zcela po zásluze, protože se jim konečně podařilo 
postoupit do krajské soutěže, kam jednoznačně velkopavlovická 
žákovská kopaná patří! Po osmi letech, kdy velkopavlovický fot-
bal zažil pouze sestupy a většinou boje o záchranu, jsou žákovská 
mužstva první, která postoupila do vyšší soutěže. V předchozích 
3 letech skončili naši žáci vždy na 2. místě společné tabulky okres-
ního přeboru a postup jim těsně unikl. V sezóně 2005/2006 to bylo 
sice opět druhé místo za mužstvy z Velkých Bílovic, ale vzhledem 
k odstoupení družstva Slovan Břeclav C z krajské soutěže bylo 
toto místo nabídnuto našim žákům. Konečně se podařilo korunovat 
snahu trenérského dua Luděk Šefránek a Pavel Jilka, kteří se od 
začátku svého působení u žáků netajili snahou postoupit zpět do 
krajské soutěže a usadit se tam.

I když už působí Pavel Jilka u dorostu, s pomocí dalších tre-
nérů a asistentů (Maincl Václav, Martinek Aleš, Škoda Jaroslav, 
Šefránek Luděk ml.) dokázal Luděk Šefránek splnit své předse-
vzetí a má největší zásluhu na tom, že žáci hrají po pěti letech opět 
krajskou soutěž. V konečných tabulkách mladších i starších žáků 
ročníku  2005/2006 skončila naše mužstva shodně na 2. místě, 
navíc se stal starší žák Michal Dufek bezkonkurenčně nejlepším 
střelcem soutěže s celkovým počtem 71 vstřelených branek ve 20 
odehraných zápasech. Výkony našich hráčů neunikly ani trenérům 
okresních výběrů, v nichž se objevili Tomáš Nesvadba a David 
Pohl, ani vyhledávačům talentů z oddílů ve vyšších soutěžích. Tak-
že v této sezóně už působí brankář Patrik Levčík a střelec Michal 
Dufek v Břeclavi, po skončení podzimní sezóny tam má namířeno 
i Marek Otáhal.

O postup mužstev se zasloužili tito hráči a trenéři (viz fotogra-
fi e): 

Mladší žáci – zleva nahoře: Dominik Forejta, Ondřej Pilarčík, 
David Pohl, David Havlík, Martin Jilka, Dominik Kunický, David 
Václavek a trenér Aleš Martinek.

– zleva dole: Jiří Schafer, Tomáš Nesvadba, Marek Otáhal, 
Martin Procházka, Mirek Kekelák, Denis Pohl a Jan Melichar leží-
cí brankáři: Jakub Kalus a Patrik Šťavík

Na snímku chybí: hráči Luboš Sladký, Ondřej Hýsek a trenér 
Jaroslav Škoda 

Starší žáci – zleva nahoře: David Petrásek, Tomáš Hovězák, 
Mirek Gajdošík, Petr Němec, Michal Dufek, Igor Šťavík, Viktor 
Ševčík, Šimon Grůza, David Procházka a trenér Luděk Šefránek.

– zleva dole:  Roman Vydařelý, Tomáš Levčík, Robin Kojan, 
Pavel Latýn, ležící brankáři: Libor Honz a Patrik Levčík

Na snímku chybí: hráč Jiří Damborský a asistent trenéra Luděk 
Šefránek ml.

Ročník 2006/2007

Letní příprava žákovských mužstev na novou sezónu vyvrcholi-
la, stejně jako loni, čtyřdenním soustředěním ve sportovním areálu 
v Horních Bojanovicích ve dnech  20.-23. srpna 2006. Soustředění 
se zúčastnilo 30 žáků a opět tu našli výborné tréninkové podmínky 
na místním hřišti, zpestřením přípravy byl nohejbalový turnaj na 
zdejších kurtech . Velmi dobré podmínky na regeneraci a využití 
volného času poskytovalo místní koupaliště.

V rámci soustředění sehrálo každé mužstvo dva přátelské zápa-
sy, starší žáci porazili Rakvice 11:0 a MSK Břeclav B 4:2, mladší 
žáci prohráli se staršími žáky Horních Bojanovic 2:4 a porazili 
mladší žáky MSK Břeclav B 3:0.

Kvalitní soustředění by nemohlo proběhnout bez výrazné 
pomoci sponzorů a dárců. Tentokrát to byli kromě několika ano-
nymných dárců také Vladimír Zborovský – instalatérské práce, 
Libor Pilarčík – výroba nábytku a dále autodopravci Luboš Hollý, 
František Petr a Zdeněk Novák – KAVON.  

