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slovo starosty

Vážení spoluobčané,
mírnou zimu vystřídalo jaro a nacházíme se v období, kdy můžeme obdivovat neskutečné kouzlo přírody, těšit
se z jejích kouzelných pestrých barev.
Již několik let se snaží vedení města se
svými pracovníky obnovit veřejnou zeleň ve městě a zkrášlit životní prostředí,
ve kterém žijeme. V letošním roce jsou
výsledky této práce již zřetelně viditelné. Nové aleje stromů v ulicích Bří Mrštíků, Náměstí 9. května, Ořechová, aleje
podél cyklostezek či úpravy v zahradě
mateřské školy a lesoparku rozkvetly do
krásy. Kdo má rád přírodu, určitě ho pohledy na nové výsadby svými barvami
potěší a zahřejí. Údržba těchto ploch je
sice náročná, časově i finančně, ale díky
využití pracovníků z řad dočasně nezaměstnaných a podpoře Úřadu práce se
práce zvládají. V těchto dnech probíhají
výsadby desítek dalších stromů a stovek
nových keřů. Nejrozsáhlejší výsadby
probíhají v okolí rybníka, nové stromy
byly vysazeny u penzionu pro seniory
a u podnikatelské zóny.
O tom, jak rychle běží čas, svědčí
i následující zamyšlení. V říjnu 2014 se
uskutečnily poslední komunální volby.
Nově zvolené zastupitelstvo města má
první půl rok práce za sebou. Jeho členové tak vyčerpali jednu osminu svého
funkčního období pro realizaci představ a volebních slibů. Dovolím si tedy

stručně toto období zhodnotit. Myslím, že pro naše město je velmi dobře,
že nové zastupitelstvo města pokračuje
v realizaci většiny záměrů a plánů, jak
Velké Pavlovice dále rozvíjet a budovat.
Neztratili jsme čas zastavením projektů, hledáním chyb a zpochybňováním
toho, co se realizovalo. V mnoha obcích
a městech se tomu tak děje, čímž dochází k zastavení či velkému zpomalení dalšího rozvoje. I díky dobré práci stávajícího zastupitelstva města jsou v současné
době realizovány projekty „Přístavby
a rozšíření Ekocentra Trkmanka“ a „Zateplení objektů gymnázia a sportovní
haly“. S příchodem nových členů do
zastupitelstva města přicházejí i nové
názory, myšlenky a pohledy na život
a dění ve městě. Je tomu určitě dobře.
Důležité je, že většina členů ZMě má
zájem nezištně budovat město krásné,
moderní a určené pro spokojený život
našich spoluobčanů.
V uplynulých letech se nám postupně
podařilo vybudovat a opravit několik
objektů, které budou po několik desetiletí sloužit bez větších investic. Ekocentrum Trkmanka, mateřská škola, budovy
základní školy a gymnázia, sokolovna,
knihovna, rybářská klubovna, rybníky,
cyklostezky a mnoho dalších. Postupně opravujeme chodníky a komunikace
a vytváříme desítky stavebních míst pro
bydlení a podnikání. Víme, že nám stále chybí důstojné obchodně turistické
náměstí, přirozené centrum města. Na
rekonstrukci čeká kino, budova ZUŠ,
potřebujeme rekonstruovat prostory
pro služby města. Všechno nejde najednou, chce to především svůj čas a také
finanční prostředky na realizaci těchto
záměrů. Nové zastupitelstvo města se
postupně seznamuje i s problémy, které vedení města musí každodenně řešit
a není jich málo. Zabezpečení činnosti
služeb města, investiční výstavba, doprava, bezpečnost obyvatel, školství,
bytová výstavba, pozemkové úpravy,
výkupy pozemků a především zajištění
finančních prostředků pro tyto akce.
Připravenou máme i podnikatelskou
zónu, úkolem je zajistit investory, kteří

