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SLOVO STAROSTY
omlazení břečťanů u hřbitovní zdi a tují
u hlavního kříže, vyvolal u některých občanů rozporuplné reakce a snad až
příliš neobjektivní kritiky. Město věnuje péči o zeleň mimořádnou pozornost
a má k tomu dostatek zkušených a zodpovědných pracovníků. Omlazování zeleně
je docela běžnou praxí. I když krátkodobě budou obnaženy nevzhledné stěny
a vyčištěn nepořádek za hroby, je to
jen ku prospěchu celkového vzhledu
hřbitova.

V lokalitě Padělky byla zahájena stavba bytů pro seniory. Kdy budou byty
dostavěny a jakým způsobem lze získat
informace o možnosti pronájmu?

Od vydání minulého zpravodaje uplynuly dva měsíce. V tomto období se
ve městě uskutečnilo několik významných akcí. Jak byste toto období zhodnotil?
Dva uplynulé měsíce byly velmi pestré
po stránce rozmanitosti akcí, zároveň
pracovně velmi náročné pro vedení města a všechny jeho pracovníky. Probíhaly
dokončovací práce při rozsáhlé přestavbě zámečku, při výstavbě sklepů, zároveň se uskutečnilo několik kulturních
a společenských akcí. Návštěva slavnosti Velkopavlovického vinobraní, spojená
s otevřením Ekocentra Trkmanka a Vinných sklepů Františka Lotrinského, byla
příležitostí pro občany seznámit ses nově
realizovanými projekty. Naši občané
možnosti prohlídek v hojném počtu využili a to myslím svědčí o jejich zájmu
o dění v našem městě.
Pracovníci Služeb města v poslední
době pracovali na hřbitově. O jaký rozsah prací se jedná?
Úpravě hřbitova jsme v letošním roce věnovali poměrně velkou pozornost. Nové
kolumbárium, rekonstrukce podstatné části hlavních chodníků a radikální
řez úpravy zeleně. Právě ořez zeleně,

Stavba bytů pro seniory byla zahájena
v červenci letošního roku, dokončena by
měla být do konce srpna roku 2013. Celkem se jedná o investici ve výší 8.700 tis.
Kč, z toho v letošním roce bude prostavěno 5,0 mil. Kč, dokončena bude hrubá
stavba. Jedná se o první etapu – celkem
devět bytů. Pozemky jsou dále připraveny pro výstavbu dalších devíti bytů
a částečného zázemí pro služby starším
občanům. O přidělování bytů rozhodne rada města v průběhu jarních měsíců. Evidováno je již několik zájemců.
Bližší podmínky pro přidělení bytů mohou zájemci získat na městském úřadě
a na www.velke-pavlovice.cz

Nevzhledným objektem města je v současné době sokolovna. Počítá se s její
opravou? Kdy bude upraveno taneční
sólo za sokolovnou?
Budova sokolovny pochází z 30. let
20. století, její stavba byla zahájena
v roce 1926, stav tedy odpovídá jejímu
stáří i způsobu, jakým byla v té době
stavěna. Dlouhodobě neutěšený pohled
na náš jediný kulturní sál se snad již
v blízké době změní. Město získalo pro její
zateplení a rekonstrukci dotaci z Operačního programu ŽP. Oprava by měla proběhnout v roce 2013. V návaznosti pak
bude opraven i areál v jejím okolí.

Jakým způsobem budou fungovat Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s.?
Provoz ve Vinných sklepech bude zahájen v prosinci. Vlastníkem i provozovatelem objektu je akciová společnost, jíž
je Město Velké Pavlovice členem. Sklepy
byly vybudovány především pro společnou prezentaci velkopavlovického vinařství. Jedná se o reprezentativní prostory,
které městu dosud chyběly. Nabízí také
jedinečnou příležitost pro využití prostor
našimi občany, jejich rodinnými příslušníky a známými. Zájemci o vinné boxy
se mohou informovat na MěÚ.
Jak byste zhodnotil rozjíždějící se činnost v Ekocentru Trkmanka?
První týdny provozu je nutné stále ještě
považovat za seznamování se s možnostmi, které ekocentrum nabízí a hledání
svého místa na mapě environmentálních
center. Již průběh prvních akcí ukázal,
že je možné zde pořádat akce i pro 150
osob. S objektem jsou seznamovány školy, připravují se programové náplně. Jak
bude objekt využíván a jak bude ﬁnančně soběstačný, ukáže jeho budoucnost.
Již nyní však přesvědčuje, že se jedná
o nabídku zajímavých prostor s multifunkčním využitím.
Kandidoval jste do Senátu ČR.
Jak hodnotíte Váš volební výsledek?
Získal jsem jednoznačnou podporu ODS
a svou kandidaturu jsem přijal. I když
jsem ve volbách neuspěl, považuji tuto
zkušenost za velmi positivní, prospěšnou. Předpokládal jsem, že ve volbách
jsou mé šance mizivé, výsledek mne tedy
nepřekvapil. Vážím si toho, že ve Velkých
Pavlovicích lidé k volbám přišli a podpořili mne, stejně tak si vážím podpory
v okolních obcích. Byla to příležitost
získat pro naše město a náš region svého zástupce v parlamentu. Na takovou
šanci se možná bude čekat mnoho dalších let. Překvapilo mne, jak moc pravice
prohrála, pro mne jsou již volby minulostí a taky určitým ponaučením.
Ing. Pavel Procházka
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Z RADNICE
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem pětkrát
a mimo jiné se zabývala následující problematikou:
– vzala na vědomí věstníky vlády, výroční zprávu Gymnázia Velké Pavlovice
za 2011-2012, informace o činnosti
MěÚ, o činnosti služeb města a o průběhu investičních akcí, projednala
informace o dotačních akcích a průběh jejich realizace - rybník u cihelny,
byty pro seniory
Rada města schválila:
– uzavření nájemní smlouvy od 1. 8. 2012
do 31.10.2012 na byt ul. Tovární 8
a poskytnutí času pro vyřízení hypotéky na koupi bytu, prodloužení prominutí neplacení nájemného do 30. 9.
2012 v bytě Hlavní 89 z důvodu rekonstrukce bytu, k 30.9.2012 ukončení
nájmu bytu Trávníky 8
– uhrazení dopravy do Mikulova a zpět
při reprezentaci města v soutěži „O rekordní účast v tanci Moravské besedy“
– uzavření smlouvy o dílo na provedení
graﬁckých návrhů dokumentů a panelů Mgr. Hanou Havlíčkovou a na jejich dodávku ﬁrmou KAVYL, spol.
s r.o., dle výběrového řízení naučné
stezky Velké Pavlovice: „10 zastavení
v kraji vína a meruněk“
– demontáž retardéru v ulici Nádražní
– uzavření smlouvy na stavební dozor
pro stavbu penzionu pro seniory
– program při otevření Ekocentra
Trkmanka a vinobraní 31. 8.- 1. 9. 2012
– plán inventur na rok 2012
– smlouvu se spol. STRABAG a.s.
na opravy místních komunikací v ulici
Tábor, V Údolí a Bezručova
– smlouvy o zřízení věcného břemene
pro telekomunikační podzemní vedení
v ulici Nová, Kpt. Jaroše a Zahradní,
pro přeložku NN u Zámečku a pro plynárenské zařízení v ul. Hodonínská
ke 4 rodinným domkům
– nařízení Města Velké Pavlovice
č. 3/2012, kterým se vydává Tržní řád
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– povolení vyššího počtu žáků ve třídě
II.A, ve třídě je 32 žáků
– příspěvkové organizaci Ekocentrum
Trkmanka, Nádražní 1, vedení účetnictví příspěvkové organizace ve zjednodušeném rozsahu a plat vedoucí
– umístění 8 rodinných domů (4 dvojdomků) na Padělkách, dle nové zastavovací studie
– k 31. 10. 2012 dohodou ukončení
nájmu bytu Tovární 8, přidělení
bytu 2+1 Trávníky 8 a uzavření nájemní smlouvy na byt Tovární 8 na tři měsíce do 31.12.2012 včetně splátkového
kalendáře za neplacení nájemného
– výstavbu opěrné zídky výšky 1,25m
(v nejnižším bodě), za účelem dorovnání terénu pod RD v ulici Kopečky, opěrná zeď bude dle regulačního
plánu na hranici pozemku zkosena,
aby nebránila výhledu do křižovatky
– prodloužení smlouvy se spol. Vodafone na mobilní telefony
– rozpočtové opatření č.8/2012, na základě zmocnění ZMě - dotace z úřadu
práce na VPP a dotace na volby
– smlouvu mezi městem a Správou
a údržbou silnic Jm kraje o právu provést stavbu „II/421 Velké Pavlovice –
průtah“
– spolupořadatelství města při pořádání
4. ročníku turnaje v malé kopané
středních škol „O pohár starosty města“ a spolupořadatelství při kulturní
a společenské události „Vzpomínkový
večer se Starohorkou“ – u příležitosti
40. výročí založení dechové hudby Starohorka, který se bude konat 12.12. 2012
– ﬁnanční příspěvek ZO ČZS ve výši
5.000,- Kč na uhrazení cimbálové muziky a ozvučení sálu při Svěcení vína
ročníku 2012 dne 25. 11. 2012
– úpravu retardéru na Zelnicích a v ulici
Dlouhá – čočky tvořící retardér jsou
ponechány jen uprostřed komunikace
– změnu organizační struktury města

–

–

–

–

–

–

–

a jeho organizací – začlenění rozhledny do organizační složky ke knihovně
a TIC, jmenování nové vedoucí celé
organizační složky paní Karolíny Bártové od 1. 10. 2012
zápis likvidační komise – fyzická inventura hmotného majetku ve vlastnictví města navrženého na vyřazení
dobu živostnosti jednotlivých objektů pro směněnou budovu č. pop. 511,
Nádražní 3, dle znaleckého posudku
č. 3053/2012 ze dne 4. 3. 2012
pronájem pozemku KN parc.č. 3999
o výměře 1030m2, kultura orná v trati
Sůdný, za účelem zemědělského využití a pronájem pozemku KN parc.č.
4641/97 o výměře 500m2, kultura
orná v trati Padělky, za účelem zemědělského využití
odkoupení pozemků komunikací Nová
a pod chodníkem, které jsou v majetku
fyzické osoby (výkup pozemků pod
komunikacemi byl odsouhlasen ZMě
X/2008, dne 12.6.2008)
umístění dětského hřiště (hracího prvku) na pozemku KN ve vlastnictví
města, parc.č. 1878, k.ú. V. Pavlovice,
před sklepy p. Valy a Hádlíka
ﬁnanční příspěvek pro SPCCH ve výši
50% nákladů na dopravu do Senice
a zpět
umístění mlékomatu na pozemku
města na autobusovém nádraží, poblíž
stánku se zeleninou

Zastupitelstvo města na svém X. zasedání, které se konalo 14. srpna 2012,
projednalo:
– vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
města a o průběhu investičních akcí
Zastupitelstvo města dále na základě
svého jednání a po diskusi schválilo:
– uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce – zabezpečení akce
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schopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II ve výši 100.000,- Kč
změnu příspěvku DSO Modré Hory
na 138.100,- Kč
rozpočtové opatření č. 6/2012 provedené radou města dne 12.7.2012, celkové příjmy zvýšení o 70 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 70 tis. Kč
navýšení peněžitého vkladu města
do akciové společnosti „Vinné sklepy
Františka Lotrinského a.s.“ o 1.300
tis. Kč
rozpočtové opatření 7/2012, celkové
příjmy zvýšení o 6.556 tis. Kč, celkové
výdaje zvýšení o 6.556 tis. Kč, ﬁnancování beze změny
zastavení nemovitosti budovy č.p.
390, Nádražní 7, Velké Pavlovice
na pozemku parc.č 881, k.ú. Velké
Pavlovice a pozemku parc.č. 881, k.ú.
Velké Pavlovice, za účelem zajištění
pohledávek u České spořitelny, a.s.
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o úvěru č. 870/09/LCD ze dne
23. 6. 2009 a poskytnutí zajištění
pohledávek Banky vyplývajících
ze Smlouvy, ve znění tohoto Dodatku,
uzavření Smlouvy o zastavení nemovitosti č. ZN/870/09/LCD a uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o zastavení pohledávky z bankovního účtu č.
ZÚ/870/09/LCD ze dne 23. 6. 2009
a poskytnutí zajištění pohledávek Banky vyplývajících ze smlouvy
uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistného plnění č. ZPP/870/09/LCDa
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vyplňovacím právu směnečném
č. S/870/09/LCD ze dne 23. 6. 2009
a poskytnutí zajištění pohledávek Banky vyplývajících ze Smlouvy, ve znění
tohoto dodatku
odkoupení vodovodního řadu v ulici
Pod Starou Horou za 1.000,- Kč, tlakové stanice k vodovodnímu řadu
ATS za 1.000,- Kč a kanalizační stoky
za 1.000,- Kč
prodej majetku města dle záměrů
o prodeji nemovitostí a výsledku jednání:
prodej pozemku KN parc.č. 4352/7,
o výměře 9m2 v k.ú. Velké Pavlovice,
dle geometrického plánu č. 18058/2011, za účelem dořešení vlastnických vztahů k pozemku pod stavbou
haly za cenu 250,- Kč/m2
prodej pozemku KN parc.č. 4467/5,
o výměře 28m2 v k.ú. Velké Pavlovice,

za účelem dořešení vlastnických vztahů k pozemku pod stavbou garáže
za cenu 250,- Kč/m2
– prodej pozemku KN parc.č. 2019
o výměře 50m2, k.ú. Velké Pavlovice,
za účelem dořešení vlastnických vztahů k pozemku pod stavbou lisovny
za cenu 250,-Kč/m2
– prodej pozemku KN parc.č. 487/3
o výměře 59m2 v k.ú. Velké Pavlovice
dle geometrického plánu č. 186083/2012 ze dne 8.6.2012 a pozemku KN parc.č. 488/4 o výměře 8m2,
k.ú. Velké Pavlovice, za účelem dořešení stavebního místa za cenu 250,-Kč/m2
Některé dotazy a připomínky členů
zastupitelstva města a občanů města,
které byly na zasedání uplatněny:
člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík - v předloženém plánu oprav chodníků nejsou termíny
Ing. Pavel Procházka - chodníky se opravují a budují dle kapacitních a ﬁnančních
možností města, zhruba platí priority
oprav uvedené v příloze shora dolů
člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík – bude
město pokračovat v budování chodníku a
parkoviště na Zelnicích
Ing. Pavel Procházka - po dohodě s vlastníky objektů hradí majitelé sklepů materiál, práci provádí město, pokračovat v pracích se bude dle dohody
člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík – bude
se dle zpracované projektové dokumentace
realizovat parkoviště před budovou Vinium a.s.
Ing. Pavel Procházka - s celkovou úpravou dle PD bude problém, pozemek před
pekárnou p. Pešáka je ve vlastnictví p.
Kubeši, zatím se konalo jednání ve věci
úpravy parkoviště a křižovatky Hlavní,
Hodonínská
člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík navrhl
vybudování WC u hřbitova a na autobusovém nádraží
Ing. Pavel Procházka - vybudování WC
na autobusovém nádraží v jedné z garáží
bylo z důvodu velké částky za pronájem
odloženo, u hřbitova se WC neřešilo,
z důvodu možnosti v kostele, na radnici,
v Restauraci U Vavřince a ve Vinařství u
Zborovských
člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se za ubytovatele Velkých Pavlovic dotázal, proč tito
musí platit poplatek z ubytování a vinaři a
majitelé restaurací ne
Ing. Pavel Procházka - návrh vypracovat

vyhlášku na poplatek za ubytování navrhlo ZMě, k projednání návrhu vyhlášky
a výše poplatku byli ubytovatelé pozváni, zúčastnilo se jich jen několik. Zákon
o poplatcích neumožňuje vybírat poplatky
z restauračních zařízení a od vinařů. Následovala diskuze o ubytování, o poplatku
z ubytování a jeho využití, o nákladech
města spojených s přílivem turistů
člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík upozornil, že investice a výdaje města nad 100 tis.
Kč by měly být schváleny na ZMě
Ing. Pavel Procházka - město hospodaří dle schváleného rozpočtu a ZMě je
průběžně informováno o akcích, které se
plánují, může podávat návrhy na nové investice
člen ZMě města Ing. Martin Bálka konstatoval, že budované investiční akce jsou
pro město přínosem, jde však o formální
záležitost, proto by bylo vhodné projednávat budované akce včas, aby byli členové
ZMě předem informováni
pan Jiří Otřel - jak budou pokračovat
úpravy silnice Na Pajerce, v místě, kde
skončil asfalt
Ing. Pavel Procházka - v současné době
je navezena hlína, bude rozprostřeno kamenivo a cesta srovnána, chybí dodělat
120 m
pan Jiří Otřel - jak město reagovalo na
nabídku na odkoupení plochy před sýpkou
Ing. Pavel Procházka - o nabídce Úřadu
pro zastupování státu víme, cena pozemku je přes 1 mil. Kč, pozemek stát nabízí
tomu, kdo dá více
pan Jiří Otřel - pokud někdo plochu před
sýpkou koupí, mohl by tam vybudovat něco,
co město nechce
Ing. Pavel Procházka - dle ÚPD je plocha určena pro veřejnou zeleň, nikoliv
pro stavbu nebo něco jiného
člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík - proč je
v ekocentru zaměstnána p. Šmídová, proč
není dána možnost mladým
Ing. Pavel Procházka - pracovní místa
v ekocentru jsou hrazena z dotace úřadu
práce, paní Šmídová vypomohla pouze na
dohodu o provedení práce
členka ZMě Ing. Marie Šmídová – nabídla jsem svou pomoc v souvislosti s uvedením Ekocentra do provozu bez toho,
zda jsem či nejsem důchodce
člen ZMě p. Josef Dostoupil - v seznamu
oprav chodníků není uvedena ulice Ořechová, kde jsou po rekonstrukci plynovodu
chodníky ve špatném stavu
Ing. Pavel Procházka - oprava chodníku
na Ořechové bude do seznamu dopsána
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pan Radek Pleskač - vybudovaný retardér v ulici Nádražní způsobuje velkou hlučnost, občané žádají o jeho odstranění
člen ZMě Ing. Jaroslav Benda - přání
umístit retardér v ulici Nádražní vzešlo
z jednání, kterého se účastnili zástupci
města a občané ulice Nádražní ve věci diskotéky, následovala diskuze týkající se retardérů ve městě
Ing. Pavel Procházka – občanům budou
doručeny anketní lístky, aby se k umístění
retardéru vyjádřili
paní Alena Cendelínová - je možné omezit rychlost v ul. Hlavní, dlažební kostky

VOLBY 2012
Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhly v České republice volby do Krajských zastupitelstev třinácti jednotlivých
krajů ČR a I. kolo voleb do jedné třetiny
Senátu Parlamentu České republiky.
Po týdnu, ve dnech 19. a 20. října 2012, se uskutečnilo II. kolo voleb
do Senátu ČR, senátorem se stal za okres
Břeclav stejně jako v minulém čtyřletém
volebním období zástupce České strany
sociálně demokratické Ing. Jan Hajda.

člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík uplatnil
požadavek některých občanů na zkrácení
hlášení a zkrácení hudby před hlášením
nebo použití znělky
Ing. Pavel Procházka - některá hlášení
jsou zpoplatněna, text hlášení je na domluvě s objednatelem, co se týká zkrácení
hudby nebo použití znělky, bereme jako
podnět
Ing. Pavel Procházka pozval členy ZMě
na otevření ul. Pod Starou Horou, na hody,
otevření Ekocentra Trkmanka a slavnost
vinobraní
Jitka Krátká, tajemník MěÚ

způsobují hluk, pan Petr Špaček se k hluku
z komunikace a rušení nočního klidu přidal
s připomínkou omezit provoz restaurací
po 22.00 hodině
Ing. Pavel Procházka - obce mohou v určitých částech katastru omezit vyhláškou
provoz restaurací, je však problematické
zajistit a kontrolovat její dodržování, rada
města připravuje vydání tržního řádu,
který bude omezovat provoz zahrádek restaurací do 22.00 hod.
člen ZMě Luboš Zborovský ocenil pracovní nasazení pracovníků Služeb města,
odvážení zeleného odpadu i v sobotu

okrsek č. 1

okrsek č. 2

Velké Pavlovice
celkem

1 317

1 206

2 523

Hlasovalo celkem

637

599

1 236

Počet platných hlasů

595

542

1 137

48,37

49,67

48,99

Účast na volbách do senátu II. kolo
19.–20. 10. 2012

okrsek č. 1

okrsek č. 2

Velké Pavlovice
celkem

Počet zapsaných voličů na seznamech

1 317

1 209

2 526

Hlasovalo celkem

227

238

465

Počet platných hlasů

223

229

452

17,24

19,69

18,41

Účast na volbách do senátu I. kolo
12.–13. 10. 2012
Počet zapsaných voličů na seznamech

Procento účasti

Procento účasti

Výsledky voleb nabízíme čtenářům
Velkopavlovického zpravodaje prostřednictvím přehledných tabulek a grafů.
Karolína Bártová

poř.

Jak jsme hlasovali
pro jednotlivé kandidáty

1

Ing. Jan Hajda

2

Zdeněk Tesařík

procento z platných hlasů

Velké Pavlovice
celkem

134

165

299

60,09

72,05

66,15

89

64

153

39,91

27,95

33,85

počet získaných hlasů
procento z platných hlasů

okrsek č. 1

okrsek č. 2

Velké Pavlovice
celkem

1 320

1 211

2 531

Hlasovalo celkem

634

599

1 233

Počet platných hlasů

569

522

1 091

48,03

49,46

48,72

Počet zapsaných voličů na seznamech

4

okrsek
č. 2

počet získaných hlasů

Účast na volbách
krajského zastupitelstva JMK
12.–13. 10. 2012

První volební víkend ve velkopavlovické
sokolovně.

okrsek
č. 1

Procento účasti
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Volby do Senátu Parlamentu ČR
Obvod č. 56 – Břeclav
Velké Pavlovice – okrsek 1

Výsledky hlasování
Počty hlasů

% hlasů

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

KSČM

KSČM

KSČM

63

89

10,58

39,91

2 Procházka Pavel Ing.

ODS

ODS

ODS

315

X

52,94

X

3 Uzel Radim MUDr. CSc.

SPOZ

SPOZ

SPOZ

22

X

3,69

X

číslo

příjmení, jméno, tituly

+1 Tesařík Zdeněk

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

4 Zemánek Richard Mgr.

KDU-ČSL

KDU-ČSL

KDU-ČSL

24

X

4,03

X

5 Volařík Miroslav Ing.

KONS

KONS

BEZPP

15

X

2,52

X

6 Mikulecký Luděk Ing. LL.M.

TOP+STAN

TOP 09

BEZPP

20

X

3,36

X

7 Palša Stanislav RNDr., Mgr.

NÁR.SOC.

NÁR.SOC.

NÁR.SOC.

6

X

1,00

X

8 Klimovičová Eva MUDr.

NK

NK

BEZPP

35

X

5,88

X

*9 Hajda Jan Ing.

ČSSD

ČSSD

ČSSD

91

134

15,29

60,08

10 Chlumecký Zbyněk Mgr.

SNK ED

SNK ED

BEZPP

4

X

0,67

X

+) postupující kandidát

*) zvolený kandidát

Velké Pavlovice – okrsek 2

Výsledky hlasování
Počty hlasů

% hlasů

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

KSČM

KSČM

KSČM

66

64

12,17

27,94

2 Procházka Pavel Ing.

ODS

ODS

ODS

253

X

46,67

X

3 Uzel Radim MUDr. CSc.

SPOZ

SPOZ

SPOZ

12

X

2,21

X

4 Zemánek Richard Mgr.

KDU-ČSL

KDU-ČSL

KDU-ČSL

41

X

7,56

X

5 Volařík Miroslav Ing.

KONS

KONS

BEZPP

6

X

1,10

X

6 Mikulecký Luděk Ing. LL.M.

TOP+STAN

TOP 09

BEZPP

13

X

2,39

X

7 Palša Stanislav RNDr., Mgr.

NÁR.SOC.

NÁR.SOC.

NÁR.SOC.

5

X

0,92

X

8 Klimovičová Eva MUDr.

NK

NK

BEZPP

32

X

5,90

X

*9 Hajda Jan Ing.

ČSSD

ČSSD

ČSSD

112

165

20,66

72,05

10 Chlumecký Zbyněk Mgr.

SNK ED

SNK ED

BEZPP

2

X

0,36

X

číslo

příjmení, jméno, tituly

+1 Tesařík Zdeněk

+) postupující kandidát

1. kolo

2. kolo

1. kolo

*) zvolený kandidát

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů

Velké Pavlovice – okrsek 1
Počet platných hlasů 3% a více

Velké Pavlovice – okrsek 2
Počet platných hlasů 3% a více

číslo

2. kolo

Kandidátní listina
název

Platné hlasy
číslo

celkem

v%

Kandidátní listina
název

Platné hlasy

celkem

v%

3 "Sdružení nestraníků"

19

3,33

43 Komunistická str.Čech a Moravy

99

18,96

8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

20

3,51

48 TOP 09 a Starostové pro JMK

23

4,40

111

19,50

60 Česká str.sociálně demokrat.

136

26,05

43 Komunistická str.Čech a Moravy
48 TOP 09 a Starostové pro JMK

25

4,39

70 Občanská demokratická strana

84

16,09

60 Česká str.sociálně demokrat.

137

24,07

84 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

87

16,66

70 Občanská demokratická strana

113

19,85

84 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

70

12,30

93 Česká pirátská strana

25

4,39
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TELEGRAFICKY...
Výstavba Domova
pro seniory se rozbíhá
(9. 8. 2012)
Na připraveném pozemku mezi ulicemi
Růžová a Bří. Mrštíků byla zahájena začátkem měsíce srpna 2012 I. etapa výstavby
Domova pro seniory, v rámci které bude
vybudováno 9 malometrážních domků.
Soutěž o dodavatele vyhrála ﬁrma SKR
stav s.r.o. z Brna. Tato etapa areálu by měla
být hotova do 30. září 2013.

Nové komunikace
v ulicích V Údolí,
Tábor a Bezručova
(14. 8. 2012)
Po ukončení generálních oprav středotlakového a nízkotlakového potrubí zemního plynu byly novým živičným povrchem
vyspraveny úseky vozovek na ulicích Bezručova, Tábor a V Údolí. Opravena byla
i místa, kde byly silnice porušeny při
opravách havárií vodovodního potrubí
a kanalizace.

lutním rekordmanem. Webové stránky
s adresou www.velke-pavlovice.cz byly otevřeny našimi věrnými příznivci i náhodnými návštěvníky celkem 29.004krát.
Tímto byl pokořen rekord z loňského
října, který čítal 26.473 přístupů. Rekordním dnem roku 2012 a zároveň také
měsíce srpna je pátek 31.8.2012 s 1.582
přístupy!

