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SLOVO STAROSTY - - - - - - - - - - bylo vychováno mnoho šikovných muzikantů, výuka folklórních tanců v tomto
směru zaostává.
Jen za pár dnů nás čeká Velkopavlovické vinobraní. S jakou filozofií a v
jakém duchu se letošní slavnost bude
konat a pro koho je určena?

Pro odpovědi na otázky našich občanů jsme zašli za starostou města…
Co je nového v našem městě, co nás
čeká v nejbližším období i některá z dalších témat, to vše zajímá naše čtenáře i
rodáky. Již tradičně využíváme úvodní
strany nového čísla zpravodaje a klademe otázky starostovi města panu Pavlu
Procházkovi:
Před pár dny skončily letošní Velkopavlovické hody. Jak hodnotíte jejich
průběh a spolupráci s velkopavlovickou chasou a TJ Slavoj, jako spolupořadateli této akce? Jaký dojem jste měl
z letošního průvodu?
Podíváme-li se na dobové hodovní fotografie a vývoj této slavnosti v jednotlivých
desetiletích, musíme být nadšeni, kolik
mladých lidí i dětí se do této nádherné
folklórní tradice zapojuje. Právě velký
počet dětí oděných do kroje je pro nás
překvapením i příslibem, že tato tradice
u nás bude po mnoho dalších let úspěšně pokračovat. Přiznávám, byl jsem trochu překvapen, že v náš tradiční termín
konání hodů si nově zorganizovalo hody
i město Hustopeče. Přesto i tak bylo hodně hostů a přespolní chasy, kteří k nám
na hody zavítali. K úspěšnému průběhu
přispělo i pěkné počasí. Z naší strany
je tedy spokojenost a poděkování patří
všem, kteří hody pořádají a přispívají k
jejich zdárnému průběhu.
Pokud se jedná o spolupráci s chasou
a TJ Slavoj, tato spolupráce je u nás na
velmi dobré úrovni, máme nastavena pravidla, která jsme již několik let neměnili.
Město k průběhu akce přispívá finančně
i organizačně, tato pomoc je odpovídající
jejímu významu.
A na co se zaměřit v budoucnu? Určitě
by bylo třeba zabývat se tím, co již několikrát bylo prezentováno našimi občany,
kteří mají k folklóru velmi blízko. Chybí
nám návaznost ve výuce lidových tanců a
vedení folklórních kroužků. Nejmenší děti
jsou již v mateřské škole seznamovány se
zpěvem a tancem v kroužku Sadováček.
Ten již mnoho let s dětmi úspěšně pracuje. Jejich další rozvoj však bohužel pokračuje až ve Velkopavlovické chase. Bylo
by třeba více nadšenců, jako byli manželé
Melicharovi, paní Viléma Buchtová či Petr
Jilka. Máme vynikající ZUŠ, ve které již

Po každém ročníku vinobraní se schází
hlavní pořadatelé slavnosti a společně
řeší otázku, kam dál v budoucnu tuto akci
směrovat. Letos jsme vsadili na typický folklór naší oblasti v podání různých
hudebních i folklórních souborů, těch
místních či z nejbližšího okolí. Program
je v mnohém směru doplněn slovenskými soubory, příležitost dostávají i soubory
s netradiční hudbou. Vinobraní je oslavou vína a kultury s ní spojené, nese se
v duchu cimbálové muziky, ochutnávek
výborného burčáku a vín od místních
vinařů. Program je opět určen pro všechny věkové generace, od dětí počínaje až
po seniory. V průběhu pátečního i sobotního programu si každý najde to své a
cena za vstupné je spíše symbolická.
Velkopavlovické vinobraní nebude nikdy
konkurovat ani soutěžit s velkými slavnostmi, které bývají ve Znojmě či v Mikulově. Není to ani smyslem našeho pořadatelství. Vyhovuje nám spíše rodinná
atmosféra, zábava pro místní obyvatele
a obyvatele z okolí, pro všechny hosty
pozvané našimi občany či další návštěvníky města.
Tímto si dovoluji zároveň oslovit i naše
občany s prosbou, aby si našli čas a svou
účastí tuto akci podpořili. Je to taky mimořádná příležitost pozvat do Velkých Pavlovic své známé a rodáky, kterým místní
kraj a jeho zvyky přirostly k srdci.
Necelé tři týdny před zahájením nového školního roku byla zahájena rekonstrukce mateřské školy. O jaké práce
se jedná a proč se s nimi nezačalo dříve, aby do konce prázdnin bylo vše již
dokončeno?
Budova mateřské školy byla postavena
již před 30 lety. V posledních letech se
potýká s vážnými problémy, jako je např.
zatékání do objektu při deštích, poruchy
vnitřní kanalizace, je nutné řešit i úsporu
energií rekonstrukcí topení a zateplení
objektu. Město již dvakrát, bez úspěchu,
žádalo o pomoc formou poskytnutí dotace na zateplení objektu. Podařilo se to
až nyní, v uplynulých dnech. Rekonstrukce byla připravována již několik měsíců.
Zpracována byla kompletní dokumentace a vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Se zahájením prací jsme
čekali až na výsledek naší žádosti, bez
finančních prostředků z jiných zdrojů bychom nemohli rekonstrukci v současné
době zahájit. Vzhledem k tomu, že akce
musí být realizována v roce 2011, musí
být prováděna i za částečného provozu
mateřské školy. Tato situace bohužel přinese určitě i ztížení podmínek na počátku
nového školního roku. Nezbývá však než
doufat, že rodiče dětí tento výjimečný stav

pochopí a vyjdou nám po dohodě s vedením mateřské školy vstříc při případných
operativních a organizačních záležitostech. Odměnou jim pak bude opravené
krásné a příjemné prostředí pro generaci
jejich dětí.
Ve městě chybí veřejné záchodky.
Snaha o jejich prosazení byla dosud
neúspěšná. Změnilo se něco v tomto
směru?
Na posledním jednání zastupitelstva
města byl odsouhlasen pronájem jedné
z garáží ve vlastnictví Moravské Agry,
a.s., která se nachází v těsné blízkosti
autobusového nádraží a její přebudování na veřejné záchodky. Podařilo se najít
místo vhodné k realizaci tohoto záměru.
Záchodky budou sloužit pro veřejnost na
autobusovém nádraží, pro tržní prodejní
stánky v okolí, pro větší akce, jako jsou
např. hody a vinobraní. V současné době
je již zpracován návrh na přestavbu. Zbývá dořešit stavební povolení, napojení na
sítě, jejich provoz a zejména údržbu.
Uvažuje vedení města o výstavbě penzionu nebo obdobného zařízení pro
starší generaci občanů?
Zařízení tohoto typu našemu městu i
jeho občanům citelně chybí. První studii
máme připravenou již asi dva roky, jedná
se o cca 20 bytů s kompletním zázemím.
Vzhledem k předpokládanému vysokému
objemu finančních prostředků, kdy náklady byly odhadovány až na 50 mil. Kč, byl
tento záměr odložen. V současné době je
téměř beznadějné získat pro takovou akci
finanční prostředky. Připravujeme však
studii na výstavbu malometrážních bytů
pro seniory s možností postupné realizace. Součástí komplexu několika bytů
bude i zázemí pro poskytování některých
služeb pro starší občany. Do diskuze byl
předložen i návrh na menší denní stacionář, tj. zařízení umožňující péči o občany,
kteří jsou odkázáni na pomoc druhých.
Vše bude záležet na tom, jak se podaří
pro tyto záměry získat finanční prostředky.
Na minulém jednání zastupitelstva
města byl vznesen dotaz, jak je to s
poplatky za užívání tělocvičny základní
školy a připomínka, proč tyto poplatky
neplatí TJ Slavoj?
Poplatky za užívání tělocvičny v současné
době neplatí TJ Slavoj ani jiné místní spolky či sdružení, které využívají tělocvičnu
pro nevýdělečnou činnost, ať již sportovní
či kulturní. Mimo fotbalový oddíl, rybáře či
tenisty objektu využívá např. dámský klub
pro cvičení žen, přátelé country a krojovaná chasa pro nácvik tanců.
Soukromé subjekty a organizace z okolních obcí náklady na provoz tělocvičny
částečně hradí. Tělocvična slouží pro
potřeby školy a gymnázia denně od 7.00
do 17.00 hodin, v době do 22.00 pak slouží
právě veřejnosti. Množství požadavků
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na využití tělocvičny je natolik velké, že
mnohdy nejsme schopni ani všem z hlediska času dostatečně vyhovět.
Tělocvična byla postavena v tzv. „akci
Z“, na její výstavbě se podílelo mnoho
našich občanů a zájmových spolků. Stavěna byla z jednoho prostého důvodu.
Aby naše děti, mládež i všichni sportu
chtiví občané mohli tento objekt využívat
pro sportování, pro odreagování se ve
svém volném čase, pro zdravý způsob
života. Činnost tělovýchovné jednoty pak
především sdružuje mládež a přispívá k
jejímu fyzickému rozvoji. Vedení města je
tedy jednoznačně přesvědčeno, že využití tohoto objektu pro sport a nevýdělečné
aktivity zdarma je v naprostém souladu se
zájmy našich občanů.

Připravujete některé další zajímavosti
či novinky pro naše občany?
V minulém měsíci byla provedena rekonstrukce zasedací místnosti městského
úřadu, která byla současně vybavena
potřebným elektronickým zařízením pro
prezentace a pořádání různých seminářů
a jednání. Mimo využití zasedací místnosti pro jednání ZMě a společenských
organizací, bychom chtěli zasedací místnost využívat i k veřejným diskuzím nad
záměry města a různými tématy, vztahujícími se k životu a potřebám našich občanů. Kromě pozvaných hostů, budou tato
diskuzní fóra přístupná veřejnosti. Je to
šance pro občany podílet se aktivně na
budování a životě města.

Prvním tématem bude oblast: „Sociální
péče ve Velkých Pavlovicích“ – předběžný termín konání je 7.9.2011. Druhým
tématem bude „Školství – současnost a
budoucnost“ v termínu 21.9.2011.
Další novinkou je příprava nové knihy
na téma „Velkopavlovické organizace a
spolky“, zachycující historii a současnost
místních společenských organizací. Publikace by měla navázat na knihu vydanou
v minulém roce s názvem „Velkopavlovické hody - historie a současnost“. I v tomto
případě budeme vděčni za pomoc našich
občanů, ať již dodáním zajímavých fotografií či vlastními vzpomínkami, jejichž
prostřednictvím lze zachytit tuto rozsáhlou a nedílnou součást života v našem
městě.
Ing. Pavel Procházka

Z RADNICE - - - - - - - - - - - - - - - - Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice
Rada města se za období od vydání
minulého zpravodaje sešla celkem
čtyřikrát a mimo jiné se zabývala
následující problematikou:
projednala a vzala na vědomí věstníky vlády
pro orgány krajů a orgány obcí, informace o
činnosti MěÚ, Služeb města a zprávu o průběhu investičních akcí

Rada města schválila:
• smlouvu se spol. Regionprojekt Brno s.r.o.
na projektové práce pro odvodňovací koryto na Zelnicích, protierozní opatření
• uzavření smlouvy s dodavatelskou firmou:
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618
00 Brno na provedení stavby Biocentrum
Zahájka
• dodatek ke smlouvě o dílo mezi městem a
spol. MSO servis spol. s.r.o. na vícepráce
na zámečku ve výši 812.886,- Kč – výměna stropů na hlavní budově
• vypsání výběrového řízení pro akci „MŠ
Velké Pavlovice – zateplení objektu,
V Sadech 930/48, 691 06 Velké Pavlovice“ a členy komise pro otevírání obálek a
posouzení nabídek: Ing. Karel Hozík, Ing.
Jaroslav Benda PhD. a Ing. Zdeněk Karber
• smlouvu se spol. Izolace Polná na vypracování žádosti o dotaci na zateplení gymnázia a sportovní haly
• kronikářku - pro vypracování kroniky roku
2010 Dagmar Švástovou
• uzavření městského úřadu pro veřejnost každý pátek s platností od 1.7.2011,
z důvodu nárůstu administrativy ve všech
oblastech státní správy i samosprávy
a zrušení nedělního provozu na TIC od
15.7.2011
• členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení
„Dodávka reklamního materiálu pro TV
REGION SK-CZ“: Ing. Karel Hozík, Ing.
Jana Václavková, Ing. Dušan Bedřich
• provedení rozpočtového opatření č.4/2011
a 5/2011 – na základě pověření ZMě
• výpověď z nájmu bez přivolení soudu
nájemníkům dlužících nájemné víc jak tři
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měsíce
• směrnici o inventarizaci, v souvislosti se
zavedením nového účetnictví pro obce a
města
• putovní pohár pro 11. ročník noční soutěže
v požárním útoku O pohár starosty města
Velké Pavlovice
• smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Velké Pavlovice a spol. E.ON Distribude pro stavby:
Bří Mrštíků, DP-T spojka, Mokrý, Nádražní
1, přel. NN, Město, U Zastávky, k.NN, Prokeš, Brněnská, obnova NN a autobusové
nádraží, přeložka NN
• smlouvy o zřízení věcných břemen mezi
Městem Velké Pavlovice a spol. Telefónica
Czech Republic, a.s. pro stavbu E.ON Velké Pavlovice, Dlouhá, ÚPS a Velké Pavlovice, PZ, za Tratí ÚPS
• vítěznou nabídku veřejné zakázky „Zateplení objektu MŠ v Sadech 930/48, 691 06
Velké Pavlovice“ spol. STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 109, 695 01
Hodonín
• vítěznou nabídku veřejné zakázky „MŠ
Velké Pavlovice, rekonstrukce vytápění
a ZTI“, spol. Štambacher s.r.o.
• věcný dar – obraz „Velkopavlovický kostel“
u příležitosti ukončení působení p. Mgr.
Petra Papouška ve farnosti Velké Pavlovice
• vypracování PD a podání žádosti o dotaci
pro malometrážní byty pro seniory, včetně
víceúčelového objektu na pozemku na
Padělkách
• prodej osobního automobilu Škoda PICUP
za nejnižší cenu 5.000,- Kč + DPH, zájemci s nejvyšší nabídkou
• smlouvu o poskytnutí dotace z ROP NUTS
2 Jihovýchod pro projekt s názvem „Naučná stezka Velké Pavlovice – Zastavení
v kraji vína a meruněk“
• plán inventur na rok 2011
• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jm kraje v rámci dotačního programu „Podpora vinařství a vinohradnictví
v JMK pro rok 2011“ ve výši 70 tis. Kč a
dotace z rozpočtu Jm kraje na zabezpe-

•

•
•
•

•

čení akceschopnosti JSDH obce kategorie
JPO II na rok 2011 ve výši 100 tis. Kč
vyřazení opotřebovaných knih z městské knihovny, celkem 138 knih v celkové
hodnotě 6.724,- Kč a jejich odevzdání do
sběru
návrh a umístění RD v lokalitě Padělky
cenu vstupného na vinobraní: pátek 100,Kč, sobota 200,-Kč, oba dny 250,-Kč
prominutí úplaty ředitelkou mateřské školy za předškolní vzdělávání dětí z důvodu
jejich nepřítomnosti v MŠ v době letních
prázdnin
stavební úpravy ZUŠ Velké Pavlovice
upravující vybavení tanečního sálu

Rada města neschválila:

• odprodej pozemků města v katastru pro
ZD Velké Pavlovice, za účelem provozování zemědělské činnosti, z důvodu jejich
využití pro výměny pozemků při KPÚ
• žádost o povolení dřevěného okrasného
plotu před domem na ul. Stará, v pozemku
města jsou umístěny inženýrské sítě, ke
kterým je v případě poruchy nutné zachovat přístup

Zastupitelstvo města na svém
V. zasedání, které se konalo 11. srpna
2011, projednalo a vzalo na vědomí:
zprávu o činnosti rady města a zprávu o průběhu investičních akcí

Na základě svého jednání a po diskusi zastupitelstvo města schválilo:
> změnu příspěvku pro rok 2011 DSO Modré Hory na 128,1 tis. Kč
> rozpočtové opatření č. 4/2011 provedené
RMě dne 28.6.2011-celkové příjmy zvýšení o 80.300,- Kč, celkové výdaje zvýšení
o 80.300,- Kč a celkové financování beze
změny, závaznými ukazateli jsou hodnoty
paragrafů u výdajů
> rozpočtové opatření č. 5/2011 provedené
RMě dne 28.7.2011-celkové příjmy zvýšení o 208 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení
o 208 tis. Kč a celkové financování beze
změny, závaznými ukazateli jsou hodnoty
paragrafů u výdajů
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> rozpočtové opatření č. 6/2011-celkové příjmy zvýšení 1.188,7 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 1.091,7 tis. Kč, celkové financování snížení o 97 tis. Kč, závaznými
ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů
s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové
rezervy, celkové výdaje překročit nelze
> pronájem garáže, vlastníka Moravské
Agry a.s., za účelem vybudování veřejného WC, podrobnosti budou upraveny
nájemní smlouvou

Prodej majetku města dle záměrů
o prodeji nemovitostí a výsledku jednání:
> směnu pozemku KN parc.č. 4641/581
o výměře 47m2 za pozemky KN parc.
č. 4641/607 o výměře 27m2 a parc.č.
4641/609 o výměře 4m2, vše v k.ú. Velké
Pavlovice, za účelem dořešení stavebního pozemku a vlastnických práv k pozemku pod komunikací na ulici Kopečky, dle
vypracovaného znaleckého posudku, veškeré náklady spojené se směnou pozemků, včetně znaleckého posudku uhradí
žadatel
> směnu pozemku KN parc.č. 573/1
o výměře 209m2 za pozemky KN parc.č.
572/9 o výměře 139m2 a parc.č. 572/10
o výměře 142m2, vše v k.ú. Velké Pavlovice dle geometrického plánu č. 174414/2011 ze dne 5.4.2011, za účelem
budování inženýrských sítí a komunikace
v lokalitě U Trkmanky, dle vypracovaného
znaleckého posudku, veškeré náklady
spojené se směnou pozemků, včetně znaleckého posudku hradí žadatel
> prodej pozemků KN parc.č. 89/4, o výměře 6m2 a pozemku KN parc.č. 132/3
o výměře 2m2, v k.ú. Velké Pavlovice, dle
geometrického plánu č. 1775-78/2011,
za účelem dořešení vlastnických práv
pozemku pod stavbou rodinného domu,
za cenu 250,- Kč/m2
> prodej pozemků KN parc.č. 4524/59
o výměře 2 171m2, parc.č. 4524/60 o
výměře 87m2, parc.č. 4524/61 o výměře
573m2 a parcelní číslo 4524/62 o výměře
4691m2, k.ú. Velké Pavlovice, za účelem
podnikatelského záměru za cenu 450,Kč/m2
> prodej části pozemku KN parc.č. 2342/1
o výměře cca 120m2, k.ú. Velké Pavlovi-

ce, dle geometrického plánu, za účelem
vybudování parkoviště a pergoly, za cenu
250,- Kč/m2
> prodej pozemku KN parc.č. 2336/2
o výměře 3m2, v k.ú. Velké Pavlovice,
za účelem dořešení vlastnických práv
pozemku pod stavbou rodinného domu,
za cenu 250,- Kč/m2
Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů města, které
byly na zasedání uplatněny:
Člen ZMě Lubomír Zborovský předložil
náměty pro naučné zastavení pěší stezky
(námět z Tišnovska), které by se daly použít
na cyklostezce kolem rozhledny, zastavení
ukazují rozličnost místní flory a fauny.
Ing. Pavel Procházka poděkoval za námět,
který by mohl být využit při přípravě a výrobě
panelů „Zastavení v kraji vína a meruněk“.
Člen ZMě Ing. Martin Bálka informoval
o práci kontrolního výboru a seznámil přítomné se zápisem z jeho jednání.
Člen ZMě Ing. Zdeněk Karber předal poděkování faráře p. Mgr. Petra Papouška, který
ukončil své působení ve farnosti, za dobrou
spolupráci při opravách kostela i pořádání
různých akcí. Novým farářem je p. ThLic
Marek Kardaczynski.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík uplatnil
několik dotazů, připomínek a námětů:
„Kdy se bude konat jednání týkající se zatékání do sklepů na ulici Starohorská a zda se
ho zúčastní postižení majitelé sklepů?“
Ing. Pavel Procházka: „Jednání bude v
pondělí 15.8. v 9.00h., členové ZMě, kteří mají zájem se mohou zúčastnit, majitele
sklepů zatím zváni nejsou, jednání se bude
týkat opravy částí narušené kanalizace.“
„Uvažovalo se v souvislosti s budováním
veřejného WC na autobusovém nádraží i s
veřejným WC na druhém konci města?“
Ing. Pavel Procházka: „Neuvažovalo, volně
přístupné je WC na radnici, WC je v kostele,
v infocentru, v restauraci.“
Uplatnil požadavek na grafickou úpravu
dotazů a odpovědí z jednání rady a zastupitelstva ve zpravodaji.
Ing. Pavel Procházka: „Grafickou úpravu
zpravodaje provádí zaměstnanci tiskárny.“
Uplatnil návrh nezasílat volné vstupenky na

vinobraní členům ZMě.
Ing. Pavel Procházka: „Volné vstupenky
budou poskytnuty pouze členům ZMě, kteří
budou doprovázet hosty z partnerských měst
ze Senice a ze Ždírce nad Doubravou.“
„Byla opravena trhlina na Starohorské, jak
na minulém zasedání upozorňoval p. Hercog?“
Ing. Pavel Procházka: „Zatím byly zaasfaltovány velké trhliny a díry místních komunikací, na místě je třeba provést opravu asfaltovým nástřikem.“
Člen ZMě Ing. Martin Bálka: „Kolik studentů
nastoupí v letošním roce do 4 letého a kolik
do 8 letého studia gymnázia?“
Ing. Pavel Procházka: „8 leté studium je
naplněno – 30 studentů, 4 leté zatím jen 11
studentů.
Členka ZMě Ing. Marie Šmídová informovala o problémech s formalitami přijímacího
řízení, o problémech nabídek služeb a učiva jiných gymnázií a jejich propagace. Po
diskuzi k problému školství bylo dohodnuto
svolat schůzku na téma školství se členy
ZMě a řediteli škol.
Člen ZMě Ing. Martin Bálka: „Kolik členů
má v současné době městská policie?“
Ing. Pavel Procházka: „Pouze jednoho,
peníze na plat druhého strážníka byly přesunuty do Služeb města, podporujeme státní
policii, problémy zatím nejsou.“
Členka ZMě Ing. Marie Šmídová pozvala
členy MZ do Senice na „Senické kulturne
leto“, jehož součástí je výstava obrazů a
fotografií výtvarníků a fotografů ze Senice i z
Velkých Pavlovic.
Obyvatelka ulice Nádražní se dotázala, zda
je pravdou, že bude v provozu diskotéka na
ul. Nádražní v areálu bývalé Dumy.
Ing. Pavel Procházka: „V současné době je
v územním plánu města plocha areálu Dumy
značena jako plocha pro výrobu, nelze tam
tedy provozovat diskotéku. Byl uplatněn
požadavek změnit plochu v novém územním
plánu na občanskou vybavenost. Všechny
změny musí schválit zastupitelstvo města.
Koncept územního plánu se bude projednávat na některém dalším zasedání ZMě.“
Jitka Krátká, tajemník MěÚ

Městský úřad v pátek pro veřejnost uzavřen
Městský úřad Velké Pavlovice oznamuje svým klientům změnu pracovní doby
pro veřejnost. Na základě usnesení Rady města Velké Pavlovice bylo odsouhlaseno,
že v pátek bude Městský úřad pro veřejnost uzavřen. Pracovní doba od pondělí do
čtvrtka zůstává nezměněna.