vytvoří nová pracovní místa. Vytváření
podmínek pro podnikání a zaměstnanost je také jedním z úkolů vedení města.
Co nás čeká v letošním roce v oblasti
investic? Kromě již výše uvedených větších investičních akcí se připravují rekonstrukce vodovodů, chodníků a veřejného osvětlení. V těchto dnech nám
přišla zpráva o schválené dotaci na vybudování bezbariérových prvků (výtahu
a sociálních zařízení pro invalidy) na radnici v rámci programu mobility. V květnu bude zahájena I. etapa rekonstrukce
vodovodu v ulici V Sadech, následně zde
bude provedena rekonstrukce chodníku
a příprava pro rekonstrukci veřejného
osvětlení. Dokončení rekonstrukce vodovodu a chodníku bude provedeno i v ulici
Pod Břehy. Připravuje se rekonstrukce
vodovodu a chodníku v ulici Nádražní.
Postupné drobné úpravy chodníků probíhají i v jiných částech města, jedná se
o kratší úseky a finančně méně náročné
akce. Připravuje se také výstavba sociálního zařízení na autobusovém nádraží.
Vážení spoluobčané, stále se nacházíme ještě v jarním období, ale všichni
cítíme, jak ten čas neskutečně běží a pro
realizaci všech našich záměrů nemáme
dostatek času. Dovolím si tedy na závěr
svého úvodního slova starosty v našem
zpravodaji požádat naše občany o pomoc a podporu v budování našeho městečka. Pomůže nám jakákoliv drobná
pomoc s úpravou svého okolí, své vinice
či sadu, pomocí při organizaci kulturních a společenských akcí. Každý může
být prospěšný, odměnou pak bude pocit, že vykonal něco prospěšného, že udělal někomu jinému radost.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné jarní dny a hodně radosti ze života.
Pavel Procházka
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z radnice
Z jednání RADY města
Rada města Velké Pavlovice se za období od vydání minulého zpravodaje sešla
pětkrát a mimo jiné projednala následující problematiku:
- bytové hospodářství města (výše nájmu, dluhy na nájemném, stav bytů, aj.)
- informaci o záměru města o prodeji
prefabrikované betonové garáže – reagoval jeden zájemce a doručil v daném
termínu uzavřenou obálku s nabídnutou cenou
- dofinancování rekonstrukce interiéru
sokolovny
- redukci stromu u RD č.p. 177 na ul.
Hlavní a špatný stav společné zdi mezi
ZUŠ a RD č.p. 177
- odložení opravy rotund na hřbitově z důvodu vysokých finančních nákladů,
případný příspěvek Římskokatolické
církvi bude směrován na opravu fasády kostela
- prodej palivového dřeva z pokácených
stromů za cenu 400 Kč/m3
- řešení, návrhy studií a výstavbu veřejných WC na vlakové zastávce a autobusovém nádraží

- vybudování WC pro veřejnost na autobusovém nádraží z garáže Moravské
AGRY a.s. za podmínky nájmu 500,Kč/měsíc
- posouzení stavu stromů – „kaštanů“
u sokolovny odbornou osobou – v případě, že odborná osoba posoudí, že by
měly být stromy - „kaštany“ odstraněny, bude záležitost projednána Zastupitelstvem města
- možnost zřízení internetového připojení v sokolovně a pro veřejnost v okolí
autobusového nádraží
- možnost vybudování cyklostezek - názor radních zaměřit se na cyklostezku
trasy Velké Pavlovice -Velké Bílovice
- RMě schválila fakturační částku za
dopravu autobusem v majetku Města
Velké Pavlovice pro cizí: 24,- Kč/km,
pokud bude cesta nad 100 km, bude
fakturováno 22,- Kč/km, vše bez DPH.
Čekací doba se fakturuje 100,- Kč/hod.
bez DPH. Tyto ceny platí do 31. 3. 2016.

Rada města provedla místní šetření v katastru města:
- Kino: Úvaha o využití budovy na ZUŠ,
knihovnu (nutná rekonstrukce sálu,
zboření přístavby).
- Parkoviště ul. Dlouhá: Náhrada zničených palisád v obloučku, na rovné
obrubníky.
- Jednosměrná komunikace - Restaurace u Vavřince a chovatelská hala:
Rada města schválila vybudování vyvýšeného místa pro přecházení ze žulových kostek ze strany od chovatelské
haly naproti ke sklepu.
- ZUŠ: Prohlídka budovy, zvýšená vlhkost zdiva v některých místnostech,
plíseň na zdech, prohlídka bývalého
hospodářského stavení za ZUŠ.
- Knihovna a TIC: Dohodnuta výměna
oken, výmalba interiéru, zapravení
prasklin u vchodových dveří, připevnění zárubní vchodových dveří, kont-
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rola střešní krytiny (odstranění závad),
oprava dlažby na dvoře TIC.
- Chodník Nám. 9. května – Padělky Zelnice: Úvaha zbudovat pokračování
chodníku, který končí ve vjezdu u RD
Vymazalů na Nám. 9. května, po ul. Padělky směrem k ul. Zelnice, dále pak po
ul. Zelnice, podél zdi domku paní Hrabalové.

- nabídku Ing. Jaroslava Bendy, Ph.D.
na vypracování znaleckého posudku-zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě dle nař. vlády
č. 453/2013 Sb.
- petici žáků Základní školy Velké Pavlovice na podporu učitele
- informaci o přípravných pracích (sondách) v souvislosti s vybudováním parkoviště na Nám. 9. května od hasičské
zbrojnice ke kostelu
- nákup pozemku č. parc.907/1 o rozloze
2245 m2 v ul. Tovární, v okolí bytového
domu č. 12 za cenu dlouhodobě schválenou tj. 100,-Kč/m2
- žádost Agrotec Autoklubu v AČR a souhlas se zapůjčením potřebných komunikací ve vlastnictví Města Velké Pavlovice pro konání Agrotec Petronas
Syntium rally Hustopeče 2015 ve dnech
19. - 20. 6. 2015 a souhlas s využitím komunikací pro seznamovací jízdy v termínu 17. 6 - 19. 6. 2015

sokolovnu. Pódium bude demontovatelné a se střechou z pevné plachty.
- Sklep (vstup TJ Slavoj): Prohlídka
sklepu, který byl v havarijním stavu.
Je potřeba vystavět ještě čelo sklepa
a sklep zaspárovat.

- Rotundy - hřbitov: Prohlídka stavu střešní konstrukce a krytiny na rotundách.