Domov pro seniory
roste před očima
(7. 9. 2012)
Pouhý měsíc od zahájení stavby Domova pro seniory na ulici Bří. Mrštíků byly
na první pohled zjevné známky intenzivní práce. Kompletně byly hotovy základy
všech devíti malometrážních domků, rozvody vody a odpadů. Dále začali stavaři
betonovat základové desky jednotlivých
objektů.

Základy prvních devíti malometrážních
bytů pro seniory.

Po ulici V Údolí už na hody
po novém chodníku
(14. 8. 2012)
Pracovníci stavební skupiny Služeb města Velké Pavlovice dostáli svého slibu
a dokončili ještě před hody generální
opravu chodníku v ulici V Údolí. Pracovali zde často v přesčasech a navíc i v mimořádné sobotní směně, kterou využili
pro ﬁnální pokládku betonové dlažby.

Příprava vozovky na ulici Bezručova
na pokládku nového povrchu.

ELEKTRO HAVELKA
– nová prodejna ve městě
(24. 8. 2010)
Na ulici Brněnská ve Velkých Pavlovicích
byla otevřena nová prodejna ELEKTRO
HAVELKA, se specializací – maloobchod,
velkoobchod silnoproudého i slaboproudého zařízení, prodej i montáž. Kontaktní
údaje: Brněnská 9, Velké Pavlovice, tel: 604
545 357, 604 957 016, e-mail: info@havelka.eu, web: http://www.havelka.eu/.

V srpnu padl absolutní
rekord návštěvnosti
webu města
(3. 9. 2012)
Pokládání dlažby chodníku v ulici
V Údolí.
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Měsíc srpen 2012 se stal v historii webových stránek města Velké Pavlovice abso-

Domky pro seniory se již rýsují, základy
byly už začátkem září hotovy.

ŘEZNICTVÍ U FRANCŮ
– další novinka
mezi prodejnami
(11. 9. 2012)
Dne 11. září 2012 byla ve Velkých Pavlovicích slavnostně otevřena nová prodejna –
Řeznictví u Franců, kterou můžete navštívit na Berzručově ulici od pondělí do pátku
v době od 7.00 do 16.30 hod. a v sobotu
od 7.00 do 10.00 hod., tel.: 519 428 378
a 605 591 738.

Velkopavlovický zpravodaj
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Ulicí Bratří Mrštíků
po novém chodníku
(12. 9. 2012)
Ve výstavbové zóně Padělky, v prodloužené části ulice Bratří Mrštíků, pracovali
v polovině září pracovníci stavební skupiny
Služeb města Velké Pavlovice v budování
chodníků kolem nových rodinných domů.
T.č. zde byly osazeny obrubníky a navážela
se podkladová vrstva kufru. Chodník bude
zhotoven, tak jako na většině případech,
z oblíbené a komfortní zámkové dlažby.

valo pracovníkům stavební skupiny Služeb
města Velké Pavlovice práce v terénu. Právě
tohoto období využili k ﬁnálním úpravám pietního místa – kolumbária, které se nachází
v proluce mezi kostelem Nanebevzetí Panny
Marie a hřbitovem. Dokončena byla dlažba,
vysazena zeleň, trávníky, nainstalovány truhlíky na květiny a lavičky k posezení.

Seniorské domky rostou přímo
před očima.

Domov pro seniory
získává reálnou
podobu
(2. 10. 2012)

Budování chodníku na ulici
Bří Mrštíků v lokalitě Padělky.

Velkobílovští poslali
veřejné poděkování
velkopavlovické
mládežnické dechovce
(15. 9. 2012)
V neděli dne 16. září 2012 vystoupila
v sousedních Velkých Bílovicích dechová
kapela ZUŠ Velké Pavlovice pod vedením
MgA. Zbyňka Bílka, která doprovodila
slavnostní průvod sokolů župy Slovácké
na velkobílovické cvičiště Křástelka. Tělocvičná jednota Sokol V. Bílovice poslala
za toto důstojné hudební vystoupení velkopavlovické mládežnické dechovce písemné poděkování s žádostí o jeho umístění
na webové stránky města. Jsme rádi, že
se naše dechovka u sousedů tolik zalíbila
a proto toto pěkné poděkování zveřejňujeme i ve zpravodaji!

Kolumbárium se dočkalo
důstojné ﬁnální úpravy
(20. 9. 2012)

Kolumbárium – pietní místo
pro uložení uren, je dokončeno.

Na staveništi Domova pro seniory na ulici
Bří. Mrštíků zedníci během dvou měsíců
vystavěli obvodové zdi všech objektů a kolemjdoucí si tak již mohli udělat představu,
jak budou senioři bydlet a jak novostavba
zapadá do okolí.

Práce na chodníku
na hřbitově pokračují
(27. 9. 2012)

Pekař Pešák
opět uspěl
(12. 10. 2012)

Pracovníci stavební skupiny Služeb města Velké Pavlovice se koncem září pustili
do rekonstrukce třetí a zároveň i poslední
části nového chodníku na hřbitově, která
spojí dosud vybudované úseky. Po likvidaci
staré dlažby, vybudování kufru s obrubníky
začali s pokládkou betonové dlažby. Plocha
mezi novým chodníkem a hroby je vysypána kačírkem.

Velkopavlovický pekař Jaroslav Pešák, jenž
se loni stal mimo jiné Fachmanem roku
v břeclavském regionu, získal další ocenění. Pan Pešák obsadil druhé místo v krajském kole soutěže Živnostník roku 2012.
Muž z Velkých Pavlovic sklízí úspěchy každým rokem, o postup do ﬁnále ale nyní
bohužel přišel. K významnému ocenění
panu Pešákovi i celému pekařství srdečně
blahopřejeme!

Karolína Bártová,
Věra Procingerová,
Ing. Zdeněk Karber

Nové chodníky na hřbitově.

Slunečné počasí letošního září zpříjemňo-
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Stromy adoptované rodinami
jsou JEDINEČNÉ
V prostorách zastupitelského sálu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Brno předala v úterý 25. září 2012 ředitelka úřadu JUDr. Věra Vojáčková ceny
nejlepším v rámci soutěže ekologických
projektů obecních úřadů a institucí
v Jihomoravském kraji.
V letošním ročníku soutěže, která
nesla název „Environmentální chlouba
našeho regionu aneb čím jsme jedineční?“, byl z celkem 26 zúčastněných úřadů
vyhodnocen jako nejlepší projekt „Rodina adoptuje svůj strom“ městského úřadu
Velké Pavlovice.
Čestné uznání za 1. místo v soutěži
převzala Jitka Krátká, tajemnice Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích. Odnesla
si jej spolu s věcnou cenou – originální
dřevěnou soškou ptáčka, která je v rámci
ekologického duchu ošetřena životnímu
prostředí zcela neškodlivými barvami
a navíc je, co by věšáček na klíče, velmi praktická. Pochází z dílny výtvarníka
Michala Pavlovského.

Podstatou záměru velkopavlovického
projektu „Rodina adoptuje svůj strom“
bylo na přání občanů přispět ﬁnančně
na výsadbu stromů a pracovně se podílet
na projektu tím, že každá rodina, jež bude
mít zájem, získá svůj strom, o který se bude
do budoucna starat.
Toť krátká aktuální zpráva, která se objevila v úterý dne 25. září 2012
na webu JMK Brno a nás velkopavlovické velmi potěšila. Především pak strůjce
a organizátory akce. Protože máme zájem na tom, aby se o krásném ocenění
dověděli právě realizátoři a hlavní aktéři vítězného projektu – rodiny, které
neváhaly a stromy adoptovaly, posíláme
tuto skvělou zprávu prostřednictvím
Velkopavlovického zpravodaje dál.
Velmi vám všem rodinám, které
adoptovaly svůj strom, děkujeme a těšíme se na další díly naší společné „stromové“ ságy!
Karolína Bártová

Nabídka nástěnných kalendářů
na rok 2013
Turistické informační centrum
Velké Pavlovice (Hlavní 9) nabízí
ke koupi dva nástěnné měsíční kalendáře na rok 2013.
První z nich nese název ODCHÁZEJÍCÍ KRÁSA – kalendář zachycující mizící svět... Jedná se o dvanáct nádherných
fotograﬁí žen, nebo chcete-li babiček
a tetiček, pocházejících z Moravské Nové
Vsi, které se až do dnešních dnů oblékají dle starých tradic do selského oděvu.
U vzniku kalendáře stála Jihomoravská
komunitní nadace, nádherná fota jsou dílem studentky Markéty Uhlířové...
Kalendář na rok 2013
ODCHÁZEJÍCÍ KRÁSA
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180,– Kč

Druhým z nich je kalendář
s názvem
PEROKRESBY
LEDNICKO-VALTICKÉHO
AREÁLU 2013.
Jedná se o měsíční kalendář
s dvanácti krásnými perokresbami věhlasných zámků
a stavebních solitérů krajiny
Lednicko-valtického areálu autora Miloslava Čecha, které jsou
doplněny mnoha barevnými fotograﬁemi.
Kalendář na rok 2013
PEROKRESBY LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL 98,– Kč
Karolína Bártová

Jitka Krátká, tajemník MěÚ Velké
Pavlovice přebírá cenu za 1. místo
v soutěži s ekologickou tématikou.
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Disco club na samotě u Velkých Pavlovic
Pravděpodobně se s tímto článkem pouštím na tenký led, ale nedá mi to a podělím se s Vámi o tom, jak to vlastně na ul. Nádražní o víkendech leží a běží.
Disco klub Millenium je otevřen tři víkendy (v době psaní článku). Do této doby
nebyly zaznamenány větší problémy (co
není, může být), kromě posprejované fasády na zámečku, kde nějaký „šikula“ ztvárnil u vchodových dveří tři smajlíky.
Zda souvisí smajlíci přímo či nepřímo
s diskotékou na druhém konci ulice, se zaobírají teoretické úvahy nejen policistů, kteří
věc prošetřují, ale především místních občanů. Bohužel se barva neocitla „pouze“
na fasádě zámečku, ale také na jednom
z vozidel a ještě i na rampě ve skateparku.
Protože je jakékoliv poškození cizí věci
postříkáním, pomalováním či popsáním
barvou nebo jinou látkou klasiﬁkováno jako
trestný čin, může autor vtípku přijít o čistý
trestní rejstřík i kvůli velmi malé škodě.
Teď už ale od barviček zpět k diskotéce. Když se jednalo o spuštění provozu disco clubu Millenium na ul. Nádražní,

největší obavy byly z chování dětí (mládeže) na této ulici při chůzi na diskotéku a pak
hlavně z diskotéky.
První problémy se vyskytly hned první
den zahájení provozu, ale to lze přičíst velmi vysoké návštěvnosti klubu a také prvotnímu tzv. „vychytávání much“. Po čtrnácti
dnech provozu již postačuje k parkování
vozidel parkoviště v areálu klubu a u vlakového nádraží parkuje pouze jedno vozidlo
a jeden moped.
Po chodníku nebrouzdají davy lidí. Lze
jich spočítat za celou noční službu
(19.00 hod.- 4.30 hod.) na prstech
pěti rukou :-) . Samozřejmě stále nestojím
na této ulici, ale polovinu doby služby tam
určitě přítomen jsem. Hodinu také společně s hlídkou Policie ČR.
Rušení nočního klidu zaznamenáno
není. Dávám si však i pozor na odhazování odpadků. Byl jsem totiž od p.Pavelkové

Rušení nočního klidu

Ráno jsem kontaktoval policisty
dosluhující noční službu, zda byli k této
věci přivoláni. Bylo mi sděleno, že nikoliv.
Vysvětlím i vám, proč jsem prostě k této věci nepřijel. Do zaměstnání
chodím dle plánu služeb. Ten je schválen
na začátku měsíce starostou města a změny je možné v plánu provádět opět pouze
po souhlasu starosty města. Během měsíce mám tři až čtyři služby odpolední, dvě
až tři služby noční. Zbytek ranní, někdy
od šesti hodin, někdy od půl osmé. Když
se hlídali vinice, během několika „nejkritičtějších“ dní jsem měl pouze jednu
čtyřhodinovou službu odpoledne, jinak
všechny brzy ráno, nebo večer a to vždy
po několika málo hodinách. Po každé
službě je starostovi města zasílán e-mail
(již od roku 2001), kde je popsána práce,
kterou jsem za uplynulou službu vykonal.
V případě, že se naskytne problém
který spadá pouze do kompetence obecní
či městské policie nebo na vyžádání PČR
jdu do zaměstnání i mimo plán služeb. Je
však logické, že si nejprve musím zařídit
vše doma tak, abych mohl domov opustit
(hlídání dětí atd.).
Zrovna „rušení nočního klidu“ však
může řešit i policie ČR, která zajišťu-

Za noční klid se považuje doba
od 22 hodin do 6 hodin. Tato doba ovšem není žádným právním předpisem
stanovena.
V případě, že dochází k rušení nočního
klidu takovým způsobem, že to není možné řešit následující den (pravidelné rušení
z nějaké výrobny zboží, pravidelné rušení
při hraní na bicí sestavu, či rušení nočního
klidu zpíváním lidových písní z pergol před
sklepy) je nejrozumnější přivolat si hlídku Policie ČR. Sborový zpěv lidové písně
ve dvou hlasech nemusí připadat lahodný
sousedovi, přestože samotným zpěvákům
připadne, že by soused měl ještě za vystoupení platit.
Dne 30. září v 0.28 hod. mně kontaktoval telefonicky pán s tím, že je u jeho
domu na jeho pozemku rušen noční klid.
Sdělil jsem mu, že nejsem v zaměstnání
a doporučil jsem mu přivolat hlídku
Policie ČR (v době mimo zaměstnání jsem
učinil nezbytná opatření, jak mi ukládá zákon). Vzhledem k jeho tónu hlasu
a komentování dalších věcí jsem uznal za
vhodné mobilní telefon „típnout“.

upozorněn na několik prázdných lahví
od vína, které ležely na mezi.
Plechovka odhozená u areálu stavební
ﬁrmy, stojí jejího majitele 100,- Kč. Přestupce souhlasí s blokovou pokutou, platí
a odchází.
Po jedné hodině večerní, se návštěvníci
klubu shrocují u vstupu do areálu a vyčkávají na příjezdy taxíků. Na ul. Nádražní je
relativně klid, nikdo tu neběží, nikde nikdo
neleží. Jestli to nebude tím, že je 10 °C.
A závěrem? S venkovní diskotékou
v areálu TJ Slavoj se nedá provoz Millenia
srovnat. Pohyb osob mimo diskotéku je
mnohem menší.
Uvidíme jak dlouho to vydrží, uvidíme
jak bude vše probíhat až se zase za pár měsíců oteplí, až se provoz klubu zaběhne.
Doufám, že si šéfové Velkopavlovického zpravodaje pospíší s vydáním, protože
tento stav nemusí trvat dlouho :-) .
Petr Hasil
strážník Městské policie
Velké Pavlovice

je stálou službu. Nikdo je tedy nebudí,
a teoreticky by měli být na místě dříve než
já, protože z domu musím zajet (pokud
nemám zrovna auto tak zajít) na služebnu, zde se dovybavit „nářadím“ a teprve
potom dojít nebo dojet na místo. No a protože jsem sám, měl bych správně přivolat
hlídku PČR a počkat na jejich příjezd,
protože proti desetičlenné partě, většinou
přiopilých lidí toho jeden moc nezmůže.
V době nočních služeb řeším rušení
nočního klidu, ale v případě, že je skupina větší a nereaguje na výzvy, také musím
přivolat na pomoc opět hlídku PČR. Nesmím totiž zahájit zákrok nebo úkon, který nejsem schopen úspěšně dokončit – toť
opět litera zákona.
Takže, pokud nastane rušení nočního
klidu a jste rozhodnutí kontaktovat policii, kontaktujte Policii ČR. V případě, že
jsem zrovna v zaměstnání, policisté to ví
a kontaktují mne a pokud se nepodaří situaci uklidnit mně přivolám si i je.

Petr Hasil,
strážník Městské policie
Velké Pavlovice
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PUBLICISTIKA
Vinařská ulička Pod Starou Horou otevřena, sklepy už tančí
Přesně v polovině druhého prázdninového měsíce letošního léta, dne
15. srpna 2012, byla ve Velkých Pavlovicích slavnostně otevřena nová
sklepní ulička nesoucí oﬁciální název
Pod Starou Horou.
Tvoří ji patnáctka zcela netradičních
vinných sklípků odvážného moderního
pojetí hýřící pestrými barvami. Na úplně
první pohled však tyto objekty zaujmou
svými, všem pravidlům architektury se vymykajícími, tvary. Vypadá to, jako by byly
sklípky v pohybu. Někteří o nich říkají, že
tančí, jiným připadne, jako kdyby vínka přebraly a tak je pojmenovaly „opilé sklepy“.
Tak či onak, ulice je to skutečně hodně kontroverzní. Jedni jsou nadšeni, druzí na ně pohlíží skepticky. Až čas ukáže,
která strana mince převládne. Již nyní
však musíme konstatovat, že patřičnou
pozornost veřejnosti určitě přitáhly. Jen
málokterý návštěvník místního Turistického informačního centra se opomene
na tuto zcela novou zajímavost a dominantu města zeptat a v převládající většině
se vrací s pobaveným úsměvem a pozitivním hodnocením neotřelého pojetí jihomoravské klasiky.
Samotné otevření vinařské uličky
Pod Starou Horou se stalo příjemnou společenskou a zároveň i kulturní událostí.

V rámci doprovodného
hudebně laděného programu vystoupili místní
mužácký Presúzní sbor,
cimbálová muzika Lália
a country kapela Colorado. K tomu všemu bylo
připraveno vynikající občerstvení, nechybělo víno
ani opékané selátko.
Přímými účastníky
významného aktu přestřižení pásky byli jednatelé
developerské společnosSlavnostní otevření vinařské uličky Pod Starou
ti s ručením omezeným
Horou šlo ruku v ruce s bohatým kulturním prograMons Antiquus pánové
mem a vynikajícím vínem.
JUDr. Čestmír Sajda, Libor Štros a starosta Ing.
Pavel Procházka. ZúčastPatnáctka domků Pod Starou Honili se jej také zástupci dodavatelské stavební rou patří soukromým majitelům pocháﬁrmy F & K & B, a.s. Břeclav.
zejícím ze všech koutů České republiky.
Premiéra tančících sklepů nemohla Pořídili si je většinou za účelem rekreace
uniknout široké veřejnosti, která se jí v hoj- a dovolenkových pobytů v našem krásném
ném počtu zúčastnila. Nutno podotknout, městečku ležícím v samotném srdci věže neušla pozornosti ani zvědavým noviná- hlasného vinorodého kraje jižní Moravy.
řům a všetečným televizním kamerám. Už Jsou mezi nimi i znalci a milovníci vína,
toho večera bylo možno shlédnout na pro- kteří se zajisté brzy stanou pravidelnými
gramu ČT1 veřejnoprávní České televize zákazníky místních vinařů. Popřejme tedy
reportáž v pořadu Události v regionech. všem, ať je náš kraj ve všem dobrém osloví
Na druhý den jen málokterý regionální a naše víno jim chutná!
i celostátní deník tuto událost alespoň neKarolína Bártová
zmínil.

Ekocentrum Trkmanka informuje
Jak již všichni víte, poslední srpnový
den jsme slavnostně otevřeli Ekocentrum
Trkmanka, které vzniklo rekonstrukcí historické budovy barokního zámečku u nás
ve Velkých Pavlovicích.
Hlavní náplní naší práce je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pro
všechny generace. Pracujeme na projektech pro děti, studenty, odbornou i laickou veřejnost. Nabídku našich programů
a akcí můžete průběžně sledovat na webových stránkách www.ekocentrum-trkmanka.com a v kalendáři akcí či aktualitách na
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stránkách Města Velké Pavlovice www.velke-pavlovice.cz.
V měsících září a říjnu tohoto roku
jsme pořádali odborné semináře na vinařské téma Apelace v České republice
a zahraničí, na téma, se kterým se všichni setkáváme každý den, a to Odpadové
hospodářství. Také náš objekt navštívilo
mnoho občanů jak z Velkých Pavlovice, tak
i nejbližšího okolí, a se zájmem se prohlédli
naše impozantní prostory.
Ve výstavních sálech ekocentra již bylo
možné zhlédnout několik výstav, např.

výstavu fotograﬁí pana Milána Pecky, leteckých fotograﬁí paní Jany Nádeníčkové,
výtvarných prací pana Přemka Horáčka,
a v těchto dnech končí výstavú fotograﬁí
pana Sedláčka z Vrbice.
Těší nás, že jsme navázali velmi dobrou spolupráci s TIC a Střediskem volného
času při naší ZŠ. Prvním naším společným
počinem bylo letošní Dýňobraní a avizované rozsvícení Ekocentra Trkmanka se
opravdu zdařilo.
Doposud byla naše činnost zaměřena převážně na dospělé návštěvníky, ale
v těchto dnech již probíhají ekologické
výukové programy pro děti. Máme pro
ně připraveno mnoho zajímavých témat.

Velkopavlovický zpravodaj
5/2012
Snažíme se o to, aby se děti u nás mohly
seznamovat s okolním světem všemi smysly. Začínáme programy „Jak voní les“
a „O veverce“ . Tyto programy tématicky navazují na Den stromů, který se slaví
20. října.
Těšíme se na setkání s vámi při některé
aktivitě pořádané v našem Ekocentru.

Za tým Ekocentra Trkmanka
Bc. Zita Dvořáková

Jedni z prvních malých a spokojených návštěvníků Ekocentra Trkmanka.

APELACE 2012 – první odborná vinařská konference
v EKOCENTRU TRKMANKA

Ve čtvrtek, dne 6. září 2012, se v prostorách Ekocentra Trkmanka sešli vinaři a odborníci v oboru vinařství na odborné vinařské konferenci s mezinárodní
účastí Apelace 2012. V novodobé historii objektu zrekonstruovaného zámečku
a zároveň také od začátku se píšících dějinách Ekocentra Trkmanka to byla zcela
premiérová akce určená odborné veřejnosti.

Prezentace účastníků Apelace 2012
ve vstupní hale Ekocentra Trkmanka.

nictví a vinařství pohledem historie a etnograﬁe a Petr Jiskra o zeměpisném označení
a značkách kvality. Ulrike Hager seznámil
přítomné s apelačním systémem v Rakousku a ve vinařské oblasti Weinviertel a Julien
Pilot s budováním apelací ve Francii.
Na závěr konference se konala degustace vín originální certiﬁkace z Rakouska
a Moravy.
„Značka VOC jako označení původu
a kvality je vlastně návratem k tradiční nomenklatuře a klasiﬁkaci moravských vín. Z
hlediska historického vývoje jde ve skutečnosti o návrat k normálu.
Klasiﬁkace vína na základě geograﬁckého původu má k dispozici jistě mnoho
údajů exaktní povahy (o klimatu, půdě, révě,
způsobu jejího pěstování a zpracování), nicméně jediným spolehlivým průvodcem se
ukazuje blízká či vzdálenější minulost vinohradu a vína, chcete-li zkušenost generací.
A zkuste minulost měřit či vážit! Lze ji jen
vyprávět! A tak možná ani nezáleží tolik

Odborná přednáška v sále Ekocentra
Trkmanka vybavené moderní audiovizuální technikou.

Téma terroir a apelací je v poslední
době velmi aktuální. V České republice
dosud vznikla čtyři VOC – regiony Vína
Originální Certiﬁkace. Bylo tak učiněno
po vzoru francouzského AOC (Champagne, Bordeaux, atd.) nebo španělského
DOC (Rioja, Jerez, atd.). Snahou je vytvořit a charakterizovat jedinečné regiony
(lokality), které vytváří originální vína.
Jedinečných lokalit je jistě velké množství,
ale je nutné najít způsob, jak tato terroir
systematicky a na odborné úrovni charakterizovat a klasiﬁkovat.
Konferenci zahájil JUDr. Tibor Nyitray, přednášející Ing. Jan Stávek, Ph.D.,Bc.
František Koudela, Ing. Petr Marcinčák,
Doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc. představili jednotlivá VOC České republiky a jejich
speciﬁkaci. Mgr. Martin Markel, Ph.D.
představil VOC jako návrat k tradiční obchodní nomenklatuře a klasiﬁkaci moravských vín, Mgr. Miroslav Havlík přednášel
o fenoménu terroir v moravském vinohrad-

na množství vápníku v půdě či na tom, kolik
energie dodá révě slunce, jako spíše na kompozici příběhu o vinohradě, z něhož jsme se
napili chutného vína, tedy přirozeně takového, jež muselo být technologicky zvládnuto
a naplňuje se v něm výraz daného regionu.“
Mgr. Martin Markel, Ph.D.Co
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Ekocentrum Trkmanka hostilo seminář
JMK o ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Ekocentrum Trkmanka – centrum
pro enviromentální vzdělávání, se sídlem
ve Velkých Pavlovicích, se stalo ve dnech
4. a 5. října 2012 hostitelem a zároveň
spolupořadatelem semináře Jihomoravského kraje ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ určeného pro zástupce samospráv
obcí a obchodních společností.
Náročný program byl zahájen ve čtvrtek, dne 4. října 2012, po deváté hodině ranní
Mgr. Ivo Polákem, náměstkem hejtmana
Jihomoravského kraje, Ing. Bc. Annou Hubáčkovou taktéž z Krajského úřadu JMK,
Danielem Hladilínem, zástupcem ﬁrmy
ASEKOL s. r. o. a Petrem Kondýskem,
zástupcem firmy Elektrowin, a. s.. Ti seznámili všechny přítomné s dvoudenním
maratónem přednášek a exkurzí.
Po celé dva dny se hovořilo a intenzivně diskutovalo o možnostech předkládání
projektů a žádostí o dotace z Operačního
fondu životního prostředí v oblasti odpadového hospodářství, o nakládání s odpady v kraji a jejich následné recyklaci,
o energetickém využívání komunálních
odpadů a také o plánech do budoucna
v této speciﬁcké oblasti. Účastníci semi-

náře se seznámili také s již realizovanými
typovými projekty v oblasti odpadového
hospodářství, které se uskutečnily např.
v Boskovicích, Dolních Bojanovicích
nebo v Rajhradicích.
Příjemným odpoledním bodem čtvrteční části semináře byla exkurze ve středisku enviromentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty Ekocentra Trkmanka, během které účastníky provedli celou budovou nově
zrekonstruovaného barokního zámečku
Bc. Zita Dvořáková, vedoucí Ekocentra
Trkmanka a Ing. Pavel Procházka, starosta města Velké Pavlovice. Během exkurze
podali podrobný výklad o nabídce vzdělávacích projektů ekocentra, které jsou
určeny dětem, žákům a studentům všech
věkových skupin, ale také rodinám s dětmi,
seniorům a současně i odborné či široké
veřejnosti. Programy jsou zaměřeny na poznávání přírody a křehkého ekologického
systému na jižní Moravě.
Poté již následovaly prezentace
a přednášky hostujících ﬁrem – ASEKOL,
Elektrowin, EKO-KOM, a.s. či domácí
společnosti HANTÁLY, a.s. v čele s ředitelkou Ing. Janou Krutákovou. Sbírala se
také tvůrčí inspirace a cenné zkušenosti.