Běžná pracovní doba Městského úřadu Velké Pavlovice
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

7.30 - 11.00
7.30 - 11.00
7.30 - 11.00
7.30 - 11.00
7.30 - 11.00

11.30 - 17.00 hod.
11.30 - 16.00 hod.
11.30 - 17.00 hod.
11.30 - 16.00 hod.
11.30 - 14.00 hod.

V PÁTEK je na městském úřadě pro veřejnost ZAVŘENO!
Karolína Bártová

3

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
4/2011

Komplexní pozemková úprava zahájena
V úterý, dne 26. července 2011, se ve velkopavlovické sokolovně shromáždili majitelé půdy v katastru města, aby byli informováni o Komplexní pozemkové úpravě, která ve Velkých Pavlovicích probíhá. Starosta Ing. Pavel Procházka přivítal účastníky
jednání a představil ředitele Pozemkového úřadu v Břeclavi Ing. Josefa Haara, Ing. Lenku Tučkovou z téhož úřadu, která je
pověřena vedením KPÚ a dále pana Ing. Oldřicha Kahouna z firmy Geodis Brno, která reformu provádí.
Majitelé půdy vyslechli informace o dosud vykonaných pracích a o dalším postupu KPÚ, která by měla být ukončena v roce
2014. Starosta města zdůraznil, že komplexní pozemkové úpravy se konají ve Velkých Pavlovicích po téměř devadesáti letech
a je historickou šancí i povinností současné generace napravit necitlivé zásahy do
krajiny v druhé polovině dvacátého století.
Majitelé půdy si zvolili na jednání i Sbor
zástupců, který bude poradním orgánem
při provádění reformy. Ze zákona jsou členy Ing. Lenka Tučková z PÚ Břeclav a
starosta Velkých Pavlovic Ing. Pavel Procházka, zvoleni byli dále Ing. Jaroslav
Benda Ph.D., Jiří Jílek, Ing. Zdeněk
Karber, Ing. František Kostrhun, Jan
Krejčiřík, Ing. Stanislav Pláteník, Stanislav Prát ml., Ing. Jaromír Sasínek, Bc.
Jaroslav Suský , Mgr. Lubomír Vintr a
Vladimír Zborovský ml..
Originální podrobnou prezentaci Ing.
Oldřicha Kahouna z firmy Geodis Brno,
která reformu provádí, naleznete také na
internetových stránkách města Velké Pavlovice www.velke-pavlovice.cz, odkaz
Informační schůze na téma „Koplexní pozemková úprava“ vzbudila
„Městský úřad“ – pododkaz „Komplexu široké veřejnosti až nečekaný zájem. Prostory sokolovny byly
ní pozemková úprava“.
zaplněny do posledního místečka.
Ing. Zdeněk Karber

Poděkování...

Město Velké Pavlovice a redakce Velkopavlovického zpravodaje děkují panu Ing. Drahomíru Míšovi z Lednice
a zároveň i rodákovi z Velkých Pavlovic za finanční dar v hodnotě 2.000,- Kč na vydání tohoto čísla Velkopavlovického
zpravodaje.
Dar nás velmi potěšil, ještě jednou děkujeme!

Vážení občané!
V měsíci říjnu 2011 proběhne ve Velkých Pavlovicích

II. etapa akce s názvem
RODINA ADOPTUJE SVŮJ STROM.
Stromy budou vysazeny v lesoparku u zastávky ČD a okolí. Tímto
počinem bude navázáno na velmi úspěšnou I. etapu, která proběhla
v dubnu 2011 v rámci oslav Dne Země a svůj strom si při této příležitosti vysadilo 34 rodin.

Prvních 34 stromů zasazeno a řádně zalito.
Vysaďte s námi další!
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Máte-li zájem si vysadit svůj strom, přihlaste se do konce září
2011 na podatelně Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích
u paní Jany Prokešové (tel.: 519 365 340, e-mail: podatelna@velkepavlovice.cz). Příspěvek na vzrostlou sazenici stromku je 500,- Kč.
Karolína Bártová
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T•E•L•E•G•R•A•F•I•C•K•Y• • • • • • • • • •
Naši se na mistrovství ČR
v rybolovné technice neztratili
(11. 6. 2011)

Velkopavlovické otevřené vinné
sklepy v České televizi
(18. 6. 2011)

V sobotu, dne 11. června 2011, se v Písku konalo mistrovství ČR juniorů a žáků v rybolovné technice. Své zástupce
vyslal i MRS Brno. V jeho barvách soutěžili dva sportovci z
Velkých Pavlovic a jeden z Němčiček. V silné konkurenci se
družstvo MRS Brno rozhodně neztratilo a v pětiboji družstev chlapci obsadili krásné třetí místo. V jednotlivcích se z
našich nejlépe umístnil Jakub Procinger, který se v součtu
všech disciplín umístnil na krásném devátém místě.

V sobotu, dne 18. června 2011, odvysílala Česká televize v pořadu Týden v regionech reportáž o putování po
vinařských stezkách a o možnostech navštívit vinařství
nebo vinotéku. Redaktorka České televize se rozhodla
ověřit si proklamované sliby na vlastní kůži, a na kole
navštívila Znojemsko, okolí Pálavy i Velké Pavlovice.
Právě Velké Pavlovice a služby velkopavlovických vinařů ze spolku Víno z Velkých Pavlovic vyšly z hodnocení
vítězně. Pouze v našem městě je možné se denně bezproblémově dostat do vinného sklepa.

Snímání stropů na Zámečku
(22. 6. 2011)
Firma MSO servis spol. s r.o. započala dne 21. června
2011 za pomoci těžké techniky s demontáží dřevěných
stropů na části objektu Zámečku. Staré stropy, napadené dřevomorkou, byly následně nahrazeny železobetonovou konstrukcí.

Soutěžící – Mistrovství ČR v rybolovné technice v Písku.

Dvě jednou ranou
(16. 6. 2011)
Revitalizovaný velkopavlovický rybník se může chlubit nejen
kvalitou vody, ale také rekordními rybími úlovky. Jen jeden
den po zahájení dravcové sezóny se mohl Jiří Šula mladší
radovat z krásného a zajímavého úlovku. Z vod našeho rybníka se mu podařilo vylovit štiku o délce 85 cm, která se se
svou dravostí a kanibalismem moc neskrývala, po vytažení
na břeh ze sebe vydávila další štiku dlouhou 54 cm.

Dvůr zámečku s ozdobnými arkádami, toho času bez
střechy i krovů.

Hasiči soutěžili v Tvrdonicích
(18. 6. 2011)
Ve Tvrdonicích se v sobotu, dne 18. června 2011, sjelo
třináct mužských a šest ženských družstev, která bojovala v požárním sportu O pohár Obce Tvrdonice. Za Velké
Pavlovice soutěžila dvě družstva „A“ a „B“. Družstvo „A“ s
téměř veteránským věkovým průměrem - 32 let skončilo
na pěkném pátém místě. Družstvo „B“ platí nováčkovskou daň a skončilo na chvostu výsledné listiny. Pokud by
chtělo družstvo „B“, tj. družstvo mladších dohnat družstvo
„A“ mají ještě čas, podle věkového průměru 10 let .

Úspěšnému rybáři blahopřejeme!

Úpravy odvodňovacího příkopu
(17. 6. 2011)
V polovině měsíce června 2011 vystavěli pracovníci služeb
města dělící hrázku v odvodňovacím příkopu na ulici Zelnice, který odvádí srážkovou vodu z polních tratí Staré Hory,
Novosády, Štarvicka a Francle. Cílem úpravy je zabránění zpětného toku vody do vedlejší větve strouhy, kdy hrozí
zaplavení hospodářských budov přilehlé nemovitosti.

Velkopavlovičtí hasiči v akci – soutěž v požárním
útoku v Tvrdonicích.
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Mistrovství ČR dospělých
v rybolovné technice
(18. a 19. 6. 2011)
O víkendu ve dnech 18. a 19. června 2011 se v Kroměříži
konalo Mistrovství ČR dospělých v rybolovné technice.
Zástupce Velkých Pavlovic a trenér kroužku rybolovné
techniky Ing. Jiří Šula skončil 17. v pětiboji ze 45 závodníků v kategorii mužů, 12. v sedmiboji i v devítiboji a
zároveň byl také členem bronzového týmu MRS Brno.
Velké Pavlovice měly na mistrovství nejen soutěžící, ale
i tři rozhodčí. V roli rozhodčích se mistrovství zúčastnili
Jiří Šula st., Marie Šulová a Václav Halm ml.

Záchytný žlab na přívalové
srážky
(28. 6. 2011)
Pracovníci stavební skupiny služeb města provedli koncem měsíce června 2011 stavební úpravy záchytného
žlabu na přívalové srážky na začátku Hodonínské ulice,
který odvádí do kanalizace povrchovou vodu z „legendární“ vinařské trati Nadzahrady. V minulých letech při
silných deštích a rychlém tání sněhu tyto srážky často
tekly přes silnici a ohrožovaly bezpečnost dopravy a
také mnohdy zaplavovaly přilehlé nemovitosti.

Sbírám, sbíráš, sbíráme :-)!
(1. 7. 2011)
Turistické informační centrum Velké Pavlovice neustále
rozšiřuje
sortiment
nejrůznějších sběratelských
předmětů,
čímž se snaží vyjít
vstříc stále se rozrůstajícímu počtu turistů –
sběratelů. Pokud mezi
ně patříte, zbystřete!
Od pátku 1. července
2011 byla do prodeje
zařazena zbrusu nová
Turistická vizitka No.
1525 – Velké Pavlovice. Nyní u nás můžete
zakoupit nejen Turistické deníky (45,- Kč)
a Turistické vizitky No.
646 – Rozhledna Slunečná (12,- Kč), ale
také Turistické vizitky
No. 1525 – Velké Pavlovice.

Corral na ranči
(2. 7. 2011)

Kruhovou ohradu neboli „corral“ pro koně pomáhali v první prázdninový den budovat na ranči Pod Išperky mladí
muži z airsoftového klubu RAVEN Velké Pavlovice. Kruhová ohrada je bezpečná pro koně i začínající jezdce a
také pro výcvik mladých koní, neboť neumožňuje koním
prudké vybočení ze směru a cvičitel má svěřence neustále
blízko sebe pod přímým dohledem. Rančer Petr Valoušek
si pochvaloval rychlou a důkladnou práci RAVEN klubu a
spolupráci s Městem Velké Pavlovice, které při zvelebování
ranče poskytlo materiální pomoc.

Stavební úpravy záchytného odvodňovacího žlabu na
konci ulice Hodonínská.

Nátěr rozhledny Slunečná
(30. 6. 2011)
Malířská a natěračská firma Štefka z Velkých Pavlovic se
pustila během měsíce června 2011 do údržby a nátěru
dřevěných modřínových sloupů rozhledny Slunečná, s
pomocí plošiny od firmy Vavřich z Brna. Rozhledna tak
byla řádně a v celé své kráse připravena na hlavní prázdninovou turistickou sezónu.

Airsoftový klub RAVEN V. Pavlovice na brigágě
na ranči za cihelnou.

Nové zábradlí okolo nového
tréninkového hřiště
(4. 7. 2011)

Nátěr rozhledny Slunečná vyžadoval nejen řemeslný
um, ale také notnou dávku odvahy a absolutní absenci
závratí ☺ !
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Na podzim roku 2010 byla upravena a oseta trávníkem
nová plocha tréninkového fotbalového hřiště ve sportovním
areálu TJ Slavoj Velké Pavlovice, nedaleko rybníka. Začátkem prvního prázdninového měsíce vybudovali pracovníci
Služeb města okolo hřiště ochranné zábradlí.
Následně bylo toto zábradlí natřeno. Této práce se zhostila lakýrnická skupina, která zároveň připravila k instalaci
i stožáry na ochranné sítě. Ty budou následně umístněny
za brankami. Fotbalisté si poprvé vyzkoušeli čerstvý pažit
koncem měsíce července 2011.
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www.velke-pavlovice.cz po kliknutí na obrázek „meteostanice“ v levé části obrazovky.

Budování chodníků pokračuje
(11. 7. 2011)

Usazování nového zábradlí kolem fotbalového hřiště.

Stavební skupina Služeb města Velké Pavlovice se opět
v letních měsících pustila do dalšího zkvalitňování sítě
chodníků ve Velkých Pavlovicích. V pondělí, dne 11. července 2011, začal bagr firmy Štambacher, s.r.o. hloubit
základy kufru na podkladové vrstvy nového chodníku,
který poté spojil ulice Bratří Mrštíků a Herbenova. Po
šesti pracovních dnech, tedy v čase takřka rekordním,
byla práce dokončována navážením zeminy za obrubníky a do zeleného pásu mezi vozovku a chodník. Pod
chodník byl položen i kabel internetové sítě.

Nová VEČERKA zve k nákupu
(4. 7. 2011)
Se začátkem letních prázdnin byla ve Velkých Pavlovicích otevřena nová prodejna potravin a základní drogerie
– VEČERKA. Najdete ji v budově bývalé prodejny zemědělské techniky Agrico na křižovatce ulic Hlavní, Brněnská
a Nádražní. Prodejna je otevřena denně – v pondělí až
sobotu od 5.30 do 21.00 hod., v neděli od 7.00 do 21.00
hod..

Pod lžící bagru vzniká místo určené pro nový chodník
– ul. Herbenova.

Mladé stromky vyžadují
pravidelnou péči a zálivku
(11. 7. 2011)

Na Vaši návštěvu a příjemný nákup se těší Marie a Filip ☺!

Studenti dětem…
(5. 7. 2011)

Studenti, kteří o letních prázdninových dnech pracovali jako brigádníci ve službách města, se pustili mimo
mnohé jiné i do zkrášlování hřišť. Nové barvy dostal
hrad a lavičky na dětském hřišti pod jerlínem u kostela.

Ani Velkým Pavlovicím se
nevyhnuly pořádné tropy
(10. 7. 2011)
O druhém červencovém víkendu byly ve Velkých Pavlovicích naměřeny rekordní teploty. Na meteorologické
stanici Nadzahrady dosáhla teplota v neděli 10. července 2011 v 16.30 hod. 36,1°C, v sobotu 9. července
2011 bylo naměřeno 34,8°C. Průměrná týdenní teplota
v tomto týdnu dosáhla 21,6°C. Údaje jsou poskytovány
z nových meteostanic, které byly pořízeny v rámci projektu DSO Modré Hory a finančně byly akce podpořena
Jihomoravským krajem. On-line informace o průběhu
počasí můžete sledovat na našich webových stránkách

Opěrné konstrukce u mladých okrasných stromků vysazených ve městě vyžadují pravidelnou průběžnou údržbu a opravy. Pracovníci služeb města během letních
měsíců obalovali kmínky jutovými páskami, které zamezují obrůstání a hlavně chrání před silným slunečním
úpalem. Kůly s
úvazky zajišťují rovný růst a
zabraňují
odírání kmínku ve
větrném počasí.
Dále byly veškeré zelené plochy
a stromky, především během
dnů s tropickými
teplotami, pravidelně zavlažovány. I navzdory
vysokým teplotám denně přesahujícím „třicítky“ zůstala zeleň
ve Velkých Pavlovicích skutečně zelená.

Každá rostlina – ať už malá nebo velká, potřebuje své.
Bez průběžného ošetřování by se ani „zeleným plícím“
našeho městečka dobře nedařilo.
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Hodovní přípravy
(13. 7. 2011)
Zámečnická skupina Služeb města
Velké Pavlovice začala celý měsíc
před zahájením hodovních slavnostní s generální opravou laviček
a stolů, které slouží k posezení na
kulturních, společenských a folklórních akcích pořádaných na tanečním place za sokolovnou. Právě o
hodech měly tyto renovované stoly
a lavičky svou premiéru.

Bytový dům na Tovární prošel
opravou vodovodu
(13. 7. 2011)

Zahrávky hodů ostartovaly
folklórní maraton
(16. 7. 2011)
V sobotu večer, dne 16. července 2011, uspořádala
Velkopavlovická chasa tradiční Zahrávky hodů, které
se konají každoročně vždy čtyři týdny před samotnými Krojovanými hody. Zahrávkami tak byla zahájena
dlouhá šňůra hodovních zábav roku 2011. Kromě
taneční zábavy s dechovou kapelou Bílovčanka proběhla i oficiální volba stárků a stárek - tímto byly pomyslně odstartovány náročné hodovní přípravy počínaje
úklidy, pokračujíce pečlivým chystáním krojů a konče
pečením výborných hodovních koláčů.

Instalatérská skupina Služeb města V. Pavlovice opravila během měsíce července 2011 rozvod vody v městském bytovém domě na Tovární ulici. Vedle rozvodu
vody byly zrekonstruovány také odpady z jednotlivých
bytů a zřízena nová přípojka s vodoměrem z vodovodního řadu. Vzhledem k stáří domu byla všechna výše
jmenovaná zařízení v takřka havarijním stavu.

Volba stárků je vždy očekávaným vrcholem celé
zahrávkové zábavy.

Generálka přípojek zemního
plynu (20. 7. 2011)

Bytový dům na ul. Tovární po opravě přímo volal,
nyní jsou vodovody i odpady v pořádku.

Stánky na place září novotou
(13. 7. 2011)
Pracovníci stavební skupiny Služeb města V. Pavlovice
zhotovili novou fasádu na dřevotřískových stáncích u
sokolovny, ve kterých se provozuje občerstvení při kulturních a společenských akcích. Termín pro zhotovení
této práce byl jasně daný – srpnové velkopavlovické
hody.

Požár sloupu vysokého napětí
(14. 7. 2011)
Bouře, která se večer, dne 14. července 2011, přehnala
nad naším regionem, způsobila mimo jiné menší škody,
ale i požár sloupu vysokého napětí. JSDH Velké Pavlovice vyjížděla ve čtvrtek večer k požáru trávy u sloupu
VN a také samotného sloupu u křižovatky mezi obcemi
Zaječí, Velké Pavlovice a Starovičky. Na místě musela
zasahující jednotka vyčkat do příjezdu pracovníků firmy distribuující elektrickou energii, kteří museli nejprve
vypnout přívod el. energie a potom mohlo být okolí sloupu za pomoci vody uhašeno.
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Během letních prázdninových měsíců provedla dodavatelská firma GALUR, s. r. o. z Hodonína pro RWE
– JMP generální opravu domovních přípojek zemního plynu. Staré přípojky již v řadě případů netěsnily
a zároveň neodpovídaly současným přísným normám.
Přípojky byly opraveny na ulicích Padělky, Zelnice a
Starohorská.

Srážkově nadprůměrný červenec
(22. 7. 2011)
Nekonečné řetězce vody bičovaly ve čtvrtek, 21. července 2011, celé území naší republiky. Srážky se nevyhnuly se ani Velkým Pavlovicím. Z údajů nové meteostanice umístěné nad Šlechtitelskou stanicí vinařskou
můžeme vyčíst, že od okamžiku, kdy začalo ve čtvrtek
brzy ráno pršet, do pátečního rána spadlo na Velké
Pavlovice 44,88 mm srážek. Od 1. do 22. 7. 2011 dne
napršelo již 76,56 mm srážek. Dlouhodobý průměr
srážek v červenci u nás přitom činí jen 61 mm.

Velkopavlovická chasa roztančila
sólo v Lednici
(25. 7. 2011)
V sobotu, dne 23. července 2011, se poprvé po třiceti letech konaly krojované hody v Lednici. Na takové
slavnosti samozřejmě nemohli velkopavlovičtí chybět.
Velkopavlovická krojová chasa na sebe na hodovním
sóle strhla veškerou pozornost. V počtu krojovaných
neměli velkopavlovičtí konkurenci. Po pravdě, velkopavlovická děvčata suplovala i za lednická.
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a oskeruše domácí z dubna 2007. V srpnu roku 2011 zde
byly vysazeny nové trvalky a okrasné keře.

Velkopavlovickým děvčatům sluší i kroje ryze
podlužácké!

Nový chodník
na Horňanského ulici
(26. 7. 2011)

Parčík před radnicí bude zase o notnou dávku
pohlednější.

Pexeso
LICHTENŠTEJNSKÉ STEZKY
(1. 8. 2011)

Stavební skupina Služeb Města Velké Pavlovice vybudovala během léta nový prodlužující úsek chodníku na
ulici Horňanského. Dále byla do pásu mezi chodníkem
a vozovkou navezena kvalitní ornice pro výsev trávníku a zasazení stromů, na které byly získány prostředky v projektu podpořeného EU. Ve výstavbové zóně
tak byla spojena pro chodce ulice Horňanského s ulicí
Bř. Mrštíků.

TIC Velké Pavlovice nabízí všem, kteří si rádi hrají a
poznávají novinku - pexeso s krásami Lednicko-valtického areálu. Věříme, že toto pexeso pro Vás bude
nejen příjemnou zábavou, ale také vzpomínkou či inspirací k návštěvě této jedinečné krajiny. Pexeso můžete
sobě a svým dětem pořídit za 25,- Kč. Dále naše TIC
nabízí také pexeso s motivy našeho města za 20,- Kč
a do třetice pexeso s jihomoravskými rozhlednami za
25,- Kč.

Výsadba zeleně
(27. 7. 2011)

Nový krov na Zámečku
(1. 8. 2011)

Sadovnická skupina Služeb Města Velké Pavlovice
vysadila v úseku nového chodníku na Herbenově ulici
keře do zeleného pásu mezi chodník a vozovku. Ulici
tak nově zdobí tavolník japonský – Spirea japonica „
Shirobana“, který dokáže kvést po celé léto. Sazenice
dodala zahradnická firma Malinkovič z Břeclavi.

S výsadbou nových keřů pomáhaly i prázdninové
brigádnice.

Výměna zeminy v parčíku
(28. 7. 2011)
Pracovníci sadovnické skupiny Služeb Města Velké Pavlovice vyměnili v parčíku před městskou radnicí zeminu.
V rámci plánovitého rozvoje zeleně ve městě byly získány prostředky z fondů Evropské unie a v rámci tohoto
projektu bude zrevitalizován i parčík s Pomníkem padlých. Na místě bývalé skládky štěrku bylo nutné vyměnit
nevyhovující kamenitou zeminu za kvalitní ornici. Na ploše rostou dva stromy – lípa srdčitá vysazená v září 1968

Zámeček získává v rámci generální
opravy ocelovou konstrukci na nový krov.

V pondělí, dne 1. srpna 2011, začala montáž ocelových
prvků nového krovu na generální rekonstrukci objektu
Zámečku. V prostorném půdním prostoru pod novou
střechou vznikne galerie, kde se plánuje pořádání
výstav různých uměleckých děl.