- Přístavba TJ Slavoj: Prohlídka přístavby ubytovny, která je v majetku Města
Velké Pavlovice. RMě schválila opravu
přístavby z důvodu poruch popsaných
ve statickém posudku O.K. Atelier, s.r.o.
z roku 2011 a opravu fasády přístavby
s tím, že se bude uvažovat i o zateplení
objektu.

- Gymnázium: Prohlídka rekonstruovaného soc. zařízení.

- Tribuna TJ Slavoj: Havarijní stav tribuny blíže k tenisovým kurtům.

- Venkovní hřiště gymnázia: Havarijní stav povrchu, nevyhovující podklad pod povrchem.

- Ul. Stará, před bytovým domem č. 9:
RMě nemá námitky pro zbudování parkoviště.

- Sokolovna: Prohlídka interiéru, RMě
schválila vybudování pódia o rozměrech cca 8m x 6m, které bude možné
umístit na stávající vyzděné pódium za

Petr Hasil,
místostarosta města
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Z jednání ZASTUPITELSTVA města
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice na svém IV. zasedání, které se konalo dne
5. března 2015, projednalo a schválilo:
1) rozpočtové opatření č. 9/2014 provedené radou města 31. 12. 2014, celkové
příjmy snížení o 53 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 80 tis. Kč, celkové financování zvýšení o 133 tis. Kč. Závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů
u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy
lze v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje
překročit nelze
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
2) změnu příspěvku pro rok 2015 vlastní
příspěvkové organizaci Ekocentrum
Trkmanka - zvýšení o 870 tis. Kč na
2 820 tis. Kč
hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 4
(Stehlík, Schäffer, Hádlík, Rilák)
3) příspěvek na financování systému IDS
JMK na rok 2015 v celkové výši
154.700,- Kč
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
4) příspěvek na rok 2015 pro Svazek obcí
Modré Hory v celkové výši 36.200,- Kč
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

5) rozpočtové opatření č. 1/2015, celkové
příjmy zvýšení o 2 214 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 3 802 tis. Kč, celkové financování zvýšení o 1 588. Závaznými
ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém součtu překročit o částku rozpočtové rezervy. Celkové výdaje překročit nelze
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
6) odkoupení pozemku parc. č. 4649/390,
k. ú. Velké Pavlovice o výměře 260m2
za cenu 1.000,-Kč, za účelem vybudování inženýrských sítí a místní komunikace pro výstavbu RD na Padělkách
hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0,
1 nepřítomen (Stehlík)
7) prodej majetku města dle záměrů o prodeji nemovitostí a výsledku jednání:

- starosta města Ing. Pavel Procházka
sdělil, že v současné situaci není výstavba
možná – neshoda společníků Zdravotního střediska Velké Pavlovice, s.r.o.
- člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se dotázal na realizaci WC na autobusovém
nádraží, stále se o tom jedná, občané WC
požadují
- starosta města Ing. Pavel Procházka
informoval, že objekty na aut. nádraží nevlastní město a majitel požaduje vysoký
nájem, hledají se jiné možnosti kde WC
vybudovat
- členka ZMě Ing. Marie Šmídová se dotázala, zda byla zahájena nová výstavba
Vinných sklepů Františka Lotrinského

b. prodej pozemku KN parc.č. 2130/12
o výměře 78 m2, v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu č. 200831/2014 ze dne 25. 8. 2014 z důvodu
dotvoření stavebního místa pro výstavbu RD za cenu 250,- Kč/m2
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
c. prodej pozemku KN parc. č. 4484/7
o výměře 54 m2, v k.ú. Velké Pavlovice,
z důvodu dořešení vlastnických vztahů stavby lisovny a pozemku za cenu
250,- Kč/m2
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
d. prodej prefabrikované betonové garáže o výměře 3,4 x 5,5 m umístěné na
pozemku KN parc.č. 97/26 k.ú. Velké
Pavlovice, z důvodu uvolnění pozemku
pod garáží za cenu 20 tis. Kč
hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

a. prodej garáže na pozemku KN parc.
č. 894/2 a prodej pozemku pod garáží
o výměře 16m2 dle geometrického plánu č. 1855-69/2012 ze dne 15. 5. 2012,
k.ú. Velké Pavlovice za cenu 250,- Kč/m2,
z důvodu dořešení vlastnických vztahů ke stavbě a pozemku.

Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
a občanů města, které byly na zasedání uplatněny:
- člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík přednesl žádost imobilních občanů města zjistit
možnosti vybudování výtahu v budově zdravotního střediska

hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

- starosta města Ing. Pavel Procházka
sdělil, že je opravován sklep, kterému hrozilo zřícení (ve sklepě nebyla vybudována
klenba), sklep je v majetku města, vstup
má z areálu TJ Slavoj a ten ho také užívá.
Nad sklepem je zahrada ET. Pracovníci
města proto spolu s firmou Osička zahájili zabezpečovací práce sklepa, odebrání
zeminy a vybudování klenby
- člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se zeptal, zda bude provedena úprava dětského
hřiště za kostelem
- místostarosta města Petr Hasil odpověděl, že se připravuje úprava povrchu
i doplocení hřiště, včetně údržby prvků
- Mgr. Renata Bláhová upozornila na
nutnost řešit přechod pro chodce směrem
od školy na hřiště za kostelem
- starosta města Ing. Pavel Procházka
sdělil, že návrh řešení přechodu je za-