Krásné vzpomínky na FRANCII & ECHENON
Od našeho návratu z Francie uplynulo již několik dnů. Vrátili jsme se
z cest zpátky do svých domovů, opět
ke své práci, v myslích nám však na vždy
zůstávají krásné vzpomínky…
Od podepsání vzájemné smlouvy
o přátelství mezi občany Echenonu a Velkých Pavlovic uplynulo 23. srpna 2012
již 20 let. Je to čas dlouhý nebo krátký?
Na tuto otázku by nám snad odpověděli
mnozí občané Echenonu i Velkých Pavlovic, kteří jsou vzájemných přátelských pobytů účastni od samého začátku. Objevovat místní kulturu, poznávat gastronomii
a zvyky jiných národů, to vše a mnohem
více je vždy součástí těchto návštěv. Přestože se mnozí z nás francouzsky nedomluví, s úžasem byste se podivili, že komunikace mezi námi vůbec nevázla.
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Říjnový seminář o odpadovém hospodářství na Ekocentru Trkmanka.
Své jindy úzkostlivě střežené know-how
poodhalily zaběhnuté ﬁrmy jako SAKO
Brno, a.s. zastoupená Ing. Jiřím Kratochvílem či STKO, spol. s r. o. Mikulov zastoupená Ing. Tomášem Hlavenkou.
Druhý a zároveň i poslední den semináře, pátek 5. října 2012, byl zasvěcen
exkurzi v terénu. Účastníci se odebrali
na prohlídku realizovaných projektů
do nedalekých Ratíškovic, konkrétně
na sběrný dvůr, rekultivovanou skládku,
do kompostárny, dále se seznámili se separací využitelných složek odpadů v obci
či bezproblémově funkčním zpětným odběrem.
Karolína Bártová

která i po našem odjezdu zdobí příjezd
do obce. Jako důkaz rostoucích vztahů byl
vysazen i strom přátelství – catalpa. Velké oslavy pak pokračovaly u stolů plných
místních gurmánských specialit, při zpěvu, tanci a veselé náladě.

Francie je velká země, její minulost
i současnost nás vždy osloví. Je velkou
příležitostí pro mnohé cestovatele. I my se
na mnohá místa velmi rádi
vracíme, to proto, že zde žijí
naši přátelé.
Program našeho pobytu byl jako vždy velmi
bohatý. Již cestou jsme na
východě francouzském
území navštívili mohutnou
pevnost v Belfortu, ležící
v úvalu mezi pohořími Vogézy a Jura. Naším prvním
cílem však bylo naše společné setkání a přivítání v samotném Echenonu. Na počest 20. výročí společného
Účastníci zájezdu do družebního francouzského
přátelství jsme byli přítomEchenonu roku 2012.
ni odhalení pamětní desky,
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Program dvou následujících dnů nás
zavedl do Paříže. Jsou nabídky, které se
neodmítají. Mnozí z nás přijali s velkou radostí možnost podívat se do Paříže. Projít
se jen tak městem a nechat myšlenky volně plynout… určitě nemá smysl popisovat
jedno z nejhezčích měst. Město milenců,
básníků, kolik jen krásných synonym by
se oněm mohlo říci. Návštěva na pařížské
radnici, Notre-Dame de Paris, Eiffelovka,
Vítězný oblouk, Montmartre - čtvrť umělců slavných i méně slavných, na vrcholku
tyčící se nad městem bílá bazilika Sacré
Coeur, večerní plavba lodí po Seině. Zámek Versailles, zahrady, Malý a Velký Trianon, vesnička Marie Antoinetty...
Au revoir, Paris.
I čas dnů příštích neúprosně utíkal
a po sedmi dnech pobytu nastal čas návra-

tu. Noční cesta z jedné krásné
země do druhé krásné země.
Každá je jiná, každá má svou
nezaměnitelnou atmosféru. Ale
tady jsem doma. V pondělí ráno
jsem přišla do práce. Unavená,
ale šťastná. Vstřebávala zážitky
a třídila své myšlenky. Tímto
krátkým článkem ospravedlňuji svou dočasnou nepřítomnost tady. V práci mě čekala
kupodivu práce. Za pár dnů se
toho nakupilo tolik, že jsem ani
Bylo by dnes libo k obědu plže? Nutno zdůraznit,
nevnímala, jak čas letí. Doma
francouzskou delikatesu!
jsem pak stáhla fotky a usnula.
Společně prožité dny,
chvíle a okamžiky strávené letos ve Fran- i noci u Vás prožité, milí přátelé, byly velcii se i tentokráte nesmazatelně vryly mi krátké…“
Dagmar Švástová
do našich myslí. Vybavuji si, jak pravdivá
byla při našem loučení má slova: „Dny

V minulém vydání Velkopavlovického zpravodaje vyšel příspěvek o zajímavém cykloputování pana Františka Kobsy a Růženky Šubíkové „Do Vídně na kafíčko“. Obdivuhodný výkon udělal dojem, zaujal a navíc podpořil myšlenku pana
Jiřího Kapusty a jeho přítelkyně Lucie Kocourkové taktéž se podělit o své zážitky
z cyklotoulek, v jejich případě po jižní části evropského kontinentu...

Itálie na kole (23.6. – 6.7.2012) – 14 dní,
1012 km, Linz » Grado » Benátky
1.DEN - VELKÉ PAVLOVICE » ČESKÉ BUDĚJOVICE
Z Velkých Pavlovic vyjíždíme 10.47.
Po dlouhých přípravách jsme se dočkali.
S nabalenými koly jedeme do Zaječí, kde
nasedáme na vlak do Brna. Cesta utíká
a za chvíli soukáme téměř 40tikilová kola
z vlaku. V Brně přesedáme na rychlík do
Českých Budějovic, kam přijíždíme k večeru. Tady náš první den končí. Ubytováváme se v kempu a jdeme spát.
2.DEN – ČESKÉ BUDĚJOVICE »
LINZ » TRAUNSEE » ALTMÜNSTER;
105,84 km
Vstáváme 4.30 a balíme stan. Spěcháme na nádraží, kde nasedáme na vlak
směr Linz. Po příjezdu trochu bloudíme
po městě, ale po chvíli už se orientujeme,
sedáme na kola a vyrážíme směr Alpy.
Dnešní cíl je kemp u Traunsee, z kterého se
tyčí Traunstein (1691m). Cesta ubíhá, od
Lambachu už se na nás usmívají vrcholky

hor. Po příjezdu do kempu jdeme na molo,
kde se kocháme výhledem na Traunstein
a mácháme si unavené nohy v jezeře. V
noci přišla vydatná bouřka a my zjistili, že
nám protíká stan. Milé překvapení.
3.DEN – ALTMÜNSTER » HALLSTATT; 59,88 km
Déšť trval celou noc a my se vzbudili do
pěkně škaredého počasí. To nás ale neodradí a v klidu si na vařiči děláme ranní kafe.
Kolem 11 hodiny vyjíždíme. V Ebensee si
děláme pauzu na sváču a na focení. Stále
prší. Projíždíme Bad Ischlem a po chvíli
přestává pršet. Dorážíme k Hallstätter See.
Projíždět kolem tohoto jezera je nepopsatelně krásný zážitek. Z vody se tyčí skály,
které se v ní zrcadlí. Voda krásně čisťoučká a všude okolo pohoří Dachstein. Prostě nádhera. Při jednom výjezdu do kopce
mi praskl řetěz. To jsme nečekali, protože
jsem před odjezdem měnil celou řetězovou
sadu. Do kempu tedy jdeme pěšky.

4.DEN – HALLSTATT » BAD GOISERN » HALLSTATT; 45,15 km
Děláme si nucenou jednodenní přestávku a hledáme servis. Končí to novým
řetězem za 30 euro a zbytek dne trávíme
procházkou po městě. Kupujeme si sedmičku bílého, sedáme na lavičku a kocháme se okolím.
5.DEN – HALLSTATT » WERFEN;
85,7 km
Ráno vaříme kafe a vyrážíme před
devátou. Za městečkem Gosau nás čekal
kopec, který nebral konce. Po chvíli sesedáme a tlačíme. Těžká kola ale jakoby byla
přikována k zemi. Nicméně po nějaké té
hodince dorážíme k vrcholu, kde si dáváme pauzu a opět se kocháme krásným výhledem. Ve Werfenu míjíme hrad a ubytováváme se v kempu. Na recepci kupujeme
dvě zasloužené čepované piva, dáváme
sprchu a znaveni usínáme.
6.DEN – WERFEN » BAD GASTEIN;
58,93 km
Ráno opět vaříme kafe a dáváme se
do řeči s párem na motorce, který má vzadu na kufru českou vlajku. Jsou z Brna
a jedou do Švýcarska. Tento kemp byl zatím nejlevnější (celkem 12,80 €). Dnes
nás čeká nejnáročnější část trasy. Převýšení 500 metrů na 1 km! Bojíme se, zda ty
kola vůbec vytlačíme. Milé překvapení nás
ale čekalo ve formě tunelu, díky kterému
jsme se tomuto převýšení vyhnuli. Jedeme
po krásné cyklostezce (což je v Rakousku
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celkem standard) a k večeru stavíme stan v kempu v Bad Gasteinu.
Tady opět potkáváme Čechy – tentokrát přímo z Břeclavi.

Věci necháváme ve stanu a jedeme do
Benátek. Provoz je šílený. V Benátkách si
dáváme pizzu, zjišťujeme na vlakovém nádraží spoje a poté se procházíme městem.
Do kempu se vracíme až za tmy.

7.DEN – BAD GASTEIN »
VILLACH; 103,33 km
12. DEN – LIDO DI IESOLO
V noci nás probouzí bouřka.
Dnešek máme jako odpočinkový. Zítra
Blesky nám osvětlují celý stan
jedeme vlakem domů tak si musíme ještě
a hřmění se v horských hřebenech
naposled pořádně užít moře. Dopoledne
rozléhá tak, až to člověku naháse koupeme a odpoledne se procházíme po
ní hrůzu. Za hodinu je ale klid
místní promenádě. Večer trávíme při vínku
a ráno nás přivítá krásně modrá
a vůbec se nám nechce domů.
obloha. Dnes nás čeká 12km dlouVysněná Itálie!
hý tunel. Vyjíždíme a opět nám
13.DEN, 14.den – LIDO DI IESOLO »
dělá trochu problémy vymotat se
BENÁTKY » MNICHOV » PRAHA »
z města. To se nám ale brzy daří a za chví- leznice, tak vede tunely, po mostech nad BRNO
li jsme u tunelu. Ten je železniční, tak údolími, prostě nádhera.
Poslední dva dny trávíme ve vlaku. Cesnakládáme kola, kupujeme lístek (10€)
ta je dlouhá, komplikovaná, ale nakonec
a jedeme. Za 4 minuty už zase vysedáme. 9.DEN – ST. DANIELLE » MARANO; přece jen dorážíme do Brna. Z vlaku jsme
V Mallnitzu nás čeká takový sjezd, který 135,96 km
vyčerpaní víc, než z celé naší cesty. V Brně
Vstáváme v 5.00 a za dvě hodinky jsme nás vítají Lucčiny rodiče a za hodinku už si
jsme ještě nezažili. 8km jedeme šupem
z kopce a já musím neustále dobrzďo- v Udine. Snídáme před Billou a doplňujeme dáváme domácí večeři.
vat na 50km/h, aby mě to nevyneslo zásoby. Pokračujeme směr Grado. Značení
v serpentinách. Nesjedeme ani celý ko- v Itálii je naprosto šílené a cyklisti si
pec a já musím zastavit. Kotouče mám zde užijí své. Cesta začíná být nudná.
rozpálené tak, že bychom na nich moh- Všude jen kukuřice a obilí. Ale nali dělat volská oka. Od teď už se držíme jednou, vyjedeme zpoza kukuřice, a
cca na 400 výškových metrech. Jede moře! Kde se vzalo, tu se vzalo, stose jedna radost. Večer stavíme stan jíme u břehu. Jsme najednou hrozně
ve Villachu a jdeme se koupat do krásně rádi, že jsme to dokázali. Pokračujeme po mostě do Grada, kde zamykáčistého jezera.
me kola a jdeme se zaslouženě osvě8.DEN – VILLACH » ST. DANIELLE; žit do moře. Večer stavíme stan u
přímořského městečka Marano.
137, 28km
Ráno balíme stan a vyrážíme. Ve městě
Arnoldstein doplňujeme zásoby a v 11.18 10.DEN – MARANO » LIDO DI
přejíždíme hranici s Itálií. Únava se na IESOLO; 90,8 km
Cestou necestou, jižní Evropou.
Vyrážíme směr Benátky. Sil už
nás podepisuje a úmorné vedro nám ubírá
zbytky energie. Dáváme si proto pauzu a nám moc nezbývá, tak děláme poměrně čascyklopointu a doplňujeme studenou vodu. té přestávky. Nakonec zastavujeme v kempu
Co říci závěrem? Cesta to byla parádní
Míjíme azurovou lagunu, které neodoláme v Lidu Di Iesolu, kde stavíme stan opět ve- a netrpělivě čekáme na další léto, kdy máme
a jdeme se koupat. Jsou tu další 4 cyklisté dle Čechů. Zamkneme kola a jdeme k moři. v plánu další cyklovýlet. Nezkrácenou verzi
– a opět – Češi. Tentokrát z Bechyně. Jedou Ležíme, odpočíváme, no paráda.
cestopisu včetně kompletní fotogalerie nasměr Řím. Vyměňujeme si zkušenosti a
leznete na adrese www.jirikapusta.cz (záasi za půl hodinky jedeme dál. Jede se nám 11.DEN – LIDO DI IESOLO » BENÁT- ložka Cestou necestou).
krásně, cyklostezka je udělána z bývalé že- KY » LIDO DI IESOLO; 134,5 km
Jiří Kapusta a Lucie Kocourková

Za BURČÁKEM do MODRÝCH HOR,
letos už po páté
Již po páté si vyrazili milovníci pohodové cyklistiky na oblíbenou vinařsko-cykloturistickou akci Putování za burčákem po Modrých Horách. Startovalo se tradičně první
poprázdninovou sobotu, dne 8. září 2012. Cyklisté i pěší měli opětovně možnost projet
se krásnou přírodou v oblasti Modrých Hor, kde sídlí obce Bořetice, Němčičky, Kobylí,
Velké Pavlovice a Vrbice.
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Trasa byla dvojí, stejně jako v loňském
roce. Základní modrohorská okruhová
dlouhá 32 km a modrohorská neokruhová
zkrácená měřící 25 km.
Všechny pořádající obce nabízely lákavé doprovodné programy. Vinaři otevřeli své
sklepy a zvali na ochutnávky burčáku a vína.
Jedlíkům se zavděčily např. Tetičky z Kobylí z Klubu přátel historie nabízející typické
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Pod Starou Horou s dominant- hlídkového místa Vrbice a několika dalších.
Z počátečních ranních mračen se
ními „tančícími, či chcete-li
ze sobotního dne postupně staly až „tropy“
„opilými“ sklepy.
Ani letošní ročník se neo- dosahující téměř ke 40 stupňům. V. ročník
bešel bez slavnostního zahájení Putování za burčákem po Modrých Horách
v Turistickém areálu Nad Za- je již historií. Těšme se za rok na další.
Děkujeme všem, kteří pomohli ke zdahradami s rozhlednou Slunečná, kde samozřejmě nechyběli ru této cykloturistické akce.
Ing. Přemysl Pálka, DSO Modré Hory
členové Dobrovolného svazku
obcí Modré Hory z Velkých Pavlovic, starosta Ing.
Pavel Procházka,
Putování Modrými Horami není žádné leháro,
místostarosta Ing.
prudkého stoupání je tu více než dost, zkrátka –
Zdeněk Karber
jsme přece v „horách“.
a manažer DSO
Modré Hory Ing.
krajové speciality – různé druhy pomazá- Přemysl Pálka, kteří společnýnek, belešů, štrúdlů apod.. A v cíli „na“ Vr- mi silami akci odstartovali.
bici pak navíc všechny čekala příjemná odTrasa modrohorské cykměna – jak jinak než pravý vrbecký burčák. lostezky nabídla všem cca reJelikož Vrbice byla cílovou zastávkou, mohli gistrovaným 500 účastníkům
se návštěvníci putování zúčastnit akce Zará- putování roku 2012 spoustu
žení hory s otevřenými sklepy.
zážitků. Podívat se na vinoroVelké množství z účastníků putování si dou krajinu bylo možné hned
nenechalo ujít možnost podívat se přímo na z několika vyhlídek, z rozhledny
Letošní „vrchařská prémie“? Samozřejmě
hity letošního roku. Těmi jsou velkopavlo- Slunečná ve Velkých Pavloviburčák a také něco dobrého na zub, třeba
vické Ekocentrum Trkmanka, Vinné sklepy cích, z rozhledny na Kraví hoře
od „Kobylských tetiček“.
Františka Lotrinského, a. s. a sklepní ulička v Bořeticích, z nejvyššího vy-

Zájezd za řemeslem
hrnčířským i pivovarnickým
Jednodenním zájezdem za útratou na Hrnčířský jarmark do Kunštátu a poté
za vzdělávací exkurzí do Pivovaru Černá Hora plynule navázalo Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice na loňskou velmi úspěšnou šňůru skvělých výletů.
Podzimní zájezd, jež se uskutečnil v sobotu 15. září 2012, byl rozdělen na dvě etapy – dopoledne bylo zasvěceno nákupům keramiky a odpoledne návštěvě pivovaru
s ochutnávkou.

XX. Hrnčířský jarmark
v Kunštátě
www.kunstat-mesto.cz
Tak jako vždy se podařilo velmi rychle
zaplnit autobus do posledního místečka,
zájem byl obrovský. Jak by také ne, když
první bod pozvánky lákal na již dvacátý
jubilejní ročník věhlasného Hrnčířského
jarmarku do nedalekého Kunštátu, který
je právem považován za Mekku tohoto
starodávného rukodělného řemesla.
V roce 1993 se zde konal první zkušební a tak trošku i nesmělý ročník. Ujme
se, neujme? Tehdy to byla akce pouze

jednodenní a představilo se
na ní okolo dvaceti prodejců a
výrobců keramiky. Hned rok
na to byl jarmark zahájen už
v pátek a počet prodejců
vzrostl na pětačtyřicet. Zájem
o jarmareční prodej v Kunštátě rostl raketovou rychlostí.
Už v roce 1995 byl třídenní,
tedy od pátku až do neděle
a vymezil se výhradně na keramické výrobky.
Výjimkou se stalo pouze
speciﬁcké jarmareční občerstvení, sestávající ze sladkých

trdelníků, palačinek, pražených cukrových mandlí či opékaných klobás, masa
na grilu, moravského burčáku a jiných
obdobných pochutin. V současné době
se počítá počet návštěvníků na tisíce, loni
si stánky prohlédlo na 15.000 platících
a také byl jarmarku vyhrazen pevný termín
v kunštátském kalendáři akcí – koná se
vždy třetí víkend v září. Konečné resumé
je tedy nasnadě – jarmark se ujal!

Na hrnčířském jarmarku jsme se na vlastní oči
přesvědčili, že se za výrobou i sebeobyčejnějšího
hrníčku skrývá neskutečné množství práce a umu
mistrů hrnčířů.
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A někteří z nás si řemeslo hned vyzkoušeli. Vyzdobit si barvami keramického delfína je fuška nejmíň na půlhodinu!
Kromě nákupu krásných a vkusných
keramických výrobků, které byly v mnoha případech vybírány s patřičnou pečlivostí už co by vánoční dárky, jsme měli
možnost posedět a pobavit se v hledišti
pod širým nebem jako diváci celodenního
doprovodného kulturního programu.
A protože jsme zde strávili dopolední část
dne, měli jsme možnost shlédnout vystoupení Street Dance formací v podání dětí
a mládeže a nejmladší účastníci zájezdu s radostní přivítali úžasné loutkové divadélko,
od kterého se nedokázali odtrhnout.
Po poledni jsme se obtěžkáni obrovskými taškami plnými křehké keramické
krásy a nabaštěni mnoha neodolatelnými
dobrůtkami dostavili k autobusu, který nás
během chvilky přepravil do jen několik málo
kilometrů vzdáleného města Černá Hora.
Právě zde má již od roku 1298 své sídlo stejnojmenný pivovar, místo naší odpolední
osvětově-zážitkové exkurze.

Exkurze v Pivovaru
Černá Hora
www.pivovarcernahora.cz
Měli jsme ohromné štěstí na vynikajícího průvodce. Nejenže nám povyprávěl
spousty zajímavostí, ale byl velmi vtipný a
zábavný a samozřejmě si v rámci aktuálního
dění nezapomněl utahovat z prekérní situace okolo tvrdého alkoholu. Ten sice jako
doplňkový sortiment černohorský pivovar
taktéž vyrábí, ale není v žádném případě alfou a omegou jejich obratu. Právě díky metylalkoholové aféře si v současné době mnou
pivovarníci ruce, pivo jde na odbyt jako nikdy před tím.
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Destilátová prohibice – neprohibice,
v pivovaru je furt legrace!

Pan průvodce nám povyprávěl historii s komfortním ubytováním, pivními láznětohoto pivovaru a sdělil nám, že jej od roku mi a současně i se zcela nově otevřeným
1597 vlastnil dokonce nám velmi dobře zná- Muzeem pivovarnictví.
mý rod Liechtensteinů, majitel Lednického
a Valtického panství, který zastaralý pivovar
První zájezd školního roku 2012-2013
v roce 1680 důkladně opravil.
v režii SVČ při ZŠ Velké Pavlovice, tedy
Především pro děti bylo zcela novým v režii hlavní organizátorky Ing. Lenky
zjištěním základní složení piva. Hlavní suro- Bukovské se nádherně vydařil. Dokonce
viny jsou tři – voda, slad a chmel. Pan prů- i vrtkavé počasí posledních dnů nám přálo,
vodce nám prozradil, že je voda pokládána déšť si vzal volno a paprsky hřejícího sluza „tělo“ lahodného nápoje, slad je pova- níčka dokázaly vytáhnout rtuť teploměru až
žován za jeho „duši“ a příjemně nahořklá k příjemné dvacítce. Za zajímavý program
příchuť chmele za „koření“.
zájezdu velmi děkujeme paní Ing. Lence
V rámci prohlídky jsme se dověděli, jaké Bukovské a za bezpečné a komfortní cestodruhy piva se zde vaří (15 druhů), jakých vání autobusem panu řidiči Janu Dufkovi
technologií se při jejich výrobě využívá, že se z Hustopečí.
zde vyrábí i speciální destiláty (6 druhů), ale
také nealkoholické (10 druhů) či míchané Příště na dalším zájezdu
nápoje (2 druhy) a v neposlední řadě jsme nashledanou!
měli možnost projít si všechny části provozu
Karolína Bártová
– varnu s obrovskými kotli, spilku, ležácký
sklep s ohromnými tanky, stáčírnu
i sklady.
Kdo měl chuť
a zájem, využil
možnosti zakončit
prohlídku historického černohorského pivovaru
ochutnávkou tří
druhů vybraných
piv a nebo si dát
výborný oběd či
kávičku ve stylové
sousední restauraci Sladovna, ke
V Černé Hoře jsou připraveni vskutku na vše. Pro případ,
které náleží stejže budete příliš smutní dostihne vás pomoc pivní :-)!
nojmenný hotel

Velkopavlovický zpravodaj
5/2012

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
Konec obtěžování podomními prodejci!
Od října letošního roku začalo platit na území našeho města nové nařízení – Tržní řád, které určuje nejen dobu
a místa řádného tržního prodeje a poskytování služeb, ale také stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje na celém území našeho města.
Pro stánkový (tržní) prodej lze využívat parkoviště před sýpkou na ulici
Dlouhá, parkoviště u autobusového nádraží na ulici Brněnská a parkoviště
před radnicí na ulici Náměstí 9. května.
Prodejní doba u všech tržních míst je
od 6:00 do 20:00 hodin. Další místa

pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb (restaurační zahrádky)
najdete v příloze č. 2 tohoto nařízení
(celý dokument nového tržního řádu
naleznete na webových stránkách města
V. Pavlovice pod adresou www.velke-pavlovice.cz – Městský úřad – Samospráva obce – Obecní vyhlášky).
Podomní prodej je prodej provozovaný formou pochůzky či obchůzky, při
němž je potenciální uživatel zboží nebo
služeb bez předchozí objednávky vyhledáván z okruhu osob mimo veřejně
přístupná místa, zejména obcházením
jednotlivých domů, bytů apod. Tzn.,

že dealer nebo prodejce bez předchozí
objednávky dům od domu nabízí a prodává zboží a služby. Nové nařízení takový druh prodeje a nabízení zboží zakazuje a jeho porušení je přestupkem,
za který může být uložena pokuta.
Vydat nařízení, kterým se zakazuje podomní prodej, se rozhodla Rada
města na základě množících se stížností
našich občanů na velmi časté obtěžování dealery různých společností, nabízejících, mimo jiné, také dodávku energií.
Věříme, že zákaz podomního a pochůzkového prodeje přispěje k většímu
bezpečí a klidnějšímu životu v našem
městě.
Lenka Nesvadbová

Hledáte užitečný dárek na Vánoce?
Pod vánočním stromečkem nacházíme různé dárky. V posledních letech někteří možná menší, proto se musíme důkladně
zamyslet o vhodnosti, užitečnosti a hlavně
potřebnosti dárečku. Pokuste se obdařit
své blízké Dárkovým poukazem na pedikérské a masérské ošetření. Hodnotu
poukazu si dle svých možností určíte Vy.