Digitalizované kroniky města
(3. 8. 2011)
Město Velké Pavlovice umístilo začátkem měsíce srpna
2011 na webové stránky města digitalizovou podobu velkopavlovických kronik zachycujících život v našem městě od roku 1891 až do roku 1982 včetně. V kronikách je
možné listovat po zadání internetové adresy města www.
velke-pavlovice.cz, odkaz „O městě“, pododkaz „Kroniky
města“.
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Přátelské setkání u sochy
sv. Josefa
(4. 8. 2011)

Pod Slunečnou bude nové
zastavení
(5. 8. 2011)

V průběhu dokončovacích prací na úpravě okolí u
sochy sv. Josefa před místní farou, které spočívaly v
modelaci terénu a výsadbě keřů, pozdravili pracovníky služeb města pan P. Mgr. Petr Papoušek, stěhující
se do nové farnosti v Deblíně, a zároveň i nový kněz
ve Velkých Pavlovicích P. ThLic. Marek Kardaczynski,
rodák z Katowic, který působil v Brně ve farnosti u sv.
Jakuba. Velmi ocenili rychlost, s jakou bylo okolí sochy
během tří dnů upraveno a zkrášleno.

Město Velké Pavlovice v rámci grantu uděleného
Nadací Partnerství o.p.s., v programu Greenways,
vybudovalo na křižovatce cyklostezek pod rozhlednou Slunečná „Zastavení pod rozhlednou“. Originální
pergola, lavička, infotabule, stojan na kola a zásobník
na propagační materiály poskytne turistům zázemí a
informace zaměřené na vinohradnictví a vinařství ve
Velkých Pavlovicích. Základy pro tuto drobnou stavbu v
extravilánu města byly vybudovány dne 5. srpna 2011.

P. ThLic. Marek Kardaczynski & P. Mgr. Petr Papoušek

Na křižovatce pod rozhlednou Slunečná vzniká nové
příjemné posezení...

Pálí vám to?
Tak zní otázka z jedné ze známých
stolních her. V článku od strážníka městské policie nečekejte žádnou hru, ale určitě se dozvíte také něco nového. Ostatně
cílem stolní hry je také poučit.
Musíme si však nejprve určit, kterým
směrem by se měl článek ubírat. Období, které právě probíhá má však s otázkou
v nadpise spojené i jiné pálení. Pálení
ovoce. V okolí našeho města se mi podařilo najít nejbližší pěstitelskou pálenici v
Moravském Žižkově.
Pěstitelská pálenice proto, protože se
v ní může zpracovávat pouze ovoce, které si pěstitel sám vyprodukoval. V pálenici
zaplatíte za práci a také se ovocný destilát
musí samozřejmě zdanit. Snížená spotřební daň pro pěstitele (do 30 litrů 100%
alkoholu na domácnost) je stanovena
143,- Kč za litr 100% alkoholu, tedy na
slušné 50% pálence je daň poloviční.
Kdo předpokládá, že se budu dále
věnovat tzv. „domácímu pálení“, je na
omylu. Nemám v plánu poučovat pěstitele ovoce o možném protiprávním jednání
a nebudu ani strašit domovními prohlídkami. Ostatně, víte proč lítá nad Velkými
Pavlovicemi občas helikoptéra? No to proto, protože má termovizi a hledá, v kterém domě se přitápí i v létě.
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Otočíme stránku. Máme po hodech a
tento zpravodaj dostáváte do rukou těsně
před Velkopavlovickým vinobraním. Pro
pobavení, ale i pro poučení jsem si pro
vás připravil test, který si můžete udělat.
Správné odpovědi najdete na konci testu.
1. Je-li vozovka dostatečně a souvisle
osvětlena veřejným osvětlením...
a) musí mít cyklista světlomet svítící dopředu a zadní svítilnu červené barvy.
b) postačuje vpředu zapnutá bílá „blikačka“ a vzadu červená „blikačka“.
c) stačí reﬂexní prvky na kole či oděvu
cyklisty.
2. Lze uložit pokutu stárkovi mladšímu
18 let, za to, že pod májů popíjá svoje
víno?
a) Ano, na společenských a sportovních
akcích se může pít pouze 10° pivo.
b) Ano, osoba mladší 18 let nesmí požívat alkoholické nápoje.
c) Ne, požívání alkoholického nápoje
osobou mladší 18 let není zakázáno.
3. Je mi více než 15 let a nakupuji v
našlápnuté večerce na ul. Hlavní. Svou
neopatrností shodím košíkem pyramidu
z plechovek s polským pivem a několik
plechovek poškodím.

a) Nic se neděje, žádné škoda vlastně
nevznikla.
b) Budu platit pokutu, protože jsem způsobil škodu na majetku jiné osobě.
c) Pokutu určitě platit nebudu, ale budu
muset zaplatit vzniklou škodu.
4. V amoku strčím do přítele mé přítelkyně a způsobím mu zranění. Přítel
mé přítelkyně, ale zároveň můj nepřítel
se nechá ošetřit a já budu přestupkovou komisí uznán vinným z ublížení na
zdraví.
a) Náklady na ošetření budu platit, když
to bude chtít napadená osoba.
b) Náklady na ošetření bude platit má
zdravotní pojišovna.
c) Náklady na ošetření budu platit, když
si to vyžádá zdravotní pojišovna
napadeného.
5. Vlastním řidičské oprávnění skupiny
„B“. Za osobním automobilem mohu
táhnout vozík do hmotnosti...
a) uvedené v TP vozidla, se kterým je
vozík tažen
b) uvedené v TP taženého vozíku.
c) 750 kg.
6. Strážník MP používat kameru a natáčet si dění při zákroku nebo úkonu...
a) může, ale pouze se svolením natáčné
osoby.
b) může a to i bez jakéhokoliv upozornění natáčené osoby.
c) může, ale ve Velkých Pavlovicích ne,
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protože s tím nebyli občané seznámeni ve zpravodaji či místním rozhlasem
7. Občanský průkaz...
a) nemusím mít u sebe, pokud jdu ven
i s kamarádem, který občanský průkaz
u sebe má.
b) musím mít u sebe, pokud jdu na společenskou akci.
c) musím mít u sebe vždy.
8. Vzdálenost (ve Velkých Pavlovicích)
od kolejí na ul.Nádražní po bývalou
cihelnu je...
a) 2700 metrů.
b) 2900 metrů.
c) 3200 metrů.
9. Střed vzdálenosti z předchozí otázky
je u...
a) České spořitelny
b) obchodního domu COOP.
c) sokolovny.
10. Kdyby každý přihlášený pes na MěÚ
sežral průměrně 200g granulí za den.
Kolik kg granulí by sežrali všichni přihlášení psi za rok?
a) 33 tun
b) 44 tun
c) 55 tun
11. Ve větších městech se setkáváme
s umístěnou dopravní značkou „zákaz
zastavení“ na vratech domů nebo garáží.
Tato dopravní značka...
a) platí pouze, pokud ji schválil příslušný
MěÚ- odbor dopravy.

b) neplatí a může se před ní s vozidlem
zastavit a stát.
c) neplatí.
12. Před deseti lety sloužilo na OOPČR
Velké Pavlovice přibližně patnáct policistů. Z obvodního oddělení se v minulých měsících stala Policejní stanice OO
PČR Hustopeče a slouží zde policistů
deset. Víte, kteří policisté jsou ve Velkých Pavlovicích více jak deset let?
a) Stanislav Prachař, Dalibor Šmída
b) Eduard Poulík, Stanislav Prachař,
c) Milan Bílek, Dalibor Šmída, Vlastimil
Salajka
Správné odpovědi:
1.b)
2.c) Přestupku se dopouští ten kdo,
podá, prodá či jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě mladší 18 let,
nikoliv ten co požívá.
3.c) Pokutu bych platil pouze v případě,
že bych pyramidu shodil schválně – tedy
úmyslně.
4.c) Zdravotní pojišovny si standardně
žádají o kopii rozhodnutí komise s tím, že
budou soudní cestou uplatňovat náhradu nákladů na léčení. Pokud by byl přítel
mé přítelkyně i můj přítel, jednalo by se
o návrhový přestupek a přítel mé přítelkyně by musel dát souhlas s projednáváním tohoto přestupku. Jinak se přestupky
projednávají z moci úřední. Laicky řečeno
– nelze to ztopit.

5.
Nesmím přesáhnout hmotnost vozíku 750 kg, nosnost vozíku ani nosnost tažného zařízení.
6.b) Jedná se o zákonné zmocnění, tudíž
strážník nemá povinnost upozorňovat přítomné osoby o skutečnosti, že je záznam
prováděn.
7.a) Totožnost se může prokazovat i
jiným způsobem než občanským průkazem (cestovním pasem, řidičským průkazem, indexem studenta nebo jiným průkazem ve kterém je fotograﬁe a lze zjistit
potřebné osobní údaje). Totožnost ovšem
může být ověřena i prostřednictvím jiné
osoby, která u sebe doklad totožnosti má.
8.a) Měřeno google.cz a vozidlem
9.c) Měřeno google.cz a vozidlem, střed
vzdálenosti je přesně u prodejny Pinochio.
10.a) Na MěÚ je evidováno 457 psů.
11.c) Dop. značka na vratech neplatí.
Takové umístění vyhláška nedovoluje.
Ovšem to nemění nic na tom, že řidič
před takovou dop.značkou na vratech stát
a ani zastavit nesmí. Jedná se totiž o vjezd
na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci a před
takovým vjezdem řidič nesmí zastavit ani
stát. Pokud by taková dop. značka platila, nesměl by nikdo zastavit za dopravní
značkou, tedy třeba v garáži.
12.a)
Petr Hasil,
Městská policie Velké Pavlovice

Z pradávného „Horního rybníku“
biocentrum „Zahájka“
Na ploše severně od města se nacházel od středověku do začátku 19.
století „Horní pavlovický rybník“.
Poté byl rybník vypuštěn a vysušen
a sloužil k pěstování polních plodin
a zeleniny.
Poměrně často byla tato pole podmáčená a proto Zastupitelstvo
města Velké Pavlovice rozhodlo,
že na části těchto pozemků bude
obnoven rybník a zřízen mokřad s
několika tůněmi.
Na projekt byly získány prostředky z Evropské unie, konkrétně z
Evropského fondu pro regionální
rozvoj ve výši 95%, v rámci operačního programu Životní prostředí.
Projektantem je Atelier Fontes s.r.o.
z Brna a dodavatelem bude ﬁrma
Ekostavby Brno a.s., která vyhrála
výběrové řízení. Začátkem srpna
roku 2011 si dodavatelská ﬁrma
přebrala staveniště, s prací bude
započato v nejbližších dnech.
Ing. Zdeněk Karber

V těchto místech zanedlouho vznikne biocentrum Zahájka.
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PUBLICISTIKA - - - - - - - - - - - - - PEKAŘSTVÍ JAROSLAVA PEŠÁKA slaví dvacetiny
V roce 2011 si připomíná známé velkopavlovické Pekařství Pešák dvacáté
výročí svého založení. Pekařská dílna
s prodejnou byla otevřena Jaroslavem
Pešákem, rodákem ze Svratouchu na
Vysočině, v roce 1991. Nutno zdůraznit,
že pan Pešák je ve svém oboru odborníkem na slovo vzatým.
Pekařem se vyučil v Brně v letech
1959 - 62, poté následovalo dvouleté
nástavbové studium - mistrovská škola. V Jihomoravských pekárnách v Brně
pak pan Pešák pracoval na postu vedoucího výroby v pekárně v Blansku, v Brně
jako technolog, dále jako vedoucí učňů
a mistr odborného výcviku. Jako technolog pracoval pro firmu Kornfeil s.r.o. Čejč
v několika zemích Evropy a Asie.
Po „sametu“ odcestoval na roční
stáž do sousedního Rakouska, kde se
v pekařině aktivně zdokonaloval a hned
po návratu do své domoviny začal budovat a následně zařizovat pekárnu ve Velkých Pavlovicích, kterou definuje jako
regionální pekárnu živnostenského charakteru zásobující okolí kvalitními čerstvými produkty.
V současné době pracuje v pekárně celkem 13 zaměstnanců – pekařů a
prodavačů a vyrábí se zde na 45 druhů
výrobků, jak jemného pečiva, tak chleba. Žitnopšeničný chleba je proslulým
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výrobkem firmy a peče se ho zde 9 druhů. Již 25% produkce má přidanou nutriční hodnotu a splňuje kritéria racionální
výživy.
Pešákova pekárna má stálého dodavatele surovin a hlavní surovinou je mouka z pšeničných lánů jižní Moravy, kde
jsou pěstovány potravinářské odrůdy
pšenice vyšlechtěné na stanici v Branišovicích u Pohořelic.
Pekárna se pravidelně zúčastňuje
oborových soutěží jako jsou třeba „Dny
chleba“ v Pardubicích, „Pekařská sobota“ v Rožnově pod Radhoštěm či mezinárodní soutěž „Bratislavský rožek“. Na
těchto soutěžích získalo pekařství řadu
ocenění, kterých si velmi váží a jsou pro
ni inspirací do další tvořivé práce, kterou
drží krok s konkurencí a produkuje ještě
kvalitnější výrobky.
V roce 2011 se uskutečnila rekonstrukce provozovny včetně výměny technologie, která přispěla ke zkvalitnění výroby
a vyšší produktivitě práce. Peče se již v
třetí generaci pecí, první byla z Rakouska, dvě další od firmy Kornfeil s.r.o. z
Čejče.
Významné výročí své existence oslavila pekárna více než příjemně, což
přivítala především široká veřejnost.
Uspořádala „Den otevřených dveří“

s ochutnávkou zdarma. K tomuto účelu
byly v den akce, tedy ve středu 29. června 2011, napečeny rozličné druhy pečiva
dle běžných, ale i výjimečných receptur.
Panu Pešákovi přišli osobně poblahopřát také představitelé velkopavlovické
radnice v čele se starostou Ing. Pavlem
Procházkou, který za všechny popřál
další úspěchy v podnikání.
Pan Pešák při bilancování dvou desetiletí práce ve Velkých Pavlovicích vzpomněl na řadu spolupracovníků, kteří
s ním ve firmě po celou dobu pracují
a vyslovil přání, aby pekařské povolání
mělo větší společenskou prestiž, než má
dosud. Celý svůj profesní život zasvětil
tomuto řemeslu a záleží mu na spokojeném zákazníkovi. K tomuto vede i svůj
pracovní kolektiv.
Váží si úspěchu v soutěži „Živnostník
roku“ a velkou radost mu udělal i úspěch
nejčerstvější - 1. místo v soutěži „O nejlepší pekárnu Valašského království“ z
16. července tohoto roku, která mu byla
udělena ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm.
Panu Pešákovi přejeme, ať mu to
i nadále tak úžasně peče, jako doposud.
A vlastně si to přejeme i my, spokojení
zákazníci. Co by to bylo za pochutnání
bez pečiva od pana Pešáka!
Karolína Bártová & Ing. Zdeněk Karber

Sladká oslava narozenin pekárny pana Pešáka.

Expedice byla úspěšná, KRAJ ANDRÉ objeven!
Již po šesté si vyrazili příznivci
rekreační a pohodové cyklistiky na
oblíbenou sportovně-vinařskou akci
Expedice Krajem André. Stalo se tak
poslední předprázdninovou sobotu,
dne 25. června 2011.
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Cyklisté měli opět možnost projet se
krásnou přírodou a vinicemi na jihu
Moravy, konkrétně na Hustopečsku, v
oblasti, kde leží právě i naše městečko
Velké Pavlovice, po právu nazývané
„kolébka André“.

Trasa byla stejně jako v loňském
roce rozšířená a oproti prvním čtyřem ročníkům se jí neúčastnilo pouze
pět zakládajících obcí, ale aktuálních
devět. Stejný byl i maximální počet
razítek, která bylo možné získat po pro-
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jetí nejdelší jednačtyřicetikilometrové
trasy. Kdo si na relativně náročný a
členitý terén netroufl, mohl zvolit některou ze tří dalších nabízených alternativ. K mání byla trasa o 12, 18 a 27
kilometrech.
Všechny pořádající obce, tedy
Hustopeče, Starovičky, Velké Pavlovice, Bořetice, Vrbice, Kobylí, Němčičky,
Horní Bojanovice a Kurdějov, nabízely
lákavé doprovodné programy. Vinaři
otevřeli sklípky a zvali na ochutnávky
vína, jedlíkům se zavděčili stánkaři
nabízející typické krajové speciality. A
v cíli pak navíc všechny čekala příjem-

K Expedici Krajem André
neodmyslitelně patří sklenička vína
– jak jinak než odrůdy André!

ná odměna – jak
jinak, láhev velkopavlovického
André.
Málokterý
z
účastníků expedice si nechal ujít
možnost podívat
se přímo ke Šlechtitelské
stanici
vinařské ve Velkých Pavlovicích,
kde byla odrůda
André v roce 1980
Ing. Jaroslavem
Horákem vyšlechtěna, a samozřejCyklistika má i svá drobná úskalí – k propíchnutí duše
stačí jediný ostrý kamínek. Šikovné ruce si však s takovým
mě zde ochutnal
defektem lehce poradí!
i vzoreček tohoto
vína.
ré, možná i adrenalinové, úseky stezky
Ani letošní ročník se neobešel bez
byly vykoupeny úžasnými výhledy z
slavnostního zahájení v Autokempu
rozhleden. Podívat se do lůna vinorodé
Formanka v Hustopečích, kde samokrajiny bylo možné z vyhlídky U Obrázzřejmě nechyběli starostky a starostové
ku ve Starovičkách, z „tančící“ rozhledvšech devíti pořádajících obcí, ale také
ny Slunečná ve Velkých Pavlovicích
vzácný a milý host – Martina Štěpánnebo z rozhledny nad Kravími horami
ková, trojnásobná mistryně světa v
v Bořeticích.
krasojízdě, která ruku v ruce s pořadaNavíc i počasí bylo pro cykloturisteli a starosty akci odstartovala.
tiku naprosto ideální – žádné horko,
Nouze nebyla ani o oblíbené soužádná zima a hlavně, žádný déšť. Co
těže. Návštěvníci si měli možnost zkusit
více přát? Snad jen to, aby byla i Expetřeba „Kvíz o vinnou nálevku“. Ochutdice Krajem André 2012 stejně tak přínali tři vzorky červených vín z nich
jemná jako ta letošní.
měli vybrat právě André. Vedlo se jim
perfektně, nikdo neodešel s prázdnou.
Karolína Bártová
Trasa cyklostezky Krajem André
nabídla všem asi 650 účastníkům expedice roku 2011 spoustu zážitků. Někte-

9999 Přátelský cyklovýlet v rytmu country
Přátelé country využili krásného počasí, které vévodilo naší
domovině o červencových volných svátečních dnech, a zorganizovali si výpravu na kolech k soutoku Dyje a Moravy.

domů auty a trénovanější zbytek pokračoval na kolech až do Pavlovic. Na
svých tachometrech doma naměřili 61 km.
Jana Vondrová

Auty jsme se přepravili do Břeclavi, odkud jsme už na vlastní
pohon pokračovali kolem zámečku Pohansko po hraničních „signálkách“ k samotnému soutoku. Zámeček Pohansko sám svádí
ke krátkému zastavení, odpočinku a taky trošce občerstvení, protože pak cestou k Soutoku potkáte jenom další unavené turisty či
stejně jako nás - cykloturisty.
Místo, kde se stéká Morava a Dyje má v sobě zvláštní kouzlo.
Nejenom že se zde scházejí hranice České, Slovenské republiky
a Rakouska, ale návštěvníci si zde mohou připadat téměř jako v
Benátkách. Zvláštní, pod kůži se zarývající atmosféru umocňují
skromné přístřešky místních rybářů sedících okolo břehů, ve stínu
zavěšených sítí na ryby. Tu a tam se na břehu objeví i moderní
plastika avantgardního výtvarníka Lubo Kristka. Opravdu neobyčejné místo..
Cestu zpátky jsme si zpestřili zajížďkou kolem zámečku Lány.
Ačkoliv není příliš známý, také on patřil k proslulým lichtensteinským správním budovám.
V Břeclavi se naše cesty rozdělily. Část kamarádů odjela zpět

Přátelé country nabírají síly k dlouhé cestě před zámečkem
Pohansko u Břeclavi.
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V ýzn a mn á n á v š těv a
z Velvyslanectví
Spojených států amerických
V pondělí v odpoledních hodinách, dne 25. července 2011, navštívil Velké Pavlovice zástupce
amerického velvyslance USA, chargé d´affaires
Joseph Pennigton.
Setkání uspořádala Jihomoravská komunitní
nadace, která vznikla v roce 2008 z iniciativy sdružení Echo Moravia a působí na území
Břeclavska a Hodonínska. Podporuje kulturní,
výchovné, ekologické, sportovní a další prospěšné projekty, které přinášejí prospěch místním obyvatelům a přispívají k rozvoji regionu.
Podporuje činnost lidí, kterým není lhostejný
osud místa, ve kterém žijí.
Na radnici byli přivítáni starostou města Ing.
Pavlem Procházkou, místostarostou Ing.
Zdeňkem Karberem a radním Ing. Jaroslavem
Bendou. Zástupce velvyslance i s doprovodem
si prohlédli prostory radnice, starosta krátce
pohovořil o plánovaných záměrech budoucího
rozvoje města. Následně byla za patronátu
pana Pennigtona podepsána zakládací listina
Ženského klubu filantropie.

Poté se všichni přemístili do místního
Vinařství Baloun, kde proběhla malá

ochutnávka vín. Na závěr své návštěvy pan
Joseph Pennigton vlastnoručně podepsal
40 lahví archívního vína firmy Baloun.
Návštěva chargé d´affaires Josepha Pennigtona proběhla na Břeclavsku a Hodonínsku
ve dnech 25. a 26. července 2011 za účelem posílení role Jihomoravské komunitní nadace v regionu. Vinařství Baloun je
významným dárcem této nadace.
Ing. Zdeněk Karber

Zástupce amerického velvyslance USA, chargé d´affaires Joseph Pennigton
před velkopavlovickou radnicí.