pracován v PD - úpravy lokality u kostela
a obchodu Crhákových, požádáno o stavební povolení na Odboru dopravy MěÚ
Hustopeče
- člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se dotázal na řešení problému zatékání vody do
sklepů na Zelnicích
- starosta města Ing. Pavel Procházka
sdělil, že byl proveden odvod dešťové vody
z lisoven do kanalizace, s příchodem zimy
se nestihlo provést vyfrézování, spádování a asfaltový povrch komunikace, což
bude provedeno v jarních měsících
- člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se dotázal, proč se kácí lípy v ul. Hlavní
- starosta města Ing. Pavel Procházka
sdělil, že lípovou alej posoudila odborná
firma, byl vypracován znalecký posudek,
je plánovaná postupná výměna stromů
(u MŠ, parčík u Nádraží, ul. Hlavní 4 stromy – plán výsadby 6 stromů), Ing. Marie
Šmídová upozornila na skutečnost, že
došlo k vykácení stromů, které byly zařazeny do dotačního projektu gymnázia
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„Zelené plíce“, na místě zůstaly cedulky
s názvy stromů - Ing. Pavel Procházka
sdělil, že posouzení zdravotního stavu
stromů a jejich výměna je součástí projektu „Revitalizace veřejné zeleně ve městě“
a na místě vykáceného bude vysazen nový
stejného druhu, Ing. Marie Šmídová navrhla, aby záměry týkající se veřejné zeleně byly posuzovány komisí ŽP
- člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se dotázal, zda se bude opravovat hřiště u gymnázia
- Ing. Roman Halm odpověděl, že RMě
má zájem hřiště opravit a to v rámci po-

dání žádosti o dotaci, pokud to nebude
možné, bude hřiště opravováno postupně
z vlastních prostředků města
- člen ZMě Ing. Jaroslav Benda přednesl a následně předal písemné připomínky
a dotazy občanů, které byly podány při setkání zastupitelů SNK Pro rozvoj Velkých
Pavlovic s občany s tím, že na ně bude reagováno a odpovězeno na příštím zasedání
ZMě
Petr Hasil, místostarosta města

Jak to vaří na úřadě aneb Komunální politika očima nováčka
Před půlrokem jsem obsadil křeslo místostarosty Města Velké Pavlovice. Neměl
jsem v úmyslu a ještě zatím ani nemám
žádné velkolepé plány. Ale, …ona ta politika není tak o tom, co mám v úmyslu já, ale
o tom, co chtějí celé strany, celá sdružení.
Náměty, za co utrácet peníze se hrnou ze
všech stran. Některé jsou opodstatněné
a za pár korun, ne-li skoro zadarmo. Jiné
nápady mohou taky zaujmout, ale je možné použít finanční prostředky efektivněji. Bohužel se stávalo, stává a stávat asi
bude, že se vymyslí nějaké řešení určitého
problému, na něj naváže další problém
a na něj ještě další. Stojí-li to pár korun,
čert to vem. Vrátí se vše do původního stavu a neštěkne po tom ani pes. Pokud se má
však vynaložit větší obnos, mělo by se o něm
poradit více lidí. Jak se říká: „Víc hlav,

víc ví.“ A jsme u politiky. Jsme na jednání
Rady města, jsme na jednání Zastupitelstva města.
Má se za to, že tesař rozumí dřevu, kovář
železu, krejčí šití oděvů. Nerozumím-li
problematice týkající se těchto řemesel,
tak se zeptám, poradím se. Pan Tesař určitě rád poradí se vším, co se týká biologie.
Pan Kovář bude znát, jak odvirovat počítač a paní Krejčí bude mít nejlepší přehled
o cenách v potravinách. Chápete? Ne vždy
je vše tak jednoduché.
Rada města má také své rádce. Jsou to komise. Komise výstavby, komise školská,
komise pro kulturu a sport, komise zemědělská a komise životního prostřední.
Stanoviska komisí nejsou pro Radu města zavazující. Komise mají spíše poradit,

Nová Pravidla publikování
ve Velkopavlovickém zpravodajI
Vážení občané, dopisovatelé Velkopavlovického zpravodaje!
Město Velké Pavlovice ve spolupráci s redakční
radou Velkopavlovického zpravodaje vypracovalo a dne 20. února 2015 schválilo nová
Pravidla publikování ve Velkopavlovickém
zpravodaji. Tato pravidla upravují technickou
stránku předávání podkladů do VPZ a v návaznosti na zásady vydávání zpravodaje upravují
vyváženost informací a příspěvků.
Všem běžným i novým dopisovatelům doporučujeme si tato pravidla pečlivě prostudovat,
neboť předáním svého příspěvku ke zveřejnění
automaticky vyjádří autor svůj souhlas s těmito pravidly. Na dodržování pravidel publikování příspěvků dohlíží redakční rada.
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Plné znění Pravidel publikování ve Velkopavlovickém zpravodaji je stabilně vyvěšeno na webové stránce Velkopavlovického
zpravodaje, (cesta www.velke-pavlovice.cz *
nabídka hlavního menu na titulní straně – položka s názvem Velkopavlovický zpravodaj *
otevření a stažení pravidel ve formátu PDF),
nebo Vám je na požádání rádi vytiskneme v Turistickém informačním centru (Hlavní 9).
Všem, kteří se rozhodnou do dalších čísel Velkopavlovického zpravodaje přispět již nyní děkujeme a na zajímavé příspěvky i fotografie se
těšíme!
Za redakční radu Velkopavlovického zpravodaje
Karolína Bártová