Stejně tak vhodným dárkem může být
dárkový kosmetický balíček nebo kusová kosmetika (krémy na ruce, na nohy,
masti ulevující od bolesti, masážní gely,
různé krémy na obličej a tělová mléka, koupelová kosmetika aj.).
Myslete na své rodiče, babičky, dědečky, kolegy, kamarády a lásky. Péče o tělo je

blahodárná, příjemná a potřebná záležitost.
Obdarovaní budou hýčkáni v provozovně MASÁŽE A PEDIKŮRA MARIE
na ulici Nová 13, Velké Pavlovice.
Tel. 519 428 746, 723 173 446.
Na Vaši návštěvu se těší
Marie Jurenová (Mazalová)
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KULTURA
VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2012
Slavnosti Velkopavlovického vinobraní roku 2012 se nesly ve znamení několika velmi významných událostí. Po rekonstrukci barokní budovy zámečku bylo
otevřeno Ekocentrum Trkmanka, v jeho sousedství Vinné sklepy Františka Lotrinského, a. s. a do třetice nové sportovní letiště pro nejen ultralehká letadla.
Zapomenout nemůžeme ani bohatý kulturní program celého Vinobraní, který byl pro letošek zasvěcen především folklóru s důrazem na místní protagonisty.

Nejvýznamnější trio událostí
letošního Vinobraní...
EKOCENTRUM TRKMANKA
přivítalo první návštěvníky
Poslední den měsíce srpna 2012 se
stal jedním z nejvýznamnějších dnů města Velké Pavlovice a to nejen tohoto roku.
Právě 31. srpna 2012 bylo slavnostně
otevřeno EKOCENTRUM TRKMANKA – centrum pro enviromentální vzdělávání. Stalo se tak po náročné rozsáhlé
rekonstrukci chátrající historické barokní budovy zámečku, která se ještě před
rokem a půl nacházela v žalostném stavu
a málokdo věřil, že se ji podaří opravit,
navíc v takto rekordním čase. Nádherné
dílo se podařilo. Zámeček nyní nabírá
druhý dech a začíná opět žít.
Slavnostní akt otevření Ekocentra
Trkmanka zahájil svým proslovem Ing.
Pavel Procházka, starosta města Velké
Pavlovice, který byl při zrodu myšlenky rekonstrukce a podařilo se mu ji dotáhnout
do zdárného konce. Pan starosta přivítal
v prostranství dvora bývalého Zámečku
všechny přítomné a také vzácné hosty, mezi kterými nechyběly ani delegace
z družebních města Ždírec nad Doubravou a Senica.
Ve svém projevu shrnul historii celého projektu a velmi poděkoval všem,
kteří se na jeho přípravě a realizaci aktivně podíleli. Zvlášť ocenil a vyzdvihnul
náročnou práci generálního dodavatele
stavby – stavební ﬁrmy MSO servis, s. r.
o. Kyjov a pracovníků Služeb města Velké Pavlovice, kteří zde společně odvedli
neuvěřitelný kus práce, stovky hodin, ať
už v nedávných tropických vedrech nebo
za třeskutých mrazů, které je potrápily během letošní nezvykle studené zimy.
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K samotnému přestřižení pásky byli
přizváni vzácní hosté – Ing. Pavel Suchánek a Ing. arch. Václav Mencl, poslanci
Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, Lubomír Stoklásek, majitel akciové společnosti Moravská Agra, Bc. Zita
Dvořáková, ředitelka Ekocentra Trkmanka a starosta města Velké Pavlovice Ing.
Pavel Procházka.
Poté byl oﬁciálně zahájen „Den otevřených dveří Ekocentra Trkmanka“,
v rámci něhož si mohli všichni návštěvníci prohlédnout celou zrekonstruovanou
budovu, která tímto okamžikem začala
sloužit jako středisko enviromentálního
vzdělávání. A zároveň tak začala psát novou kapitolu svých pamětí.
Karolína Bártová & Ing. Zdeněk Karber

Slavnostní chvíle otevírání nově
opraveného zámečku – Ekocentra Trkmanka se zúčastnila řada
vzácných hostů i široké veřejnosti.

VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA
LOTRINSKÉHO, a.s. otevřeny
Hned dvě hodiny po slavnostním otevření Ekocentra Trkmanka následovalo
další, neméně významné otevírání, tentokrát VINNÝCH SKLEPŮ FRANTIŠKA
LOTRINSKÉHO, a. s..
Akcionáři nově založené společnosti slavnostně přestřihli pásku do nových
sklepních prostor, které byly vybudovány
v bezprostředním sousedství ekocentra.
Sklepy vystavěla stavební ﬁrma Osička z Velkých Bílovic a stejně jako na opravě budovy zámečku se zde významně podíleli také pracovníci Služeb města Velké
Pavlovice.
Akcionáři Vinných sklepů Františka Lotrinského popřáli příjemné zážitky
s vínem hostům dnešním i do dalších let.
Za Město Velké Pavlovice se ujal slavnostního přestřižení pásky Ing. Pavel Procházka, starosta města Velké Pavlovice spolu
s panem Lubomírem Stokláskem, majitelem Moravské Agry, a. s., dále pak pan
Martin Osička, majitel stavební ﬁrmy,
v zastoupení pan Vladimír Poliak, majitel Šlechtitelské stanice vinařské, a. s.
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Vinné sklepy Františka Lotrinského, a. s. byly otevřeny, pár okamžiků
nato se zaplnily historicky prvními
návštěvníky.

a Ing. Pavel Lacina za Český zahrádkářský
svaz Velké Pavlovice.
Sklepy nabízejí možnost pořádání rozmanitého spektra společenských
a kulturních akcí spojených s vínem – degustace, výstavy, prezentace, přednášky
a aukce vín. Nedílnou součástí sklepů jsou
boxy na uložení archivních vín a zároveň
jsou také nádherným, až tajuplným místem, které určitě stojí za návštěvu.
Karolína Bártová & Ing. Zdeněk Karber

O Velkopavlovickém vinobraní
POPRVÉ VZHŮRU
K OBLAKŮM
Poslední prázdninovou sobotu, avšak
již s podzimním názvem v datu - 1. září
2012, bylo ve Velkých Pavlovicích slavnostně otevřeno nové letiště. Počasí se
sice rozhodlo si s návštěvníky vinobraní i
s tvůrci letiště zalaškovat, přesto se na
chvíli, kdy se přestřihávala páska, smilovalo. Za členy leteckého klubu Nad
Krajem andré to byl pan Ladislav Králíček, Vratislav Nádeníček a pan Jaroslav
Bobek, město Velké Pavlovice zastupoval
pan starosta Ing. Pavel Procházka.
Díky deštivému počasí nebyla návštěvnost nikterak závratná, ale přece jen
se našel dostatek těch, kteří si tu chvíli
nechtěli nechat ujít. Všichni se shodli, že
letiště ve Velkých Pavlovicích bude dalším počinem v tom, aby se naše městečko
stalo ještě více atraktivnějším, především
pro turisty. Vždyť už teď tu byly na otevření letiště dvě posádky se svými letadly
z Německa. Ti byli naším krajem doslova
nadšeni a chtějí se sem rok co rok vracet.
Velkopavlovické letiště je na strategicky velmi dobrém místě, nachází se
jen kousek od centra Velkých Pavlovic

a hlavně jeho dostatečně dlouhá dráha
umožňuje přistávat i větším letadlům než
jsou ultralighty. Tím, že je zde vybudované
zázemí, tedy hangár, mohou si ti, kdo se
k nám přiletí podívat, uschovat letadla
a nemusí se o ně strachovat.
Za otevřením letiště je spousta náročné práce a ne jenom té fyzické. Vybudování
letiště obnáší spousty jednání na úřadech
a nekonečnou řadu různých povolení.
Proto velmi srdečně děkujeme těm, kteří
při budování letiště pomáhali a jejich práce
k otevření také velkou měrou přispěla.
Pravdou je, že nebýt pomoci města Velké Pavlovice a vstřícného přístupu
pana Stokláska, letiště by tu tak snadno
a brzy nebylo. Proto ještě jednou děkujeme všem, kteří vše předem nevzdali,
pomáhali a bojovali.
Ať nad letištěm vždycky slunce svítí
a vládne bezvětří.
Ať pohled na stroje ve vzduchu
v lidech vzbuzuje respekt
a touhu zkusit si být jednou
také volný jako pták.
Jana Nádeníčková, Letecký klub NAD
KRAJEM ANDRÉ Velké Pavlovice

„Na zdraví“ nejen nového letiště
Nad Krajem André, ale i všech letců
a pasažéřů.

dům ozvláštněným obrovskými hrozny
révy vinné, nesenými na dřevěných podpěrách mladými chasníky a také děvčaty v
pracovních červených krojích. I atmosféra je o tomto průvodu uvolněnější, neboť
všichni už správě tuší, že pomalu nadchází skutečný zlatý hřeb…
Tím je každoroční divadelní ztvárnění
starodávného vinařského rituálu ZARÁŽENÍ HORY. To znamená, že se uzavře
„hora“, tedy vinohrad, do kterého až do
samotného vinobraní nesmí vstoupit ani
noha. Natož si utrhnout hrozen! Výjimku
tvoří snad jen těhotné ženy, ostatní se se
zlou potáží!
Jenomže scénka „Zarážení“ je ve Velkých Pavlovicích naladěna na „o něco odlehčenější notu“. Na jevišti se sejdou místní
ochotníci, kteří si neberou servítky a do slova a do písmene nenechají ani nit suchou
na současném zastupitelstvu města i starostovi samotném.
Proto snad nikoho nepřekvapí, že se
letos probíraly tančící, či chcete-li opilé,
sklepy Pod Starou Horou, Ekocentrum
Trkmanka, Vinné sklepy Františka Lotrinského, ale i zaběhlá puma, tygr, ukradené
muškáty z oken, veřejné záchodky či jarní
nebo podzimní Šlapka, která se dokonce v excelentním podání herecké hvězdy
Lukáše Kostrhuna osobně dostavila.
Ten kdo sleduje v průběhu celého
roku dění ve městě nebo alespoň pravidelně pročítá městské webové stránky, ví
přesně o čem je řeč. A vzhledem k tomu, že
se obecenstvo mohlo smíchy potrhat, usuzujeme, že přesně vědělo, z jakých událostí a zdrojů autor scénáře čerpal.
Před ochotníky klobouk dolů,
do „hory“ ani krok a za rok
na Velkopavlovickém vinobraní
u „Zarážení hory“ opět na shledanou!
Karolína Bártová

Střípky z kulturního programu
letošního Vinobraní...
ZARÁŽENÍ HORY – zlatý hřeb
Velkopavlovického vinobraní
Každý rok je program Velkopavlovického vinobraní jiný, avšak objevuje se v něm
několik bodů, které se opakují s železnou
pravidelností a pokud by tomu to tak nebylo,
slanosti by ztratily svůj nezaměnitelný punc.
Prvním z nich je pestrobarevný průvod krojované chasy městem, oproti ho-

K Velkopavlovickému vinobraní neodmyslitelně patří průvod krojovaných městem...
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vě na to slyší velkopavlovičtí vinaři a otevírají vždy v rámci Velkopavlovického
vinobraní řadu stánků na vinařském náměstíčku, aby uspokojili apetit a patřičně propláchli chuťové pohárky mlsných
jazýčků všech burčákových konzumentů. Kdo burčák nerad, nepohrdne zajisté
vínem, i to zde teklo proudem. Zkrátka
a dobře, ve Velkých Pavlovicích nikdo
na suchu jen tak nezůstane!
... stejně tak i Zarážení hory. Letos
v něm co by jarní alias podzimní Šlapka exceloval Lukáš Kostrhnun. Ačkoliv nevyslovil jediné slovo, stal se okamžitě po příchodu na scénu hvězdou!

Karolína Bártová
V Břeclavanu nejen verbuje, ale i tančí
a zpívá Vít Loveček z Velkých Pavlovic.

BŘECLAVAN perlil, i díky
velkopavlovickým protagonistům
Národopisný soubor BŘECLAVAN je
perlou a špičkou pohybující se již od roku
1954 na poli folklóru. Vystupuje nejen
v České republice, Evropě, ale velmi často
i za velkou louží, zkrátka po celém světě.
Již dlouhá léta jsme zaznamenávali čím
dál častější přání, aby tento soubor zahrál,
zazpíval a zatančil i na Velkopavlovickém
vinobraní. Nápad to byl zajisté výborný,
avšak o to náročnější bylo pro tento vytížený soubor najít volný termín ve svém
nabitém kalendáři. Letos vše klaplo a tak si
mohli všichni účastníci Velkopavlovického
vinobraní užít Břeclavan na vlastní kůži!
V souboru Břeclavan však netančí
a nezpívají pouze Břeclaváci, jak by se dalo
podle názvu přirozeně očekávat, ale také
spousta nadaných a talentovaných lidí z širokého okolí, Velké Pavlovice nevyjímaje.
Seznamte se s našimi rodáky vystupujícími
v tomto věhlasném souboru a také s umělci,
kteří mají s naším městem pevné vazby.
Nejmladším z nich je skvělý verbíř,
tanečník a zpěvák Vít Loveček z Velkých
Pavlovic, dále pak zpěvačka a tanečnice Zuzana Martinková (dříve Michnová) rodačka z Velkých Pavlovic t. č. žijící
v Lednici, zpěvačka a tanečnice Lucie
Stránská (dříve Šauerová) pocházející ze
sousedních Bořetic t. č. vyučující folklórního souboru a lidových tanců na ZUŠ
Velké Pavlovice a také excelentní cimbalista a zpěvák Lukáš Růžička, syn současné
paní knihovnice Dany Růžičkové.
Nejen jim děkujeme za úžasný
a nezapomenutelný zážitek s Břeclavanem!
Karolína Bártová
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Nostalgie plné řemeslo kovářské
v přímém přenosu.

Stejně jako Zuzana Martinková
(roz. Michnová), rodačka našeho
města.

BURČÁKOVO-ŘEMESLNÝ
JARMARK udělal radost
malým i velkým
K Velkopavlovickému vinobraní neodmyslitelně patří také jarmark a to hned
dvojího ražení – řemeslný a pro náš kraj
naprosto speciﬁcký – burčákový a vinný.
Ten první dělá radost především dětem, které obléhají stánky a přemýšlí, co
se jim hodí a bez čeho se pro dnešek nemohou vrátit domů. Navíc mají jedinečnou možnost se přiučit, jak se nejrůznější
krásné zboží vyrábí a přesvědčit se tak, že
zvládat jakékoliv rukodělné řemeslo není
žádná legrace, ale pořádný kumšt. Letos
se tak mohly zastavit u kovářské výhně
nebo sledovat šikovné ruce vitrážistky.
Burčákový a vinný jarmak je hojně
vyhledávaným lákadlem dospělých, málokdo odolá! A proč také? Vždyť pravý
a nešizený burčák je artiklem velmi časově
omezeným, když ne v září, kdy „víno vaří“,
tak kdy si na něj na jih Moravy přijet? Prá-

Ta nejpříjemnější stránka řemesla
vinařského – prodej vína a burčáku.
Potěší nejen konzumenty, ale především samotné vinaře.

CÍSAŘ FRANTIŠEK JOSEF I.
navštívil Zámeček, roku 2012
Slavnostního otevření Zámečku –
Ekocentra Trkmanka byl přítomen i sám
císař rakouský a apoštolský král uherský
František Josef I.. Vzácná návštěva v doprovodu svého kancléře, dvorních dam
a důstojnického sboru se dostavila na základě srdečného pozvání starosty města
Velké Pavlovice.
V úvodu byl císař ústy kancléře seznámen s historií Velkých Pavlovic, podrobněji obdobím od r. 1762, kdy hodonínské
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panství včetně velkopavlovického statku
koupil František Lotrinský, choť císařovny Marie Terezie. Tak se naše městečko
ocitlo v držení Habsburského rodu.
Návštěvu z dob dávno minulých,
v podání Umělecké a produkční agentury
GRYFF ze Slezské Ostravy, přivítal osobně starosta města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka a provedl ji celou budovou
nově zrekonstruovaného barokního zámečku na moderní Ekocentrum Trkman-

ka, které bylo jen několik málo hodin slavnostně otevřeno. Císař byl správou svého
někdejšího majetku nad míru spokojen
a to i výsledkem nedávné opravy.
Slavnostní salvy z pušek, které následovaly po zdravici na uvítanou, byly považovány za projev císařovy spokojenosti
a poděkování a zároveň se staly pro mnohé hřebem celého nočního programu.
Karolína Bártová

Vzácná návštěva poctila velkopavlovický zámeček, z jeho ochozu promluvil k lidu sám císař rakouský
František Josef I..

„Co já vím, kde světlo je?! A proto hledám.“
MILÁN PECKA vystavil svá díla v Ekocentru Trkmanka

Z vystavených portrétů fotografa Milána Pecky.
Kdo by ho neznal, příjemně se usmívajícího pána, s neodmyslitelným fotoaparátem na krku, který nechybí takřka na žádné městské akci. Kdo by alespoň jednou
nezaznamenal jeho kulišácké spokojené mrknutí na své „foto oběti“ a ve ﬁnále, kdo
by neznal jeho fotograﬁe.
Ve Velkopavlovickém zpravodaji
a také na webových stránkách města Velké
Pavlovice se s nimi setkáváte pravidelně
a určitě je vždy nedočkavě vyhlížíte a poté
pečlivě prohlížíte. Ano, je řeč o dvorním

fotografu města Velké Pavlovice, panu
MILÁNU PECKOVI.
Pan Pecka však nefotí pouze akce,
dění a společenský život, ale zaměřuje se
především na krajinářské fotograﬁe, mak-

Ohlédnutí za VELKOPAVLOVICKÝMI HODY
Jako v každém roce se také letos v pátek 17. srpna vpodvečer sešla
za sokolovnou nejenom velkopavlovická chasa, ale také mnozí „silní a zdraví“
místní muži, aby pod taktovkou pana
Josefa Dostoupila postavili máju ručně,
tak jak velí tradice, jako symbol hodů,
symbol prosperity města i síly a životní
energie velkopavlovické chasy.

Pro místní, kteří se také přišli podívat, to byla první příležitost v řadě slavnostních hodovních dnů posedět se svými
přáteli, vyměnit si pár zajímavostí a těšit
se na další hodovní setkání. Přišli i zvědaví turisté a další návštěvníci, pro všechny
pak zrovna letos bylo připraveno skutečně velice napínavé divadlo. Přes všechnu
snahu a usilovnost borců se horní konec

ra, portréty a také hody a kroje, které jak
sám říká, považuje za svou specialitu.
Jeho dílo čítá tisíce a tisíce fotograﬁí, ze kterých je za jeho dlouhou profesní
kariéru neuvěřitelně náročné vybrat ty
nejlepší. Pan Pecka se o to pokusil a výběr
z jeho úžasného díla vystavil v moderních
prostorách Ekocentra Trkmanka v rámci
„Dnů otevřených dveří“, které zde probíhaly při příležitosti slavnostního otevření
tohoto nově zrekonstruovaného objektu.
Jednalo se o zcela mimořádnou podívanou na fascinující scenérie z našeho okolí, nechyběly ani výše avizovaná makra či
nádherné a jímavé černobílé portréty.
V současné době je již po výstavě
a tak už není možné si výběr „best of Pecka“ prohlédnout. Přesto se k ní ve zpravodaji prostřednictvím tohoto krátkého
příspěvku vracíme a to proto, že chceme
touto cestou panu Peckovi veřejně poděkovat za jeho dlouholetou příkladnou
spolupráci s Městem Velké Pavlovice,
za jeho ochotu, profesionalitu a milý
vstřícný přístup. Děkujeme!
Karolína Bártová

máje, kterou začali zvedat podle plánu
po šesté hodině k večeru, bohužel ulomil
a strhl sebou i připravené osvětlení. Bylo
to skvělým důkazem toho, jak náročné,
složité a také docela nebezpečné je tradiční ruční stavění máje.
Ke slovu znovu přišla zkušenost
pana Dostoupila a dalších dlouholetých
pomocníků, když se muselo začít nanovo.
Pokud pan Dostoupil neztratí nervy a trpělivost, bude si moci zanedlouho připsat
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Stavění hodovní máje – na první
i druhý pokus.
čtyři desítky let, po které na stavění dohlíží.
Vzájemná spolupráce, důsledné dodržování energických pokynů Josefa Dostoupila,
síla, kamarádství a sehraná parta, to byl
správný základ pro to, aby se druhý pokus skvěle vydařil, koruna vztyčené máje
se rozsvítila a barevné mašle zavlály
do letní tmy.
Snad každý, kdo se v neděli, pondělí
a úterý zdržoval ve Velkých Pavlovicích,
nedočkavě vyhlížel v ulicích našeho města

slavnostní hodovní průvod. Velkopavlovičtí občané, jejich hosté i náhodní návštěvníci se mohli radovat z pohledu na nádherné
a bohaté kroje, které zdobily děti, dívky
a chlapce i některé ze dříve narozených
v takřka nekonečném průvodu.
Za doprovodu řízné dechovky v jeho
čele kráčely čtyři páry stárků a čtyři páry
sklepníků - Monika Nesvadbová a Martin Buchta, Eliška Veverková a Miroslav
Gajdošík, Edita Fůkalová a Jiří Schäfer,
Barbora Grůzová a Jan Pleskač, Veronika
Halmová a Roman Halm, Lenka Michnová a Jan Schäfer, Melinda Hiclová a Tomáš
Nesvadba, Magdaléna Gazdová a Jaromír
Hasík. Těmto šestnácti vyvoleným členům
chasy je každoročně právem věnována největší pozornost.
Nutno však připomenout, že neobvykle početný průvod, kterým jsou velkopavlovické hody proslulé daleko za svými hranicemi, tvoří často kolem 200 krojovaných
dětí, mladých lidí i ostatních spoluobčanů.
Všem krojovaným, ať už s funkcí stárkovskou či sklepníkovskou, ale i ostatní chase
a jejich nadšeným a obětavým rodinám
je třeba upřímně poděkovat za udržování
tradic a účast na přípravě, organizování
a pořádání třídenního hodovního maratonu.
Je skvělé a obdivuhodné, že se v našem městě a v jednotlivých rodinách najde
tolik ochotných dospělých a tolik mladých
nadšenců, aby zvládli připravit slavnostní

Hodovního veselí, tance, hudby a zpěvu si užívala jak místní velkopavlovická chasa, tak i přespolňáci.

kroje, postarat se o dechové hudby, organizační záležitosti, přípravu sokolovny
a sóla a ještě se na tři dny obléknout do kroje a vyrazit na hodovní zábavu. Poděkování
jistě patří také městu Velké Pavlovice a TJ
Slavoj, jejichž zaměstnanci a členové jsou
v době přípravy a v době konání hodů vidět
doslova na každém kroku.
Mgr. Dana Růžičková

DÝŇÁCI strašáci rozsvítili Ekocentrum Trkmanka
Veselé dýňobraní 2012 – toť název akce, která se sice uskutečnila ve Velkých
Pavlovicích už po čtvrté, ale pro letošek v úplně novém nádherném kabátě! Akci
uspořádala tak jako v předchozích ročnících městská knihovna ve spolupráci s TIC
a SVČ při ZŠ, avšak nově přizvali do realizačního týmu rozjíždějícího se nováčka
Ekocentrum Trkmanka. To se rádo přidalo a navíc, nabídlo svůj úžasný dvůr, který
je nejen prostorný a pro děti a jejich dovádění jako stvořený, ale navíc je naprosto
bezpečný. A dýňáci strašáci? Ty pro radost všech kolemjdoucích rozsvítily právě
Ekocentrum Trkmanka – nádherně opravenou budovu zámečku.
Jak bylo již řečeno, pravidelná zářijová akce se konala pod taktovkou Městské
knihovny, Turistického informačního centra, Střediska volného času při ZŠ Velké
Pavlovice a Ekocentra Trkmanka. V minulých ročnících se děti na Veselé dýňobraní
scházely vždy na dvorku knihovny a TIC.
Dvoreček je to nádherný a útulný, rozprostírajícíse ve stínu hrozny obsypané pergo-
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ly, jenomže je to dvoreček malý jako dlaň.
O prvním ročníku jej naplnila zvědavá zhruba patnáctka dětí s rodiči, o druhém ročníku
zvyšující se zájem dvůr ještě jakž takž ustál
a o třetím ročníku nám málem praskl
ve švech.
Proto pořadatelky řešily všeliké možnosti nerudovské otázky - „kam s ní?“.
Alternativou bylo dětské hřiště za sýpkou,

Dýňáky vyřezávaly děti všeho věku –
ostrého nožíku se nezalekli ani kluci
ze školky...
ale ruku na srdce, samy věděly, že je z důvodu husté dopravy všude okolo nebezpečené. Proto nám přišel nápad uspořádat
akci za Ekocentru Trkmanka naprosto
skvělý, navíc okamžitě více než pozitivně
kvitovaný vedením této instituce. Vždyť
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...ani slečny ze školy. Pod rukama
všech vznikla úžasná roztodivná svítící strašidýlka.

kam se lépe hodí děti, tvořící spolu se
svými rodiči krásné výrobky z přírodnin,
na čerstvém vzduchu a na sluníčku, než
do prostor ekocentra – centra pro eviromentální vzdělávání dětí i dospělých.
Nutno podotknout, že nás má co se
týče Veselého dýňobraní sluníčko opravdu rádo. Prozatím nás za celé čtyři roky
ani jednou nezklamalo a vždy zářilo a prohřívalo o sto šest. Letos se dívalo z hůry
na hemžení snad osmdesátky tvořících
lidiček, díky nimž, jejich šikovným rukám
a nápady překypující fantazii, vzniklo rovných dvaapadesát dýňáků, nebo chcete-li
strašáků, zkrátka a dobře žlutých lucerniček, kterým se skutečně podařilo, tak jak
bylo předem avizováno, rozsvítit Ekocentrum Trkmanka!
Karolína Bártová

PS: Velké díky patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci akce. Jmenovitě
paní Bc. Zitě Dvořákové za uvaření výborné kávičky pro rodiče, paní Mgr. Daně Růžičkové za zajištění vynikajících buchtiček
z Pekárny u Pláteníků a pitíček pro děti,
paní Ing. Lence Bukovské a manželům Boženě a Václavu Bártovým za darování více
než třiceti vydlabaných dýní. Děkujeme!

Buchtičky, koláčky a sladké pitíčko?
Tak bez toho by Veselé dýňobraní
nebylo úplné!

Titul Miss víno Morava patří
BARBOŘE PLESKAČOVÉ,
dívce z Velkých Pavlovic
Prázdninová soutěž MISS VÍNO
2012 má svou vítězku, stala se jí půvabná Barbora Pleskačová z Velkých Pavlovic. O korunku krásy bojovala s dalšími jedenácti ﬁnalistkami. Domů mladá
kráska odjela v osobním automobilu
značky Mini Cooper a navíc získala i garážová vrata Lomax.
Porota, ve které zasedli například
modelka Agáta Hanychová, zpěvák Marek Ztracený, zpěvačka Tereza Kerndlová
nebo bavič Franta Uher, hodnotila u dívek
nejen krásu, ale i jejich znalosti.