Horem Kolem Dolem krajinou víno rodící
Již druhým rokem měli vyznavači náročnější cykloturistiky možnost vydat se krajinou jinak rovinaté jižní Moravy na výšlap ryze horský. Jak je to možné? Velké
Pavlovice patří do oblasti označované jako Modré Hory a název to není nikterak
nahodilý. Stráně, na kterých dozrává lahodná vinná réva, neleží na monotónních
rovinkách, ale v pořádných kopcích. A tak zde není o četná převýšení cykloturistických tratí nouze.
Akce Horem Kolem Dolem se uskutečnila ve sváteční volný den, v úterý 5. července 2011. Z velkopavlovického náměstí odstartovala hodinu před pravým polednem
stovka dychtivých cyklistů na horských kolech s cílem pokořit náročnou trasu. Aby
byli uspokojeni úplně všichni - děti nebo méně zdatnější, bylo možné vybrat si ze

Náročný terén, parný dusný den a spalující slunce nad hlavou – to je
pravá tvář vinařských tratí jižní Moravy.
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dvou možných délek tratí – 25 nebo 10 km.
Během cyklovýšlapu, označovaného jako
naučně společenský, se účastníci prostřednictvím pěti tématicky zaměřených zastávek
postupně dovídali spousty zajímavostí o městě Velké Pavlovice, vinaření, historii i současnosti. K ruce měli také vědomostmi nabitého
průvodce, který ochotně odpovídal na všechny
všetečné dotazy.
Slunce i vinné ochutnávky vydatně zahřívaly,
profil trati se jevil jako nekonečná houpačka a
tak bylo tu a tam slyšet staré známé: „Já už
nemůžu!“ V takovém případě i ten nejzdatnější cyklista rád zastaví a rozhlédne se do kraje. Výhledy z kopců nad Velkými Pavlovicemi
nabízejí úžasné až nečekané pohledy do okolní krajiny a komu by ani tato vyhlídka nestačila,
mohl navštívit rozhlednu Slunečná, odkud lze
při dobré viditelnosti dohlédnout až do sousedního Rakouska.
Pro všechny zaregistrované účastníky akce
byly stejně jako loni připraveny oblíbené a
velmi dobře zásobené občerstvovací stanice
nabízející nápojový i potravinový doping.
Příjemnou a pohodovou cykloakci uspořádalo
za podpory Vinařského fondu o. s. JPK ve spolupráci s městem Velké Pavlovice.
Všem, kteří s organizací akce jakkoliv vypomohli, pořadatelé velmi děkují!
A zároveň se těší na ještě hojnější účast na
III. ročníku 2012!
Karolína Bártová
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
Módní
Mó
dní studio
studi o
ELISHA MODE
MOD E
rad í. ..
radí...
....vydejte se cestou barev

Oprostěte se od starých známých a především nesmyslných klišé o tom, že jsou podzim
a zima ruku v ruce šedivým, nepříjemným a
fádním obdobím, které je prostě potřeba nějak
přetrpět a vyčkat příjemně teplého jara a
úžasného léta.
Přece právě podzim a jeho příroda jsou těmi
nejúžasnějšími malíři, kteří se nebojí pustit
do až blázinivých či kýčovitých kombinací.
A následná zima pod sněhovou čepicí? Ta
naopak přímo nabízí uhlazené přísné, avšak
velmi příjemné linie a barvy.

Jste odvážní a jdete do barev? Nebojte se,
poradíme vám, jak na ně a s nimi.

Barvami zimy budou petrolejová, rudá, fialová, žlutá a jak jinak
- černá a bílá!
Letní tyrkysová se s přicházející zimou změní
v temně petrolejovou. Vynikne zejména na
ženách se světlejší pletí.
Rudá barva vzbudí pozornost ostatních.
Pokud Vám nechybí sebevědomí, směle do
červené! Jestli však nemáte dost odvahy na
výraznou rudou, zahalte se do fialové. Čím
tmavší odstín zvolíte, tím méně pozornosti přitáhnete, přesto budete působit velmi žensky.
Vrcholem elegance bude kombinace tmavě
fialové a černé.
Výraznou barvou příští zimy bude překvapivě i žlutá a hořčicově žlutá. Jasné a zářivé
barvy byly velkým letním hitem, který vydrží i
do zimy a vnese trochu sluníčka i do šedivých
podzimních dnů.
Černá je typickou zimní barvou, takže by
neměla chybět ani ve vašem šatníku, letos se
nosí v kontrastu s bílou. Černo-bílá kombinace je sázka na jistotu, a proto ji máme tak
rády.
Nebojte se barev, na módním výsluní se nyní
hřejí ostré barvy v těch nejdivočejších kombinacích. Svezte se na vlně tohoto trendu
– vnese radost do života a spolehlivě ubere pár let!
Pokud si však nejen s barvami, ale s módou vůbec, nějak nevíte rady, anebo byste
si rádi pořídili něco nového a originálního
do svého šatníku, navštivte Módní studio
ELISHA MODE. A nemusíte být zrovna
Suzanne Vega, šaty od nás sluší každému
:-)!
www.elisha-mode.cz
Eliška Tomková & Karolína Bártová

Jen si tak trošku „zahřešit“....
Občas má každá žena pocit, že věnuje převážnou většinu svého času a energie všemu ostatnímu a ostatním – dětem, rodině, nebo práci... A velmi často zapomíná v tom kvapu sama na sebe. Není potom většího
požitku, než se zaběhnutým stereotypům postavit čelem, být trošku egoistická a prostě si jen tak trošku
lidsky „zahřešit“. Zároveň není slastnějšího balzámu pro duši i tělo ženy, než si na hodinku či dvě lehnout,
vypustit z hlavy veškeré starosti, a navíc, nechat se opečovávat a to vše, aniž by „hnula brvou“.
Právě takové balady si můžete užít, navštívíte-li kosmetiku Eva Mikesková – PROGRAM M sídlící v
prostorách firmy Módní Salon ELISHA MODE ve Velkých Pavlovicích.
Pod rukama zkušené, příjemné a velmi šikovné kosmetičky si můžete v klidu poležet, zaposlouchat se do
písniček linoucích se z rádia a nebo si i na chvilku zchrupnout a nemusíte se za únik do říše snů vůbec
stydět, určitě nebudete první ani poslední.
Co Vás na kosmetice Evy Mikeskové čeká?
Kosmetika Eva Mikesková poskytuje komplexní kosmetickou péči pro zákaznice a zákazníky nejen z
Velkých Pavlovic, ale i ze Strážnicka, Hodonínska a okolí. Nabízí širokou paletu služeb v daném oboru základní, standardní, nadstandardní, speciální kůry, mikromasáž očního okolí, orientální epilaci atd.. Záleží
pouze na Vás, co si vyberete a co Vám bude nejvíce vyhovovat.
Prioritou salonu je kosmetická péče o pleť. Při této činnosti jsou používány převážně výrobky francouzské
profesionální kosmetiky Biologique Recherche Paris.

Základní ošetření pleti krok za krokem...
Jak bylo již zmíněno, během péče o Vaši pleť budou používány produkty francouzké kosmetiky Biologique
Recherche. Ty jsou složeny tak, aby se pleť regenerovala sama. Produkty dodávají pleti výživu potřebnou
pro ideální regeneraci a metabolismus. Díky zlepšení stavu povrchu pleti se pokožka stává zdravější a
zářivější. Produkty obsahují vysokou koncentraci aktivních látek a navíc obsahují jedny z nejvyšších a nejčistších koncentrací dostupných aktivních látek. Působí rychle, přirozeně a dosahují viditelných a trvalých
výsledků, uchovávají původní strukturu aktivních látek a jsou neparfémované.
Krok 1 - přípravná fáze
Důkladná a pečlivá příprava hraje významnou úlohu v dosažení úspěšné péče o pleť. Během přípravné
fáze je epidermis důkladně vyčištěna, vyrovnána a exfoliována (zbavena odumřelých buněk). Biologique
Recherche respektuje fyziologii pokožky a postupně odvádí nečistoty na její povrch. Čistící mléka a exfolianty obsahují aktivní látky, které zahajují vlastní ošetření a současně připravují pleť na přijetí produktů z
fáze ošetření. Čistící mléka emulgují lipidový základ, aby zajistily kompletní odstranění make-upu a speciální masážní techniky podporují jejich účinky. Exfolianty vyrovnávají rozdíly v epidermis.
Krok 2 - fáze ošetření
Fáze ošetření začíná stabilizující maskou k udržení rovnováhy dosažené během přípravné fáze. Čistá
hydratační séra jsou pak aplikována na pleť, aby vytvořily příznivé podmínky pro její revitalizaci. Účinné
přípravky používané během ošetření obsahují vysoké koncentrace botanických, mořských a biologických
extraktů. Jejich použití vytváří pocit čistoty, rovnováhy a hydratace. Aktivní látky zlepšují kvalitu a odstín
pleti.
Krok 3 - fáze dokončení
Séra používaná v průběhu závěrečné fáze jsou velmi speciální přípravky. Dokonalé a fascinující extrakty
poskytují jak okamžité, tak dlouhodobé zlepšení a dávají pleti zářivý, přirozený jas a perfektní finiš. Mohou
být aplikovány jak přes, tak pod krémy.
Pomáhají posílit pleti vrozený obranný systém a podpořit přirozený hydratační faktor a přinášejí epidermis
přirozené volné antiradikály. Finishing séra fixují přípravky aplikované během ošetření, slouží také jako
perfektní podklad pro make-up.
Kromě základního ošetření si může každá zákaznice vybrat z řady dalších služeb – například úpravu obočí, depilaci či barvení řas a obočí. Velmi přínosné je pro samotnou zákaznici si o své pleti s kosmetičkou
popovídat a nechat si poradit, jak o sebe i v laickém domácím prostředí pečovat – co dělat a co naopak
ne. Dozvíte se, čím si více uškodíte, než pomůžete, a navíc, kosmetička vám namíchá pleťový koktejl
přímo na míru vašemu typu pleti. Tudíž dostanete právě to, po čem vaše pokožka v oblasti obličeje, ale
i dekoltu volá.
Třešničkou na dortu kosmetického „hříchu“ je skutečnost, že díky šetrnému vyčištění pleti a používání
výborných přípravků odcházíte z kosmetiky nejen spokojená, odpočatá a jako znovuzrozená, ale také bez
nežádoucího zarudnutí.
Tak tedy neváhejte a objednejte se. Určitě budete velmi spokojeni!
Orientační cena základního ošetření – zralá pleť (viz výše 3 kroky ošetření plus, úprava obočí, barvení
obočí a řas, depilace a „koktejl na míru“ - maska pro Vaši pleť) – 740,- Kč
U mladší pleti je cena nižší, pro pleť zralejší se pohybujeme okolo 1.000,- Kč.
Eva Mikesková - PROGRAM M
tel.: 606 666 286, 606 713 450
Velké Pavlovice, Hlavní 666
Mikeskova.S@seznam.cz

* www.biologique-recherche.cz
* www.mikeskova.cz
* www.elisha-mode.cz
Karolína Bártová
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Trápíte se? Nevíte jak dál?
Pojďte, popovídáme si…
Jaroslava Hudečková se věnuje psychologii a problematice mezilidských
vztahů již od dob studií. Dále se zajímá
o symboliku Tarotu a o vliv čísel na jedince podle numerologie. Během života se
seznámila s mnoha druhy terapií, např.
s individuální či skupinovou terapii, s
metodou Spiritual Response Therapy.
V oblasti mezilidských vztahů se stále vzdělává a o problematiku mezilidských vztahů se zajímá takřka denně.
Díky svým dlouholetým zkušenostem,
empatii a porozumění patří mezi nejlepší ve svém oboru. Své poznatky také
přednáší na kurzech (např. kurzy SRT,
Numerologie, Tarotu a dalších).
V roce 2000 založila Studio H (před
několika lety začala paní Jaroslava
Hudečková působit také ve Velkých
Pavlovicích), kde se věnuje poradenství a léčitelství. Snaží se harmonizo-

vat energii v těle a pomáhat duši, aby
se cítila lépe a volněji. Prostřednictvím
různých rehabilitačních metod a terapií
může pomoci od zdravotních problémů,
a to buď duševní cestou anebo přes
fyzické tělo. Usiluje o pochopení osobní
podstaty, lepší orientaci v mezilidských
vztazích a klid duše.
Každý z nás si potřebuje občas promluvit o svých myšlenkách a pocitech.
Potřebujeme radu či nasměrovat na
správnou cestu. S psychickou stránkou člověka také úzce souvisí mnoho
emocionálnách stavů a zdravotních
problémů, kterých je třeba si všímat a
v žádném případě bychom je neměli
zanedbávat. A právě od duševního trápení i fyzických potíží nám může pomoci Spiritual Response Therapy, srovnání energie nebo rehabilitační program
THP 2000. Samotná terapie však není

to, co Vás mění, je to jen prostředek,
díky němuž naleznete nová východiska.
Hlavní náplní práce psychoterapeuta, a
tedy i Jaroslavy Hudečkové, je pomoc
člověku v krizi či depresi, z něhož se
poté stává úžasná, vyrovnaná a usměvavá bytost. Úsměv, radost a spokojenost je cílem celého týmu Studia H.
Cesty k harmonii duše a těla se mohou
samozřejmě lišit, je tedy na Vás, který
způsob si zvolíte. A možná právě metody Jaroslavy Hudečkové budou pro Vás
to pravé. Tak proč to nevyzkoušet?
Pokud Vás cokoliv zajímá, neváhejte zjistit více na webových stránkách
www.studioh.cz.
Paní Hudečková pravidelně působí v
Módním salonu ELISHA MODE
- www.elisha-mode.cz.
Objednávky a bližší informace: Eliška
Tomková - tel.: 728 067 749, Jaroslava
Hudečková -tel.: 603 772 162
Jaroslava Hudečková

Z FARNOSTI - - - - - - - - - - - - - - - Děti přivítaly letní
prázdniny zábavou
na farním dvoře

Farní dvůr v obležení dětí!

S Veverčákem Čendou se rychle skamarádili nejen děti, ale i dospělí ☺.
Koncem školního roku, přesněji ve čtvrtek 30. června 2011, proběhlo na velkopavlovické farní zahradě sportovní odpoledne
nesoucí název - „Den pro děti aneb prázdniny začínají“.
Na čtyři desítky dětí v doprovodu dospělých se sešly, aby se
pobavily při soutěžích, které pro ně připravili starší kamarádi. Na
každého nadšence čekala sladká nebo malá věcná odměna a na
závěr si všichni opekli špekáčky.
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Poděkování za výbornou organizaci a ochotu patří všem
pořadatelům z místní jednoty Orla a také členům sboru
dobrovolných hasičů, kteří se taktéž podíleli na zdárném
průběhu příjemného dětského dne. Za sponzorské dary a
poskytnuté ceny děkujeme Cukrovinkám Martiny Hiclové a
Pekárně PENAM.
Na všechny účastníky vítání prázdnin čekalo velké překvapení. Děti navštívil sám Veverčák Čenda, který je symbolem projektu Jihomoravského kraje „Rodinné pasy“. Tento
projekt podporuje rodiny s dětmi například zvýhodněným
vstupným na nejrůznější akce, umožňuje slevy na ubytování, slevy na nákupech ve vybraných prodejnách a mnohé
mnohé další. Více se o projektu Rodinné pasy dovíte na
webové adrese www.rodinnepasy.cz.
Mgr. Veronika Prokešová
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Dětem se dostalo svátosti svatého přijímání
Stejně jako v občanské společnosti přijímají děti
postupně odpovědnost za svoje činy, tak i křesťané přijetím svátosti eucharistie (prvního svatého
přijímání) získávají formálně schopnost rozlišovat správné a špatné jednání. V dnešní církvi je
eucharistie jednou ze sedmi svátostí a je vnímána
jako svátost díkůvzdání. Může ji udílet biskup nebo
kněz. Tuto svátost může přijmout každý pokřtěný
člověk, který nemá na svědomí těžký hřích. V římsko-katolické církvi se ale uznává tradice prvního
svatého přijímání, kde všechny děti z farnosti, které
jsou starší minimálně 6 let, společně přijmou Tělo
Kristovo.
Ve velkopavlovické farnosti je tradicí udělovat první eucharistii dětem navštěvující 3. ročník základní
školy. Třetí červnovou neděli, dne 19. června 2011,
přijalo tuto svátost pod vedením P. Mgr. Petra
Papouška osm dětí z Velkých Pavlovic. Kostel byl
slavnostně a harmonicky vyzdoben v bílé barvě,
která je symbolem dětské čistoty, stejně jako bílé
slavnostní šaty děvčat a rovněž bílé košile chlapců.
Celou slavnost provázel zpěv schóly Boží děcka.
Mgr. Veronika Prokešová

V červnu roku 2011 přijalo osm velkopavlovických dětí pod vedením
P. Mgr. Petra Papouška svátost svatého přijímání.

Ve lko pavlovičtí n a
Cy rilo m etoděj ské
mši v Mikulčicích
Město a Farnost Velké Pavlovice se po sedmi letech
opět staly patronem tradiční oslavy památky příchodu
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu
v roce 863, která se uskutečnila v úterý, dne 5. července 2011, v nedalekých Mikulčicích na Hodonínsku.
Při mši svaté vystoupil velkopavlovický pěvecký a
hudební soubor Boží děcka a chrámový pěvecký sbor
Laudamus pod vedením Mgr. Jana Kosíka. Obdivovanou ozdobou obřadu byla velkopavlovická chasa ve
slavnostních krojích.
Zástupci města a farnosti Ing. Zdeněk Karber a Mgr. P.
Petr Papoušek společně se starostou Mikulčic Josefem Helešicem předali biskupům a dalším církevním
hodnostářům dary, které věnovalo Město Velké Pavlovice, Vinium a.s., Vinařství Lacina, Vinařství V&M
Zborovský a Vinařství Mikulica.
Dalším milým a významným hostem byl senátor Ing.
Stanislav Juránek s chotí. Díky mimořádně krásnému
počasí se slavnost velmi vydařila a několik tisíc návštěvníků odcházelo s nezapomenutelnými hlubokými
zážitky.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu akce,
zejména manželům Hanzálkovým a rodině
Kosíkově z Velkých Pavlovic.
Ing. Zdeněk Karber

Na letošní Cyrilometodějské mši v Mikulčicích nechyběla ani
velkopavlovická chasa, která tuto slavnostní chvíli svými nádhernými kroji
navíc vkusně ozdobila.

17

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
4/2011

Fa r nost
Ve lké Pavlovice
s e loučí a vítá
V neděli, dne 24. července 2011, sloužil poslední mši v
kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích pan farář P. Mgr. Petr Papoušek. V našem městě
sloužil celých osm let a nyní je přeložen do farnosti
Deblín u Brna.
Jménem velkopavlovických farníků poděkoval panu
faráři za jeho působení ve městě Mgr. Jan Míchal.
Mše se zúčastnili starosta města Ing. Pavel Procházka
a místostarosta Ing. Zdeněk Karber. Pan starosta poděkoval panu faráři za milou a konstruktivní spolupráci,
zdůraznil, že pan farář navždy zůstane našim spoluobčanem a popřál mu vše nejlepší na novém působišti.
Na památku od Města Velké Pavlovice dostal pan farář
Papoušek obraz našeho kostela.
S panem farářem se přišla rozloučit i chasa v čele s
prvním stárkem Pavlem Dobrovolným a jeho stárkou
Markétou Hiclovou.
Ve Velkých Pavlovicích vítáme nového pana faráře
P. ThLic. Marka Kardaczynskeho, rodáka z polských

Pan farář P. Mgr. Petr Papoušek s krojovanou chasou.
Katowic, kde nejen prožil své dětství, ale také vystudoval Bohoslovectví na zdejším semináři.
Pan farář původně pracoval v černouhelných dolech, po studiu bohoslovectví působil tři léta v italském Toskánsku ve městě Montepulciano a v minulém roce sloužil jako kaplan v Římskokatolické farnosti
u svatého Jakuba v Brně, kde byl jeho představeným Mons. ThLic.
Václav Slouk, děkan brněnský a kanovník Královské stoliční kapituly
svatého Petra a Pavla v Brně.
Ing. Zdeněk Karber

Poděkování chrámového sboru panu faráři
Chrámový sbor Laudamus působí pod tímto názvem při kostele Nanebevzetí Panny Marie od roku 2008. Členové souboru
jsou zpěváci a zpěvačky všech věkových kategorií z Velkých Pavlovic a okolí. Široký repertoár je tvořen výběrem z děl domácích i světových hudebních velikánů. Svým zpěvem sbor doprovází mnohé církevní akce nejenom v místním kostele, ale i za
hranicemi našeho města.
Za úspěšnou činností tohoto hudebního tělesa také vždy stál dnes již bývalý velkopavlovický farář Mgr. Petr Papoušek, kterému touto cestou děkujeme za jeho vstřícný a laskavý přístup a přejeme mu hodně sil při zvládání svého nelehkého kněžského
poslání a v jeho novém působišti nejenom řadu příjemných a ochotných farníků, ale také spoustu výborných zpěváků!
Mgr. Taťána Hanzálková

KULTURA - - - - - - - - - - - - - - - - - PŘÁTELÉ COUNTRY
TO POD SLUNEČNOU
ŘÁDNĚ ROZTOČILI!
Návštěvníci, kteří si přišli v sobotu, dne 23. července 2011, vpodvečer poslechnout skvělou
kapelu Amulet z Moravské Nové Vsi, jistě nelitovali, že si vyšlápli pod rozhlednu Slunečná.
Ať už byli „domácí“ nebo „přespolní“, všichni svorně se dobře pobavili a užili si nejenom výbornou
muziku a tancování, ale také dobré jídlo a pití,
hezké počasí a také trošku netradiční zábavy.
K povedenému večeru vysokou mírou přispěli především všichni tanečníci velkopavlovické
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Troška „skotské“ exotiky na zábavě ve stylu divokého západu aneb
– pod Slunečnou je možné úplně všechno :-)!
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skupiny Přátelé country, kteří to pod
Slunečnou opravdu roztočili. Někteří z
nich nastoupili k prvnímu tanci s první
country písničkou a odešli z „parketu“,
až když kapela zahrála poslední skladbu. Hezky se představili také tanečníci, kteří přijeli z Charvatské Nové Vsi.
Zahanbit se nedali ani ostatní hosté,
takže se všichni v přátelském duchu

bavili tancem a muzikou až přes půlnoc, už pod vycházejícím měsícem a
za krásné teplé noci.
Country večer, který připravila Komise
pro kulturu a sport města Velké Pavlovice, navazoval na akci Svatá Anna pod
hvězdama, pořádanou v několika předchozích letech místní country skupinou

SLOVENŠTÍ PŘÁTELÉ
MALOVALI VELKÉ
PAVLOVICE A OKOLÍ
Celá třináctka dospělých výtvarníků – amatérů se zúčastnila ve
dnech 15. až 17. července 2011 výtvarné dílny, která se uskutečnila ve Velkých Pavlovicích. Slovenští přátelé z družebního
města Senica, navštěvující zdejší ZUŠ, pracovali nejen v našem
městě, ale také na nedaleké rozhledně Slunečná a v sousedních
bořetických Kravích horách. Díky obrovskému nasazení, elánu
a píli zde vytvořili řadu zdařilých obrázků.
Jak se sami umělci vyjádřili, líbí se jim u nás především proto,
že je zde hezká příroda a vstřícní a milí lidé. Nutno dodat, že
zázemím pro letošní letní výtvarnou dílnu se stala velkopavlovická myslivna, kde se její účastníci velmi dobře cítili a touto
cestou by rádi poděkovali všem, kteří jim pobyt ve Velkých Pavlovicích umožnili.
Ing. Marie Šmídová

Colorado. V zájmu skvělé muziky, pro
nadšení z country tanců i kvůli příjemně
strávenému letnímu večeru se budeme
všichni těšit, že se příštího roku country
znovu uskuteční, ať už to bude za sokolovnou nebo v areálu pod rozhlednou.
Mgr. Dana Růžičková

O svých zážitcích a pocitech
z pobytu v městečku pod
Slunečnou se rozepsala paní
Jarka Jankovičová, jedna
z třináctky účastníků....
MOJA PREMIÉRA NA PLENÉRI
Druhým rokom si plním svoj sen, čo som nestihla v mladosti dobieham, učím sa v ZUŠ v Senici výtvarnému
umeniu. To mi prinieslo i nové zážitky.
Len necelých 70 km od Senice na Slovensku sa nachádza malebné mestečko Velké Pavlovice, kde som prežila
nezabudnuteľný druhý prázdninový víkend. Spolu so
skúsenejšími študentami - seniormi našej ZUŠ, som
mala možnosť prvýkrát sa zúčastniť maľovania v plenéri v prekrásnej krajine marhuľových sadov a rozľahlých
viníc. Počasie nám prialo, slniečko hrialo a ten nezabudnuteľný pohľad z rozhľadne na dedinky v oblinách
viníc a polí - až srdce poskočí a zostáva blažené.
Nielen krajina, ale i ľudia sú tu „slneční“ a vľúdní . Na
uliciach so záujmom vnímali našu skupinku chtivú maľovania. Pri sedení pred cukrárňou pribehli aj deti, chceli
byť na našich obrázkoch, niektoré sa pustili do maľovania s nami.
Úžasné čaro majú staré uličky so „sklípkami“ – jeden
sme na srdečné pozvanie majiteľa navštívili a hodnotili
samozrejme z umeleckého hľadiska (farba, vôňa, chuť,
atď). Najviac ma potrápila nádherná veža kostola, ktorú
som mala zvládnuť nakresliť ako architekt, snáď sa
podarí niekedy nabudúce.
Naša umelecká chasa bola ubytovaná v Myslivne, kde
sme sa dobre cítili a bol tu priestor i pre naše výtvorené
diela. Pani Marie Šmídová nám venovala všetok svoj
čas a zabezpečovala prísun čerstvých potravín a dobrôt
– veľká vďaka i za skvelý „meruňkový“ koláč a chutný
gulášek...