doporučit nebo navrhnout přímo řešení
daného problému.
Může se stát a na posledním jednání zastupitelstva se tak i stalo, že měli zastupitelé zcela odlišný názor než radní a zastupitelstvo tak neschválilo dva návrhy, které
radní přednesli. Myslím si, že zastupitelstvo dalo na radu odborníka z řad zastupitelů a neudělalo chybu.
Osobně mi nedělá problém se poradit ani
s „opozičními“ zastupiteli. Bohužel mi
připadá, že to nejde v zasedací místnosti
při jednání zastupitelstva. Tam jsou karty
rozdány. Znovu se pak karty rozdávají v běžný den na ulici, v hospodě, při kulturních
akcích,… tam, kde se nedrží „stranický diktát“. To je ta politika…
Petr Hasil, místostarosta města

Omluva Dámskému klubu
za zveřejnění mylných
informací
Vážení občané!
V posledním vydání Velkopavlovického zpravodaje
č. 1/2015 se objevila mylná informace, kterou bychom
tímto rádi uvedli na pravou míru a veřejně se omluvili autorce příspěvku. Jedná se o článek o činnosti Dámského klubu v roce 2014, který najdete na straně 18 až 19.
V příspěvku je nesprávně uvedena částka výtěžku Benefičního koncertu Viléma Veverky a českých komorních sólistů a příspěvku sponzorů pro Dětský domov
ve Štítech.
Celková částka, která byla domovu předána, činila 13.830,- Kč. Jedná se o souhrnnou částku složenou
ze dvou částí - z výtěžku samotného koncertu, ten činil
8 330,- Kč a sponzorských darů, ty činily 5.500,- Kč.
Dámskému klubu a autorce příspěvku paní Mgr. Aleně Kocmánkové se za nedopatření a informační šum
velmi omlouváme!
Za redakční radu Velkopavlovického
zpravodaje Karolína Bártová
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TELEGRAFICKY
zařízení. Opravu provedli pracovníci
Služeb města V. Pavlovice, vodo instalatérské práce firma VODO-TOPO-PLYN
Vladimír Zborovský. V rámci rekonstrukce byly kompletně vyměněny rozvody vody, přivedena teplá voda k umyvadlům a vyměněno sanitární zařízení.
Obě místnosti dostaly novou dlažbu.

Chovatelé se sešli na
výroční schůzi
(14. 2. 2015)
V sobotu 14. února se sešli velkopavlovičtí chovatelé, aby zhodnotili uplynulý
rok a naplánovali svou činnost na rok
2015. V současné době má ZO ČSCH
Velké Pavlovice 18 členů a jednu mladou
chovatelku Emu Komosnou, která se
zároveň v roce 2014 stala naším nejúspěšnějším chovatelem. Její chovatelské
úsilí bylo oceněno třemi čestnými cenami. Na rok 2015 mají chovatelé naplánováno 6 speciálních výstav a jednu místní
výstavu drobného zvířectva. Do kalendáře akcí jim v letošním roce přibude
speciální výstava hempšírek a zakrslých
kachen s mezinárodní účastí.

Radost ze hry, radost z výhry, radost
ze společného setkání. O tom všem jsou
každoroční nohejbalové turnaje.

Zahrádkáři na schůzi
plánovali i degustovali
(22. 2. 2015)
V neděli 22. února 2015 se v zasedací
místnosti MěÚ sešli členové Českého zahrádkářského svazu na výroční členské
schůzi. Hlavními tématy k projednání
bylo zhodnocení uplynulého roku a plán
akcí na rok 2015.
Nejdůležitějším bodem, kterému se členové věnovali, bylo spojení výstavy vín
a besedy O víně při víně do jedné akce
s názvem „Výstava a přehlídka vín 2015
aneb O víně při víně“. Ta se pak úspěšně
a za velkého zájmu vinařů i široké veřejnosti uskutečnila v sobotu 28. března 2015 ve Vinných sklepech Františka
Lotrinského. Příjemnou tečkou únorové
výroční schůze byla malá degustace vín.

Únorová výroční schůze
velkopavlovických chovatelů.

10. ročník profesionálního
turnaje amatérů
v nohejbale
(14. 2. 2015)
Velmi vyrovnané týmy a tím pádem i drama v každém zápase provázelo jubilejní
10. ročník profesionálního turnaje amatérů v nohejbale pořádaného velkopavlovickým Rodinným vinařstvím Krejčiřík. Po
zásluze se však k vítězství v turnaji probojoval tým Hor Boj, který porazil ve finále
Tatran Krkonoše. V boji o třetí místo podlehl tým pořadatelů Čejča Team týmu Bohemians Praha s legendárním Antonínem
Panenkou.