Barbora Pleskačová
– MISS VÍNO 2012.
Velké Bílovice – Dvanáct dívek se
zúčastnilo ﬁnálového večera Miss víno
Morava. Titulem krásy se od čtvrtka pyšní
Velkopavlovičanka.
Nervozita v sále stoupá. Stane se
Miss víno Morava Kateřina Jeroušková
z Brna nebo Barbora Pleskačová z Velkých Pavlovic? Někteří návštěvníci Kulturního domu ve Velkých Bílovicích mají

Finalistky soutěže Miss víno museli zaujmout při volné disciplíně, sommeliérské
dovednosti nebo promenádě v plavkách.
Galavečerem, který se konal ve čtvrtek večer
v Kulturním domě ve Velkých Bílovicích,
hosty provedl moderátor Leoš Mareš.
Barboře posíláme obrovskou gratulaci!
A zároveň připojujeme příspěvek
Veroniky Schallenbergerové, který o soutěži
i úspěchu Báry informoval dne 31. srpna
2012 v regionálním periodiku Břeclavský
deník...

Vítězkou soutěže Miss víno se stala ve čtvrtek
Barbora Pleskačová z Velkých Pavlovic
jasno. „Bára. Kateřina,“ křičí diváci
jména obou ﬁnalistek, které se přihlásily
do soutěže Miss víno Morava.
„Barbora Pleskačová,“ představuje
novou nositelku titulu Miss víno Morava
přítomným hostům moderátor Leoš Mareš.
V tu chvíli vytrysknou z očí jednadvacetileté studentky z Velkých Pavlovic slzy
štěstí. Ke korunce, kterou ji právě nasazují na hlavu, vedla dlouhá cesta. Nejenže

musela projít castingy, ale na pětihodinové večerní show předvést, že si titul opravdu zaslouží.
První ročník Miss víno Morava, který
uspořádalo Vinařství U Kapličky ze Zaječí,
nebyl jen o kráse. „Předvede ladnost české
krásy skloubenou s vínem a moravskou
historií, jež má hluboké kořeny,“ přibližuje
premiéru soutěže v úvodu galavečera moderátor, který slibuje zajímavý program.
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Promenáda v krojích
A nelže. Nejdříve všech dvanáct ﬁnalistek postupně přichází na pódium v krojích. Nejen dvanáctičlenné porotě, v níž
sedí například modelka Agáta Hanychová, zpěváci Martin Maxa a Marek Ztracený, nebo sommeliér Libor Nazarčuk,
vypráví o kroji či předvádí zvyky regionů,
ze kterých starý oděv pochází.
„Hádejte, kolik má kroj spodních sukní?“ ptá se při popisu hanáckoslováckého
kroje Michaela Jirásková z Kobylí. „Sto
dvacet,“ typuje Mareš špatně a rozesmívá
celý sál. Podobně jako při popisu kyjovského kroje z roku 1895. „V té době byla Helena
Vondráčková ještě na základce,“ baví publi-

kum humorem sobě vlastním známý bavič.
Po první půli show už mají někteří
porotci o miss víno jasno. „Mám svou
favoritku. Je z Břeclavska, ale víc neprozradím,“ říká s úsměvem majitel vinařství
U Kapličky Rostislav Žďárský.
Marešovy vtipné průpovídky doplňují
také následující disciplíny. I tu na soutěžích
krásy netradiční – přesvědčit porotu o svém
sommeliérském umu. „Jednou jsem moderoval miss optika. To zas dívky musely číst
ty nejmenší písmena z šesti metrů,“ vypráví.
Odbornice na víno
Humor však tentokrát ﬁnalistkám
moc na odvaze nepřidává. Na všech dva-

nácti je vidět nervozita. Nakonec otevřít
láhev vína, popsat lahodný mok a ještě jej
nalít porotcům do skleničky. Vše zvládají.
To promenáda v plavkách zvedne
u dívek náladu a přítomné ve velkobílovickém „kulturáku“ zase ze židlí.
A mají to za sebou, řekli by si mnozí
po této poslední disciplíně. To nejhorší ale
teprve na dívky čeká. Mezeru mezi zdlouhavým počítáním všech hlasů a vyhlášením výsledků vyplní zpěváci Marek Ztracený, Martin Maxa i Tereza Kerndlová.
Poté však pódium patří už jen třem vítězným „misskám“ v čele s Velkopavlovičankou. „Je krásná, přirozená a rozumí vínu,“
pochvaloval si Žďárský svůj vítězný typ.

Velkopavlovičtí vytančili zápis do České knihy rekordů
V pátek 10. srpna se dvaatřicet tanečníků z Velkých Pavlovic vydalo do Mikulova, na 16. ročník Folklórního festivalu
SOUSEDÉ 2012. Velkopavlovičtí tanečníci se zde zúčastnili pokusu o rekord v počtu
krojovaných tanečníků Moravské besedy
v jeden moment na jednom místě. Účast
na rekordu byla podmíněna oblečením
v lidovém kroji z oblasti, ze které tanečník
pochází, perfektně zvládnutý tanec Moravská beseda byl nutnou samozřejmostí
O tom, že byl pokus úspěšný svědčí
následující zápis v České knize rekordů
roku 2012 Agentury Dobrý den Pelhřimov:
Nejvíc párů v krojích tančících Moravskou besedu
Národopisný spolek Pálava O.S. uspořádal v rámci 16. ročníku Folklorního festivalu Sousedé rekordní pokus, při němž

Všem těmto tanečníkům posíláme obrovské poděkování! Pokus se vydařil, Velké Pavlovice
jsou právě jejich zásluhou v České knize rekordů!
108 párů tanečníků oblečených do lidových
krojů tančilo současně Moravskou besedu.
Tento rekordní údaj byl do České databan-

Výstava dýchá rodinnou pohodou
Ještě pár dní, přesněji do 1. listopadu 2012, se můžete potěšit výstavou
fotograﬁí Pavla Sedláčka z Vrbice, která probíhá již od 4. října v hezkém prostředí Malého sálu ve dvoře Ekocentra
Trkmanka.
Na webových stránkách města Velké
Pavlovice si můžete prohlédnout video
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reportáž Miroslava Grégra a fotodokumentaci Františka Kobsy a Ing. Zdeňka
Karbera ze slavnostní vernisáže na nádvoří zámečku.
Výstavu zahájil starosta města,
Ing. Pavel Procházka, který ocenil výstavu jako významný prvek, který přispívá
k obohacení kulturního života města

ky rekordů zaregistrován dne 10. srpna
2012 v Mikulově. (www.dobryden.cz)
Věra Procingerová

i k aktivnímu využití nových prostor ekocentra. Slavnostní atmosféru významně
podpořil žesťový kvartet vedený panem
učitelem MgA. Zbyňkem Bílkem z velkopavlovické ZUŠ. Nejenom fotografa, ale
také organizátory, kterými byly Městská
knihovna a Ekocentrum Trkmanka Velké
Pavlovice, potěšil počet velkopavlovických
i dalších návštěvníků, kteří na vernisáž přišli a podpořili tak amatérského umělce.
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Pavel Sedláček žije od dětství na Vrbici, ve své umělecké činnosti se věnuje
především sociálním tématům a fotografování je pro něho nádherným koníčkem.
Na výstavě představuje fotograﬁe plné pohody, rodinného kouzla, vřelých přátelských
a příbuzenských vztahů. Mapují život, o kterém si mnozí myslí, že již neexistuje.
Sám o sobě říká, že není fotografem
krajiny, ale lidí.

O svých fotograﬁích krásně pohovořil v programu vernisáže, položil důraz na hodnoty vzájemné lásky v rodině
a přivedl také všechny přítomné k zamyšlení nad skutečnými
hodnotami života, které jako
červená nit prostupují všemi
vystavenými fotograﬁemi.
Mgr. Dana Růžičková

Vítězný obrázek nakreslila
Eliška Bálková

K vyhodnocení výtvarné soutěže
Namaluj naši knihovnu se děti, rodiče
i další hosté sešli v knihovně v pondělí,
8. října 2012 odpoledne. Již počtvrté
vyhlásila Městská knihovna Velké Pavlovice v září, spolu se začínajícím školním
rokem, soutěž pro mladší žáky základní
školy, letos s výzvou, aby děti namalovaly
velkopavlovickou knihovnu zcela podle
svých představ a podle svého pohledu.

Vernisáž výstavy fotograﬁí Pavla Sedláčka –
„Všední dny a neděle“.

O podporu soutěže jsme požádali
Základní školu Velké Pavlovice, bez pomoci učitelek 1. stupně ZŠ bychom se nemohli
pochlubit výstavou plnou krásných obrázků. Děti si s přehledem poradily s tématem,
které nebylo nejjednodušší.
Všechny aktivity pořádá městská
knihovna za podpory města Velké Pavlovice, odměny za oceněné obrázky proto přišel
předat místostarosta města, Ing. Zdeněk
Karber. Dětem přišly zatleskat Mgr. Eva
Drienková a Mgr. Dagmar Šmídová také
za ostatní pedagožky, které vyučují ve 2. až
5. třídě a které společně s knihovnicí Danou
Růžičkovou hodnotily vytvořené kresby.
Do knihovny jsme pozvali také rodiče dětí, aby se společně potěšili z hezkých
obrázků. Všechny kresby jsou vystaveny
v prostorech knihovny a těšíme se, že si
je přijdou prohlédnout nejenom čtenáři.
Knihovna a TIC jsou otevřeny každý pracovní den až do 19 hodin.
Oceněné děti:
Kniha za vítězný obrázek:
Eliška Bálková, 5.B, Velké Pavlovice
Sladké ocenění:
Valentýna Ruprechtová, 2. tř.,
Velké Pavlovice

Podzimní pozvánka do městské knihovny
Městská knihovna Velké Pavlovice připravila na podzimní měsíce letošního roku
několik aktivit pro své malé i velké čtenáře, stejně jako pro nejširší velkopavlovickou
veřejnost. Přijměte proto naše pozvání a udělejte si čas na některou z nabízených akcí:
Říjen – listopad 2012
Výstava výtvarných prací dětí z 1. stupně Základní školy Velké Pavlovice, v měst-

ské knihovně jsou vystaveny vybrané kresby
ze soutěže Namaluj naši knihovnu.

Slečna Eliška Bálková převzala
cenu z rukou místostarosty města
Ing. Zdeňka Karbera za svůj krásný
obrázek.
Eliška Stávková, 2. tř., Němčičky
Miroslav Náležinský, 2. tř., Bořetice
Hanka Bálková, 3.A, Velké Pavlovice
Klára Pejchlová, 4.A, Velké Pavlovice
Radka Valná, 4.A, Velké Pavlovice
Velké blahopřání za všechny organizátory
předává Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Od 5. listopadu 2012
Čtou vaše děti nerady? Můžete jim
společně s knihovnicí ukázat, že knížky
jsou zajímavé, napínavé, plné kouzel.
Od pondělí 5. listopadu můžete svým
dětem pustit jako „knížku do ucha“ z nahrávky na webových stránkách města každý týden jednu kapitolu z knihy Bohuslava Březovského Tajemný hrad Svojanov.
Třeba jako vyprávění na dobrou noc.
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Listopad a prosinec 2012
Od 1. listopadu do 15. prosince 2012
bude vyhlášena soutěž pro dětské čtenáře
Najdi knihovního skřítka, jako cenu bude
možno získat „Krtkův dort“. Tedy spíše
bude potřeba najít kresby 2 barevných
skřítků, které budou schovány namátkou
v jedné knížce pro mladší a v jedné knížce
pro starší děti. Těšíme se, že se najde hodně dětských čtenářů, kteří se pokusí skřítky najít. Samozřejmě je třeba skřítky najít
při četbě knih.
Úterý 6. listopadu 2012 v 17.00 hod.
V zasedací síni Městského úřadu Velké Pavlovice se uskuteční v úterní podvečer přednáška pro všechny zájemce,
kteří se chtějí lépe orientovat v otázkách
rodinné ekonomiky. Přednášku povede ﬁnanční poradkyně Alena Fritschová

z Hustopečí. Vzhledem k úpravám současné důchodové reformy je doporučována
účast zájemců starších 35 let až po občany
důchodového věku, neboť těchto se navrhované změny nejvíce dotýkají. Hovořit
se bude také o dalších možnostech péče
o rodinné ﬁnance a hospodaření.
Pátek 23. listopadu 2012 v 17.00 hod.
V přednáškovém sále Ekocentra
Trkmanka Velké Pavlovice se uskuteční
v páteční podvečer přednáška renomovaného pedagoga VŠVU v Bratislavě, prof.
Františka (Fero) Tomíka ze Skalice, pro
všechny zájemce, kteří se věnují krásnému koníčku – fotografování. Ve své přednášce s názvem „Vedieť a vidieť“ se bude
věnovat odbornému tématu, jak zdokonalit svůj pohled na svět, aby výsledné fotograﬁe byly obsahově co nejdokonalejší.

Lektor také rád odpoví na dotazy posluchačů. Přednáška je plánována na 3 vyučovací hodiny. Vstup zdarma.
Pátek 21. prosince 2012 v 15.00 hod.
Od 15 hodin se bude v Městské
knihovně Velké Pavlovice konat předvánoční odpoledne pro děti, pro které jsme
připravili úkol, aby pomohly při vytváření a sestavování papírového vánočního
řetězu. Těšíme se, že získáme co nejdelší
a nejbarevnější řetěz, kterým bychom
rádi ozdobili městskou knihovnu. Dětem
připravíme pohádky, písničky a malé občerstvení. Společně s učitelkami Mateřské
školy Velké Pavlovice doufáme, že s výrobou řetězu přijdou pomoci během některého předvánočního dopoledne i děti
z mateřské školky.
Mgr. Dana Růžičková

NA NÁVŠTĚVĚ VE VINNÉM SKLÍPKU
Z AWC Vienna míří
do Velkých Pavlovic 28 medailí
Neuvěřitelných 347 ocenění přivezli moravští a čeští vinaři z rakouské metropole. Tam se letos již podeváté konala největší světová soutěž vín AWC Vienna.
Naši vinaři předčili všechna očekávání a přivezli celkem 62 zlatých, 194 stříbrných medailí a 91 diplomů.
Mezi nejúspěšnější vinařské ﬁrmy
patří vinařství Lahofer, a. s., ze Znojma,
které získalo 4 zlaté, 4 stříbrné medaile
a 2 diplomy. Podobný úspěch zaznamenalo
Vinařství U Kapličky, s. r. o., které dovezlo 4 zlaté a 5 stříbrných medailí. Vinařství
Čech, s. r. o., přivezlo 3 zlaté, 2 stříbrné
medaile a 3 diplomy a Vinařství Mikrosvín
Mikulov, a. s., se může pochlubit 3 zlatými, 3 stříbrnými medailemi a 1 diplomem.
Ve Vídni se našim vinařům tradičně velmi
daří a díky účasti na největší soutěži vína na
světě jejich zahraniční renomé roste.
Velkopavlovičtí vinaři si z této soutěže přivezli 28 medalií. Vinařství Pavlovin,
spol. s r.o. získalo1 zlatou medaili, 2 stříbrné a 3 diplomy, Vinařství Lacina 1 stříbrnou
a dva diplomy, Vinařství V&M Zborovský,
v.o.s. si přivezlo 6 stříbrných medailí a 3
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diplomy, Vinařství Baloun má 2 stříbrné
a 1 diplom a Vinium a.s. má z Vídně 1 zlatou,
5 stříbrných medailí a 1 diplom.
AWC Vienna se řadí mezi
prestižní zahraniční soutěže
nejen pro velký
počet vzorků,
což znamená,
že zde panuje
opravdu velká
konkurence, ale
také pro přísné
hodnocení. Zlatou medaili získá víno s hodnocením vyšším
než 90 bodů

ze 100. Letos soutěžilo neuvěřitelných
11 514 vzorků do 1760 producentů z celkem
37 zemí.
Věra Procingerová
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Balounův Sauvignon uspěl v jižní Africe
Napsali o nás, Břeclavský deník
19. 9. 2012 * Velké Pavlovice – Dalším
úspěchem se může pochlubit Vinařství
Baloun z Velkých Pavlovic. Až z Jihoafrické republiky putovala do velkopavlovického vinařství zlatá medaile.
„Získal ji Sauvignon pozdní sběr
z roku 2011,“ přiblížil majitel vinařství
Radomil Baloun.

Vítězná vína vybírala odborná porota
z více než čtrnácti set vzorků dvě stě devadesáti pěti výrobců. Kromě jihoafrických
vinařství se soutěže zúčastnilo i jednačtyřicet vinařů mimo jižní Afriku. Například
z Francie, Španělska, Itálie, Austrálie či
Nového Zélandu.
Z velkopavlovické ﬁrmy vedle Sauvignonu poslali do mezinárodní soutěže
v jihoafrickém Kapském Městě i vzorky

SPOLKY A KONÍČKY
Dnes už reálně letecky i do Velkých Pavlovic
Víte, že do kraje André, též kraje vína
a meruněk nebo chcete-li do Modrých
Hor, již pátým rokem zasahuje svou činností občanské sdružení Letecký klub
Nad krajem André, které má ve Velkých
Pavlovicích sídlo?

la výstavbě logistických zón (jako např.
Brno-Černovice a nebo Holešov) nebo
se dostala do područí skupin navenek
uzavřených (např. Točná u Prahy), takže
zprávy o zřízení nového letiště jsou spíše
vzácností, ne-li zázrakem.

Za poslední 3 roky náš klub položil
základy, zřídil, ošetřil administrativně
a uvedl do provozu již druhé letiště pro
malé letectví v této oblasti. Veřejnosti
určitě neuniklo, že po letišti Kraví Hora
(které již naše sdružení neprovozuje a postoupilo ho jinému subjektu) se dočkalo
otevření i letiště ve Velkých Pavlovicích.
Někteří mohou namítat, že dvě letiště blízko sebe jsou přepychem, či zbytečností. Ba naopak, každé letiště v blízkosti
trati, kterou pilot letí, poskytuje možnost
bezpečného přistání v případě nepředvídaných okolností za letu. Je vlastně součástí psychologické podpory letce, který
takové letiště může použít třeba jen v případě náhlého zhoršení počasí během letu
(o závadách na letadle ani nemluvě) a nemusí přistávat do neprověřeného terénu,
skrývajícího nerovnosti, či jiné překážky,
které mohou zhoršit bezpečnostní přistání nebo přistání v nouzi.
Navíc je třeba si také uvědomit,
že v poslední době čteme zprávy spíše
o tom, že letiště zanikla, protože ustoupi-

Otevření velkopavlovického letiště
proběhlo v sobotu 1. 9. 2012 a datum nebylo zvoleno náhodně. Využili jsme konání dvoudenní akce VELKOPAVLOVICKÉ
VINOBRANÍ a otevření letiště se jevilo
vhodným doprovodným programem. Jenže nepřálo příliš počasí.
Nicméně, silniční vláček z centra Vinobraní dokázal přivézt nemálo obdivovatelů letectví, kteří shlédli alespoň pár letadel na odbavovací ploše. Doufáme, že na
příští Vinobraní vyjde počasí lépe, neboť
si hodláme sletem ultralajtů připomínat
výročí otevření letiště každoročně vždy ve
stejný termín s touto akcí.
Slavnostního otevření letiště přestřižením pásky se zúčastnil také starosta
města, neboť i jemu, a Městu samotnému,
vděčíme za pomoc při výstavbě a při řešení administrativy.
Jak je z dostupných zdrojů známo,
o zřízení letiště ve Velkých Pavlovicích
přemýšlel už velkopavlovický občan Josef
Pavelka, pilot RAF, když se z Anglie po
válce vrátil do města. Leč k budování ne-

Neuburgu. „Zlatá medaile mě těší o to víc,
že je to první víno z České republiky, které bylo v Jihoafrické republice hodnocené
a dostalo zlatou medaili. Aspoň podle mých
informací,“ pochvaloval si Baloun.
Autor:
Veronika Schallenbergerová,
Břeclavský deník

došlo. Když jsme v r. 2007 naše sdružení
založili, toužili jsme také létat ve Velkých
Pavlovicích. Ale nebylo to ještě možné,
přesto jsme věřili, že to jednou přijde.
Avšak touha létat i kdekoli blízko, nás
nasměrovala do sousední obce, kde jednání s prezidentem Republiky Kraví hora
a se starostou Bořetic dala podnět ke
vzniku letiště Kraví Hora. Ale jednáním s
městem Velké Pavlovice jsme časem nakonec dospěli k dohodě o vytvoření letiště
i ve Velkých Pavlovicích.
Pozemek, o který jsme usilovali, byl
(a vlastně nyní je - protože vše dobře dopadlo) v těsné blízkosti nevzhledné ocelové haly, kterou snad už v 70. letech minulého století postavil tehdejší zemědělský
podnik pro svou techniku. Nutno říci, že
vedení Města se podílelo konstruktivními
kroky na uskutečnění pronájmu pozemku.
Ocelovou halu naše sdružení nakonec odkoupilo a po měsících práce předělalo na hangár. Ten prošel kolaudací
a spolu s plochou jsou v územním plánu
města. Hangár má rozměry 44 x 12 x 6
metrů. Možná, že pro některé i mimopavlovské letce se letiště stane domovským
přístavem, pokud projeví zájem o trvalejší
užívání našeho hangáru.
Letiště leží cca 1 km jihojihovýchodně od středu města Velké Pavlovice v nadmořské výšce 172 metrů. Vzletová a přistávací dráha je orientovaná
téměř sever – jih, má délku 650 metrů
a šířku 25 metrů. Nicméně doufáme, že se
do budoucna podaří vzletovou a přistávací dráhu ještě prodloužit alespoň o 100
metrů. Zbytek šířky vzletového a přistávacího pásu do hodnoty 60 metrů slouží
pro pojíždění letadel na vzlet a po přistá-
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ní a také jako bezpečnostní „únikový“
prostor v případě nestandardního vzletu
nebo přistání, způsobeného třeba jen náhlým poryvem větru.
Provozovatelem plochy je tedy naše
sdružení, které má po ozdravení jen
5 řádných členů a jednoho čestného člena.
Čtyři členové jsou piloti, jeden je modelář
a bez další letecké kvaliﬁkace. Čestný člen
rovněž není letec, ale zasloužil se vysokou
měrou o výstavbu plochy. Jeden z letců
má svoje vlastní letadélko, druhý čeká na
dokončení nového letadla a jeho dodání.
Ostatní piloti si letadla půjčují.
V blízkosti již zmíněného hangáru
máme stavební buňku coby skromné zázemí.
Do budoucna bude potřebné vytvořit kvalitnější zázemí nejen pro plánování létání, ale
také pro posezení našich členů a zejména
hostů, kteří k nám, doufejme, často přiletí.
A co dalšího zvažujeme do budoucna?
Pro snazší přístup z letiště do města
bychom rádi zřídili u letiště autobusovou
zastávku „na znamení“. Pro komfortnější

dopravu z letiště do města bychom chtěli bojovali. V neposlední řadě děkujeme i napro příští rok projednat s místními vinaři šim rodinám, které tolerovali, že jsme více
to, že by na letišti zveřejnili svá telefonní času trávili stavbou plochy než pobytem
čísla a krátké informace o jejich vinařství, s nimi. Rovněž děkujeme nejen pilotům,
o možnosti navštívit jejich vinný sklep, kteří nás již navštívili, ale dopředu děkupopř. o možnosti využít jejich ubytování jeme všem, kteří nás v budoucnu navštíví.
nad sklepem a nabídli se tímto, že si pro
Ing. Vratislav Nádeníček, Letecký klub
letce na letiště přijedou a zase je zpět k leNad krajem André,
tadlu odvezou. Totéž bychom chtěli proVelké Pavlovice,
jednat i s těmi, co nabízí služby ubytovací.
vedoucí letového provozu letiště
Pak by piloti po přistání jen vytočili telefonní číslo vybraného vinařství
nebo penzionu (ubytovny).
Informace o letišti a dění
na něm uvedeme v připravovaných webových stránkách, které
dostanou novou podobu i adresu,
kterou zveřejníme na stránkách
města Velké Pavlovice.
Nakonec bych touto cestou
ještě jednou rád poděkoval všem,
kteří nám s letištěm pomáhali,
Historicky první přistání na velkopavlovickém
všem, kteří nám fandili, všem,
letišti.
kteří to předem nevzdali a za nás

Sokoli se nenechali nachytat na švestkách
a s Župou Slováckou zahájili cvičební rok
V sobotu, dne 8. září 2012, se v Předklášteří u Tišnova konal 4. ročník soutěže
„O nejlepší předklášterský guláš“. Sokolové z Velkých Pavlovic se této akce také zúčastnili. Jako v předcházejících letech byla krásná, slunečná již podzimně naladěná sobota.
Pavlovští Sokolové si pro tuto soutěž
připravili jako základ vepřové maso a jako
doplňující ingredienci švestky. Volba to
byla jistě dobrá, poněvadž „Sokolský vepřový guláš na švestkách“ získal 1. místo
od odborné komise a 2. místo od všech
zúčastněných jedlíků.
Kromě putovního poháru, diplomů
a dalších cen si Sokolové přivezli vzpomínky na krásně prožitou sobotu a povzbuzení do dalších soutěží.
Protože Sokol je především sportovní
organizací, pomáhá rozvoji sportovního
ducha v každém věku, tak sousední organizace T.J. Sokol Velké Bílovice v letošním
roce uspořádala v neděli 16. září 2012
zahájení cvičebního roku pro celou Župu
Slováckou.
Tato akce byla zahájená slavnostním průvodem od Kulturního domu
ve Velkých Bílovicích do sokolského are-
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Křástelka, ochutnat domácí koláčky či domácí klobásek.
Naše místní organizace pomáhala
při organizaci a přípravě této akce a také
se zúčastnila průvodu a cvičení sletové
skladby Česká suita.