Krajina okolo Velkých Pavlovic, toho času posetá sytě oranžovými plody lahodně sladkých meruněk, nabízela pro senické
výtvarníky nekonečnou škálu inspirace.

Som šťastná, že som mala možnosť zachytiť svojimi
nepatrnými kresbami aspoň zlomky všetkej tej krásy
moravskej krajiny. Od kolegov, skúsených výtvarníkov
som odpozorovala určité zručnosti, „nakazila“ som sa
ich tvorivým zápalom a získala nových priateľov. Mimochodom, bez priateľstva by sa neuskutočnili ani takéto
skvelé podujatia a verím, že budú ďalšie.
Jarka Jankovičová, SENICA
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PRVŇÁČCI VYZDOBILI
PRÁZDNINOVOU
KNIHOVNU



Městská knihovna Velké Pavlovice připravila ve svých prostorách výstavu dětských kreseb,
kterou si čtenáři i ostatní zájemci mohli prohlédnout jako prázdninové zpestření od začátku července až do konce srpna 2011.
Výstavu vytvořilo více než 30 obrázků, které do knihovny přinesli, dnes už bývalí, žáčci
tříd 1.A a 1.B ze Základní školy Velké Pavlovice,
když přišli koncem školního roku na „Pasování
prvňáčků na čtenáře“. Děti namalovaly nádherné obrázky na téma pohádkových příběhů, které
v první třídě stihly samy přečíst.
Městská knihovna uspořádala malou letní výtvarnou výstavku již potřetí, aby podpořila prázdninovou náladu, potěšila své čtenáře
a mohla i další návštěvníky přivítat v době, která
nejvíce přeje odpočinku a četbě.

Výtvarné výstavě jednoznačně kraloval kouzelný obrázek
Haničky Bálkové z pohádky O zlé koze.
Díky spojení městské knihovny a TIC se mohli velkopavlovické děti
představit i mnoha desítkám turistů, kteří informační centrum během
sezóny hojně navštěvovali.
Mgr. Dana Růžičková

UMĚNÍM POZNÁVÁME SVÉ SOUSEDY
Projekt z programu přeshraniční spolupráce – 3. výzva
•
•
•
•
•
•

Realizátor: Město Velké Pavlovice
Partner český: Gymnázium Velké Pavlovice
Partneři slovenští: Město Senica; ZOS Senica
Projekt v hodnotě: 18.000 Eur
Prostředky z EU: 15.000 Eur
Podíl města:
3.000 Eur

Cílové skupiny
•
•
•
•

Amatérští fotografové z regionu Velkopavlovicka 10
Amatérští fotografové z okresu Senica 10
Amatérští video-kameramané z regionu Velkopavlovicka 5
Amatérští video-kameramané z okresu Senica 5

Podmínky pro účastníky
•
•

Finanční náklady účastníků: ŽÁDNÉ
Nároky na čas:
únor 2011 – seznamovací schůzka v Senici (1 sobota)
březen nebo duben 2011 – společný kurz fotografování
ve Velkých Pavlovicích (1 víkend)
září nebo říjen 2011 - společný kurz fotografování v Senici
(1 víkend)
říjen 2011 schůzka k výběru fotografií ve Velkých Pavlovicích
(1 sobota)

listopad 2011 účast na vernisáži fotografií
ve Velkých Pavlovicích
a v prosinci 2011 v Senici

Výstupy z projektu
•
•
•
•

Databáze fotografií Velkopavlovicka a Senicka
Výstava fotografií pro veřejnost v obou městech
Kalendář na rok 2012
Portfolio pohlednic a bulletin

Udržitelnost projektu
•

Přátelská spolupráce:
Město Velké Pavlovice a Město Senica
MěK ve Velkých Pavlovicích a ZOS v Senici
Amatérští fotografové
Amatérští video-kameramané
• Související projekt:
města Senica v rámci přeshraniční spolupráce realizace
a zajištění vysílání internetové televize

Organizační zajištění
•
•

Městská knihovna Velké Pavlovice
Záhorské osvetové stredisko Senica

Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků fondu mikroprojektů spravovaného Regionem
Bílé Karpaty.
Mgr. Dana Růžičková, manažerka projektu
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PODZIMNÍ SOUTĚŽ
MĚSTSKÉ KNIHOVNY

POJĎTE S NÁMI
DO DIVADLA
Městská knihovna Velké Pavlovice se zapojila do projektu
Národního divadla v Brně, pod které patří Janáčkovo divadlo,
Mahenovo divadlo a Divadlo Radost.
Tato divadla nabízejí kulturním zařízením vybraná divadelní
představení, pro která je stanoveno speciální snížené vstupné a
doprava do divadla je bezplatná.

Na podzimní divadelní sezónu jsme proto z nabídky
vybrali 2 následující divadelní představení:
středa, 26. 10. 2011 * Mahenovo divadlo
* komedie * autor Oskar Wilde

300,- Kč
210,- Kč
150,- Kč
150,- Kč

středa, 14. 12. 2011 * Janáčkovo divadlo
* opera * skladatel Giacomo Puccini

MADAME BUTTERFLY
Vstupné
Senioři
Studenti
Průkaz ZPP

410,- Kč
290,- Kč
210,- Kč
210,- Kč

O nejlepšího účastníka
akce Čtení pomáhá
Cílem soutěže je podpořit charitativní akci pro
pomoc postiženým dětem, která se jmenuje Čtení
pomáhá a o které jsme podrobně informovali své čtenáře v červnovém čísle zpravodaje. Podrobné informace jsou uvedeny na www.ctenipomaha.cz nebo je
malí i větší čtenáři mohou získat v městské knihovně.

IDEÁLNÍ MANŽEL
Vstupné
Senioři
Studenti
průkaz ZPP

Městská knihovna Velké Pavlovice vyhlašuje pro
své dětské i dospělejší čtenáře soutěž



Pro každé divadelní představení má městská knihovna k
dispozici 49 míst.
Doprava autobusem z Velkých Pavlovic do Brna a zpět je
ZDARMA.
Pokud máte zájem zúčastnit se některého z objednaných představení, rezervujte si prosím vstupenky co nejdříve, aby pracovníci divadla neměli problém se zajištěním autobusu.
Rezervace zajišťují Městská knihovna a TIC Velké Pavlovice,
tel. 519 428 149, mobil 774 364 014,
mail knihovna@velke-pavlovice.cz .

Soutěž bude probíhat od 1. září do 15. října 2011,
vítězka nebo vítěz soutěže budou vyhlášeni v Týdnu
knihoven v říjnu letošního roku. Tak jako celý projekt
je soutěž vyhlášena pro 3 kategorie: žáci 1. – 5. třídy,
žáci 6. – 9. třídy a studenti středních škol starší 15
let.
Vítězi soutěže se stanou čtenáři, kteří prokáží co největší počet získaných kreditů, které jsou přidělovány
za přečtení každé z předepsaných knih ke dni ukončení soutěže, tedy do 15. října 2011, přičemž nezáleží
na tom, kdy se čtenář do projektu přihlásil. Začít tedy
mohou děti a studenti již nyní.
Nejmenší čtenáři budou asi potřebovat pomoc rodičů
při přihlašování do projektu podle pokynů uvedených
na webových stránkách Čtení pomáhá.
Přihlášky do soutěže mohou děti i studenti podávat v Městské knihovně Velké Pavlovice od 1. září
2011 do 15. října 2011.
Elektronická přihláška bude od začátku září
k dispozici na www.velke-pavlovice.cz → Městská
knihovna a kino → Knihovna.


Přihláška do soutěže
Přihlašuji se tímto do soutěže městské knihovny k projektu Čtení pomáhá.
Jméno: ……………………………………………………………………................................................
Adresa: ……………………………………………………………………...............................................
Telefon nebo mail: ……………………………………………………....................................................
Podpis: ……………………………………………………………………................................................
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SPOLKY A KONÍČKY - - - - - - - - - VELKÉ PAVLOVICE
Historicky prvních
POMÁHAJÍ
devět vín získalo
certiﬁkát
NEUBURSKÉMU
Odrůdy révy vinné Neuburské a Aurelius trpí v posledních letech fyziologickými problémy, jejichž hlavním zevním
projevem je výrazné zkrácení internodií
na letorostech a z toho plynoucí metlovitý zakrslý růst keřů i menší velikost
hroznů. Příčinou je zřejmě onemocnění
fytoplazmou, což jsou mikroskopické
organismy bez buněčné stěny, které
způsobují kolem 300 chorob rostlin.
Příznakem infekce je žlutavé nebo červenavé zbarvení listů, zmenšení čepelí, zkrácení internodií, zakrnělý růst,
proliferace výhonů (vznik čarověníků),
zelenání a sterilita květů, snížení výnosů a odumírání rostlin.
Vinohradníci František Dostoupil a Ing.
Pavel Lacina st. z Velkých Pavlovic
navázali spolupráci s firmou EGT Systém spol. s.r.o., která představila své
výrobky na přednášce ve Velkých Pavlovicích v březnu tohoto roku.
Zde také vznikla myšlenka, že by bylo
možné vyzkoušet ve vinicích řadu
výrobků firmy, které se dosud s úspěchem využívaly v polních plodinách a
dosud nebyly významné zkušenosti s
révou vinnou. Pokusy byly cíleny právě
na odrůdu Neuburské.

František Dostoupil realizoval podle
metodiky pokus ve vinici na Staré hoře
s aplikací stimulačních látek – Energen Stimul, Energen Foliár a Energen
Fructus a Energen Fulhum, což jsou
směsi huminových látek, jejich solí,
oligopeptidů a aminokyselin. Roztoky
Energenů byly aplikovány jak do půdy,
tak do postřiků na list při ochraně révy.
Ve středu, dne 13. července 2011, proběhlo ve vinici vyhodnocení pokusu.
Odborná komise konstatovala, že stimulace keřů révy odrůdy Neuburské
v porovnání s kontrolou odstranila příznaky metlovitosti a keře standardně
rostou.
Zástupce firmy EGT Ing. Jaroslav Mach
a vinohradníci se dohodli na založení
dalších pokusů v příštím roce. Přivítají i další zájemce o pokusnictví, které
může pomoci zachránit odrůdu Neuburské a jejího křížence Aurelius před
zánikem.
Pokusnou vinici již navštívila řada pěstitelů a pan František Dostoupil je po
domluvě ochoten seznámit zájemce s
výsledky pokusů.
Ing. Zdeněk Karber

„Vína originální
kvality Modré Hory“
V hotelu Kraví hora v Bořeticích proběhlo v
úterý, dne 19. července 2011, historicky první
hodnocení vín originální certifikace. Občanské sdružení VOC Modré Hory připravilo po
ročních intenzivních přípravách kolekci vín,
ze které degustátoři vybrali ta, která se budou
moci pyšnit certifikátem „Víno originální kvality Modré Hory“.

Byla tak zatříděna první rosé a červená VOC
vína v České republice. Tomuto zatřiďování
předcházelo několik neoficiálních degustací,
během kterých si vinaři posuzovali svá vyrobená vína a diskutovali nad stylem a charakterem zdejších regionálních vín.
Z původního počtu asi 30 možných vín vzešel
do oficiálního kola počet 15 vybraných vín,
které se vinaři rozhodli přihlásit do klání o
prestižní označení Víno Originální certifikace
(VOC). Z přihlášených 15 vín bylo vybráno
pouze 9 vzorků, mezi kterými jsou zastoupena vína ze všech pěti modrohorských obcí,
tzn. z Bořetic, Kobylí, Němčiček, Velkých
Pavlovic a Vrbice.
Vybrána byla 2 rosé vína a 7 vín červených
ze všech 3 povolených modrých odrůd pro
výrobu VOC MODRÉ HORY (frankovka, svatovavřinecké, modrý portugal).
Podle slov Ing. Jana Stávka, Ph.D., předsedy
sdružení, nebylo hodnocení vůbec jednoduché, a to vzhledem k faktu, že vína do tohoto
hodnocení byla již předvybraná, tzn. jejich
kvalita byla velmi vysoká, vína tedy bylo těžké
v jakémkoliv parametru penalizovat.
Při hodnocení byli přítomni také starostové
jednotlivých obcí, kteří dohlíželi na kvalitu a
objektivitu hodnocení, protože si jsou vědomi, že se vybírají prestižní vína, která budou
reprezentovat jejich region.

Pan František Dostoupil ve vinici.
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Na známce MODRÉ HORY se pracuje už
šestým rokem a to od okamžiku, kdy byla
panem prof. Vilémem Krausem vyřknuta
myšlenka tohoto názvu pro specifické území
pěti obcí. Do dnešního dne se vyrábělo pouze neoficiální modrohorské cuvée. Dnem 19.
července 2011 mohou vybraní vinaři používat
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Ministerstvem zemědělství propůjčený název
VOC MODRÉ HORY.
Přesné specifikace zatříděných vín se následně
objevila také na internetových stránkách Občanského sdružení VOC MODRÉ HORY www.vocmodrehory.cz, kde je možné získat také bližší
informace k o.s. VOC MODRÉ HORY.
Zástupci o.s. VOC MODRÉ HORY se schází a
spolupracují s představiteli ostatních dvou VOC,
a to VOC ZNOJMO a VOC MIKULOV. Cílem těchto tří celků je vytvořit objektivní apelační systém
v celé České republice, který by vyzdvihoval ta
nejlepší vína z nejlepších lokalit daných regionů.
Ing. Zdeněk Karber
Degustace vína za účelem udělení originální
certifikace „Víno originální kvality Modré Hory“.

Seznam zatříděných vín „VOC MODRÉ HORY“
Ev. č. jakosti

Odrůda

11MH1/1
11MH1/3
11MH1/6
11MH1/8
11MH1/9
11MH1/12
11MH1/13
11MH1/14
11MH1/15

Frankovka rosé
Frankovka rosé
Modrý Portugal
Svatovavřinecké
Svatovavřinecké
Frankovka
Frankovka
Frankovka
Modrý Portugal

Navrh. označení
VOC
VOC
VOC
VOC
VOC
VOC
VOC
VOC
VOC

Ročník Číslo šarže

Výrobce

2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2009

Vinařství V a M Zborovský, v.o.s.
Ing. Jan Stávek, Ph.D.
SYFANY, s.r.o.
SYFANY, s.r.o.
Patria Kobylí, a.s.
Ing.Pavel Lacina
Patria Kobylí, a.s.
Vinařství Jedlička a Novák, a.s.
Vít Sedláček

1910b
2710
0409
0809
164-09/1
915
170-09/1
24/08/01
509

VÝUKA COUNTRY TANCŮ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Máte rádi country hudbu? Chcete se naučit country tance? Přijďte za námi
do tělocvičny!
Rádi se s vámi podělíme o to, co jsme se během necelých tří let naučili. Snažíme
se, aby naše tance byly různorodé. Tančíme klasické kruhové, řadové a párové
tance, čtverylky a také modernější tzv. line tance.
V různých příručkách se uvádí, že k tomu, aby se člověk naučil country
tance, stačí čtyři věci:
1. Umět chodit
2. Chuť se učit (někteří z nás původně ani netušili, že tuto chuť v sobě mají)
3. Počítat do osmi
4. Vědět, která je pravá a levá
Pokud neovládáte bod 3 a 4, i ten vás můžeme doučit.
Nové zájemce o country tance čekáme vždy v pondělí od 24. října do 7.
listopadu 2011 v 19 hodin v malé tělocvičně Základní školy ve Velkých Pavlovicích. Po tomto termínu příjem nováčků ukončíme. Hlásit se můžete již
nyní osobně nebo na kontaku uvedeném na stránkách www.pratelecountry.blogspot.com
Během roku se setkáváme s lidmi, kteří by s námi rádi tančili. Country tance jsou
různě složité. Naučení toho nejjednoduššího zabere nanejvýš 5 minut. Přesto
není dost dobře možné, aby do souboru přistupovali v průběhu roku noví členové.
S každým takovým nově příchozím se skupina neustále vrací k začátkům. Ne
každý je stejně šikovný a nadaný. Noví jsou pak nuceni se tance naučit v daleko
rychlejším tempu, ztratí chuť a ti pokročilejší se nudí.
V sobotu 5. listopadu 2011 chystáme Seminář country tanců s lektorem Ivanem Bartůňkem. Nezkušeným zájemcům doporučujeme, aby se seznámili se
základními kroky při předcházejících dvou pondělních zkouškách v tělocvičně.

Přátelé country nacvičují na Country bál roku 2011...
Výrazně jim to usnadní výuku během semináře.
Na základě našich vlastních zkušeností vám můžeme country tance
vřele doporučit. Na věku nezáleží. Je to ideální společná aktivita pro
partnerské dvojice. Ale vůbec nevadí, pokud spolu přijdou kamarádky
nebo kamarádi. Ženy jsou u nás v mírné početní převaze, tak uvítáme i muže jednotlivce.
Při nácviku užijeme vždycky spoustu legrace. Zajímavé je, čím
víc to pleteme, tím více se smějeme. Asi právě proto se tak rádi
učíme stále nové tance….
Za taneční skupinu Přátelé country Jana Vondrová
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Medaile
ze San Francisca míří
i do Velkých Pavlovic

ský jakostní víno 2010 a Veltlínské zelené pozdní sběr 2010 a Vinařství Baloun získalo stříbrnou
medaili za Chardonnay 2010 a bronzové medaile
za Tramín červený 2010, Ryzlink rýnský 2010,
Aurelius 2010 a Rulandské šedé 2010.
Úspěšným vinařům patří obrovská gratulace!

Titul nejlepšího Sauvignonu výstavy a dalších 79 medailí
si vezou moravští a čeští vinaři z největší a nejuznávanější
mezinárodní výstavy vín v USA International Wine Competition pořádané v San Franciscu. Celkem moravští a čeští
vinaři získali v San Franciscu titul pro nejlepší Sauvignon
soutěže a spolu s ním jednu velkou zlatou medaili, 5 zlatých, 24 stříbrných a 50 bronzových medailí, tedy ještě o
tři medaile více než v loňském roce.

Zdroj: www.wineofczechrepublic.cz

Medaile za svá vynikající vína si domů přivezli i velkopavlovičtí vinaři - Vinařství Lacina, V&M Zborovský a Vinařství Baloun. Vinařství Lacina získalo bronzovou medaili za
Frankovku 2009, Vinařství V&M Zborovský má bronzové
medaile za Tramín červený pozdní sběr 2010, Ryzlink vlaš-

VEL KO PAVLOV I CK Á
noční soutěž v požárním útoku
V sobotu večer se sjely do areálu TJ Slavoj Velké Pavlovice dvě desítky družstev,
která soutěžila o pohár starosty města v
požárním útoku. Tradiční noční soutěž
začala ve 21.30 hod. slavnostním nástupem na zcela novém tréninkovém fotbalovém hřišti.
Jako první soutěžící se představili domácí
hasiči. Družstvo, které s drobnými obměnami běhá již deset let. Na domácí soutěži nenechali nic náhodě a nejlepším
časem za oněch deset let (19.23 s) skončili v prvním kole soutěže na 4. místě. Za
Velké Pavlovice soutěžilo i družstvo „B“.
To je složeno naopak téměř ze samých
nováčků, kteří v letošním roce běhají první sezónu. V prvním kole soutěže se „utopili“. Nedotáhli vedení až k terčům a útok
nesplnili – ale jak se říká, první vlaštovka
jaro nedělá ☺!.
Ve druhém kole se domácí družstvo „A“
nezlepšilo, ale družstvo „B“ útok splnilo za
23.64 vteřin, což je také jeho zatím nejlepší dosažený čas. Druhým pokusem se do
vedení soutěže dostali i hasiči z Poštorné,
kteří časem 18.20 vteřin také zvítězili v
kategorii mužů.
Děvčata se musela ve Velkých Pavlovicích tradičně porvat se třemi hadicemi
„B“ na dopravním vedení. Standardně
běhají pouze se dvěma. V prvním kole na
to některá družstva doplatila, ale ve druhém kole už si počkala na celé roztažení
hadic téměř bez vody a poté čerpadlem
vodu k terčům dohnala. Soutěž v kategorii žen vyhrála děvčata z Kobylí s časem
25.68 s.