Po jarních prázdninách se dočkali žáci
gymnázia příjemného překvapení.
Čekalo na ně zbrusu nové sociální zařízení,
díky rychlé a precizní práci místních
Služeb města.

Údržba zeleně v předjaří
(5. 3. 2015)
Před začátkem jara se zaměstnanci Služeb města intenzivně věnovali údržbě
městské zeleně. Radikálně prořezali a upravili keře tvořící zelený pás kolem chodníku u sokolovny, v parku u zastávky ČD
odstranili několik nevhodně zasazených
či neúměrně rozrostlých keřů, které bránily hladkému průchodu po cestičkách.
Jarním zmlazovacím řezem a tvarováním
prošly javory u radnice.

Na závěr výroční schůze zahrádkáři
pochutnali vybrané vzorky vín z vlastní
produkce.

Rekonstrukce sociálního
zařízení na gymnáziu
(25. 2. 2015)
Koncem měsíce února 2015 proběhla na
gymnáziu rekonstrukce dvou sociálních

Odstraňování divoce rozrostlých křovin
v parku u zastávky ČD.
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Městské traktory prochází
před nástupem jara
údržbou
(5. 3. 2015)

Sběr počtvrté, žáci
odevzdali 14 133 kg
papíru
(25. 3. 2015)

Modrohorské humno
uspořádalo další Den
zemědělské techniky
(12. 4. 2015)

Technika, kterou používají Služby města, se dočkala důkladné údržby. Rukama
opravářů prošly všechny traktory, ostatní
mobilní i nemobilní technika. Důvod je
nasnadě. Jaro je za dveřmi a tak je nutné,
aby byly stroje řádně a bezporuchově připraveny na výstavbu, údržbu a úklid města. Šikovné ruce opravářů pracujících ve
Službách města vše zvládly stejně rychle
a kvalitně, avšak podstatně levněji, než ve
specializovaném podniku.

Ve středu 25. března 2015 proběhlo v základní škole již čtvrté kolo sběru starého
papíru. Nejvíce – 612 kg odevzdal Miloš
Suský, 7. A, II. stupeň ZŠ. Na I. stupni
byla nejúspěšnější Aneta Pleskačová ze 4. A
třídy, která odevzdala 1 440 kg. V pořadí
tříd se na prvních místech umístily třídy
1.A a 7.A , které jsou po čtyřech kolech
i favority soutěže.

V neděli 12. dubna 2015 jsme se opět
utvrdili v tom, že v našem kraji zahrádkaření a práce na vlastním záhumenku minulosti ještě nepatří. Na Dnu zemědělské
techniky, který se konal v areálu prodejny
Modrohorské humno s.r.o., po celý den
korzovaly desítky návštěvníků, prohlížely
si techniku, zjišťovaly technické specifikace a konzultovaly výhody a nevýhody
jednotlivých modelů. Nyní je více než jisté, že spousta zahrádkářů a malopěstitelů
zahájila letošní sezónu s novým postřikovačem, sekačkou nebo jinou technikou
ulehčující těžkou práci na poli.

Sice pozdě, ale přece!
Proběhl dětský maškarní
rej... (22. 3. 2015)
Jak už bývá koncem plesové sezóny zvykem, uspořádal Sbor dobrovolných hasičů dětské maškarní odpoledne. Masek
bylo sice méně než v předchozích letech,
ale i tak jich hasiči napočítali něco okolo
stovky.
Děti se dočkaly bohaté tomboly plné hraček, psacích potřeb a dobrot. Novinkou
byly hry jako podlézání lana, přetahování
se s lanem nebo „tanec s krepákem“. Tradiční hrou zůstala velmi oblíbená mumie
z toaletního papíru.

Celkem se podařilo shromáždit a odevzdat 14 133 kg. V květnu proběhne poslední páté kolo a my budeme znát definitivního vítěze.

Koledníci se v pondělí
činili
(6. 4. 2015)
Když se řekne Velikonoce, většině lidí se
v první řadě vybaví malovaná vajíčka
a pomlázka. Ve Velkých Pavlovicích se
na tradice drží a tak ani naše ženy a dívky řádnému vyšlehaní svými mužskými
protějšky neunikly. S vlastnoručně upletenými žílami chodili od rána hoši malí
i velcí, tatínci se syny a samozřejmě i muž-

Mladí hasiči byli oděni do nových dresů,
které byly zakoupeny ze sponzorských
darů. Za finanční pomoc při jejich nákupu hasiči děkují Potravinám Ištvánek,
Hospodářským potřebám Crhák a Stavebninám Hicl.

Den zemědělské techniky v areálu
prodejny Modrohorské humno, s.r.o.

Zateplování gymnázia
a sportovní haly
(15. 4. 2015)
Budovy gymnázia a sportovní haly jsou
v jarních měsících obklopeny ze všech
stran lešením a panuje zde čilý stavební
ruch. Stavebníci provádí zateplení obvodového pláště a úpravy a zateplení střešní
konstrukce. Stavební práce byly zahájeny
v listopadu 2014, dokončeny by měly být
koncem září 2015.
Karolína Bártová

O letošním velikonočním pondělí nebylo
příliš vlídno, přesto do ulic vyrazila
početná řada koledníků. Tradice se přeci
musí dodržovat!