álu Křástelka. V průvodu byli k vidění jak
sokolové v uniformách s historickými prapory, tak cvičenci v úborech. Celý průvod
byl doprovázen dětskou dechovou kapeJana Václavková, starostka T.J. Sokol
Velké Pavlovice
lou z Velkých Pavlovic pod vedením p. učitele Bílka.
Kromě několika slov ke
vzpomínce na Dr. M. Tyrše
(výročí 180 let od jeho narození) návštěvníci této akce mohli
shlédnout ukázku několika
sletových skladeb (Člověče nezlob se, Jen pro ten dnešní den,
Chlapáci, Česká suita) nebo
Hanáckou besedu.
Vzhledem k tomu, že bylo
opět nádherné počasí, tak si sokolové i příznivci sokolu mohli do pozdního večera užívat
Zahájení cvičebního roku Župy Slovácké
pobytu na čerstvém vzduchu
ve Velkých Bílovicích.
v krásném prostředí areálu
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Víkend v rytmu COUNTRY se skupinou Honky Tonk
Výuka probíhala
v uvolněné přátelské atmosféře. Večer
poseděli při dobrém
gulášku a nejednom
džbánku s burčákem.
I když výuka skončila, po večeři se dlouho do noci tancovalo
a povídalo... přijeli
se za nimi podívat i
Přátelé country se snažili seč jim síly stačily, nejedny botky
členové bluegrassové
byly k večeru řádně prošoupány.
kapely Popojedem,
kteří zahráli nejen k
Přátelé country si pozvali na Mysliv- poslechu, ale samo sebou i k tanci. Během
nu své kamarády z Brna - taneční sku- přestávek nechyběly ani dětské tanečky,
pinu Honky Tonk se svojí choreografkou při kterých je teprve ten správný odvaz a
na které se pak nejvíc vzpomíná.
a skvělou callerkou Zuzanou KovandoS Honky Tonk se Přátelé country sevou. Během sobotního odpoledne se pěkně známili před třemi lety jako s úplně první
zapotili při výuce country tanců. Navzájem taneční skupinou, kterou potkali na svém
se učili párové, kruhové a line tance.
úplně prvním country bále v Tuřanech.

Za dobrou práci výborná odměna!
Co se podává na jihu Moravy v měsíci
září, kdy víno vaří? Burčáček a také
vynikající gulášek, obojí přišlo vyčerpaným tanečníkům vhod.
Honky Tonk tam v přestávkách měli vystoupení a také výuky tanců.
Zuzka Kovandová se neopomněla zmínit, jak Přátelé country za tu dobu pokročili
a jaká z nich vyzařuje radost z tance. Ocenila
i to, že celý kolektiv funguje v tak velkém počtu (v současné době je to 33 osob).
Jana Vondrová

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ
Velkopavlovická železniční stanice
v době osvobozovacích bojů v roce 1945
Ve Velkopavlovickém zpravodaji z května 2011 jsem publikoval článek Válečné
škody z let 1938-1945 ve Velkých Pavlovicích. Od té doby se mi podařilo objevit v Národním archivu v Praze další zajímavý dokument z této doby, a to Staniční kroniku železniční stanice Velké Pavlovice. V ní je zajímavým způsobem popsán život na železniční
trati Čejč – Zaječí v době okupace a za osvobozovacích bojů. Text je přepsán v původním
znění, pouze byla použita současná pravidla pravopisu:

„…V letech 1938-1944 zavedeny ve
vlacích a na stanicích hospodářské a politické kontroly cestujících. Železniční zaměstnanci se snažili ostrost těchto kontrol
zmírnit a radou neb přímou pomocí pomáhali cestujícímu obyvatelstvu.
V listopadu 1944 napaden vlak 3508
ve 14 hod. st. Bořetice hloubkovými letci.
Poraněno 9 cestujících, mezi nimi strojvedoucí Holásek z Čejče. 20. listopadu bylo

shozeno 14 bomb poblíž trati Vel. Pavlovice – Bořetice.
Počátkem roku 1945 stupňovala se
výbojnost Němců. Prohlídky vlaků, stanic, mužů a žen byly na denním pořádku.
Doprava se stávala velmi nepravidelnou.
Poslední vlak s civilním obyvatelstvem projel trať 8. dubna 1945.
9. dubna převzala německá branná moc vedení stanic na trati Hodonín –

Zaječí. Poslední vojenský vlak 8912 odjel
14. dubna 1945 do Zaječí. Telefonní vedení z Hodonína bylo přerušeno. Odpoledne
téhož dne ve 14 hod. se objevila ruská bombardovací letadla a shodila bomby na Vel.
Pavlovice. Zasažen státní dvůr, cukrovar
a okolí sokolovny. Zahynuly 2 osoby.
O hodinu později bombardovány jsou
sousední vesnice Bořetice a Vrbice. Ve večerních hodinách byly pozorovány požáry
ve Vel. Bílovicích, Rakvicích a Vrbici. Těžká německá děla byla umístěna ve všech
sousedních budovách kolem nádraží. Staniční budova obdržela 2 granátové zásahy, ostatní budovy 3 a kolejiště 5 zásahů.
V 17 hodin boje vyvrcholily. Kozácké oddíly
obešly německé pozice říčkou Trkmankou
a zaskočily je až u cihelny. Tím se celé německé obranné pásmo zhroutilo.
17 hod. 15 min. vnikli první rudoarmějci do stanice a městečka, na první
pohled liduprázdného. Ale jejich válečným
pokřikem zrodil se nový život. Z podzem-
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ních krytů vystupovalo místní obyvatelstvo
na denní světlo a s upřímným nadšením,
mnohdy i se slzami v očích vítalo se se svými
osvoboditeli, na které netrpělivě, ale s neochvějnou vírou čekalo plných 6 let.
První útočné linie se nedaly zdržovati
vítáním a nabízeným pohostinstvím. S povděkem přijímalo vojsko jen studenou vodu,
odmítalo však jim nabízené víno z místních
sklepů. Bez odpočinku pokračovalo dále
pronásledováním prchajících Němců. Za
první linií postupovala záloha – nepřehledné řady vojsk a válečného materiálu,
gigantická síla, která dne 9. května na našem území rozdrtila s konečnou platností
nacistické Německo.
Po přechodu fronty dne 15. dubna
1945 byla stanice a celé okolí přímo poseta
odhozenými a ztracenými granáty, výbušninami a trhacími látkami. Pro železniční
zaměstnance nastala velmi nebezpečná
a horečná činnost úklidu a odstraňování
životu nebezpečných předmětů a válečných škod. Kanceláře, čekárna, skladiště
a všechno ostatní drážní zařízení sloužilo
vojenským účelům.
Velkými Pavlovicemi prošlo v době
od 15. dubna do konce května 1945 asi 1
milion vojska, nesčetné kolony aut, tanků,
povozů a vojsko, které si zde odpočinulo,
pokračovalo dále. Staniční budova, kole-

Budova velkopavlovického nádraží v období II. světové války.
jiště, skladiště a přilehlé budovy dány staničními zaměstnanci do použivatelného
stavu.
Dne 4. 5. 1945 zahájen nouzový provoz se strojem z cukrovaru Velkých Pavlovic. Přepravovalo se dělnictvo k opravě trati
a stanice. Zaměstnanci zdejší stanice obsadili stanici Zaječí a částečně Hustopeče.
15. června 1945 zahájena doprava cestujících. V červnu vykonávají ruští železničáři
dozor na dopravu a při nakládání ruských

vojenských transportů. Meruňková úroda
vyžádala si značné vypětí všech sil zaměstnanců, byla však přes veškeré nedostatky
zdolána…
Hanuš Bedřich,
přednosta stanice
Příspěvek
pro Velkopavlovický zpravodaj
zpracoval Emil Kordiovský

Věžní hodiny kostela
Nanebevzetí Panny Marie
Dovolte, abych vám poskytl několik informací o hodinách, které máme na věži kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích. Na věž byly instalovány v šedesátých letech minulého století. Jedná se o velký mechanický stroj na tři závaží, která se
natahují pomocí elektrického motoru.

Stroj hodin se dělí na tři části. Stroj
jicí; první stroj bicí, který odbíjí každou
čtvrthodinu; druhý stroj bicí, který odbíjí
každou celou hodinu. Od bicího stroje vedou táhla ke zvonům, kde jsou kladívka,
které úderem na zvon odbíjí počet hodin.
Ručičkami na velkých číselnících hodin
na věži se také pohybuje centrálně přes táhla od hodin. Číselníky na věži jsou výtvarně
provedeny tak, že nelze úplně přesně minutově změřit čas. Proto ponechávám jít hodiny dopředu s rozdílem do tří minut.
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Manipulace s ozubeným soukolím
zatíženým tahem závaží je náročná a nebezpečná. Hmotnost stroje je asi 300 kg,
kyvadlo hodin je 1 metr dlouhé.
Hodiny potřebují častou údržbu.
Porovnejte například jiné přístroje, že
vám žádný neběží každou vteřinu, den
nebo mnoho let bez přerušení.
Přejme si, aby nám všem hodiny
ve zdraví tikaly mnoho dalších dlouhých let.
Vladimír Moškvan, hodinář

Hodiny na věži velkopavlovického
kostela.
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Z mateřské školy...
Krátce
o mateřské škole
K docházce do mateřské školy je
pro školní rok 2012-2013 přihlášeno
91 dětí .Děti jsou rozděleny do čtyř smíšených tříd s názvy Berušky, Koťátka,

Sluníčka a Kuřátka. Pracuje zde osm
pedagogických pracovnic a šest provozních zaměstnanců.
Děti tráví v mateřské škole dobu
podle potřeby rodičů. Ve třídě Berušek
mají pani učitelky k dispozici asistenta pedagoga, který pomáhá chlapci se speciálními vzdělávacími potřebami. Na škole je
i nadále v činnosti folklorní soubor Sadováček a kroužek Baby country. Oba vystupují na kulturních akcích města.

Pro děti máme připravenou spoustu
zajímavých akcí. Mimo jiné bude v MŠ
od poloviny října kroužek anglického jazyka a v jarních měsících se předškolní děti
zúčastní plaveckého výcviku v Hustopečích.
Začátek školního roku je ve znamení
podzimního tvoření, vaření a pečení. Letos
dokonce děti zpracovávaly hrozny a vyráběly tzv.“burčák“. V nejbližších dnech nás
čeká exkurze do Ekocentra Trkmanka.
Všichni se těšíme na hezky strávený školní rok.
Jiřina Zigová, ředitelka MŠ Velké Pavlovice

Šťastná země pro děti? Na zahradě školky!
Slon africký, tedy důmyslná průlezka a skluzavka v jednom, páreček koníků, tedy houpačka pro dva, další duo vraníků, taktéž houpaček, pro změnu však pro sólo obsazení a nakonec i oblíbené klasické houpačky. To vše stojí
od čtvrtka 11. října 2012 na nově, moderně, avšak především nádherně zrekonstruované zahradě Mateřské školy ve Velkých Pavlovicích.
Během dopoledne dorazil ke školce
nákladní automobil s nápisem „Tomovy
parky, s. r. o., největší český výrobce originálních dětských hřišť“. A vězte, je to skutečně tak. Firma sídlí v pohádkové krajině
Českého ráje v obci Karlovice – Radvánovice, kde v těsném sousedství samotné ﬁrmy najdete druhý ráj na zemi – ráj pro děti
s příznačným názvem „Šťastná země“.

Jedná se o obrovskou zahradu plnou
průlezek a jiných herních prvků vyrobených právě ﬁrmou Tomovy parky, s. r. o.,
které si tu mohou všichni na vlastní kůži
vyzkoušet. Navíc se tu nachází vzdělávací
interaktivní geopark. Bezva tip na výlet,
jen se podívejte na www.stastnazeme.cz
a nebo přímo na stránky výrobce průlezek
www.tomovyparky.cz.

Ze základní školy...
Základní škola v novém školním roce
Začátkem září letošního roku usedlo do lavic na Základní škole Velké Pavlovice celkem 282 žáků, z toho 150 na
prvním stupni a 132 na druhém stupni.
Žáci celkem navštěvují 14 tříd (po sedmi na každém stupni), byla otevřena
dvě klasická oddělení školní družiny
a jedno oddělení anglické školní družiny, ve kterém dvě vyučovací hodiny denně komunikují děti pod vedením paní
lektorky anglicky. Od 1. října zahájilo
činnost kroužků také středisko volného

času a pro všechny žáky a studenty aktuálně nabízí 20 zájmových kroužků.
Na základní škole momentálně pracuje 35 zaměstnanců, z toho 23 pedagogických pracovníků (20 učitelů a tři
vychovatelky školní družiny a SVČ). Problémem současného systému základního
školství jsou krácené rozpočty na mzdové účely ze strany MŠMT, proto dochází
v některých třídách k ,,nepopulárnímu‘‘
spojování a výuce s více než třiceti žáky.

Doufáme, že se bude dětem mateřskou školou povinným na průlezkách
líbit a že se tu budou opravdu cítit jako
ve „šťastné zemi“, v ráji moravském!
Karolína Bártová

Instalace multifunkčního herního prvku pro děti na zahradě mateřské školy.

A s čím vstupuje naše škola do nového školního roku? Byla založena anglická
školní družina, kterou vede lektorka anglického jazyka paní Mgr. Vilemína Osičková. Další novinkou je tzv. zkouškové
období pro žáky devátých ročníků. Ti bývají velice často přijímáni na střední školy a učiliště velmi brzy a jejich motivace
ve druhém pololetí je často nízká. Z toho
důvodu budou ve druhé polovině školního roku každému deváťákovi stanoveny
okruhy zkoušky z celkem tří předmětů
- povinně český jazyk a literatura, výběr
mezi matematikou a anglickým jazykem
a třetí předmět si volí žáci sami z výběru
(Př, Fy, Z, D). Výsledek zkoušek se projeví
v závěrečné klasiﬁkaci.
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Jedním z hlavních cílů školního
roku 2012/13 bude zaměření se školy
na podporu čtenářské gramotnosti žáků již
od první třídy. Právě čtenářská gramotnost
je důležitou součástí školního vzdělávacího
programu školy, je spoluﬁnancována také
z projektu EU peníze školám a celorepublikové průměrné výsledky nás nutí k její
podpoře. Žáci budou ve čtenářské gramotnosti pravidelně testováni, učitelé budou
využívat metodických materiálů a pomůcek směřujících k jejímu rozvoji. Čtenářskou gramotnost koordinuje paní učitelka
Mgr. Miroslava Fišerová.
Dalším velmi důležitým tématem školy je ﬁnanční vzdělávání. Dle informací
z MŠMT se má v brzké době stát povinnou

součástí vzdělávání na základních školách. Naše škola je v tomto ohledu o krok
napřed, protože již od loňského roku mají
žáci devátých tříd povinně předmět základy ekonomie v rozsahu 2 vyučovací hodiny
týdně; žákům prvního stupně se ﬁnanční
vzdělávání nabízí od 4. ročníku jako povinně volitelný předmět. Pro ﬁnanční gramotnost vytvořila výborný metodický materiál
paní učitelka Mgr.Veronika Prokešová,
která zároveň předmět vyučuje.
Koncem srpna končí škola s projektem EU peníze školám, ze kterého výrazně
modernizuje materiálně technické zázemí
učeben i samotnou výuku pomocí interaktivních výukových programů. Jako partner
vstoupila základní škola do dvou dalších ev-

Moderní vyučování – inkluzívní škola
Právo na vzdělání bývá obvykle hlavním ukazatelem vyspělosti současných
společností, je také základním právem
každého občana naší společnosti.
V každé společnosti se setkáváme
s jedinci, kteří právě při uplatňování tohoto svého práva mohou mít jisté problémy.
Tito lidé pak během svého vzdělávání získávají speciální vzdělávací potřeby.
Moderním trendem současné doby je
tzv. integrační proces. Jeho podstatou je
společný život, společné učení handicapovaných a běžné populace, kdy dochází ke
vzájemnému respektování a soužití těchto
skupin. (Opakem integrace je segregace
– tzn. vyčlenění, oddělení jedinců s handicapem do speciálních škol).
Integrace není tedy jakési sympatické
akceptování, ale především hledání no-

vých cest, které by ukázaly, že jedinci se
speciálními vzdělávacími potřebami jsou
schopni také dobrých výkonů a mohou
být tedy zcela zapojeni ve školním společenství a společně se zdravou populací tak
pomalu přecházet do své dospělosti. Význam pojmu ,,integrace“ se tak stále více
přibližuje pojmu ,,inkluze“, jenž je přímo
chápán jako ,,být úplnou součástí“.
,,Inkluzivní škola“ je právě speciﬁcká
tím, do jaké míry je schopna vytvořit podmínky pro plnění všech speciálně pedagogických potřeb každého jedince s postižením. Postiženému žákovi musí být jeho
škola i třída dostatečně dostupná, rovněž
i její materiální vybavení by mělo dosahovat takové úrovně, která by zabezpečovala
co nejefektivnější eliminaci handicapu.
I naši školu lze právem zařadit mezi ty
demokratické a humánní ško-

ropských projektů s velkopavlovickým gymnáziem (podpora cizích jazyků a fyziky).
Také letos se bude naše škola účastnit
celé řady sportovních i naukových soutěží, bude pořádat tradiční lyžařský kurz
pro žáky sedmých a osmých ročníků, v rámci SVČ konat i akce a zájezdy pro veřejnost.
V zimním období plánuje základní
škola setkání jejích absolventů a oslavu
související se dvěma významnými daty - výročí 1150 let od příchodu sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje na Moravu a 120 let
od předání školní budovy do užívání.
Pohodový podzim čtenářům
Velkopavlovického zpravodaje
a příznivcům ZŠ
přeje RNDr. Ludvík Hanák, ředitel školy
ly, které se snaží poskytovat všem svým
žákům stejné šance na dosažení odpovídajícího stupně vzdělání. Vedle běžné
populace vzděláváme i žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, tzn. žáky individuálně integrované. Ti zde pracují podle
tzv. individuálního vzdělávacího programu,
který je vypracováván a určen všem, jež se
podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka.
Do přípravy IVP se zapojují vedle příslušných vyučujících také rodiče, kteří se
stávají spoluzodpovědnými za výsledky
práce svého dítěte. Vhodný individuální
vzdělávací plán umožňuje žákovi pracovat
podle jeho schopností, individuálním tempem bez ohledu na učební osnovy a tím tak
bez stresujícího porovnávání se spolužáky.
Zde zcela bezesporu platí: „Je normální být jiný!“
Mgr. Taťána Hanzálková

Škola převzala ﬁnanční dar
od Jednoty, věnuje jej sportu
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V úterý, dne 9. října 2012, se
na Základní škole Velké Pavlovice konalo za účasti vedení školy a místostarosty
města Ing. Zdeňka Karbera slavnostní předání sponzorského daru škole
v hodnotě 24.534,- Kč, který škola využije na podporu sportu v rámci vyučování i volnočasových aktivit.

uspořádala firma Procter&Gamble společně s Jednotou,
spotřební družstvo Mikulov.
Symbolický šek s uvedenou
částkou převzal z rukou předsedkyně představenstva Jednoty paní Vlasty Ličmanové ředitel školy RNDr. Ludvík Hanák.

Projekt nesoucí název ,,Děkuji, maminko, že mi pomáháš hrát si a růst‘‘

RNDr. Ludvík Hanák,
ředitel ZŠ Velké Pavlovice

Vedení velkopavlovické základní školy převzalo
od Jednoty a ﬁrmy Procter&Gamble ﬁnanční
dar v hodnotě 24.534,- Kč.
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PRVŇÁČCI měli svůj velký den
Začal nový školní rok s letopočty
2012-2013. Pro každé školní dítko je
to začátek něčeho nového, nepoznaného, avšak naprosto průlomový je
tento okamžik je pro děti, které usedají
do školních lavic vůbec poprvé, pro malé,
nadšené, dychtivé a zvědavé prvňáčky.
Základní škola ve Velkých Pavlovicích
jich letos přivítala hojný počet, celkem
26 nových žáčků, kteří budou spolu
navštěvovat jednu třídu, nesoucí hrdé
označení 1.A. Paní učitelkou jim bude
Mgr. Darina Zborovská.
Prvňáčci byli spolu se svými rodiči,
mnohdy i prarodiči či mladšími sourozenci, slavnostně přivítáni v nově zrekonstruované zeměpisné pracovně. K dětem
promluvil ředitel školy RNDr. Ludvík Ha-

nák, starosta města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka, zástupkyně ředitele Mgr. Lenka
Korpová, ředitelka MŠ Jiřina
Zigová a samozřejmě i třídní
učitelka Mgr. Darina Zborovská. Dětem popřáli mnoho
úspěchů, vytrvalosti, krásných
známek a rodičům hodně sil
a pevné nervy.
Poté se prvňáčci přesunuli
První školní den v první třídě je nejen pro děti,
do své třídy, kde skutečně poale i jejich rodiče, začátkem nové významné
prvé zasedli do školních lavic
životní etapy.
a stali se tak opravdovými žáky.
Na stolečcích našli krásné
nové učebnice plné barevných
Nejen prvňáčkům, ale všem letošním
obrázků, písanky a dárečky. Doufejme,
že budou na tento krásný den celý život školákům přejeme, ať jim školní rok 20122013 vyjde na jedničku s hvězdičkou!
s úsměvem na tváři vzpomínat.
Karolína Bártová

Zářijové zprávičky ze ŠKOLNÍ DRUŽINY
Po dvou měsících letních prázdnin
začala pro všechny děti škola a současně
s ní se pro mnohé žáčky z prvního stupně
otevřela brána školní družiny. V letošním
školním roce opětovně fungují dvě oddělení, která mají na starost paní vychovatelky
Naďa Slámová a Mgr. Lenka Tesařová.
Odpolední družina je otevřena každý
den od 11.30 do 16.00 hodin. Současně
po celý školní rok funguje ranní družina
od 6.45 do 7.40 hodin, do které mají možnost docházet i mimo družinové děti.
Již během prvního týdne v září se
do naší družiny přihlásila spousta dětí,
mezi které jsme také rádi uvítali letošní prvňáčky. Ti se velice rychle v našich
dvou odděleních aklimatizovali a snadno
se začlenili do kolektivu starších dětí.
V současné době máme zaplněna obě oddělení s celkovým počtem 67 dětí. Kromě
žáků z Velkých Pavlovic zde máme i řadu
dětí, které dojíždí z Bořetic, Kobylí, Staroviček, Zaječí či Nových mlýnů.
Všechny činnosti v obou odděleních
musíme každý den přizpůsobovat různým
časovým odchodům dojíždějících dětí, odchodům do zájmových kroužků a do základní umělecké školy. Vzhledem k tomu nelze se
školní družinou podnikat vycházky či výlety
do vzdálenějšího okolí našeho města.

V prvních dnech školy jsme se s dětmi v družince věnovali tradičnímu, zato
velmi důležitému a neopomenutelnému
poučení o bezpečnosti a chování při pobytu v družině. Seznamovali jsme se
s chodem družiny, jejím vnitřním řádem
i povinnostmi, které k družince náleží.
Současně jsme si s dětmi připomenuli
zásady správného stolování a slušného
chování ve školní jídelně. Neopomenuli jsme také probrat kamarádské vztahy
a vzájemnou komunikaci mezi vrstevníky
a dospělými osobami.
Příznivé počasí nám zatím umožňovalo pobyt na čerstvém vzduchu, čehož
rádi využíváme a s dětmi navštěvujeme
hřiště „za kostelem“. Zde se děti mohou
do sytosti vydovádět, zahrát míčové hry,
zaskotačit si na průlezkách či si jen volně
hrát se svými kamarády.
Hřiště současně využíváme nejenom
jako místo, kde si lze pohrát, ale i ledacos
zhotovit. S dětmi jsme si tak v jednom
zářijovém slunečném odpoledni vytvořili
množství pěkných křídou kreslených obrázků. Děvčata dostala za úkol ztvárnit zážitky z letních prázdnin a hoši měli bojový
úkol vytvořit kresby z podzimní přírody.
Za necelou půl hodinku se na polovině hřiště objevily velmi zdařilé kresbičky, kterými
jsme se symbolicky rozloučili s odcházejí-

Radovánky na čerstvém vzduchu...

... i hraní v příjemném prostředí školy
– to je školní družina.
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cím létem a přivítali jsme podzimní období.
V tento podzimní čas nás láká příroda
svými pestrými barvičkami a rozmanitou
škálou plodů k nejrůznějším tvůrčím činnostem. Využili jsme s dětmi tohoto bohatství a pustili se do výroby podzimních
strašáčků. Teplé slunečné počasí nám
dovolilo tvořit na čerstvém vzduchu, a tak
na hřišti za „kostelem“ přímo před zraky
kolemjdoucích vznikaly pod rukama družinkových dětí podzimní strašáci.
Jako základ pro „podzimníčka„
posloužily malé bílé patizony, které nám
ze své zahrádky darovala a až na hřiště přivezla paní Střítecká, za což jí moc
děkujeme. Děti se ve skupinkách pustili
do tvoření. Pomocnou rukou nám byla i

maminka Verunky Ježkové,
která pomohla nejenom své
dcerce vykouzlit hezkého strašáka, ale také neváhala pomoci
ostatním dětem.
Zhotovené „podzimníčky“
jsme s dětmi odnesli do školy,
kde se staly pěknou ozdobou
na jedné z chodeb prvního
stupně. V nadcházejících měsících připravujeme pro děti
další různorodé rukodělné
a výtvarné činnosti.
Mgr. Lenka Tesařová
& Naďa Slámová,
vychovatelky školní družiny
při ZŠ Velké Pavlovice

Patisony, okrasné dýněčky, pár kaštanů, šípků, kukuřice či ořechů a hlavně šikovné ručičky.
A strašáček Podzimníček je na světě!