24

Jak je již zmíněno, soutěž probíhala na novém hřišti. Velkopavlovičtí
hasiči děkují za zapůjčení hřiště TJ
Slavoj Velké Pavlovice a od soutěžících „předávají“ pochvalu za
nově vybudovaný areál.
Je důležité připomenout i to, že
družstvo velkopavlovických hasičů
„A“ mělo na proudu zapůjčeného
hasiče z Kobylí Antonína Kováříka. Je třeba poděkovat tedy i jemu
za dosažený čas. Ale co je také
zajímavé - Petr Adámek a Antonín
Kovářík byli nejstaršími proudaři
na noční soutěži a co víc, oni jsou
nejstaršími proudaři v celé Břeclavské hasičské lize.
Petr Hasil

Výsledková listina, KATEGORIE MUŽI
1. SDH Poštorná „A“
18:20
2. SDH Tvrdonice
18:67
3. SDH Pasohlávky
18:92
4. SDH Velké Pavlovice „A“
19:23
5. SDH Hrubá Vrbka
19:94
6. SDH Kobylí
20:08
7. SDH Nesvačilka
20:80
8. SDH Milovice
20:82
9. SDH Voderady (SK)
21:55
10. SDH Poštorná „B“
21:59
11. SDH Lanžhot
21:63
12. SDH Velké Pavlovice „B“
23:64
13. SDH Bořetice
N
13. DH Moutnice
N
Výsledková listina, KATEGORIE ŽENY
1. SDH Kobylí
25.68
2. SDH Tvrdonice
25.89
3. SDH Lanžhot
28.92
4. SDH Hovorany
29.98
5. SDH Voderady (SK)
31.13
6. SDH Poštovná
44.09

Nástup soutěžících družstev – Noční soutěž v požárním útoku.
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NAPSALI O NÁS - - - - - - - - - - - - Suzanne Vega nadchla
zpěvem i milým úsměvem
Mladá fronta DNES 14. 7. 2011 *
Vinařství Radomila Balouna ve Velkých Pavlovicích mělo ve středu
večer, dne 13. 7. 2011, slavnou
návštěvu. Zazpívala tu americká
folková hvězda SUZANNE VEGA.
Zpěvačku, která vyprodává koncertní haly po celém světě, doprovodil
bubeník Doug Yowell. „Ahoj, ráda
vás vidím,“ zahájila svůj včerejší
komorní koncert pro zhruba tři sta
diváků shromážděných na nádvoří
vinařství Baloun americká folková
hvězda Suzanne Vega.
Publikum se dočkalo po dvaceti minutách, když pár kapek ze zataženého
nebe jako by zaplašil právě raketový
nástup americké hudební legendy.
Na pódium vstoupila celá v černém a
svým obdivovatelům popisovala příběh většiny svých písní.
V takřka domácké atmosféře odehrála
Vega některé skladby bez jakýchkoliv
speciálních efektů na malém pódiu.
Diváci po každé písničce nadšeně
aplaudovali. O potlesk ale neochudila
ani svůj doprovod. Po druhé skladbě
When Herodes Go Down Vega publiku
představila bubeníka Douga Yowella,
který s ní po deseti letech zahrál exkluzivně pro diváky třímající pohárky vína
v pavlovickém vinařství. „Tento večer
je speciální, protože tu s námi může
být můj dobrý přítel Doug,“ glosovala
Vega. Po koncertě čekala písničkářku ochutnávka v místním historickém
sklepě.

tu majitelka salonu. A zároveň před
koncertem dodala: „Pokud se paní
Vega ale budou líbit kterékoliv šaty
z kolekce předvedené na módní přehlídce v průběhu večera, mileráda jí
je věnuji,“ prozradila majitelka salonu, která před prací na šatech nejprve omrkla zpěvaččin osobitý styl a
vkus.
Speciální láhve slámového vína a vín
starších ročníků zase připravil legendární americké hvězdě na ochutnání vinař Radomil Baloun. „Suzanne
jsme provedli po našem vinařství v
Hustopečích, ochutnali vzorky ročníku 2010 a předvedli jí naši technologii,“ popsal hostitel atraktivní část
programu, který americké zpěvačce
i jejímu manželovi jako jeden z pořadatelů akce včera přichystal. Kromě
toho podepsala známá zpěvačka
po koncertě také akustickou kytaru
pro Jihomoravskou komunitní nadaci. Její ředitelka Zlata Maděřičová
věří, že právě podpis Vegy zvýší její
atraktivitu mezi kupci při listopadové
dražbě v Praze.
„A také nám Suzanne podepsala
zlatou tužkou pár lahví Sylvánského
zeleného ročníku 2009. Ty skončí v
archivu, a až znovu přijede, budou
tady na ni čekat,“ prozradil ještě
vinař Baloun.

Že hvězda amerického folku Suzanne
Vega vůbec netrpí hvězdnými manýry
celebrit, potvrdili zaměstnanci hustopečského hotelu Vinopa. Právě v jeho prostředí se zpěvačka ubytovala po příjezdu z Olomouce. „Neměla vůbec žádné
speciální požadavky. Vybrali jsme jí tedy
příjemný pokoj podle našeho uvážení,“
vylíčil ještě známou Američanku jako
velmi příjemnou dámu provozní hotelu
František Lempart. Světoznámá písničkářka sem přijela v pohodové náladě v
krátkých šortkách a se slunečními brýlemi na očích.
Autor příspěvku: Hana Raiskubová

Šaty na míru jako dar
Pro Suzanne Vega ve vinařských Velkých Pavlovicích připravili obdivovatelé k jejím nedávným dvaapadesátým
narozeninám i malinké překvapení. Za
vším přitom stálo nejprve kouzlo náhody. To když se majitelka velkopavlovického módního salonu Elisha Mode
Eliška Tomková potkala se svým sousedem odnaproti, známým vinařem
Radomilem Balounem.
Právě on jí totiž o chystané návštěvě
americké hvězdy řekl. „Ušila jsem pro
Suzanne Vega černé šaty s extravagantně nabíranou sukní ke kolenům.
Šít šaty na míru pro takovou hvězdu
byla pro mě obrovská výzva a hlavně
radost“, pochlubila se dárkem pro svou
od mládí oblíbenou světovou celebri-

Suzanne Vega koncertovala ve Velkých Pavlovicích, ochutnala víno
a odvezla si šaty míru.
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Plán podzemní
rotundy
se vinařům líbí
Břeclavský deník 21. 6. 2011
* Velké Pavlovice - Velkopavlovičtí chtějí mít pod bývalým
zámečkem sklepy a místnost
na způsob rotundy. Zapojí se i
tamní vinaři.
To tu ještě nebylo. Podzemní rotunda a kolem uspořádané sklepy. S
takovým plánem přišel velkopavlovický starosta Pavel Procházka. A
větší vinařské firmy jsou mu nakloněné. Aby ne, když plán počítá s
tím, že z podzemního centra povedou chodby do vinařských firem.
„Uvažujeme, že otevřeme historické sklepy, které jsou pod bývalým
zámečkem. Chceme je pospojovat
podzemní chodbou a vytvořit tam
prostor pro setkávání a prezentaci
vín z naší oblasti,“ sdělil Procházka.
Zda se smělý plán podaří uskutečnit, záleží na množství shromážděných peněz. Do projektu jsou
ochotné zapojit se některé větší vinařské firmy z blízkého okolí.
Jedná se zatím o Vinařství Baloun,
Vinium a Šlechtitelskou stanici.
Uvažují o tom, že časem z jejich
sklepů mohou do centrálního prostoru vést úzké chodby.
„Je to něco výjimečného, ale nevíme, kolik peněz se podaří dát
dohromady. Vlastníkům komerčních firem se ten nápad líbí a přislíbili, že by do toho s námi šli,“
nastínil starosta, v jaké je projekt
vlastně fázi.
Hlavní podzemní prostor chce město ve spolupráci s vinaři využít pro
případné výstavy vína a další slavnosti. „Je to formou malého chrámu. K tomu bude asi pět šest sklípků ve vlastnictví vinařským firem.
Má to být místo, kde se návštěvníci
setkají s něčím zvláštním, mimořádným,“ vylíčil Procházka.
Sehnat peníze v nejbližší době je
podmínkou vybudování podzemního království ve Velkých Pavlovicích. Zhruba za rok totiž má být
hotová zahrada u zámečku, na
jehož rekonstrukci získalo město
dotaci. A to je právě místo nad plánovanou podzemní stavbou.
Projekt se ihned zalíbil vyhlášenému vinaři Radomilu Balounovi,

26

který má nedaleko své hospodářství. Zapojil se i do prvních nákresů podoby podzemních prostor.
„Starosta udělal první náčrtek. Pak
jsem namaloval jakousi hvězdu se
sklepy. Nakonec se to dostalo do
rukou architektovi, který oddělil
sklepy a kulatou rotundovou část.
Bude to takové koloseum,“ je z plánu nadšený.
Do prostor v podobě rotundy se v
případě uskutečnění projektu bude
chodit ze stávajícího starého sklepa
na zámečku.
Že to bude velké turistické lákadlo,
o tom nemůže být podle Balouna
vůbec pochyb. „Lidé jezdí třeba na
rozhledny. Pak se vydají dál a řeknou: A co je tady. Turista, kterému
nabídneme takovou atrakci, se bude
cítit kompletně uspokojený, co se
vína týká,“ zdůraznil podnikatel.
„Vinaři u nás udělali obrovský kus

práce. My jsme vybudovali rozhlednu a přemýšlíme, jak město ještě
více zviditelnit. To proto, aby návštěvníci, kteří k nám přijedou, se
mohli dostat do zajímavých veřejně
přístupných prostor,“ doplnil velkopavlovický starosta.
Zástupci města už také předběžně
jednali s Vinařským fondem o tom,
jak vytvořit expozici s propagací
Velkopavlovické vinařské podoblasti. Na tu by město mohlo sehnat i
dotaci.
„Každý počin, do kterého se zapojí
místní podnikatelé i zástupci obce,
je dobrý. Čím se mají Velké Pavlovice jiným pochlubit a přitáhnout
turisty? Je to hlavně o víně. Zajímavostí v okolí zase tolik není.
Snaží se vytvořit atraktivní lokalitu,
kam mohou turisté přijít,“ pochválil záměr ředitel Vinařského fondu
Jaroslav Machovec.
Autor: Jiří Ševčík

Noc otevřených sklepů? Vítaná změna!
V sobotu, dne 2. července 2011, otevřelo své sklepy návštěvníkům ze
všech koutů republiky na patnáct vinařství ze spolku Víno z Velkých Pavlovic. Již osmý ročník akce Víno v oranžovém měl letos podtitul Noc
otevřených sklepů. Sklepy se návštěvníkům zcela výjimečně otevřely až
v 17.00 hod., zato v nich mohli vydržet dlouho do noci.
Stovky milovníků vína i meruněk proudily ze sklepa do sklepa, ochutnávaly víno, meruňky a jiné dobroty, které si pro ně vinaři připravili. Krásnou
tečkou za vydařeným večerem ve velkopavlovických sklípcích byl půlnoční
ohňostroj před radnicí.
Velkolepé velkopavlovické akce si nemohl nevšimnout ani regionální Břeclavský deník. Co o nočním putování po vinných sklípcích
napsal?

Víno a meruňky
byly potmě
Břeclavský deník 4. 7. 2011 * Velké
Pavlovice – Šestnáct sklepů od pěti
do půlnoci. To bylo cílem asi čtyř
stovek milovníků vína, kteří dorazili
v sobotu do Velkých Pavlovic. Tamní
spolek Víno z Velkých Pavlovic tam
totiž uspořádal již šestý ročník oblíbené akce Víno v oranžovém. Tentokrát však s podtitulem Noční putování za vínem.
„První ročník byl už v roce 2006. A v
oranžovém je to kvůli meruňkám, jež
právě dozrávají. Je to sice nejstarší
akce, ale z těch našich tří také nejméně navštěvovaná. I když v tomto roce
přišlo mnohem více lidí než loni,“ usmívá se předseda spolku Víno z Velkých
Pavlovic Pavel Lacina mladší.

Jak přiznává, je to možná také tím, že
se letos rozhodli otevřít šestnáct sklepů až odpoledne. Tedy od pěti hodin.
„Vesměs jsou to všechno malá rodinná vinařství, všichni jsou naši členové.
V noci jsme otevřeli sklepy proto, že
je červenec. A to chce být každý buď
u vody, nebo jezdit po výletech. Takže
jsme si řekli, že to zkusíme. Přes den
si lidé užijí výletů a večer přijdou za
námi,“ dodává s tím, že navíc připravili
pro návštěvníky i ohňostroj.
Lidé přijeli na akci ze všech koutů
republiky. Mnoho z nich ale podle Laciny jezdí do Velkých Pavlovic pravidelně. Přesto vinaři vsadili i na velké poutače v Praze.
„Máme šikovnou tajemnici. A lidé z Prahy nám sem také jezdí. Určitě je dobře,
že máme reklamu i v Čechách, hodně
nám to pomáhá,“ netají se Lacina tím,
že je nutné zvládnout dobře i marketing.
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V sobotu se tak po Velkých Pavlovicích
pohybovaly desítky skupinek. Vinaři jim
kromě dobrého vína nabídli i škvarky,
pomazánky, chleba a nechyběly ani
právě dozrálé meruňky.
„Byli jsme tady s kamarády už loni. My
jsme sice z Břeclavska, ale oni přijeli z
Ostravska. Takže se jim tady moc líbí.
Pro ně je to spíše vzácnost. Ale i my
rádi ochutnáme dobré víno. Takže se

chystáme navštívit skoro všechny sklepy, času
je rozhodně dost,“ chválí dobrou akci i nápad na
noční otevřené sklepy
Jaroslav Fučík a Markéta Otáhalová.
Autor příspěvku:
Eliška Windová

Velkopavlovické
VINAŘSTVÍ BALOUN
získalo medaile
na prestižní
zaoceánské soutěži
Břeclavský deník 22. 6. 2011 * Velké Pavlovice – Velkopavlovické Vinařství Baloun si připsalo další
úspěch do své bohaté sbírky. Na soutěži International Wine Competion v San Franciscu získalo jednu
stříbrnou a čtyři bronzové medaile.
„Na tuto výstavu jsme dávali naše vína potřetí. Předtím jsem neposílal do světa více vzorků. Do Kalifornie
jich putovalo šest a máme pět medailí, což je pěkné,“ pochvaloval si výsledek majitel vinařství Radomil
Baloun.
Pro Ameriku je tato výstava významná. Koná se totiž v
Kalifornii, což je největší vinařský region Ameriky. „Když
jsem tam byl, v jednom vinařství jsem dokonce narazil
na Frankovku, Svatovavřinecké a Dornfeldr. Divil jsem
se, kde se tam taková vína vzala,“ usmíval se zkušený
vinař.

Večerní vycházka po vinařském městečku se zastávkami ve
sklípcích na každém druhém kroku? Jihomoravská balada!
Co více si přát…

Úspěšný velkopavlovický vinař Radomil Baloun.
V San Franciscu získal stříbrnou medaili za Chardonnay
a bronzové medaile za Tramín, Ryzlink rýnský, Rulandské šedé a Aurelius. Pro všechna vína platí stejný ročník
2010.
Autor: Jiří Ševčík, Břeclavský deník

Půlnoční
ohňostroj ve znamení vína
Letošní Víno v oranžovém bylo tak trošku netradiční. Podtitul na
plakátech a pozvánkách hlásal tučným písmem „… aneb Noční
putování za vínem“. A vskutku, bylo to tak. Spolek vinařů Víno z
Velkých Pavlovic přišel s nápadem začít akci takřka podvečer a být
k dispozici všem návštěvníkům až do pozdních nočních hodin.
Milovníci vína si tuto novinku pochvalovali, tajemná atmosféra do
noci se nořícího městečka ukázala další úžasnou tvář našeho kraje. Celá akce byla ukončena nádherným barevným ohňostrojem,
z nějž vám nabízíme alespoň jednu krásnou fotografii pana Františka Kobsy – naleznete ji na barevné titulní straně tohoto zpravodaje. Ostatní snímečky si můžete prohlédnout ve fotogalerii na www.
velke-pavlovice.cz.
Karolína Bártová

Modré Hory se ukáží
na nové nahrávce
Nový život 14. 7. 2011 * Vinařský mikroregion Modré Hory se
brzy pochlubí novými propagačními materiály. Součástí projektu s názvem Turistický produkt Modré Hory je totiž i DVD
Jaro v Modrých Horách. Velké Pavlovice, Němčičky, Bořetice,
Kobylí a Vrbice na něj obdržely dotaci z Evropské unie.
„Je to takový poetický filmový dokument nejen o přírodě, ale i o
zvycích a folklóru,“ uvedla starostka Kobylí Dagmar Kovaříková.
Na výrobu podle ní bylo poměrně málo času, přesto je s výsledkem
práce Dagmar Humpolíkové z Vranovic spokojená. „Využili jsme
toho, že ukážeme Modré Hory na jaře, V tuto dobu se v obcích
koná spousta hezkých akcí,“ řekla Kovaříková.
Nové DVD má vyjít během letních prázdnin a bude k dispozici na
obecních úřadech a informačních centrech. „Bude to pěkné reprezentativní DVD,“ je přesvědčená kobylská starostka.
Autor: Michal Šupálek, Nový život
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Festival vína se
zavděčil ženám
– čokoládou
Břeclavský deník 1. 8. 2011 * Velké Pavlovice - Více
než tisíc milovníků vína si nenechalo ujít další Festival otevřených sklepů. Poprvé se pořadatelé z
Nadace Partnerství vrátili na stejné místo. Do Modrých Hor. A kromě vína nabídli návštěvníkům jednu
novinku. Festivalovou degustační akademii. Ocenily ji hlavně ženy.
„Festival se vždy snaží vycházet vstříc ženám. I v minulých ročnících se konala akce Ženy a víno. Pro ženy ale
letos rozhodně byla zajímavá série jednotlivých degustací nejen vín, ale také čokolády, sýrů nebo klobásků,“
usmíval se mluvčí festivalu Martin Gillár.
Spolek vinařek, které si říkají Bakchantky, pozval ženy
i jejich doprovod na pořad, ve kterém ochutnaly růžové
víno a navíc se dověděly vše o jeho výrobě. „Je dobře,
že část programu je věnovaná ženám. A hlavně to, že
se o ženách ve spojitosti s vínem začíná více mluvit.
Letos jsme se zaměřily na růžová vína,“ uvedla prezidentka spolku Vladimíra Seidlová, která spolu se svými
kolegyněmi nabídla přítomným hned pět vzorků rosé a
nechybělo ani dobré jídlo.
V pěti obcích Modrých Hor, tedy ve Velkých Pavlovicích, Bořeticích, Němčičkách, Kobylí a Vrbici, otevřeli
vinaři pětatřicet sklepů. A vínem, pomazánkami a sýry
vítali návštěvníky nejen ze všech koutů České republiky, ale také ze zahraničí.
„Přijeli jsme z Brna, chtěli jsme totiž ochutnat vynikající
vína z jihu Moravy. A zažít příjemnou atmosféru. Přivezli jsme s sebou i kamarády z Francie. Aby viděli, že
i moravská vína dokážou konkurovat těm světovým,“
neskrýval nadšení z festivalu Marek Kundrata.
Hlavně za vínem přijela i Marta Gertnerová z Českomoravské vysočiny. „Víno máme rádi a jezdíme pravidelně
na vinařské akce. Degustace mě zase ani tak nelákají, spíš ochutnám víno. A sýr a klobásky jsou téměř v
každém sklepě,“ byla spokojená .

Piták:
U fotbalu
chci zůstat
Břeclavský deník 22. 6. 2011 * Velké
Pavlovice - Dotáhl Velké Pavlovice
dvě sezony po sobě k třetím místům
v I.A třídě. Na víc jeho tým neměl, přesto předváděl líbivý ofenzivní fotbal.
„Sportovně jsme na kluby před námi
neměli,“ uznal trenér Jaromír Piták.
Přibližně pět kol před koncem jste
přišli o šanci bojovat s Mutěnicemi a
Kyjovem o postup do krajského přeboru. Nechyběla pak hráčům motivace?
Může to tak vypadat a vždy se hráče
snažím pochopit, ale do jejich hlav nevi-
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Zde se na vinném festivalu startovalo, ve sklípcích se
za nekonečné degustace lahodně pokračovalo...

Slaná čokoláda
Přesto se ale našlo i dost těch, které například ochutnávka
čokolády nalákala. Vybírat totiž bylo z čeho. Nechyběla mléčná
pětašedesátiprocentní nebo i stoprocentní čokoláda a zajímavostí
byla třeba ta, která chutnala slaně.
„Je dobře, že k vínu si můžeme dát třeba právě čokoládu. Viděla
jsem někde i sýry a klobásky. Ráda zkouším něco jiného, protože
třeba v obchodě se o čokoládě moc informací nedovím. Tady ano
a navíc můžu ochutnat mnoho druhů, které nejsou moc k dostání,“ měla radost z nabídky takové ochutnávky Petra Novorková z
Kladna. Na Festival otevřených sklepů vyrazila již potřetí a letos i
s kamarády.
Že k sobě víno a čokoláda jdou a patří k sobě, si myslí i Petr Hanzálek. „Víno i čokoláda jsou pochutiny, které mají spoustu chuťových
tónů. Tedy samozřejmě ty kvalitní. Jestliže si dáte krabicová vína za
pár korun a k tomu obyčejnou čokoládu, zážitek to nebude. Ale tady
na festivalu najdete velice kvalitní víno a k tomu můžete ochutnat
velmi dobrou čokoládu,“ prozradil s tím, že na degustaci zavítaly
hlavně ženy.
Autor příspěvku: Eliška Windová

dím. Já sám tento pojem ztráta motivace neuznávám. Myslím si, že je vždy o
co hrát. Pořád hrají za svoje jméno, za
jméno klubu a v neposlední řadě i o své
prémie. Musím ale sportovně uznat, že
Mutěnice a Kyjov jsou zaslouženě před
námi. Po finanční i sportovní stránce se
nemůžeme s těmito kluby rovnat. Naše
třetí místo je maximem a můžeme být s
tímto umístěním nadmíru spokojení
V posledních zápasech už se ale vašemu týmu evidentně přestalo dařit.
Máte pravdu. Poslední dva zápasy na
venkovních hřištích se nám nepodařily.
Zápas v Dražovicích (0:4 – pozn. red.)
byl toho důkazem. Celé jaro se potýkáme s velmi úzkým kádrem, kdy zápasy
odehráváme v jedenácti hráčích. Na
střídání mám vždy k dispozici hráče z
dorostu nebo B-týmu, což je potom na
kvalitě hry znát.