Princezna, holčičí maska, kterou jen tak
něco nepřekoná.
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ská část krojované chasy. O velikonočním
pondělí se za pořádný šmigus žádná žena
nezlobí. Zajistí si tak zdraví, mládí a svěžest po celý další rok. A to už za to stojí!

Gymnázium a tělocvična za pavučinou
lešení.
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Budova TIC a knihovny prošla rekonstrukcí
Dne 16. března 2015 byla zahájena
1. etapa rekonstrukce budovy Turistického informačního centra a Městské
knihovny, týkající se převážně vnitřních
prostor.
V první řadě byla vyměněna takřka historická kastlová okna za nová plastová,
včetně nových parapetů, žaluzií a sítí proti
hmyzu, to vše osvědčenou šitbořickou firmou Pramos, a.s.. Ostatní práce provedli
z převážné většiny pracovníci Služeb města ve spolupráci s místními firmami.
Jednalo se o práce stavební – zapravení
oken, srovnání vnitřního zdiva, drobné
úpravy venkovní fasády budovy, dále vymalování komplet vnitřních prostor, natěračské práce, zhotovení podhledu ze

sádrokartonu v předsíni, položení dlažby,
linolea, koberce, instalace nového osvětlení a nalepení korkových nástěnek a výlepových ploch pro plakáty a mapy.
Druhá etapa oprav je plánována na měsíc
květen, kdy se budova dočká nové fasády.
Novotou vonící knihovna a infocentrum
byly znovuotevřeny veřejnosti ve čtvrtek
2. dubna 2015. Oprava fasády už provoz
nijak nenaruší, s mimořádným uzavřením
nepočítáme.
Návštěvníci knihovny a TIC, stejně jako
jejich pracovnice, jsou krásným prostředím nadšeni a nešetří chválou. Jsou velmi
překvapeni, jak budova „prokoukla“, líbí
se jim především její „teplo“. Snad každý s překvapením a neskrývaným údivem

Sběrný dvůr – povinnosti obsluhy
Mnozí občané již zajisté zaregistrovali výměnu obsluhy na sběrném dvoře.
Nově zde pracuje paní Ilona Procingerová. Všechny, kteří vozí odpad na sběr-

ný dvůr, upozorňujeme, že obsluha zde
není z důvodu, aby vykládala odpad do
kontejnerů, ale pouze dohlížela na jeho
správné roztřídění a uložení.

Knihovna a TIC ve svých „nejtěžších“
chvílích. Nyní je zde jako u maminky :-)!

pronesl: „Tady je tak útulně, jako doma!“
Právě takové vysvědčení nás těší ze všeho
nejvíc, že se u nás lidé cítí příjemně, jako
v teple domova.
Karolína Bártová
Pokud odevzdáváte na sběrný dvůr těžší odpad, vezměte si sebou někoho, kdo
vám s jeho přeložením do kontejneru
pomůže. Děkujeme!
Petr Hasil

PUBLICISTIKA
Předběhli jsme celé Česko! …můžeme
si hrdě říci. A to o vagón, o celý měsíc.
Občané města Velké Pavlovice se pustili
o prvním jarním dnu letošního roku, tedy
v sobotu 21. března 2015, do každoroční
pracovní akce s výstižným názvem „Velký jarní úklid města Velké Pavlovice“.
Tím pádem trumfli a předběhli organizátory obdobné celonárodní akce „Ukliďme
Česko“, která se letos uskutečnila o celé
čtyři neděle později, 18. dubna 2015.
To už bylo u nás dávno jako ze škatulky.
Není se co divit, smejčili totiž naprosto
všichni. Velké Pavlovice byly od rána jako
včelí úl. Předzahrádky domů obsadili jejich pilní majitelé, rušno bylo i na veřejných prostranstvích a také v nejbližším
okolí města. Všude se už velmi brzy po
ránu začaly objevovat nametené hromádky smetí, pytle naplněné odpadem, traktory svážející prořezané větvoví hrčely o sto
šest.

Velkopavlovičtí se dali do úklidu,
řádně a v předstihu!

Úklid je považován za doménu žen, proto přirozeně podaly ruku k dílu.
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dý mohl odvézt svůj odpad. Navíc bylo po
městě rozmístěno několik kontejnerů na
zelený a směsný odpad. Ty byly do večerních hodin zcela naplněny.
Organizátoři rádi děkují všem, kteří dali
ochotně ruku k dílu a aktivně se do úklidu
zapojili!
Děkujeme a za rok opět „na uklizenou“ :-)!
Karolína Bártová

Se stejnou vervou však uklízeli i muži!

Neuklízeli však pouze jednotliví občané
po vlastní ose. Do velkého úklidu se jako
každý rok zapojily snad všechny veřejně
činné spolky a organizace působící v našem městě. Díky vynikající organizaci
velkopavlovické radnice si jejich členové
rozdělili město a jeho okolí na jednotlivé
úseky, které pak kolektivně poklidili.
V rámci úklidového dne byla prodloužena
otevírací doba sběrného dvora, kam kaž-

O velkém jarním úklidu pracovala dokonce i mládež. Kroj nechala protentokrát chasa doma,
vyměnila jej za koště :-).