Anglická školní družina
Jestliže někdy potkáte skupinku
dětí, která Vás pozdraví anglickým výrazem HELLO, nejedná se o malé Angličany ani o provokaci. Tyto děti navštěvují anglickou školní družinu, kde
se převážně mluví anglickým jazykem
a jako správní studenti se snaží získané
dovednosti používat v každodenních situacích. Takže kudy chodí, tudy zdraví.
Anglickou školní družinu navštěvuje
celkem 21 dětí z prvních a druhých tříd.
Když poprvé dorazili naši malí prvňáčci a druháčci do anglické školní družiny tvářili se přinejmenším šokovaně.
Pohled na jejich poměrně vyděšené výrazy byl nezapomenutelný. Vzpomínám na
chlapečka, pro kterého si přišel tatínek
a já jsem se s ním loučila anglickým pozdravem „good bye“. „Vidíš. Takto s námi
mluví pořád“, vysvětlil chlapeček tátovi.
Ovšem děti jsou, jak já říkám, „houby“, které nasávají vědomosti nejen
ve škole, ale i při hrách. Takže počáteční
udivené pohledy se v zápětí proměnily
v dotazy, jak se co řekne. Žáci se snaží
používat anglické fráze a komunikovat
v anglickém jazyce a vůbec jim nevadí, že to
ještě není úplně perfektní, ale mluví! A to
je jeden z hlavních důvodů proč navštěvovat anglickou školní družinu. Děti se nebudou bát používat jazyk, tak jak je tomu
u spousty starších dětí, které se už stydí.
Od září, které jsme přivítali podzimními barvami, jejichž názvy děti umí per-
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fektně především z vyučovacích hodin,
jsme rozšířili slovní zásobu o typické znaky podzimu a geometrické tvary. Také umí
tři písničky, které jsou doplněny pohybovou aktivitou. A co máme v plánu dál?
V měsíci říjnu bychom rádi vyráběli draky
a oslavili svátek Halloween.
Naučit je správně vyslovovat a používat jednoduchá slovíčka a fráze v trochu jiném kontextu než při výuce. Žáci se
zde budou pomocí her, soutěží, písniček
a krátkých pohádek postupně seznamovat
se slovní zásobou z různých oblastí života.
Možná se ptáte, k čemu je to vlastně
dobré? Především jde o to, aby děti získa-

ly pozitivní vztah k jazyku jako takovému
a nebraly cizí jazyk jako biﬂování slovíček a gramatiky. Při osvojování každého jazyka je důležitý maximální kontakt
s jazykem. Děti se nejlépe učí v přirozeném prostředí, což anglická školní družina nabízí. Žáci si zde nejen hrají, ale plní
úkoly, zpívají písničky, učí se básničky
vytváří různé výrobky a to vše v anglickém
jazyce.
Takže nezapomeňte, že nashledanou
se řekne GOOD BYE nebo BYE-BYE!
Mgr. Vilemína Osičková,
lektorka

Škola hrou – u jazyků a malých dětí tato prastará osvědčená metoda funguje dvojnásob!
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Jiří Ludvík - vítěz výtvarné soutěže „Nemocnice očima dětí“
K příležitosti 20. výročí založení Nemocnice Břeclav byla vyhlášena soutěž
„Nemocnice očima dětí“, které se zúčastnili žáci 4. a 5. tříd naší školy. Snažili se
zachytit své zkušenosti, zážitky nebo strachy spojené s pobytem v nemocnici nebo
s návštěvou u lékaře. Inspirací jim byly
i seriály z nemocničního prostředí vysílané v televizi.
Jako nejzdařilejší obrázek v kategorii
7 – 10 let vybrala porota práci Jiřího Ludvíka z Rakvic, který navštěvuje třídu 4.A
Základní školy ve Velkých Pavlovicích.
Všechny práce byly vystaveny v nemocnici v rámci dne otevřených dveří 22. září
2012 a dále jsou k vidění také na webových stránkách Nemocnice Břeclav pod
adresou www.nembv.cz.

Všichni soutěžící dostali nádhernou
cenu od sponzora – hodinky s projekcí.
Mgr. Lucie Nováková

Šesťáci se jeli
„dát dohromady“ do Křižanova
Adaptační pobyt pro žáky šesté třídy uspořádala Základní škola ve Velkých
Pavlovicích letos teprve podruhé, ale věříme, že se stane tradicí. Důvodem je nejen
lepší poznání a splynutí nového kolektivu,
ale i příjemné a atraktivní místo, kterým je
rekreační středisko Křižanov.
Zábavný byl hned počátek „adapťáku“. Některé děti opouštěly svůj domov
poprvé, ale po rozloučení s rodiči nahodily své velké batohy na záda a statečně
pochodovaly na vlakovou zastávku. Někteří se těšili již na cestu vlakem, protože
většina jím ještě necestovala. Obrovské
nadšení z vlaku se nám snad jako osobám
za děti zodpovědným, dařilo udržet
„v rámci norem“.
Vlaková stanice Křižanov ale ještě nebyla naším cílem. Čekaly nás ještě asi 2 km
pěší cesty. Na místo dorazilo 27 polomrtvých lidiček s třemi dospělými. Toto rekreační středisko Drak nemá pohádkový
jen název, protože po několika minutách
zde začali všichni kouzelně ožívat jako
po pokropení „živou vodou“.
Po ubytování do pokojů následovalo
rozlosování do soutěžních skupin. Zelená,
modrá a žlutá měla sedm členů, oranžová
šest. Kromě prvních soutěží následovalo
i zdobení pobytových triček. Dětem byla

rozdělena trička podle barvy jejich skupiny, takže bylo na první pohled zřejmé,
kdo kam patří. Na záda si všichni pomocí foukacích ﬁx vytvořili nápis „Křižanov
2012“. Na přední stranu si členové stejných skupin vzájemně otiskli svoji ruku
a přidali k ní své jméno. Trička byla opravdu nádherná, všichni z nich měli radost.
Už při této společné práci bylo možné
sledovat, jak se děti sžívají a jak začínají spolupracovat. Překážkou nebylo ani
to, že mají kamarády v jiných skupinách,
a dokonce i ti, kteří byli doposud trochu
samotářští, s vervou spolupracovali. Následující soutěže, např. turnaj v přehazované nebo sběr CD trasy a další, bylo radost
pozorovat, protože kdo by se rád nedíval na
spolupracující skupiny? Po výborné večeři
soutěže pokračovaly v klubovně až do rozchodu do pokojů a nočního klidu.
Úterní ráno zahájila rozcvička a běhání, následovala výborná snídaně v podobě
švédských stolů, kde byl opravdu pestrý
výběr pro všechny mlsouny. Dopolední
soutěžení bylo zahájeno ohodnocením
úklidu na pokojích a dalšími hrami.
Během dne nás nejvíce zaujala „Špuntovaná“, kde měly děti hledat uschované
vršky od PET-lahví podle barev, které byly
družstvům přiděleny. Další úspěšnou
hrou byla „Hra na slova“.

Jiří Ludvík se svým diplomem, cenou
i vítězným obrázkem.

Po lese bylo rozmístěno na 500 ks
písmen, družstva jich měla v časovém limitu najít co největší počet a potom z nich
vytvořit co nejvíce slov. Vítěz byl určen
podle počtu slov. Tato hra je jedinečná
v tom, že je zde třeba rychlosti, postřehu
i nápaditosti a zároveň dětem obohatí
slovní zásobu. Uplatní se v ní opravdu
každý. Podobně bohatá byla i hra „Zvířata“. Každému bylo na záda přilepen název nějakého zvířete. Všichni se rozběhli
a snažili se přečíst zvíře ze zad protihráče a nahlásit zapisovateli. Vyhrálo družstvo, které první zjistilo všechna zvířata
a správně přiřadilo ke každému člověku.
Oblíbená byla i „Čepičkovaná“, kde
na hřišti proti sobě bojovala dvě družstva
a snažila se soupeře obrat o jejich společnou čepičku. Vítězství získal ten, kterému
se to podle pravidel podařilo.
Po večeři při drobných soutěžích
a vyhodnocování všichni nervózně sledovali, zda už se setmělo. Nemohli se totiž
dočkat očekávané Stezky odvahy. Na noční cestě byli žáci jednotlivě nebo ve dvojicích vysíláni od startu podél skleniček se
svíčkou, u kterých byly skryty obrázky.
V cíli musel každý nahlásit obrázky, které si
pamatoval. Body se sčítaly podle družstev.
Po báječné zábavě ještě následoval táborák. Opékaly se špekáčky, zpívalo se,
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vyprávěly vtipy, prostě vynikající zábava. Všichni se opravdu bavili a také něco
předváděli. „Adapťák“ plnil svůj cíl.
Závěrečný den se po snídani balilo
a všichni jsme se přemístili do jídelny, kde
nás čekala poslední disciplína – Zhodnocení. Jednotlivé skupiny se snažily vytvořit svůj časopis. Dostali ﬁxy, výkresy, propisky, tužky a pracovaly na svém vydání.
Každý mohl napsat o všem, co ho zaujalo.
Někteří psali nejen o soutěžích, ale i o VIP
zprávách a počasí během pobytu. Každá
skupina si svoje dílo mohla prezentovat,
což bylo odměněno bouřlivým potleskem.
I časopisy byly obodovány a budou vystaveny na školních nástěnkách.
Na závěr následovalo celkové hodnocení jednotlivých skupin během pobytu.
Nejednalo se jen o nasbírané body z disciplín, ale i o body získané popř. trestné,
čili odečtené z hodnocení pořádku a cho-

vání. Odměny ale získala
všechna družstva, jen záleželo na jejich umístění.
Byly zde kšiltovky, visačky
na klíče, propisky, bloky,
cukrovinky a samozřejmě
památeční karta na tento
adaptační pobyt.
Zpáteční cesta probíhala poměrně rychle
a v cíli nás vítali netrpělivě
čekající rodiče. Děti byly
spokojené a pěly chválu
jak rodičům, tak na faceA jsou z nás super kamarádi!
booku i ve škole.
Adaptační pobyt je
opravdu dobrým nápadem pro utužení vztahů, ale když probí- i přes to, že vše bylo k dispozici. Určitě zde
há v Křižanově je nápadem vynikajícím. budou spokojeny i naše příští šesté třídy.
Výborná jídla, milé prostředí a příjemná
Mgr. Veronika Prokešová,
atmosféra vynahradily internety a televize
Pavlína Brúčková,
Mgr. Jaroslava Procházková-Poulíková

Naši žáci se v přespolním běhu neztratili, navíc zabodovali!
Žáci a žákyně II. stupně ZŠ Velké
Pavlovice zkusili na vlastní kůži a hlavně
na vlastní nohy závod v přespolním běhu.
K naší obrovské radosti a příjemnému překvapení se neztratili a to ani v terénu, natož
v žebříčku hodnocení! Družstvo starších
žáků se umístilo v Okresním kole závodu
v přespolním běhu na úžasném 4. místě
a to navzdory velmi náročné a především

zkušené konkurenci výběru břeclavského
okresu. Velkopavlovický tým reprezentovali Lukáš Kynický, David Moravec, Patrik
Suský, Pavel Fišr a Patrik Pálka.
Ke startovní čáře nastoupilo 75 závodníků, mezi kterými v jednotlivcích vybojoval 9. místo Lukáš Kynický a 10. místo Patrik Suský. Trasa byla dlouhá 3 kilometry.

Kromě těchto pěti hochů se na poloviční trati o 1.500 metrech postavily
i dvě starší žákyně - Andrea Punčochářová
a Zuzana Škorpíková. Ani ty nezklamaly
naděje v ně vložené a umístily se na předních příčkách – obsadily 21. a 25. místo
v konkurenci 82 závodnic.
Ing. Lenka Bukovská

Příměstský tábor, aneb námořníci a piráti dopluli do přístavu
Hektický předhodovní týden se nesl
ve Velkých Pavlovicích krom velkého
úklidu, příprav na slavnosti a pečení také
ve znamení příměstského tábora, který
o letošních prázdninách již podruhé pořádalo Středisko volného času
při ZŠ Velké Pavlovice.
Celkem 11 dětí z Velkých Pavlovic
a paralelně také 15 dětí ze sousedních
Bořetic se pro těchto pět pracovních dnů
proměnilo v piráty a námořníky. Pod vedením vedoucích Evy Jilkové a Marie Holáskové, Honzy Vlacha a Anety Petráskové
si krásně nabatikovaly trička, absolvovaly
pěší túru na pavlovickou rozhlednu Slu-
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nečná a právě zde si také
zahrály hru zvanou „fuskáčová“. Pokud vám název něco připomíná, máte
dobrý postřeh! Válčilo se
totiž velmi netradičními
rafinovanými zbraněmi
a to vycpanými ponožkami připevněnými na špagátcích. Pokud byl někdo
takovou střelou zasažen,
musel odevzdat lísteček
představující jeden ze svých
cenných životů. Ten kdo se
ocitl bez lístečků, byl rázem mrtvý a musel pora-

Na příměstském táboře si děti zkusily dokonce
i střelbu ze vzduchovky!
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žen opustit kolbiště. Nutno dodat, že se
právě tato hra stala celotáborovým šlágrem, děti jí byly přímo nadšené!
Ke konci týdne se všichni táborníci sešli v Bořeticích, kde je stejně jako
o prvním červencovém turnuse čekalo
nocování, v tělocvičně místní základní
školy. Večer se samozřejmě neobešel bez
táboráčku, opékání křupkavých voňavých
špekáčků a také strastiplné strašidlácké
stezky odvahy. Ta vedla po trase nové cyklostezky v tzv. „rasovně“. Už název sám
tohoto místa nevěstí nic dobrého a tak
je nasnadě, že musely dětičky překonat
nejednu nástrahu. Naštěstí se zde protentokrát zcela mimořádně žádný „ras“

nezdržoval a tak kupodivu
naprosto všechny děti stezku ve zdraví a s úsměvem
na rtu přežily :-)!
V pátek byl týdenní
pobyt zakončen kolektivní
celodenní hrou o poklad,
kde se soutěžilo v rychlosti
a šikovnosti při získávání
čepice. Ten kdo byl nejhbitější, odnesl si z tábora kromě krásných zážitků a vzpomínek také drobnou cenu
a dáreček!
Ing. Lenka Bukovská,
vedoucí tábora

Tábor, to jsou dny strávené s kamarády, chvíle plné
soutěží, kvízů, zábavných úkolů i zapeklitých hádanek.

Školáci! Sbírejte papír a PET víčka, odměna vás nemine!
SBĚR STARÉHO PAPÍRU se bude konat stejně jako v loňském školním roce
celkem 5x – v měsíci září, listopadu, lednu, březnu a květnu a to vždy před budovou I. stupně ZŠ – přesné termíny budou
vždy včas zveřejněny na webových stránkách školy www.zs.velke-pavlovice.cz,
města www.velke-pavlovice.cz a na vývěsce u školy. Sběr mohou žáci odevzdat
už den před samotným termínem, den na
to ráno přinesou pořadatelům lísteček se
jménem, třídou, počtem kilogramů a podpisem rodičů.
Stejně jako v loňském školním roce
vyhlásilo také letos Středisko volného času
při ZŠ Velké Pavlovice soutěže třídních
kolektivů i jednotlivců ve sběru starého papíru a plastových víček od PET lahví. A odměna? Ta je opět více než lákavá – za papír
si vyrazí ti nejšikovnější do zábavného centra BONGO v Brně a za víčka z PET lahví
do lanového centra NOSRETI v Zaječí!

Volno-časové aktivity
ve Velkých Pavlovicích
Období letních měsíců je za námi
a podzim se školou už dávno tu. Se začátkem září je spojen nejen začátek školního roku, ale i možností trávení volného

Více o lanovém centru NOSRETI Zaječí
na www.vinarstvinosreti.cz

Více o zábavném centru BONGO Brno
na www.bongobrno.cz

I. kolo ve sběru starého papíru již
proběhlo. Dne 18. září 2012 se podařilo školákům odevzdat tři plně naložená
nákladní auta sběrných surovin, což činilo přesně 12.497 kg sběru. Šikovnější
a aktivnější byli opět žáci I. stupně, kteří
dopravili za vydatné pomoci svých rodičů
před budovu školy celých 8.549 kg, žáci II.
stupně pak zbytek, tedy 3.948 kg. Druhé
kolo se už připravuje, proběhne na konci
měsíce listopadu.
Kdo byl v zářijovém úvodním kole
sběru papíru nejúspěšnější? Za třídy zvítězila na I. stupni 3.B třída, v jednotlivcích pak David Dobšák taktéž z 3.B. Na II.
stupni odevzdala nejvíce papíru 7.A třída,
v jednotlivcích si odnesla zlaté vavříny
Pavlína Válková shodně ze 7.A.
Sbírejte odpadový materiál,
jeho následnou recyklací ulevíte naší Zemi.
Karolína Bártová

času dětí i dospělých v různých zájmových
aktivitách.
Pro děti v našem městě zajišťuje velkou část aktivit STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU při ZŠ Velké Pavlovice. Většina kroužků a zájmových aktivit začala
od 1. října. Pokud se podíváte na jeho internetové stránky, zjistíte vše potřebné
(více na www.zs.velke-pavlovice.cz).

Další možností vyžití Vašich dětí jsou
i jiné kroužky př. TURISTICKÝ kroužek, který by jistě uvítal každého zájemce
o přírodu a s touhou zdokonalovat se
v hledání v mapě, poznávání rostlin, živočichů a chutí jezdit občas na výlety. A nebo
také nově zřízený HASIČSKÝ kroužek, který
nabízí dětem mimo jiné třeba i sportovní vyžití v netradiční disciplíně požárního útoku.

PET VÍČKA se boudou sbírat také stejně
jako loni – žáci mohou nosit nespřepočítaná víčka průběžně během celého školního
roku nejlépe svému třídnímu učiteli, případně Ing. Lence Bukovské, vedoucí SVČ
při ZŠ Velké Pavlovice. Všechna víčka budou sečtena až na konci školního roku.
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Dospělým se nabízí také mnoho možností. Od 8. října probíhá cvičení pro ženy
i muže, vždy v pondělí od 18.30 hod. a ve
čtvrtek od 18.00 hod. v malé tělocvičně
ZŠ. Novinkou letošního roku je JUMPING – aerobní cvičení na malých trampolínkách – pro dospělé ženy, ale i pro

Název
PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

děti. V nabídce našeho města je i mnoho
vernisáží, aktivních spolků, skupin příznivců jednotlivých sportů aj.
V minulých letech zde bylo cvičení
power-jogy, zumby, dále byly nabízeny
taneční pro dospělé, a více si snad ani nevzpomenu.

Vyučující

Pokud tedy chcete příjemně a zároveň aktivně prožít chvíle volného času,
nebo se někde odreagovat a udělat něco
pro svou duševní hygienu, možnosti
určitě jsou!
Mgr. Jana Pláteníková

Termín

Cena za rok

Badminton

Jiří Huslík, Karel Reichman

Pondělí 16.00 – 18.00

2. – 9. třída

100 Kč

Kytara přípravka

Karolína Osičková

Pondělí 14.30 – 15.30

1.– 5. třída

100 Kč

Tanec pro radost

Kamila Kunická, Marie Holásková

Úterý 14.00 – 15.30

2. – 7. třída

100 Kč

Kreativ

Terezie Lorenzová

Úterý 13.45 – 14.45

3. - 6. třída

100 Kč

Dyslektický

Mgr. Marie Pilařová

Úterý 12.00 – 12.45

2. třída

0 Kč

Digitální fotograﬁe

Ing. Marie Holásková

Úterý 14.00 – 15.30

5. – 9. třída

100 Kč

Ping-pong

RND. Ludvík Hanák

Úterý 13.30 – 14.30

5. – 9. třída

100 Kč

Keramika

Ing. Marie Šmídová

Středa 13.30 – 15.30

2.- 6. třída

300 Kč

Sběratelský

Václav Valoušek

Středa 14.30 – 15.30

1.– 9. třída

100 Kč

Střelecký

Eduard Poulík

Čtvrtek 13.30 – 15.00

4. – 9. třída

100 Kč

Turistický

Mgr. Lenka Hrabalová

Čtvrtek 13.30 – 14.30

3.- 7. třída

100 Kč

Roztleskávačky I.

Kamila Kunická, Marie Holásková

Čtvrtek 14.00 – 15.00

1.– 6. třída

100 Kč

Atletika

Ing.Lenka Bukovská

Čtvrtek 15.00 – 16.00

4.- 9. třída

100 Kč

Dyslektický

Mgr. Marie Pilařová

Čtvrtek 13.00 – 13.45

3. – 5. třída

0 Kč

Dramatický

Ing. Lenka Bukovská

Čtvrtek 13.30 – 15.00

1.- 9. třída

100 Kč

Florbal

Ing. Lenka Bukovská

Pátek 13.30 – 15.00

5. – 9. třída

100 Kč

Folklorní

Petra Hájková

Pátek 12.00 – 14.00

1. – 5. třída

100 Kč

Kytara I.

Karolína Osičková

Pátek 13.45 – 14.45

pokročilí

100 Kč

Kytara II.

Karolína Osičková

Pátek 14.55 – 15.55

pokročilí

100 Kč

Kytara II.

Karolína Osičková

Pátek 16.00 – 17.00

pokročilí

100 Kč

Gymnastika

Mgr. Jaroslava Janů

Pátek 13.00 – 14.00

1. – 2. třída

100 Kč

Všechny zájmové kroužky zahájilysvoji činnost od 1. října 2012.
Přihlášku do zájmového kroužku vybíráme zároveň s příslušným poplatkem!

TRDLOHRÁTKY, s dětmi do dětství zpátky...
V září letošního roku zahájily ve Velkých Pavlovicích svou činnost TRDLOHRÁTKY. Jsou určeny pro maminky
s těmi nejmenšími dětmi. Scházíme se
každý týden na jednu hodinu, jejíž náplní
jsou říkanky, básničky, písničky, pohádky
a hry. Vše na sebe logicky navazuje, takže
se nenudí ani děti, a (snad) ani maminky.
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Během školního roku nás čeká celkem 40
lekcí. Cílem není děti něco učit, ale dávat
jim dostatek podnětů, aby se rozvíjely samy.
Maminky se rozptýlí od každodenních povinností a načerpají novou inspiraci.
Pokud máte doma dítko ve věku
od 4 do cca 10 měsíců a zajímá vás, jak
TRDLOHRÁTKY probíhají, můžete se

kdykoli přijít nezávazně podívat. Ukázková hodina je zdarma. Podmínkou je jen
ohlásit se předem. Scházíme se každou
středu a pátek v 10:00 na Středisku volného času ve Velkých Pavlovicích. Více informací naleznete na www.trdlohratky.cz nebo
www.trdlohratky-breclavsko.blogspot.com.
Těším se na všechny!
Jana Julinková
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Z gymnázia...
Tak jako každý rok, začal i letos
nový školní rok
Prázdniny skončily a Gymnázium ve Velkých Pavlovicích opět
po dvou měsících ožilo. V pondělí, dne 3. září 2012, začal nový školní rok 2012/2013. Tradičně bylo připraveno v aule školy slavnostní
zahájení pro žáky prvních ročníků. Se smíšenými pocity očekávání
i obav usednou do lavic na gymnáziu poprvé.
Nové žáky a jejich rodiče přivítal ředitel školy PaedDr. Vlastimil Kropáč za
účasti pana starosty Ing. Pavla Procházky. Pan starosta ve svém vystoupení zdůraznil význam střední školy pro město
a popřál novým studentům úspěšný školní rok. Ředitel školy představil přítomným třídního učitele 1. A - Mgr. Zdeňka
Sovadinu a třídní učitelku Primy - Mgr.
Lucii Hyklovou. Poté ve stručnosti seznámil s organizací školního roku a výukou.

Studenti velkopavlovického gymnázia na veletrhu
středních škol v Hodoníně.

Pokles počtu uchazečů o studium na střední
školy se projevuje i v letošním školním
roce. Do prvního ročníku čtyřletého studia nastoupilo jen 13 žáků. Do prvního
ročníku osmiletého studia nastoupilo
29 přijatých uchazečů.
V budově gymnázia bylo rušno
i o prázdninách. Ve dvou patrech se měnila okna, malovaly třídy a do učeben byla
instalovaná nová audiovizuální technika.

Adaptační kurz primy

Noví studenti osmiletého gymnázia se spřátelili při hrách v rámci adaptačního kurzu.

Do těchto nově vymalovaných a uklizených tříd přicházeli ostatní studenti, kde
se setkali se spolužáky a třídními učiteli.
V tomto školním roce bude skládat maturitní zkoušku ve dvou třídách 48 studentů.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

V pátek dne 7. září 2012, první týden
školy, pro nás škola připravila adaptační
kurz. Jeho cílem bylo, abychom jsme se
všichni navzájem poznali.
Hned ráno jsme se s paní učitelkou Hyklovou a panem učitelem Tesařem vydali k
„opilým sklepům“ ve Velkých Pavlovicích.
Po cestě nám učitelé dávali kvízové otázky, které se týkaly místního okolí. Dále
následovala cesta k rozhledně Slunečná,
odkud jsme se dívali po okolí dalekohledy.
Pod rozhlednou jsme hráli několik her
a kvízů na seznámení. Myslím, že nás
nejvíce bavila poslední hra. Ta spočívala v tom, že si na sobě někdo něco změní
a druhý musí hádat co.
Mně se adaptační kurz hodně líbil,
protože byl zábavný a podařil splnit cíl poznat spolužáky a skamarádit se s nimi.
Filip Weigl, student třídy Prima
Gymnázia Velké Pavlovice

Studentský víkendový maratón s literaturu

ročných, ale i zábavných metod a také
se seznámit s novými lidmi.

Letos se již popáté konala Literární
dílna tvůrčího psaní na půdě Gymnázia
na třídě Kapitána Jaroše v Brně. Zúčastnilo se jí celkem dvacet tři studentů,
včetně pěti studentek velkopavlovické-

Páteční dopoledne jsme zahájili dramatickou dílnou v lužáneckém Labyrintu
na téma Evžen Oněgin. Věnovali jsme se
i výtvarnému umění a vyzkoušeli si techniku zvanou froasáž. Večer jsme vyrazili

ho gymnázia. Literární dílnu vedly Mgr.
Lenka Marková a Mgr. Renata Bláhová.
Během tří dnů strávených ve škole jsme
měli možnost zdokonalit své literární
schopnosti pomocí různých, často ná-
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na cenami ověnčené představení divadla Reduta, Korespondence V+W. Toto
představení bylo zajímavé zpracováním i
hereckými výkony.
Vyčerpávající sobotu jsme začali
literárním cvičením 3x30 minut. Tato
technika spočívá v nalezení, popisu a
následném zpracování textu v přesně
rozvrhnutých třicetiminutových intervalech. Po krátké tvorbě poezie jsme se
vrhli na náročnou mapu, plnou spletitých vztahů a postav, podle které jsme
měli vytvořit příběh. Psaní mnohdy i několikastránkových románů jsme mohli
přerušit díky besedě s autorem amatérských ﬁlmů, Martinem Fialou, studentem brněnské Jarošky. Večer se naplnil
vytvářením malých sbírek poezie, dokončováním prací, které se protáhlo až

do pozdních večerních a ranních hodin.
V neděli už nás čekalo jen setkání
s reportérkou České televize, Norou Janečkovou, díky které jsme nahlédli za
oponu televizního zpravodajství, což byl
závěr našeho literárně-kulturního maratonu.
Sešla se skupina různorodých lidí,
kteří se za pouhé tři dny naučili přijímat
inspiraci nejen od učitelů a přednášejících, ale i od sebe navzájem, a tak vytvořili skvělou tvůrčí atmosféru. I přes nedostatek spánku jsme se výborně bavili,
hlavně nad čtením našich prací. Na závěr
je třeba profesorkám poděkovat za vznik
a organizaci této úžasné akce.
Inka Koutná
a Eliška Mainclová,
Gymnázium Velké Pavlovice

Literárně-historická
exkurze Praha

Zapálení pro věc, soustředění a také
trochu únava – tento mix se zračil
v obličejích studentů, kteří se zúčastnili literárního víkendového dýchánku v Brně.