Po sezóně končíte jako trenér ve Velkých Pavlovicích i v Břeclavi. Asi za
tím nebudou sportovní výsledky.
Končím jak ve Velkých Pavlovicích, tak
i v MSK Břeclav. Velké Pavlovice byly
a vždy budou mojí srdeční záležitostí. Chytal jsem tu a znám zde mnoho
výborných lidí kolem fotbalu. Sportovní
výsledky mužstva byly za mého dvouletého působení v roli trenéra naším
maximem. Vloni jsme skončili za postupujícími Vracovem a Bzencem, letos za
silnými Mutěnicemi a Kyjovem. Příští
ročník chce asi klub dát šanci svým
vlastním trenérům. Co se týká konce
práce asistenta a trenéra brankářů v
MSK Břeclav, tam mě samotného konec
zaskočil. Mohu se jen domnívat, že klub
má jiné plány a představy o obsazení
trenérských postů. Mám ale nabídku
dál s klubem spolupracovat externě na
výchově jejich brankářů.
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Znáte už jméno svého nástupce ve
Velkých Pavlovicích?
Jméno svého nástupce v Pavlovicích
znám, ale nechci mluvit za vedení klubu.
Bylo by to nefér vůči klubu, tak i k trenérovi samotnému.
Co bylo Vašim úkolem ve Velkých
Pavlovicích? Jak jste tyto cíle splnil?
Naše cíle a úkoly byly oba dva ročníky
odehrát bez starostí o záchranu, ustálit
mužstvo a zabudovávat vlastní odchovance nebo hráče z blízkého okolí se
vztahem k Velkým Pavlovicím. První dva
úkoly se nám podařilo splnit na výbornou. Zabudování vlastních odchovanců
je běh na dlouhou trať a až čas ukáže,
zda je to reálné i v těchto podmínkách.
V jednom z posledních utkání jste stál
na střídačce ne jako trenér, ale jako
náhradní brankář. Šel byste v případě
nouze na hřiště? Kdy naposled jste
stál v brance v utkání?
Pokud bych měl jít na hřiště, rozhodně
bych se toho nebál. Brankáři to mají s
přibývajícím věkem jednodušší. Já se
udržuji v dobré fyzické kondici. Také
mnohokrát na tréninku chytám, takže
bych v tom problém neviděl. Ale naposledy jsem stál v brance před dvěma

roky v mistrovském zápase divize Hranice-Valašské
Meziříčí.
V Břeclavi jste byl trenérem brankářů. Jak byste
zhodnotil tamní strážce
svatyně? Je mezi nimi
nějaký výjimečný talent?
MSK Břeclav má mnoho
mladých talentovaných brankářů. Je ale potřeba s nimi
hodně pracovat, aby nezůstalo jen u talentu. Pokud
bych měl někoho z těchto
jmenovat, velký potenciál má dorostenec Lukáš
Maňák. Velký krok ve svém
růstu udělal v A-týmu i Lukáš
Jaromír Piták – úspěšný velkopavlovický
Prokop. V jarních zápasech
fotbalista a trenér v jedné osobě
v MSFL ukázal, že roste ve
velmi kvalitního gólmana.
rý bych měl věnovat své rodině.
Pokud na sobě nepřestane pracovat,
může se stát velkou oporou.
Kam budou směřovat vaše další kroky? Zůstanete u fotbalu?
Co vám ty roky ve fotbalovém dění
Určitě zůstanu u fotbalu. Rád bych své
daly a co vzaly?
trenérské zkušenosti z klubů, kterými
Ty roky práce v obou klubech mi daly
jsem prošel, zúročil při práci v některém
hodně zkušeností a potkal jsem také
novém působišti.
mnoho zajímavých hráčů a funkcionářů.
Co mě mrzí, vzaly mi spoustu času, kteAutor: Martin Daneš, Břeclavský deník

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ - - - Šlechtitelská stanice vinařská má 110 let
Moravské vinařství koncem 19. století a začátkem 20. století muselo řešit problém přímého
ohrožení existence vinic napadených révokazem-kořenovou mšicí. Jen mimořádným úsilím, zavedením amerických podnoží a štěpováním se podařilo kalamitu zvládnout. Přispěla
k tomu i Zemská révová školka ve Velkých
Pavlovicích, která vznikla z podnětu Okresního hospodářského spolku ve Velkých Pavlovicích. Zahájila činnost v roce 1901 výsadbou
vzorového vinohradu a podnožové vinice v
trati Stará Hora o výměře 0,60 ha.
Prvním správcem zemské révové školky byl
Markrabstvím moravským jmenován vinařský
buditel a místní učitel Alois Václav Horňanský.
V roce 1903 začala zemská školka štěpovat na
amerických podnožích. Dařil se cíl napomoci
obnově vinic zničených révokazem produkcí
sazenic, ale také praktickými kurzy štěpování a doporučováním vhodných odrůd. V roce
1908 se révová školka rozšířila o výměru 0,46
ha. Byla vysazena další podnožová vinice.
Za první světové války činnost zemských
révových školek ochabla. Muži nastoupili
vojenskou službu a zájem o výsadby nebyl.
Po světové válce se moravské vinohradnictví
intenzivněji vymanilo z révokazové kalamity a
zemské révové školky nestačily krýt poptávku po štěpovaných sazenicích. Ministerstvo

zemědělství v letech 1919-1922 rozšířilo půdní
fond státní révové školky o 8,80 ha a na celkovou plochu 15 ha doplnilo smlouvou o nájmu
od Státního statku Velké Pavlovice.
Začaly se zakládat matečné vinice. Na pomoc
Horňanskému přišel vinařský instruktor Jaroslav Míša, pracovník Státní révové školky
v Mutěnicích. Protože se osvědčil, zůstal u
Horňanského natrvalo a v roce 1926 byl jmenován správcem státní révové školky, následně i státní ovocné školky. Jeho zásluhou se
produkce podnožových řízků zvýšila z 300.000
ks na 1.500.000 ks. Zatím co v roce 1923 bylo
ve Velkých Pavlovicích 60 ha vinic, v roce
1939 již 210 ha.
Hospodářská krize způsobila potíže v odbytu
podnožového materiálu. Plocha podnožových
vinic se omezila a začaly se vysazovat plodné
moštové vinice.
Po rozpadu republiky v roce 1939 a odtržení
Slovenska převzala státní révová školka
i šlechtění teplomilných zelenin a tabáku
ze Slovenska. Po 2. světové válce zůstalo
udržovací šlechtění, produkce oček a sazenic hlavní náplní révové školky. Po roce 1948
došlo k řadě reorganizací a změnám názvu.
Ke stabilizaci došlo po roce 1956, kdy vznikl
Šlechtitelský a semenářský podnik v Brně, pod
který přešla i Šlechtitelská stanice vinařská ve

Velkých Pavlovicích, specializovaná pouze na
révu vinnou.
Stanice, jako nosný program, převzala v roce
1953 úkoly v novošlechtění révy vinné. První
vegetativní hybridizace na stanici byla provedena v roce 1953 Ing. Josefem Veverkou. Do
tohoto období patří i zahájení šlechtění odrůdy
Pálava a Aurelius, které dokončil na Šlechtitelské stanici v Perné, kam byl v roce 1959 přeložen z politických důvodů. V tomto roce byl, s
cílem vyšlechtit nový jakostní modrý kultivar, z
Perné do Velkých Pavlovic přeložen Ing. Jaroslav Horák. Výchozím materiálem bylo křížení
Frankovka x Svatovavřinecké. Ze semenáčků
byl vyselektován šlechtěnec FR x Va 16/76
ANDRÉ, na počest Christiana Carl Andrého,
který doporučoval moravským vinařům křížení
odrůd.
Ze svých bohatých zkušeností z udržovacího
šlechtění čerpal Jan Havlík a ve spolupráci
se šlechtiteli z Perné vyšlechtili odrůdu AGNI.
Vznikla křížením André a Iršai Oliver.
Posledním vedoucím stanice před privatizací byl Ing. Miloš Veselý, CSc., který dokončil
výsadbu klonů z plastičnosti 14 odrůd. Po
revoluci v roce 1989 usiloval o předání stanice
Zahradnické fakultě MZLU v Lednici.
pokračování str. 30
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V roce 1991 podali čtyři společníci privatizační
projekt v rámci privatizace státního podniku Oseva
Brno, který byl v lednu 1995 schválen a šlechtitelská stanice byla prodána společnosti s ručením
omezeným. Navázali na činnost stanice v udržovacím šlechtění, v produkci selektovaných oček a
zvláště v archivaci a produkci přívlastkových vín.
V činnosti šlechtitelské stanice nastaly ekonomické problémy a společnost s ručením omezeným se
změnila na akciovou společnost, která byla v září
2009 skupinou akcionářů prodána.
Noví majitelé, manželé Vladimír a Jarmila Poliakovi, navazují na vše progresivní za 110 let historie
šlechtitelské stanice vinařské a budují moderní
rodinné vinařství zaměřené na produkci špičkových vín. Rozvoj stanice bude probíhat postupně
ve třech etapách. A že nezůstane jen u slov, o tom
svědčí již nyní výstavba nové výrobní haly o kapacitě 600.000 l vína.
Ing. František Kostrhun

Podnožová vinice v trati Poštory.

JERLÍNY A

VČELY

Kvetoucí jerlín na dětském hřišti za kostelem.

Jerlín japonský - Sophora japonica
pochází z Asie a v Evropě se pěstuje
od 18. století. Vysazuje se jako okrasný
strom, ale rádi ho mají zejména včelaři,
poněvadž jeho květní laty, objevující se
v červenci a srpnu, dávají cennou pastvu včelám v době, kdy už jsou téměř
všechny medonosné rostliny po odkvětu.
Ve Velkých Pavlovicích, přímo na dětském hřišti u kostela, roste mohutný
strom jerlínu, který vysadil zdejší včelařský spolek v roce 1930. A právě v
letních prázdninových měsících v jeho
bíle kvetoucí koruně bzučely tisícovky
neúnavně pracujících včel.
Těchto stromů rostlo v minulosti v katastru města Velké Pavlovice několik desítek, bohužel v rámci scelování pozemků
byly vykáceny. Proto včelařský spolek i
Město Velké Pavlovice vysazují nové
jedince, aby se tento půvabný i užitečný strom vrátil do krajiny.
Ing. Zdeněk Karber

ŠKOLNÍ alias P R Á Z D N I N O V É
OKÉNKO - - - - - - - - - - - - - - - - - Z MATEŘSKÉ ŠKOLY…
Z malých předškoláčků
velcí PRVŇÁČCI
Velkou životní událost má za sebou
jednatřicet velkopavlovických dětí, které usednou 1. září 2011 do školních
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lavic – byli totiž pasováni do řad právoplatných školáků. Slavnostní chvíle
se společně se svými rodiči, prarodiči,
sourozenci a kamarády zúčastnily ve
čtvrtek, dne 23. června 2011, v příjemných prostorách výstavního sálu místní
radnice.

Předškoláky Mateřské školy ve Velkých
Pavlovicích přivítal starosta města Ing.
Pavel Procházka spolu s matrikářkou
Dagmar Švástovou, nechyběla ani
ředitelka MŠ Jiřina Zigová, všechny
paní učitelky a také zástupci ZŠ Velké
Pavlovice. Ti všichni připravili malým
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předškoláčkům krásný dojemný program, předali jim pěkné knižní dárky,
coby vzpomínku na školku, a ve finále
si sám pan starosta s dětmi přiťuknul
ovocným šampusem.
Všem novopečeným prvňáčkům
přejeme, aby jim šlo učení v právě
začínajícím novém školním roce,
jako když másla ukrajuje,
aby byla pro ně první třída krásným
obdobím plným objevování
a radosti z nových vědomostí
a dovedností.
Karolína Bártová
„Na každém konci je krásné to, že něco
nového začíná…“ Školce
odzvonilo, hurá škola volá!

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY…

DOMINO
uzavřelo svůj
první školní rok
Na závěr školního roku 2010-2011
svolalo občanské sdružení DOMINO
– sdružení rodičů a přátel Základní
školy Velké Pavlovice, poslední schůzku. Hlavními body programu setkání
bylo seznámení rady rodičů s hospodařením financí za letošní školní rok a
také první návrh rozpočtu na školní rok
2011-2012.
Ve volné diskuzi se řešily především
návrhy, jakým způsobem získat další
nezbytné finanční prostředky nutné pro
bezproblémové fungování sdružení.
Jako návrh padl sběr nejen papíru, ale i
dalších surovin či oslovení firem s prosbou o sponzorský dar.

Devítky se rozloučily
se základní školou
O posledním dnu školního roku 2010-2011, tedy
ve středu 29. června 2011, proběhlo na Základní
škole ve Velkých Pavlovicích oficiální rozloučení
se školou. Všem žákům bylo předáno vysvědčení a nastaly jim dlouho očekávané prázdniny.
Žáci devátých tříd si tento den budou pamatovat
až do konce života. Tímto okamžikem skončila jejich povinná školní docházka a začala se
pomalu odvíjet nová životní etapa. Po prázdninách nastoupí na střední školy, budou se setkávat s novými spolužáky, hodnotit jiné učitele,
poznávat věci, se kterými se na základce třeba
vůbec nesetkali.
Rozloučení s letošními devátými ročníky proběhlo na Městském úřadě ve Velkých Pavlovi-

cích. Žáky a ostatní hosty přivítaly třídní učitelky
Lenka Bukovská a Veronika Prokešová. Svým
slovem k přítomným také promluvili ředitel školy RNDr. Ludvík Hanák a místostarosta města
Ing. Zdeněk Karber. Z jejich rukou byla předána
závěrečná vysvědčení.
Poté si vzali slovo samotní žáci, kdy z úst jejich
zástupkyně Veroniky Brtevníkové zaznělo poděkování učitelům za jejich výdrž a snahu něco děti
naučit. Na důkaz díků byly předány učitelkám a
učitelům květiny. Na závěr nechyběly ani slzičky,
které budou snad pro všechny slzami štěstí.
Veronika Prokešová & Lenka Bukovská,
třídní učitelky devátých ročníků šk. r. 2010-2011

Pokud má kdokoliv z řad široké veřejnosti zájem podpořit činnost sdružení,
které se aktivně věnuje dětem navštěvujícím velkopavlovickou základní školu, může kdykoliv věnovat
jakoukoliv finanční částku. Za každý
dar předem velmi děkujeme!
Bližší informace o této možnosti získáte na telefonu ZŠ 519 428 167 nebo emailem: zs@velke-pavlovice.cz.
Více informací o o. s. DOMINO naleznete na webových stránkách školy
- www.zs.velke-pavlovice.cz nebo
města - www.velke-pavlovice.cz.
Karolína Bártová

Žáci devátých tříd se loučí se základní školou, čeká je nová životní etapa...
Všem přejeme hodně štěstí a úspěchů!
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Z GYMNÁZIA…     

VÝTVARNÁ DÍLNA STUDENTŮ
2. A A SEXTY NA GYMNÁZIU
VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
S koncem školního roku si na výtvarné
dílně připravili studenti 2.A třídy a sexty Gymnázia ve Velkých Pavlovicích
zajímavé a nezvyklé happeningy. Ty se
uskutečnily ve středu, dne 22. června
2011.
Na výtvarné dílně si studenti vyzkoušeli
akční tvorbu – nové směry ve výtvarném umění vzniklé v druhé polovině
20. století. Zaměřili se na land-art,
body-art (ozvláštňování přírody a lidského těla) a happeningy, představení
za účasti diváka. Zjistili, že i tyto nové
směry v umění přinášejí nové prožitky,
vcítění a zamyšlení se nad otázkami
života i společnosti.
Z prostoru před gymnáziem vytvořili
Rozkvetlou louku a v parčíku Vysněný strom dětství. Spoustu času potřebovali na vytvoření obrovské pet-láhve,
kterou instalovali před budovou gymnázia.

Přesvědčili se také, že vytvořit zajímavý
happening stojí hodně práce a přemýšlení. Snad nejnáročnější je pak přesvědčit kolemjdoucí a získat je k podpoře
svých názorů a myšlenek. Happeningy

dokázaly, že i současní studenti vnímají
dění kolem sebe, dokáží se k aktuálním
otázkám společnosti vyjádřit a obhajovat svůj názor.
Happeningy: Uvolněte se, prosím,
K politice nebuďme lhostejní, Barvy
života, Za čistý vzduch, Věž tajných
přání
Land-arty: Rozkvetlá louka, Vysněný
strom dětství, Pet-láhev
Body-art: Živly
Ing. Marie Šmídová

Vysněný strom dětství vyjádřený
pestrobarevnou škálou sladkých
cukrlat ☺!

Z LETNÍCH TÁBORŮ…
Jak se děti krásně měly v pohádkovém
ŠMOULÍM RÁJI!
Na celý jeden prázdninový týden se stala velkopavlovická myslivna ŠMOULÍM
RÁJEM! Jak je to možné? Vysvětlení je
nasnadě - od 11. do 15. července 2011
probíhal pod hlavičkou Střediska volného času při ZŠ Velké Pavlovice příměstský tábor nesoucí se v duchu modrých
skřítků s bílou čepičkou – Šmoulů.
V pondělí ráno, tedy v den zahájení
tábora, se všech devětatřicet dětí sešlo
se svými vedoucími Lenkou Tesařovou,
Naďou Slámovou a instruktorkami Terezou Pláteníkovou, Kamilou Kunickou
a Karolínou Osičkovou, na „domečku“
zcela poprvé.
Tímto okamžikem se z dětí stali Šmoulové těšící se na táborový týden plný her,
soutěží, tvoření, zábavy a smíchu. Hned
v začátku se všichni dověděli, že nebude chybět ani válečné tažení proti zlému
čaroději Gargamelovi a jeho pomocníku
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Azraelovi a také oblíbený jednodenní
výlet. Pro letošní rok se měl stát cílem
výletníků architektonický skvost jižní
Moravy - pohádkový zámek v Buchlovicích.
Avšak nepředbíhejme a koukněme se,
co se dělo na táboře první den. Po ránu
se malí táborníci vydali na myslivnu, kde
byli rozděleni do tří družinek a jako první úkol dostali vymyslet si názvy. Hned
potom si vytvořili podle předem připravených šablon svá vlastnoručně nakreslená a odekorovaná trička, děvčata se
Šmoulinkou, hoši se Šmoulou.
Po výborném obědě, který po celý týden
připravovala školní jídelna při ZŠ, sehráli táborníci první dvě etapové hry – „Kvíz
Taťky Šmouly“ obsahující křížovky a testové otázky a „Ztracení Šmoulové“ spočívající v hledání známých postaviček
Šmoulů podle jména po blízkém okolí.

1Ú ☺

4

Obě hry šly dětem jedna báseň a báječně se bavily. Navíc za úspěšné splnění
nepřišel nikdo zkrátka. Jako odměna
byly vypsány penízky – šmoulovníky,
které na konci tábora měli Šmoulíci směnit s Gargamelem za tajemnou a vzácnou mapu. A právě ta je měla dovést do
Šmoulího ráje, kde má být ukryt pravý
a nefalšovaný šmoulí poklad!
V průběhu celého dne děti, krom naplánovaných her, ještě dováděly v areálu
myslivny, hrály míčové hry, kreslily křídami a malovaly krásné obrázky Šmoulů.
A jak se malým skřítkům první den ve
znamení modré líbil? Jedna z účastnic
se vyjádřila přesně takto: „Já půjdu dnes
hodně brzo spát, aby bylo už zítra, abych
mohla jít na tábor!“ Pro organizátory není
lepšího vysvědčení!
Zítřků a pozítřků se děti v rychlém sledu dočkaly. Den co den se vracely do
myslivny pod Floriánkem, účastnily se
spousty her tvořících etapovou hru, na
jejímž konci se mělo urputně bojovat a
kupčit za penízky šmoulovníky o poklad
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plný překvapení.
Na své si přišly i šikovné ručičky a nekonečná dětská fantazie – to vždy, když se
pustily do výtvarného tvoření. Malí táborníci si měli možnost pod vedením svých
zručných instruktorek vyrobit pískovou
technikou barevný skleněný svícínek,
ubrouskovou technikou odekorovaný
dřevěný obrázek, tričko s obrázkem
Šmouly či Šmoulinky a mnohé další.
Šmoulí ráj přišla navštívit i paní profesorka Ing. Šmídová, která naučila děti,
kterak vyrobit krásné korálkové šperky.
Toho dne dorazila především děvčata
domů ověnčená vkusnými náušnicemi, korálky a náramky. A ještě se určitě
něco našlo i pro maminku! Navíc přinesla paní profesorka dětem pro osvěžení
a na zahnání chuti na sladkosti výborné
meruňky, po kterých se jedna dvě zaprášilo.
Předposlední táborový den patřil celodennímu výletu na zámek do Buchlovic,
který bez nadsázky vypadá jako vystřižený z pohádkové knížky. Ne nadarmo
je označován za jihomoravskou barokní
perlu. Zde se děti zúčastnily prohlídky
interiérů, prošly si francouzskou zahradu a pokochaly se pohledem na úchvatné pávy, kterých se zde prohání na pětadvacet, z toho jsou k vidění navíc i čtyři
vzácní sněhobílí albíni.
Kromě příjemného výletu čekalo na děti
ve čtvrtek ještě jedno super překvapení.
Zašly si na oběd do restaurace boře-

Tak to jsme my – ŠMOULOVÉ!
tického hotelu Modré Hory. Smažáček
s brambůrkami a kofolou přišel více než
vhod, zmrzlinový dezertík s bohatou šlehačkovou čepicí byl vítanou třešničkou
na dortu.
A jak to dopadlo s pokladem? Šmoulíci
jej samozřejmě lehce objevili! Gargamel
s Azraelem byli poraženi, dobro ruku v
ruce s vtipným „fištrónem“ zvítězily nad
zlem a hloupostí a tak se Šmoulíci po
právu a zaslouženě radovali nad úžasným nadělením. Poklad byl plný sladkostí a spousty drobných dárečků se

šmoulí tématikou.
Dětem se pět dnů ve znamení „modrého
světa“ líbilo, nikdy na chvíle strávené se
svými starými známými ale i zcela novými kamarády nezapomenou. Mohu-li
se v závěru vyjádřit snad za převážnou
většinu rodičů – všem organizátorkám a
instruktorkám velmi děkujeme. Připravily jste pro naše děti nádherný týden plný
dobrodružství a nádherných zážitků,
o kterých se bude ještě dlouho povídat!
Karolína Bártová

Táborníci si v Kdousově užili prázdniny naplno
Pod hlavičkou DOMINA - sdružení rodičů a přátel ZŠ Velké Pavlovice, se uskutečnil letošní ročník letního dětského tábora v
Kdousově, a to v termínu od 10. do 17. července 2011. Celkem
39 dětí z Bořetic, Vrbice, Velkých Pavlovic a Velkých Bílovic,
Kobylí, Nikolčic a Mikulčic strávilo příjemný týden na turistické
základně v Kdousově u Police. V obci, kde žije v současné době
54 obyvatel, je velmi malebný kostelík a ve farní zahradě dvacetimetrový bazén – ideální podmínky pro pobyt dětí.

Kdousovská tábornická partička!

Tábor začal v neděli rozdělením dětí do čtyř družstev - červeného, modrého, žlutého a zeleného. Ke každému družstvu
byla potom přidělena dvojice vedoucích. A jak to dopadlo?
Modré družstvo vedl Pavel Hanzálek a Maja Holásková, zelené Honza Vlach a Vendula Bálková, červené Aneta Petrásková a Tomáš Bukovský, žluté Anička Holásková a Petr Hanzálek. V kuchyni kraloval Michal Kadlec, sportovní věci zajišťoval
Václav Bukovský a nad vším dohlížela Lenka Bukovská. A
nesmíme opomenout naše elévy Marka Gajdošíka a Jakuba
Újezdského, kteří byli všude a pro všechno.
Každý člen družstva obdržel mašličku v příslušné barvě a
nabatikoval si své tričko. A soutěžení mohlo začít. Děti si v
průběhu celého týdne vyzkoušely uzlování, morseovu abecedu, šifry, znalosti přírody. A nejen to. V bojové hře rýžovaly
zlato v lesním potoce, svoji nebojácnost prověřily na stezce
odvahy a sportovní zdatnost na vodní olympiádě. Na závěr
si zasoutěžily s pohádkovými postavičkami - s Rumcajsem a
Mankou, s králíky z klobouku, motýlem Emanuelem a Makovou panenkou, s Machem a Šebestovou.
Táborovým hitem se stala večerní PARTIČKA, kterou po vzoru televize připravily a vedly sestry Holáskovy.
Závěrem chci všem říci, že děti si na trička a na vstup na
bazén vydělaly samy sběrem starého papíru, který uskutečnily v Bořeticích v jarních měsících dvakrát po sobě.
Tábor se vydařil – díky počasí, všem vedoucím a taky všem
dobrým lidem, kteří nám dali své sponzorské dárky.
Děkujeme všem a za rok na shledanou v Kdousově!
Za všechny táborníky Lenka Bukovská
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V Morávce se otevřela
tajemná HVĚZDNÁ BRÁNA
Morávka 2011 je za námi. Jaká byla?
Napůl deštivá, napůl slunečná, ale
krásná.
Hráli jsme celotáborovou hru Hvězdná
brána, při které jsme si užili spoustu legrace i zápolení. Vůbec nebylo důležité,
že jedněm bylo osm a druhým patnáct
let. O získání nových planet jsme usilovali všichni.
Velkou roli hrálo počasí, proto se muselo trochu improvizovat, ale všechno
jsme zvládli. Tábor je v krásném prostředí v mírném svahu u horského

potoka Velký Lipový, kde nám i při dešti
nehrozí žádné povodně a okolní louky
a remízky vytváří nádherná zákoutí pro
naše hry. Tak jsme mohli plnit etapové
hry i v mírném dešti s pláštěnkami a
holínkami na nohou.
K největším zážitkům patřila návštěva
Zoologické zahrady v Ostravě, kde jsme
si přišli jak se říká „na své“. Od deseti
až do tří hodin odpoledne jsme viděli
téměř všechno. Byl krásný slunečný
den a tak zvířata byla venku ve svých
výbězích. Raritou pro nás byli sloni i se

Táborníci z valašské Morávky.

sloní slečnou Rashmi. Pobavili jsme se
v pavilonu opic i u hrochů. Ve výukovém centru jsme viděli řadu exponátů,
které běžní návštěvníci ZOO nevidí.
Provázela nás velmi milá paní, která
nám u hadů dovolila sáhnout si na ně a
dát si je kolem krku. Bylo to super.
Nejhorší však byl vytrvalý déšť od
sobotního večera až do pondělí. Moc
se dělat nedalo. Hráli jsme proto různé stolní hry v jídelně, zpívali ve srubu nebo si jen tak povídali ve stanu a
večer jsme si promítli film.
Poslední čtyři dny tábora byly opět slunečné. To nám umožnilo dohnat vše, co
jsme nemohli uskutečnit za deště. Měli
jsme dvě diskotéky, karneval i táborák s
opékáním špekáčků.
V programu tábora nechyběla ani
olympiáda. Zahájili jsme ji slavnostním
nástupem a zapálením olympijského ohně. Hlavním heslem i u nás bylo
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.
Odměna čekala na každého.
V rámci celotáborové hry jsme si ověřili i svou schopnost nakládat s penězi.
Za umístnění v jednotlivých etapových
hrách jsme získávali peníze – torry, které jsme mohli znásobit v kasínu. To se
však povedlo málo komu. Nejzrádnější
byla hra v kostky. Tam se o peníze přišlo velmi rychle. Pak chyběly při nakupování a osídlování nových planet.
K naší velké spokojenosti přispěla i
výborná strava a pozornost našich
vedoucích a instruktorů. Všem moc
děkujeme. Už se těšíme na Morávku
2012.
Za táborníky letního dětského tábora
Morávka 2011 Ing. Marie Šmídová

TIP NA DOVOLENOU - - - - - - - - - „Za vínem, sluncem a slanou
vodou“

pochází nejlepší víno, oblíbený Dingač
a Plavac. Zde se nachází největší vinné
sklepy na poloostrově.