Vzhledem k mimořádnému postupu byli naši žáci zařazeni do 
skupiny  B, I.třídy JmKFS, která je co do výkonnosti mužstev da-
leko kvalitnější a také náročnější na cestování (Brno, Znojemsko) 
než regionálně bližší skupina  C. První kolo se mužstvům vydaři-
lo. Starší žáci dokázali se štěstím zvítězit na hřišti velmi silných 
Hustopečí 2:1, když dokázali odolat převaze domácích. Naši 
hráči se dostali lacino do vedení, když Igor Šťavík využil špatný 
odkop soupeře a skóroval. Domácím se podařilo ještě v první půli 
vyrovnat a celý druhý poločas měli výraznou převahu. Z několika 
gólových šancí vytěžili pouze dvakrát břevno, a tak zápas rozhodl 
svou individuální akcí a druhou brankou v zápase Igor Šťavík. Jak 
je toto vítězství cenné, můžeme vidět na tabulce starších žáků po 
8 kolech – je to zatím jediná bodová ztráta Hustopečí v soutěži! 
Mladší žáci po dobrém výkonu zvítězili 3:0 hattrickem Marka Otá-
hala. Ve druhém kole podlehli starší žáci doma nešťastně mužstvu 
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Bosonoh 0:1, když soupeř skóroval až v nastaveném čase. Bohužel 
chvíli předtím neuznal rozhodčí našemu týmu zcela regulérní gól, 
protože pomezní rozhodčí z Bosonoh signalizoval neexistující 
ofsajd. Mladší žáci podlehli silnému soupeři 1:5, když opět skó-
roval Marek Otáhal. Mimořádně dramatický zápas odehráli starší 
žáci ve Starém Lískovci. Na začátku zápas jasně ovládli, dva góly 
vstřelili Igor Šťavík a Lukáš Zájeda, ale bohužel nevyužili několik 
dalších vyložených šancí ke zvýšení náskoku. Soupeř ve druhé půli 
jasně dominoval, během chvilky vyrovnal a třetí gól doslova visel 
na vlásku. Domácí ovšem přibrzdilo zbytečné vyloučení a našim 
žákům se opět podařilo získat půdu pod nohama a později i vedení 
zásluhou akce Lukáše Zájedy. V nastaveném čase se podařilo do-
mácím vyrovnat z darované penalty na konečných 3:3. Mladší žáci 
podlehli domácím 0:2.

S favorizovaným Mikulovem neměli starší žáci příliš šancí na 
úspěch. Hlavně větší množství individuálních chyb rozhodlo o po-
rážce 2:5, když obě branky vstřelil Igor Šťavík. Mladší prohráli 
jednoznačně 0:6. Cenné vítězství 3:2 přivezli starší žáci z Brna 
v pátém kole. Na hřišti Moravské Slávie se opět střelecky prosa-
dil Igor Šťavík a hatrickem potvrdil dobrý výkon mužstva, které 
tentokrát výrazně podržel brankář Libor Honz. Mladší žáci utrpěli 
s favoritem soutěže porážku  0:8. Na hřišti beznadějně posledních 
Dobšic se starší žáci na začátku trápili a výrazněji se prosadili až 
ve druhé půli. Nakonec zvítězili zaslouženě 5:0, když skórovali 
2 x Igor Šťavík, Lukáš Zájeda, Viktor Ševčík a Robin Kojan. Svého 
druhého vítězství se zde dočkali i mladší žáci. Po bojovném výkonu 
vyhráli 1:0 zásluhou gólu Marka Otáhala, který výborně zužitkoval 
šanci po nacvičeném signálu při rohovém kopu. V dalším domácím 

zápase hostili starší žáci silné mužstvo Miroslavi. Soupeř ovládl 
začátek zápasu, byl rychlejší, agresivnější a fyzicky vyspělejší. Na-
štěstí se dostal pouze do jednogólového vedení po zaváhání stopera, 
později domácí vyrovnali hru a začali se také prosazovat. Paradox-
ně v době náporu chybovala opět domácí obrana a hosté zvýšili na 
0:2. Hned vzápětí se podařilo z přímého kopu snížit Šťavíkovi, 
další bomba Ševčíka skončila na břevně. Vyrovnat se podařilo Šťa-
víkovi pět minut před koncem, když se prosadil individuálně proti 
obraně hostů. Ještě minutu před koncem trefi l z přímého kopu Igor 
Šťavík další břevno! Za bojovný výkon ve druhé půli zaslouží muž-
stvo absolutorium, hráčům se podařilo obrovským úsilím zvrátit 
nepříznivý vývoj zápasu a většinou dohrávali naprosto vyčerpaní! 
Mladší žáci prohráli s průměrným soupeřem 1:4, když hlavně do-
platili na nedisciplinovanost zkušeného stopera Michala Ušpaka, 
který přišel před sezónou na přestup z Velkých Bílovic. Jediný gól 
dal pěknou křížnou střelou z rohu šestnáctky Denis Pohl. 

V posledním zápase na hřišti silných Ivančic prohráli starší 
žáci  1:2. Soupeř byl lepší, vypracoval si dvojgólové vedení, ale 
nakonec mohli naši starší žáci získat bod. Nejdříve snížil na 1:2 
Igor Šťavík a těsně před koncem měl šanci na vyrovnání Lukáš 
Zájeda, ale prováhal ten pravý okamžik k zakončení. Mladší žáci 
uhráli v poněkud nekompletním složení cennou remízu 1:1, když 
střelcem branky byl Michal Ušpák.

Po osmi odehraných zápasech jsou starší žáci se ziskem 
11 bodů na  6. místě tabulky, mladší žáci zatím uhráli 7 bodů a patří 
jim v tabulce  9. místo.  

František Čermák

TJ Slavoj V.Pavlovice

PROJEKČNÍ KANCELÁŘPROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Kompletní projekční činnost
• návrh stavby (architektonická studie)
• projekt pro stavební povolení
• projekt pro provedení stavby
• zaměření skutečného provedení stavby

• zaměření stávajícího stavu

Inženýrská činnost
• vyřešení majetkoprávních vztahů - převody nemovitostí, 
   vklady do katastru nemovitostí, znalecké posudky apod.
• zajištění územního rozhodnutí a stavebného povolení 
   včetně všech potřebných vyjádření

• příp. další činnost dle požadavku investora

Kontakt: Ing. Roman Komosný 
mobil: 732 139 057 * e-mail: rkomosny@seznam.cz