V pondělí 17. září 2012 se vydaly třídy 4. A a oktáva Gymnázia Velké Pavlovice
na literárně-historickou exkurzi do Prahy.
Nejdříve jsme navštívili Českou televizi. Nejvíc se všem asi líbilo studio
Kouzelné školky, kde jsme se fotili s Michalem a pak jsme měli možnost sledovat
natáčení. Velmi milá paní průvodkyně

nás provedla budovou a ukázala nám některé rekvizity.
Nejhezčím zážitkem z Prahy pro mě
bylo večerní představení Naši furianti
v Národním divadle. Kromě samotného

Ani takřka dospělí maturanti nepohrdli nabídkou navštívit studio Kouzelné školky
na Kavčích horách.
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příběhu na mě zapůsobili i herci a jejich
kostýmy a také atmosféra divadla.
V úterý jsme uvítali hezké počasí.
Celý den jsme strávili prohlídkou města. Navštívili jsme Petřín, Strahovský
klášter, Pražský hrad, Zlatou uličku, Vladislavský sál,
Chrám sv. Víta, Nerudovu
ulici nebo Staroměstské náměstí.
Druhý večer jsme zhlédli představení Rain man
v Divadle pod Palmovkou.
Příběh o autistovi a jeho vývoji pod vlivem bratra byl
o to zajímavější, že je inspirován skutečnou událostí.
Ve středu jsme měli
v plánu navštívit Židovské
město. Viděli jsme Staronovu synagogu, Španělskou
synagogu a Židovský hřbitov. Úplně na závěr výletu
jsme si nechali prohlídku
Václavského náměstí.
Elisabeth Kostková, 4.A
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Všude je chleba o dvou kůrkách, ale někde je sladší...
V květnu nám přišla na velkopavlovické gymnázium nabídka na doplnění zájezdu do Irska, volných míst bylo
12. Další škola, která se s námi těšila na
nové zážitky, bylo brněnské Gymnázium Křenová.
Vyjeli jsme 4. září odpoledne, přes
Německo a Francii dorazili až do Rosslare, odkud vyplouval trajekt Oscar Wilde.
Na něm jsme strávili téměř 16 hodin nejen prozkoumáváním jednotlivých palub,
ale i vydatným odpočinkem a spánkem
ve vlastních kajutách.
Ráno jsme se ocitli na irské půdě
a dalších sedm dnů se věnovali objevování tohoto překrásného ostrova. Neunikly
nám dominanty hlavního města, užili
jsme si národní parky Wicklow Mountains, Killarney National Park i Irish Heritage National Park, ohromila nás nejvýznamnější chodbová hrobka v Evropě
Newgrange, která je starší než egyptské
pyramidy. Navštívili jsme hrad Bunratty,
nejkrásnější irské zahrady Powerscourt,
vodopády, tradiční hospůdku The Red
Fox Inn, poloostrov Dingle, jezero Muckross, přístavní města Cork a Wexford
a další místa. Dech nám vyrazila velikost
‚a výška Mohérových útesů, které místy
dosahují 200 metrů.
V Irsku jsme pobývali u tří různých
rodin, a to v Dublinu, Limericku a v Killarney. Poznali jsme mnohé z životního stylu
tamních domácností, bydlení, kuchyni,
byli jsme rádi, že jsme si s Iry mohli ráno
i večer promluvit a ověřit si tak své komu-

Ledové osvěžení v irských vodách! Už jste se někdy koupali v čepici :-)?
nikační dovednosti. Smaragdový ostrov
nás uchvátil svou nádhernou přírodou,
množstvím oveček, krav, koní a koz pasoucích se na stráních, bohatou historií,
zajímavou architekturou i otevřeností
místních lidí.
Oceňujeme různorodý program,
díky kterému jsme poznali rozmanité
tváře tohoto ostrova. Počasí bylo naprosto úžasné. Mnoho dnů nás provázela
modrá obloha, typické přeháňky nás zastihly jen několikrát. Pokud jsme už ke
konci něčeho měli dost, pak to byl bílý
toustový chléb s nasládlou chutí. Ten byl

totiž každodenní součástí našich obědových balíčků.
Na zpáteční cestě jsme si ještě užili
celodenní pobyt v Londýně a už malinko
netrpělivě vyhlíželi známou krajinu naší
vlasti. Dočkali jsme se a těšíme se na další zahraniční poznávání.
Účastníci zájezdu

Je možné se těšit do Osvětimi?
Tuto otázku si položili zřejmě všichni studenti velkopavlovického gymnázia, kteří se v pátek 5. října 2012 vydali
v rámci hodin dějepisu do koncentračního tábora Osvětim v Polsku. Na tomto místě bylo v období 2. světové války
vyhlazeno na 2 miliony osob, převážně
Židů.
Objekt tábora se skládal z několika
částí, z nichž dnes existují jen dvě: Osvě-

tim a Březinka (Birkenau). Zbylé části
nacisté stačili před osvobozením tábora
Rudou armádou v lednu 1945 zničit.
Návštěvník tohoto pietního místa,
jež je od roku 1979 na seznamu světového dědictví UNESCO, je při procházení
objektů ochromený, šokovaný, dojatý…
a při představě „života“ osvětimských
vězňů mu vlastní problémy a starosti připadají nicotné.
Mgr. Pavla Míchalová

Osvětim – místo dýchající hrůzou
lidského utrpení...
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Výtvarná dílna BRATKOVICA 2012
Ve dnech 4. – 7. října 2012 se uskutečnila tvořivá dílna mladých výtvarníků, mezinárodní „Plenér 2012 – podzimní imprese“.
Organizátorem byla Základní
umělecká škola v Senici, Město Senica,
občanské sdružení Výchova uměním
při ZUŠ Senica a Gymnázium Velké
Pavlovice. Tvořivá dílna se uskutečnila
v lokalitě středního Slovenska, v osadě
Bratkovica, 7 km od Detvianské Huti.
Zúčastnilo se jí 15 studentů ve věku
14 – 19 let (7 z Velkých Pavlovic), 8
dospělých výtvarníků, žáků studia pro
dospělé při ZUŠ Senica a dva pedagogové
– výtvarníci (Velké Pavlovice, ZUŠ Senica).
Výtvarníci si vyzkoušeli různé výtvarné techniky zobrazování krajiny, přírody
a místní architektury. Vznikla celá řada
velmi kvalitních prací, které budou moci

návštěvníci shlédnout na výstavách
ve Velkých Pavlovicích (v prosinci
2012) a v Senici
(v lednu 2013).
Výtvarníkům
přálo i slunečné
počasí, které zvýraznilo prožitek
z podzimních barev a nálad, což se
příznivě odrazilo
i ve výtvarné tvorbě.
Mladí výtvarníci – účastníci plenéru ve slovenské Bratkovici.
Těchto několik podzimních dnů se pro
všechny stalo oázou klidu, krásné přírody vytvářela atmosféru pracovitosti, pohody
s malebnými chaloupkami a lidské moud- a porozumění. Všichni si odnáší plno
krásných zážitků, nové zkušenosti.
rosti vepsané do tváří starousedlíků.
V Bratkovici bylo moc hezky, symIng. Marie Šmídová
bióza mládí a zkušeností těch starších

Studentský pohár z malé kopané odputoval do Senice
V pátek 21. září 2012 se ve sportovní hale při Gymnáziu Velké Pavlovice
uskutečnil jubilejní V. ročník turnaje
O putovní pohár starosty města Velkých
Pavlovic v malé kopané středních škol.
Turnaje se účastnila družstva gymnázií
z Mikulova. Klobouk, Hustopečí, Senice a domácí školy z Velkých Pavlovic.
Turnaj se hrál systémem vzájemných zápasů v jedné skupině a studenti

předváděli spolužákům řadu zajímavých
fotbalových momentů. Celým turnajem
s přehledem bez porážky, prošli studenti
senického gymnázia a jen ve vzájemném
utkání s naší školou obdrželi do své sítě
jedinou branku za celý turnaj. Putovní
pohár, se tak opět stěhuje do Senice.
Vítězům blahopřejeme a již dnes se
těšíme nashledanou s našimi soupeři
za rok ve Velkých Pavlovicích.

Celkové výsledky
1.Gymnázium Senica
2.Gymnázium Hustopeče
3.Gymnázium Velké Pavlovice
4. Gymnázium Mikulov
5.Gymnázium Klobouky

19 : 1 12
7:6
9
8 : 11 6
5 :11 2
2 : 11 0

PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

SPORT
TJ Slavoj Velké Pavlovice – ODDÍL KOPANÉ
Před začátkem fotbalové sezóny
2012/2013 bylo jasné, že bude pro většinu družstev velmi těžká. Oddíl bojuje
stále s nedostatkem ﬁnancí, během posledních dvou let skočila podpora dvou
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největších sponzorů, podpora výkonnostního sportu od státu je již téměř nulová. Navíc odvody peněz z hazardních
her, které vždy směřovaly do sportovních klubů, byly nesmyslným rozhod-

nutím parlamentu ČR přiděleny jednotlivým městům a obcím, což v důsledku
znamená, že se ke sportovcům dostane
naprosté minimum těchto prostředků.
Nezbývá proto se pokusit i v této těžké sezóně udržet pro klub stávající krajské
soutěže a také se pokusit deﬁnitivně dobudovat travnaté tréninkové hřiště tak,

Velkopavlovický zpravodaj
5/2012
aby se dalo plnohodnotně využít (hlavně
dobudovat osvětlení a boční zábrany kolem hřiště).
„A“ mužstvo po úvodní zbytečné porážce v Dubňanech zvládlo v tradičním hodovém zápase roli favorita a v prestižním
derby porazilo Bořetice 1:0. Na cennou
remízu z Rakvic ale mužstvo nedokázalo navázat v dalších zápasech a podlehlo doma Ratíškovicím a v Rohatci. Poté
následovalo „povinné“ domácí vítězství
proti průměrným Tvrdonicím, zbytečná
porážka na MSK Břeclav a v posledním zápase remíza v Lednici, kdy bylo naše mužstvo minimálně 60 minut lepší, ale velké
množství neproměněných šancí stálo ztrátu dvou bodů. V podstatě celý dosavadní
průběh podzimu se „áčko“ potýká se střeleckou potencí, na vstřelení gólu potřebují
hráči neuvěřitelné množství šancí. Po osmi
odehraných zápasech je zatím mužstvo se
ziskem 8 bodů na 10. místě tabulky.
„B“ mužstvo má v této sezóně velmi mladý kádr, základ tvoří hráči ročníku 1992

a 1993 a proto se očekává velmi těžký
boj o záchranu nejvyšší okresní soutěže.
Herní projev týmu v některých zápasech
nebyl špatný, v domácím zápase s mužstvem Novosedel měli hráči Slavoje výraznou převahu, zkušený soupeř ovšem dvakrát na začátku zápasu udeřil a vítězství
1:2 udržel až do konce zápasu. Po devíti
odehraných kolech je „béčko“ se ziskem
9 bodů na 11. místě tabulky.
Dorostencům odešla velmi silná generace hráčů ročníku 1993 a proto se očekával
boj o střed tabulky a klidné přezimování
po podzimu. Bohužel v některých zápasech ztratil tým naprosto zbytečně body
(např. v Kosticích), stejným problémem
jak u mužů je proměňování šancí. Po devíti odehraných kolech je dorost se ziskem
10 bodů na 11. místě tabulky.

Mladším žákům se tolik nedaří, získali
zatím 3 body a v tabulce jsou jedenáctí.
Základna hraje v tomto soutěžním ročníku na podzim tzv. turnajovým systémem.
Našim hráčům se podařilo vyhrát turnaj
v Krumvíři a doma na svém stadionu, na
turnaji v Kobylí skončili na 2. místě.
Ženy hrají opět Moravskoslezskou divizi,
která je v tomto ročníku daleko kvalitnější než v minulých letech, protože se do ní
přesunula tři družstva, která dříve hrávala
I. moravskou ligu. Navíc během prvních
zápasů postihly ženy nepříjemná zranění,
která na zbytek podzimu vyřadila ze hry
Mirku Kalovou a Věru Fickovou. Zatím
odehrála děvčata celkem 6 zápasů, se ziskem 6 bodů jsou zatím na 9. místě tabulky.
František Čermák

Žákovská mužstva zahajovala soutěže později a mají proto odehráno zatím
7 zápasů. Starší žáci v nich získali celkem
9 bodů a s prozatímním 8. místem můžou
být spokojeni.

Hodovní fotbalový zápas
Slavoj Velké Pavlovice – Sokol Bořetice 1:0 (0:0)
Na hodovní neděli dopoledne vidělo
více než sedm stovek diváků dobrý fotbal
jen první hodinu hry. To paradoxně oba
týmy nedosáhly branky. Zlom přišel poté,
co sudí v krátkém čase udělil tři červené
karty a fotbal se změnil v bitvu. Ostatně
tak tomu bylo v těchto derby prakticky
vždy. Utkání rozhodl jedinou brankou
domácí Jakub Šabata v 75. minutě.
Papírovým favoritem utkání byli domácí. Oba velmi mladé celky se snažily
ve velkém vedru předvádět technický fotbal. První velká šance přišla v 7. minutě.
Domácí David Havlík se ani nadvakrát
neprosadil před brankou Bořetic. Poprvé jeho bombu odvrátil gólman Otáhal,
podruhé ho zastoupil obránce. Tlak domácích pokračoval, ale hráčům chyběl klid
v zakončení a mnohdy i přesnost.
Hostující celek podpořený v hledišti
několika desítkami fanoušků se po čtvrthodině otrkal a začal vystrkovat růžky. Hosté
zjistili, že je soupeř hratelný a začali zkoušet brejkové situace. Dvě se jim i povedly,

ale ke gólu nevedly. Výsledkem toho byl jen
jeden závar před Jakubem Chromkem a
dalekonosná střela Michala Petráska.
V druhé půli domácí na hosty opět
vletěli a vynutili si trvalý tlak. V 55. minutě neudržel nervy na uzdě hostující Vojta
Bystřický, hodil míč domácímu kapitánovi do obličeje a po druhé žluté kartě musel
předčasně pod sprchy. Rozhodčí ale musel brzy chladit hlavy hráčů znovu. Domácí Jakub Kerel napálil nejprve břevno
a po chvíli byl terčem brutálního faulu
hostujícího Michala Dufka. Bohužel ani
Jakub Kerel se neudržel a oplácel. Oba
hráče samozřejmě rozhodčí také vyloučil.
Tím kvalita fotbalu hodně utrpěla a rozkouskovaná hra nemohla potěšit oko diváka.
Přestože hosté dohrávali v oslabení, snažili se rychlými brejky překvapit
obranu Slavoje. Domácí měli ovšem stále výraznou převahu, ale bez brankového
efektu. O tom, že všechny body zůstaly
na hodovní neděli ve Velkých Pavlovicích,
rozhodl kanonýr Jakub Šabata, který se
dostal do výborné střelecké pozice a na-

dvakrát překonal výborného brankáře
Jakuba Otáhala. Ten ještě hosty několikrát výrazně podržel, hlavně proti hlavičce Petra Vaška. Domácí už své další šance
neproměnili, přesto si vítězství v prestižním derby jednoznačně zasloužili.
Velké Pavlovice: Chromek – Kotoun, Měřínský, Havlík (82. Kalužík), Jilka, Vašek
(K), Příkazský (66. Šebesta), Šabata, Kerel, Zájeda, Pilarčík (66. Škarabela)
Bořetice: Otáhal – Klíč (80. Pazderka),
Baštař, Jambor (55. Kožíšek), Petrásek
M., Michna, Petrásek D. (K), Šťavík (46.
Dufek M.), Bystřický, Dufek L., Cichra
Ohlasy trenérů:
Luděk Šefránek (Velké Pavlovice):
„Hodovní fotbal a ještě k tomu derby
s Bořeticemi před stovkami diváků, to se
muselo na klucích podepsat. Možná se jim
trošku třásla kolena. V zápase můžu být
spokojený jen s třemi body. Naše hra nebyla dobrá, takovou hru na tréninku vůbec
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netrénujeme. Nehráli jsme dobře pozičně,
hráči neběhali, nenabízeli se, jak by měli.
Z toho pramenilo i málo tutovek. Po rozdání
spravedlivých tří červených karet se prostor
trošku uvolnil a začali jsme hrát to, co jsme
potřebovali. Bohužel nám to tam spadlo ale
jen jednou. Ne že by si to nebojácně hrající
soupeř zasloužil, ale klidně to mohlo skončit
3:0 a nikdo by nemohl nic namítat.“

Michal Škrabko (Bořetice):
„Velmi dobře jsme věděli, co soupeř hraje a
jak nastoupí. Vydrželi jsme patnáct minut
tlaku soupeře a pak jsme hru vyrovnali.
V závěru poločasu jsme měli i šance, ale nedali jsme je. Ve druhém poločase jsme museli sáhnout k vynucenému střídání v obraně, navíc přišly ty zbytečné zkraty hráčů.
V desíti bychom ještě mohli něco uhrát, ale

v devíti už nešlo hrát kompaktně. Dopředu
nám to zatím moc nejde a ty červené karty
nám dělají čáru přes rozpočet. V minulém
zápase jedna, teď dvě. Ti hráči nám budou
chybět. Kluci ten tlak nezvládají, na tom
budeme muset zapracovat.“
Příspěvek Břeclavského deníku
pro Velkopavlovický zpravodaj
přepracoval František Čermák

Modrohorští fotbalisté dali na frak Europoslancům
Sobota s datem 8. září 2012, doslova nabitá akcemi ukázala, že v Modrých
Horách neexistuje pouze cykloturistika, ale i týmové sporty. Jedním takovým
byla kopaná. Ale ne jen tak ledajaká!
Tým Modrých Hor složený například
Ing. Pavlem Procházkou, starostou
města Velké Pavlovice, Ing. Davidem
Ludínem, předsedou vinařů z Němčiček, trenérem mužstva starostou Václavem Surmanem z Bořetic a dalších
dokázali, že dovedou kopat nejen ve vinohradě ale i do kulatého nesmyslu.
Díky podpoře Spolkové svobodné republiky Kraví hora a Obce Bořetice, zde
tým Modrých Hor zinscenoval recesistický nástup formou bannerů s „protestujícími“ vtipnými nápisy reagujícími na aktuální politické dění.
Ještě před úvodním hvizdem všechny přítomné osobně přivítal vzácný host
– známý sexuolog MUDr. Radim Uzel,
CSc., který popřál všem „kopálistům“
štěstí ve hře a svěží sexuální život.

Na p í n a v ý
zápas s týmem
Europoslanců,
ozdobený hezkými fotbalovými
akcemi, přinesl
pro tým z Modrých Hor jak jinak než vítězství
v poměru 5:2.
Hrálo se za velmi
tropického počasí a za podpory
velmi slušného
počtu fanoušků.
Tým hostů sehrál zápas
Při pohlednu na tento snímek je jasné, že o výsledek zápasu
ve složení: Petr
na tomto utkání až tak nešlo, legrace a dobrá nálada byly
Ježek,Josef Kapna prvním místě. Vítězství modrohorských se stalo už jen pomylan, Michal Kapslnou třešničkou na dortu!
lan, Václav Janda, Petr Dolejší,
Aleš Silovský, Petr Dlouhý, Michal Ziliak, Děkujeme všem pořadatelům!
Daňo Sečanský, Vlado Faber, Andrej KrajIng. Přemysl Pálka,
čer a čestný host Radim Uzel.
DSO Modré Hory

Bolkova jedenáctka versus ALL STARS TEAM
V neděli 30. září 2012 sehráli na stadionu TJ Slavoje fotbalové utkání Bolkova jedenáctka versus ALL STARS TEAM
- mužstvo významných osobností okresu.
Zápas skončil remizou 4 : 4. Z domácích
může slavit Ing. Pavel Procházka, který
do soupeřovy branky vsítil hned tři góly.
O čtvrtý se postaral velkopavlovický farář
P. ThLic. Marek Kardaczyński.
Prosluněné nedělní odpoledne si užili
nejen příznivci fotbalu. Ostatní návštěv-
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níci hojně využili volné prohlídky
Ekocentra Trkmanka a Vinných
sklepů Františka Lotrinského, a.s.
spojené s degustací vín a ochutnávkou burčáku. K tomu všemu hrála
cimbálová muzika Medicimbal
a pro děti bylo připraveno dětské
odpoledne a skákací hrad.

Věra Procingerová

Osmibrankový fotbalový zápas naservíroval
divákům pikantní podívanou.
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Velké Pavlovice hostily podzimní závody
v RYBOLOVNÉ TECHNICE
Moravský pohár 2012 a Liga žen
v rybolovné technice * Opět po roce se
v sobotu 15. září 2012 sešla elita české
rybolovné techniky na tréninkovém fotbalovém hřišti ve Velkých Pavlovicích,
aby se utkala o poslední body do seriálu Českého poháru 2012 a ve vložené
soutěži dvoučlenných ženských týmů
– Liga žen. Z kompletní špičky chybělo
pouze 5 reprezentantů, kteří dali přednost závodům ve Slovinsku.
Velmi dobrá pověst těchto závodů
letos opět přilákala kvalitní zahraniční
konkurenci - 4 závodníky z Polska, včele s mistrem světa v pětiboji z roku 2010
Wlodkem Targozsem, 6 ze Slovenska
(2 reprezentantky z letošního MS v estonském Tallinnu) a jednu závodnici
z Rakouska (bývalá česká reprezentantka
ze 60. let). Celkový počet soutěžících tak
dosáhl rekordního počtu 63.
Závody od rána provázelo pro tento
sport ideální počasí, ani horko ani zima
a stálý tahavý vítr. Tomu odpovídaly i výsledky, komu se podařilo ve větru naházet
slušné terče, ten odjížděl spokojen s kvalitním výkonem.
V lize žen zvítězilo družstvo z Kroměříže v sestavě Julie Koblihová a Hana
Houšťová, na stříbrném stupínku skončila sesterská dvojice z Prahy Dana a Jana
Petrů a třetí skončila děvčata z Písku Katka Marková a Alžběta Vítková.

Výsledky
Moravského poháru:
MUŽI - Pětiboj
1. Krejčí Miloslav (Kroměříž) * 540,46
2. Bombera Jan (Litovel) * 536,86
3. Hnízdil Daniel (Praha) * 536,17
MUŽI - Sedmiboj
1. Krejčí Miloslav * 877,37
2. Hnízdil Daniel * 856,605
3. Kobliha Karel (Jihlava) * 855,495

JUNIORKY - Pětiboj
1. Marková Kateřina * 477,88
2. Pausarová Jitka (Jihlava) * 458,17
3. Králová Denisa (Bílina) * 447,01
Ve večerních hodinách pak byla předána ocenění nejlepším závodníkům velkopavlovického závodu i Českého poháru
a následně všichni společně zakončili závodní sezónu.
Velké poděkování za hladký průběh
soutěže si zaslouží technická četa ve složení Radek Bárta, Oldřich Vymazal, Vladimír Macháň a Zdeněk Buchta.
Ing. Jiří Šula,
ředitel soutěže

MUŽI - Devítiboj
1. Kobliha Karel * 1065,805
2. Bombera Jan * 1063,095
3. Hnízdil Daniel * 1062,345
ŽENY - Pětiboj
1. Koblihová Julie (Kroměříž) * 484,22
2. Míková Barbora (Volary) * 469,53
3. Brončková Jana (ÚS Ostrava)
* 453,385
ŽENY - Sedmiboj
1. Marková Kateřina (Písek) 657,925
2. Brončková Jana
644,885
3. Míková Barbora
633,88
JUNIOŘI - Pětiboj
1. Marek Jiří (Písek) * 513,125
2. Spáčil Tomáš (Hořovice) * 489,60
3. Krejčí Martin (Kroměříž) * 489,58

Zářijová rybolovná technika byla
ve Velkých Pavlovicích zasvěcena
ladným pohybům krásných žen
– ústředním závodem se stala
Liga žen 2012.

Gymnázium otevírá školní FITNESS CENTRUM veřejnosti
Ředitelství Gymnázia Velké Pavlovice oznamuje zájemcům,
že od 1. 10. 2012 zpřístupňuje ﬁtness pro veřejnost.
Provoz zařízení bude pravidelně každé úterý a čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin za přítomnosti instruktora.

Jednorázový vstup je 30,– Kč za 1 hodinu.
Možnost zakoupení permanentky na 1 měsíc za cenu 300,– Kč.
Přijďte si zacvičit a upevnit svoji tělesnou kondici.
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Jaroslav Uher
Na Valtické 76
690 41 Bøeclav

tel.: 725 569 069
e-mail: koberceauta@seznam.cz

LFLBäEÏNV[BLPVQFOÏNVKÓ[EOÓNVLPMV%«3&,
W̓OBCÓEDFLVTǾKÓ[EOÓDILPM LPMPCǔäFLBPESÈäFEFM
náhradní díly a doplňky, funkční a sportovní prádlo CRAFT, MOIRA, ATEX
tQSPEFKEÈSLPWâDIBTFSWJTOÓDIQPVLB[ǾW̓IPEOPUǔBä ,Ǐ
tWFMLÏTMFWZOBTMVOFǏOÓCSâMFBGVOLǏOÓQSÈEMP
t[ÈSVǏOÓJQP[ÈSVǏOÓTFSWJT PQSBWVKFNFWÝFDIOBKÓ[EOÓLPMB
tQSPWÈEÓNFPQSBWZLPUPVǏPWâDIJIZESBVMJDLâDICS[E
tTMFWZOBPQSBWZ[BQSÈDJo QMBUÓMJTUPQBEBäÞOPS
Otevřeno: po - pá 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 sobota: listopad-únor zavřeno

Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel.: 519 428 507, velo@zaf.cz
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Hotel Kraví hora Bořetice Vás zve dne

11. 11. v 11. hodin 11 minut
9. 11.–11. 11. 2012

na tradiční Svatomartinské slavnosti
Svatomartinský víkend s pečenou husou,

letos připravenou podle netradičních receptů
a ochutnávkou Svatomartinských a Martinských mladých vín ročníku 2012.
V průběhu sobotního podvečera cca od 17.00 –21.00 nás bude doprovázet houslové duo z Kyjova.
Husí speciality podáváme i v termínu 12. 11.–18. 11. 2012

1. 12. 2012 GOURMET MENU
dovolujeme si Vás tímto pozvat na tradiční pětichodové GOURMET MENU
doplněné víny z Vinařství Leoš Horák Vrbice.
Gourmet menu bude servírováno v hotelové restauraci v 19.00 hodin dne 1. 12. 2012
Vzhledem k omezené kapacitě míst /44 míst/ Vás žádáme v případě zájmu o rezervaci stolů.
V průběhu večera nás bude provázet houslové duo z Kyjova.
Rezervace na tel. čísle 519 430 090 nebo 776 583 276 a na hotel@kravihora.cz CENA 690,–

www.kravihora.cz
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