Slogan z titulku beze zbytku naplníte pobytem na poloostrově Pelješac v
Chorvatsku. Poloostrov proslavila mořeplavba a víno. A tak není divu, že již
při prvních kilometrech Pelješacem se začínají objevovat vinice, které vás
budou provázet skoro celým poloostrovem.
Pelješac je 65 km dlouhý a 3 až 7 km
široký. Vápencové, poměrně vysoké
hřebeny se táhnou podél pobřeží. Mezi
nimi se ve středu poloostrova rozkládají
úrodná krasová pole proslulá nejlepšími druhy chorvatské vinné révy. Zdejší
vinohrady, šplhající vysoko do svahů,
jsou pečlivě obdělávány.
Vinařské obce Dingač, Potomje a Trsteník jsou domovem nejvíce ceněných
chorvatských značkových červených
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vín Dingač. Známá červená vína z
Pelješacu, lisovaná z hroznů vína Plavac mali, se nazývají Dingač, Plavac a
Postup. Oblast, kde se tato vína pěstují
a lisují ve velkých vinných sklepích, se
nachází mezi osadami Orebič a Ston.
Za Orebičem roste vinná réva, z níž se
lisuje víno Postup, které získalo název
podle pobřežní vesnice, vzdálené odtud
šest kilometrů. Po dalších třech kilometrech následuje vesnice Potomje, odkud

Ze vsi vede nízký tunel ke strmým jižním svahům nad mořem. Těžké víno z
těchto hroznů obsahuje přes 14% alkoholu. Jen víno z révy, která se pěstuje
na těchto svazích se smí nazývat Dingač. Toto víno jsme ochutnali ve stylové restauraci Panoráma, vysoko nad
největším městem Orebič poloostrova
Pelješač. Bylo skvělé!
O tom, že vinařství na poloostrově je
velmi rozšířené, svědčí poznání, že i
náš hostitel při našem pobytu na Pelješaci Zdravko Jurovič obhospodařuje 22 tisíc keřů révy vinné. Ve vinném
sklípku v Orebiči jsme objevili ve vitríně trofejních značek u vinaře Marušice
lahvinky pocházející z Vinařství Baloun
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a Vinium, a.s. Velké Pavlovice. Dlužno
říci, že zdejší vinaři velmi dobře znají vína z jižní Moravy. Přispívá tomu
nepochybně čilý cestovní ruch, kdy
naši lidé nejen koštují víno ze strmých
strání poloostrova Pelješac, ale přiváží
na ochutnávku místním vinařům vzorky
vín i z jižní Moravy.
A tak důvodem k opětovnému návratu na Pelješac nejsou jen prosluněné
pláže, azurově čisté moře, vysoké hory,
ale i přátelství s místními lidmi, které
se utužuje i přípitkem znamenitých vín
pocházejících z obou vinorodých krajin.
Miroslav Grégr
Chorvatsko – země slané vody,
slunce a vína!

ZE SPORTU - - - - - - - - - - - - - - - Konec června ve znamení
turnajů a přáteláků
O posledním červnovém víkendu hostil sportovní stadion TJ Slavoj ve Velkých
Pavlovicích turnaj dorostu „O pohár starosty města Velké Pavlovice“. Klání se zúčastnila mužstva – Slavoj Velké Pavlovice, Slavoj Podivín, KORYNA Koryčany a družební Ždírec nad Doubravou. Dále byl sehrán přátelský
zápas mezi A+B muži Velké Pavlovice versus Ždírec nad Doubrou s konečnou
remízou 7:7.
VÝSLEDKY - Turnaj dorostu „O pohár starosty města Velké Pavlovice“
1. KORYNA Koryčany
2. Slavoj V.Pavlovice (VP - Koryčany 1:3, VP - Ždírec 1:0, VP - Podivín 1:0)
3. Slavoj Podivín
4. Ždírec nad Doubravou
Nejlepší brankář - Lukáš Solařík (Podivín)
Nejlepší střelec - Kryštof Nezdařil (Koryčany) - 3 góly
Nejlepší hráč - David Havlík (V. Pavlovice)

Ceny nejlepším jednotlivcům a
družstvům předal osobně starosta
města Ing. Pavel Procházka.
Konec školního roku byl úspěšný i pro
mladé fotbalové naděje „Základny“. Ta
se zúčastnila mezinárodního turnaje v
sousedních Rakvicích, odkud si přivezla bronzové medaile za krásné 3.
místo.
František Čermák

Nohejbalový
turnaj
ŘÍZCI CUP
letos po osmé
Již 8. ročník nohejbalového turnaje
trojic „Řízci Cup“ se odehrál v sobotu
30. července 2011 ve Velkých Pavlovicích. Turnaj se tradičně hraje na dvou
hřištích s umělým povrchem na stadiónu za školou. O vítězství v letošním
roce bojovalo 13 družstev.
V boji o třetí místo zvítězilo družstvo
Modřic nad Olomoucí. K radosti
domácího publika postoupili do finále
i domácí Řízci, kteří porazili družstvo
z Unkovic a stali se tak zaslouženými
vítězi turnaje. Favorité opět nezklamali, zlato si odnesli již po čtvrté v
řadě za sebou.
Miroslav Grégr
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FOTBAL
TJ Slavoj Velké
Pavlovice
Před
začátkem
fotbalové
sezóny
PODZIM 2011 došlo
v kádrech družstev mužů Slavoje
k několika změnám.
Hlavního trenéra „A“
mužstva Jaromíra Pitáka vystřídal
dlouholetý trenér žáků a dorostu Luděk
Šefránek, na jeho pozici hlavního trenéra dorostu se posunul Roman Halm,
kterému dělá asistenta Zbyněk Pohl.

Odchody hráčů:
Presl (konec hostování),
Lanžhotský (hostování Brumovice),
Poláček (hostování Starovičky).

Příchody hráčů:
Škarabela (hostování Kroměříž),
Strýček (hostování V.Bílovice),
Puc (hostování Přítluky),
Příkazský (hostování Křepice),
Sláma (hostování Kobylí).
Už úvodní zápasy podzimu naznačily,
že všechna družstva Slavoje budou mít
v tomto ročníku skromnější cíle, hlavně
se vyhnout bezprostřednímu ohrožení
sestupem a pokusit se bojovat o klidný
střed tabulky.
„A“ mužstvo v tradičním hodovém
zápase nestačilo na velmi silné a
ambiciózní „béčko“ MSK Břeclav a po
zbytečných chybách umožnilo soupeři
snadnou výhru 0:3.

JAKUB VONDRA
na mistrovství Evropy
v Ultimate Frisbee
Ve dnech 30. 7. až 6. 8. 2011 se ve slovinském Mariboru konalo European Ultimate
Champion- ships (mistrovství Evropy) v kategoriích open, ženy, mixed a masters.
Česká republika vyslala na EUC dva týmy v kategoriích open a ženy.
Na netradičním sportovním klání mělo své zastoupení i naše město – mistrovství
se aktivně účastnil Jakub Vondra z Velkých Pavlovic. Ve 20 členném týmu byl jediný zástupce, který nehraje za pražský tým. V ženském týmu bylo mimopražských
hráček víc, např. Tereza Kobylková z Břeclavi.
Ultimate je čistě amatérský sport, kde není ani moc sponzorů. Účast na ME včetně
připravných turnajů v Amsterdamu, Hamburku a Bruggách si hráči hradí ze svého.
Jakub tak do mistrovství investoval téměř 40.000,- Kč. Jakub hraje v Brně za tým
Velká Morava, kde se angažuje jako trenér a snaží se o rozvoj tohoto zatím neznámého sportu.
Věra Procingerová

EUC oèima Jakuba Vondry
Na mistrovství Evropy v Mariboru se naše open
reprezentace nakonec umístnila na neuvěřitelném 5. místě. Původně jsme pokukovali po horní 8, ale moc jsme tomu nevěřili. Za 6 dnů jsme
odehráli jedenáct 100 minutových zápasů.
Hned v úvodu jsme hráli proti budoucím mistrům ze Švédska a s překvapením jsme celkem drželi krok a prohráli jen 17:12. V základní
skupině jsme ještě prohráli s favorizovanými
Němci a Rusy. Poměrně jasně jsme pak přehráli
Rakousko a Izrael, čímž jsme si zajistili 4. místo
ve skupině.
Poté se utvořila podskupina týmů, které skončily
podobně a bojovaly o lepší nasazení a postup
do horních osmi. Tam jsme nejdřív narazili na
Irsko, které nás porazilo, ale druhý den prohrálo
s Finskem. Finy jsme zas porazili my a to velikým rozdílem 17:7 a skončili tak na 1. místě a za
soupeře tak získali lehčího soupeře - Nizozemce. V zápase proti Nizozemí šlo vlastně o splně-

ní vysněného cíle dostat se do horní osmičky.
To se nám povedlo celkem jednoznačně výhrou
15:9.
Všechno další bylo nad plán. Dalším soupeřem
nám bylo opět silné Německo, na které jsme
nestačili, a dál jsme mohli být nejlépe pátí. Opět
jsme narazili na Finsko a potvrdili svou převahu
výraznou výhrou. Následoval boj o 5. místo proti
Rusku, které nás porazilo poměrně jednoznačně v základní skupině.
V tomto zápase už nebylo co ztratit, tak jsme
to šli zkusit a po celou dobu jsme si udržovali
mírné vedení, které v závěru vyrostlo až na 3
bodový rozdíl 16:13. V tomto okamžiku se Rusku povedlo stáhnout na 16:16 a výrazně tak
zdramatizovat konec utkání.
Poslední útok jsme ale potvrdili a mohli jsme
se tak radovat z historicky nejlepšího úspěchu
českého open.
Jakub Vondra

„B“ mužstvo je proti loňské postupové sezóně výrazně oslabeno, chybí
zkušení hráči Hicl, Urbánek, Poláček a
Herzán a bez nich bude boj o záchranu
okresního přeboru velmi těžký. V zahajovacím zápase „B“ mužstvo v silně
kombinované sestavě prohrálo na hřišti
Sokola Novosedly jednoznačně 0:5.
Dorost měl nejblíže k zisku bodů, ale
nakonec podlehl průměrnému soupeři
z Milotic 1:2, když jedinou branku Slavoje vstřelil Lukáš Galbavý.
Žákovská mužstva a ženy Slavoje
zahajují své soutěže později.
František Čermák
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Šachový turnaj
„O pohár starosty
města Velké
Pavlovice“
Dne 28. června 2011 hostila aula velkopavlovického
gymnázia otevřený turnaj v rapid šachu „O pohár starosty města“. Celkem se turnaje zúčastnilo 7 starších a 9
mladších žáků. Turnaj zahájil proslovem starosta města
Ing. Pavel Procházka a ředitel gymnázia PaedDr. Vlastimil Kropáč a poté již vypukly lité boje.
Nejlépe hrál Jan Krůza, který prokázal výkonnostní vzestup a zaslouženě zvítězil. Na dalších místech se umístil Adam Rilák a Dominik Chrástek. Dobře hrála i jediná
dívka na turnaji Lucie Robošová. Skvělé partie odehrál
Martin Horák a stal se tak snad největším překvapením
celého turnaje. Martin porazil i favorizovaného Denise
Dagidira, na jehož úkor postoupil do semifinále, kde
už na starší a zkušenější hráče nestačil. Přesto sklidil
obrovský úspěch!
Aby to mladým šachistům lépe myslelo, měli po celou
dobu k dispozici cukrovinky od paní Hiclové. Dětem se

Tiché soustředění – tolik typické pro hru hodnou králů…
ta myšlenka velice zalíbila a nakonec nic nezbylo :)).
Díky podpoře města Velké Pavlovice odcházel z turnaje každý hráč s
krásnou a hodnotnou cenou.
Další nábor mladých šachistů se bude konat v září.
Zveme všechny zájemce ke královské hře!

Tenisové soustředění mladých talentů
Ve dnech od 26. do 29. července 2011
se již třetím rokem konalo v areálu velkopavlovického Slavoje soustředění
místního tenisového oddílu, za účasti
patnácti tenisových talentů, tentokráte
pod vedením trenéra Vladimíra Kachlíka a za asistence Dalibora Šefránka.
Tenisté zápolili nejen na antukových
dvorcích se žlutými míčky a travnatých
plochách v areálu s překážkami, kde
nabírali kondičku, ale také s počasím.

Soustředění se muselo díky dešti posunout o jeden den, a i potom déšť sem
tam ještě zazlobil, ale i přesto jsme
soustředění mohli hodnotit převážně
kladně.
Za výpomoc tímto děkuji: paní Petře
Otřelové, restauraci Sport, tenisovému
oddílu, městu Velké Pavlovice, Memoriálu Vl. Trsťana, Vinařství Habřina a
Pekařství Pešák.
Dalibor Šefránek

Účastníci tenisového soustřední o letních prázdninách roku 2011.

Mgr. Michal Rilák

Pro velký úspěch
další tenisový kemp
hned po týdnu!
V návaznosti na tenisový kemp z předešlého
příspěvku bylo ve dnech 3. - 5. srpna 2011
uspořádáno další tenisové soustředění 2. skupiny dětské tenisové školy pod záštitou Tenisového oddílu TJ Slavoj Velké Pavlovice. Jeho
organizací byl pověřen trenér, pan Mgr. Daniel
Blažek.
Vzhledem k tomu, že účastníci tohoto soustředění byli z velké většiny závodní hráči, bylo toto
soustředění zaměřeno zejména na zápasy, a to
jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře.
Poslední den kempu byly odehrány závěrečné
zápasy, z nichž vzešli vítězové. Pohár za první místo ve dvouhře obdržel Kryštof Kaderka,
poháry za první místo ve čtyřhře vybojovali Jan
Maincl a Tomáš Osička.
Velká pochvala patří všem hráčům za bojovnost
a obrovské nasazení, s kterým šli do všech
zápasů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří umožnili toto tenisové soustředění
uspořádat, a to městu Velké Pavlovice, Tenisovému oddílu TJ Slavoj Velké Pavlovice, restauraci Sport Velké Pavlovice, manželům Ivetě
a Radku Kaderkovým, Rodinnému vinařství
Radima Osičky z Velkých Bílovic a Memoriálu
Vl.Trsťana.
V neposlední řadě je třeba poděkovat rodičům
dětí, kteří se podíleli na organizaci této vydařené akce.
Zlatuše Bedřichová a Miroslav Maincl
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jízdní kola
náhradní díly a doplňky, funkční a sportovní prádlo CRAFT, MOIRA, ATEX
zboží od 3000,- Kč lze nakoupit na
splátky i bez navýšení – ESSOX

velké slevy jízdních kol
model 2011
prodej dárkových a servisních
poukazů v hodnotě 300 až 1000,- Kč
záruční i pozáruční servis, opravujeme
všechna jízdní kola, provádíme opravy
kotoučových i hydraulických brzd
otevřeno:
po - pá 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
sobota 8.00 - 11.00
Hlavní 68, Velké Pavlovice,
tel: 519428507
www.zaf.cz velo@zaf.cz

MÓDNÍ SALON
Zakázkové krejþovství
Dámské a pánské odČvy
Kabelky
Kravaty
Košile
Punþochové zboží
Dárkové šeky

Nová podzimní kolekce
obleþení
Trendy kousky i pro dámy plnČjších tvarĤ!
Žádné neforemné hávy, ale skuteþné obleþení
pro skuteþné ženy....
SALON KRÁSY
Kosmetika
Nehtová modeláž
Psychoterapie
www.elisha-mode.cz,

tel.: 728 067 749

Hlavní 666/2, Velké Pavlovice, budova Vinium

Kosmetika Eva Mikesková
Kosmetika na lékařské úrovni Biologique Recherche - poskytuje okamžitý a trvalý výsledek na pleti.
Excelentně řeší pigmentaci, akné,
povadlý tonus pleti. Přístroj BDR
- jedinečná moderní léčebná metoda, která se opírá o vlastní tvorbu
kolagenu - neinvazivní FACE LIFT ošetření jsou doplněna LASEREM,
modrým a zeleným diodovým
světlem.
Strážnice, ul. Nádražní, tel.: 606 713 450,
Hodonín, ul. Příční, tel.: 724 938 999,
Velké Pavlovice, ul. Hlavní, tel.: 606 666 286
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Ref.č.: PAV702
Zrekonstruovaný RD 3+1 se dvorem a obytným
podkrovím ve Velkých Pavlovicích.
ZP: 162 m2, CP: 212 m2
Cena: 1.950.000,- Kč
Tel.: 728 601 610

Ref.č.: PAV502
Stavební parcela v klidné lokalitě Velkých Pavlovic,
veškeré IS na hranici pozemku. CP: 645 m2
Cena: 1.200,-Kč / m2
Tel.: 728 601 610

Pobočka Hustopeče:

REALITY PRORADOST s.r.o.

Bratislavská 18
( tržnice Pavlína )
Tel.: 604 992 205

Břetislavova 33, Břeclav,
Tel.: +420 608 600 008
info@reality-proradost.cz

Ref.č.: PAV692
Novostavba RD 5+kk s terasou, garáží a velkou
zahradou ve Velkých Pavlovicích.
ZP: 121 m2, CP: 895 m2
Cena: 3.590.000,- Kč
Tel.: 775 33 48 70
NAŠIM KLIENTŮM NABÍZÍME ZDARMA:
* PRÁVNÍ A PORADENSKÝ SERVIS, NEZÁVAZNÉ
OCENĚNÍ VAŠÍ NEMOVITOSTI
* ŠIROKÁ PREZENTACE VAŠÍ NEMOVITOSTI
(WEBOVÉ PORTÁLY, REGIONÁLNÍ TISK, VÝVĚSKY,
KBT, ROZHLAS, …)
* PRODEJ A PRONÁJEM VAŠÍ NEMOVITOSTI ZA
NEJVYŠŠÍ MOŽNOU CENU
* VÝMAZ OMEZENÍ VLASTNCKÝCH PRÁV VAŠÍ
NEMOVITOSTI
* OCHRANA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ FORMOU
ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY KUPNÍ CENY
* ZNALECKÝ ODHAD PRO FINANČNÍ ÚŘAD, PODÁNÍ
DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
* PŘEPISY ENERGIÍ A MÉDII (EL. ENERGIE, VODA,
PLYN, INTERNET, …)
* POJIŠTĚNÍ KAŽDÉHO OBCHODNÍHO PŘÍPADU NA
13.000.000,-KČ.

Dále z naší nabídky vybíráme:
Břeclav – byt 3+1 v OV po zdařilé celkové rekonstrukci blízko
centra v lokalitě U Splavu. CP: 68 m2
Cena – 1.320.000,- Kč PO SLEVĚ!!!
Tel.: 728 601 610
Břeclav – byt 3+1 v OV s garáží v cihlové domě s výtahem
nedaleko centra. CP: 68 m2
Cena – 1.350.000,- Kč
Tel.: 725 969 611
Břeclav – DB 2+1 v cihlovém domě s hezkým výhledem
nedaleko centra. CP: 56 m2
Cena: 530.000,-Kč
Tel.: 775 33 48 70
Břeclav – patrový RD 4+1 se zahrádkou, po rekonstrukci,
vhodný k bydlení i podnikání. ZP: 100 m2, CP: 180 m2
Cena: 3.600.000,-Kč
Tel.: 775 33 48 70
Břeclav – podsklepený RD 3+1 s verandou a dvorem blízko
centra, dobrý techn. stav. ZP: 100 m2, CP: 150 m2
Cena: 1.098.000,-Kč
Tel.: 608 600 008
Velké Bílovice – nadstandardní novostavba RD 5+kk
s dvojgaráží a zahradou. ZP: 238 m2, CP: 816 m2
Cena – 3.290.000,-Kč
Tel.: 775 33 48 70
Hustopeče – DB 3+1 v panelovém domě po revitalizaci.
CP: 78 m2
Cena: 998.000,.Kč
Tel.: 604 992 205
Šakvice – byt 3+1 s balkónem v osobním vlastnictví po
celkové rekonstrukci. CP: 76 m2
Cena: 1.250:000,-Kč
Tel.: 604 992 205
Starovičky – patrový RD 5+1 se dvorem a zahradou,napojen
na veškeré IS. ZP: 141 m2, CP: 676 m2
Cena: 1.000.000,-Kč PO SLEVĚ!!!
Tel: 604 992 205
Dalších cca 300 nemovitostí naleznete na
www.reality-proradost.cz

VYKUPUJEME NEMOVITOSTI ZA HOTOVÉ, ŘEŠÍME ZA VÁS EXEKUCE, DRAŽBY

www.reality-proradost.cz
•ODHADY NEMOVITOSTÍ
•STAVBY, POZEMKY,
TRVALÉ POROSTY
•PORADENSTVÍ PŘI
PŘEVODECH NEMOVITOSTÍ
•PODKLADY KATASTRU
NEMOVITOSTÍ, SMLOUVY
provádí znalec
Ing. Jaroslav Benda, Ph.D.
Velké Pavlovice, Tábor 24
Tel./fax: 519 428 368
Mobil 777 00 44 53
E-mail: znalec@jarabenda.cz
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I Z OL ACE FÓLI Í
ROVNÝCH STŘECH,
BALKÓNŮ, GARÁŽÍ
VAŘENÍ BAZÉNOVÉ
A JEZÍRKOVÉ FÓLIE

Tel.: 724 940 080
František Janoušek
IZOLATÉRSTVÍ
Masarykova 35,
696 11 Mutěnice