Jak dopadl dotazník šetření
spokojenosti strávníků?
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Na prosincovém jednání zastupitelstva
města zazněla prostřednictvím členky paní
Marie Šmídové připomínka, že jsou někteří důchodci nespokojeni s kvalitou obědů.
Tato informace byla zveřejněna v textu
„Z jednání zastupitelstva města“, v části
diskuze, v posledním čísle zpravodaje.
Zpětnou reakcí nám byly téměř okamžité
názory mnohých seniorů, kteří nešetřili
chválou, neboť jsou naopak s obědy v této
restauraci velmi spokojeni.

Abychom zjistili skutečnost, rozhodli jsme se pro malý průzkum. Senioři
dostali k vyplnění anonymní dotazník.
Otázky vyhodnotili známkami od 1 do
5, stejně jako ve škole. Ankety se zúčastnilo rovných 50 respondentů. A zde je
její výsledek:

Obědy pro seniory jsou odebírány z restaurace Vinopa, jejich rozvoz do domácností
zajišťuje pracovnice města paní Jana Vondrová, v době zástupu paní Marta Pohanková. Denní menu v restauraci Vinopa nabízí
strávníkům k výběru dvě polévky a tři hlavní
jídla. Cena porce pro důchodce je stanovena dohodou na 60,- Kč, dovážka do domu je
zajištěna zdarma.

• výběr menu známkou 1,5

• kvalita jídel byla průměrem ohodnocena
známkou 1,7
• velikost porce známkou 1,6
• doba rozvozu nevyhovuje jednomu
strávníkovi
• svůj problém s vedením restaurace řešili
dva strávníci
• samé jedničky udělilo 27 strávníků
• nejhorší známky 4,5,5 udělil pouze jeden

V bodě poznámky se např. objevilo: více
šťávy na brambory, méně mastit a solit,
malé porce omáček, příliš husté polévky,
nedávat do všeho česnek, více zeleninových
salátů a ovoce, zbytečně velký výběr jídla,
ale také vyjádření spokojenosti a poděkování do kuchyně a ženám, které oběd přivezou
až domů.
„Není člověk ten, aby se zavděčil lidem
všem“. A stejně je tomu i s naší chutí v kuchyni. Kolik strávníků, tolik chutí; každému z nás chutná něco jiného. Kdo z Vás
sleduje televizní pořad „Prostřeno“, dá
nám určitě za pravdu a nejinak je tomu zajisté i v každé domácnosti.
Závěrem nám nezbývá než poděkovat za
práci a služby poskytované kolektivem v restauraci Vinopa, pracovnicím města, za jejich ochotu a vstřícnost při každodenní práci a všem seniorům, kteří se ankety ochotně
zúčastnili s připojením přání „dobré chuti“.
Dagmar Švástová a Petr Hasil
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Vzpomněli jsme 70. výročí
osvobození Velkých Pavlovic
Letos je tomu přesně 70 let, kdy byly
osvobozeny Velké Pavlovice. Stalo se
tak v odpoledních hodinách 15. dubna
1945. Tento okamžik byl zdejšími občany vnímán jako definitivní konec II. světové války, jako historický přelom a nový začátek.
Na znamení úcty a vděčnosti obětem válečných hrůz položili představitelé obce,
starosta města Ing. Pavel Procházka, místostarosta města Petr Hasil, matrikářka
Dagmar Švástová a ředitelé místních škol
PaedDr. Vlastimil Kropáč a RNDr. Ludvík Hanák, k pomníku padlých za I. a II.
světové války kytici a s tichou soustrastí zapálili svíčku. Komorní pietní akt se
uskutečnil 15. dubna 2015.

Atmosféru běžných dnů našich občanů,
pro které byla válka denním chlebem a nechtěnou, avšak nutně akceptovatelnou
realitou, si dnes dokážeme představit jen
stěží. Je nutné si jako důrazné memento
tyto události neustále připomínat, abychom se všichni, globálně co by lidstvo,
z fatálních chyb našich předků poučili
a vyvarovali se je kdykoliv zopakovat.
Je zbytečné válčit, je zbytečné prolévat
krev, je naprosto nepřípustné, jeden druhému sáhnout na život, vždyť ten nám byl
dán shůry jako křehký dar, a tak je nutné
s ním i zacházet…
Karolína Bártová

Odpověď na otázku
„Na co máme Ekocentrum Trkmanka?“
Ani se to nezdá, ale máme za sebou již tři
měsíce z nového roku, tak bychom rádi
zrekapitulovali, co všechno se nám v Ekocentru Trkmanka podařilo a čeho jsme
dosáhli.
Koncem ledna byla ve výstavním sále Ekocentra Trkmanka vernisáží zahájena výstava grafik Ivy Hüttnerové, kterou bylo
možno navštěvovat celý měsíc. Sama autorka, která přislíbila svým příznivcům
besedu, se z důvodu pracovní vytíženosti omluvila a Velké Pavlovice nenavštíví.
V průběhu února a března jsme se věnovali obnově tradic zaměřené na kroje, konkrétně na žehlení krojových sukní. Tohoto kurzu se zúčastnilo kolem padesáti
žen a dívek. Je milé vidět, s jakým zájmem
a odhodláním se ženy z Velkých Pavlovic
a okolí pouští do námi pořádaných aktivit a snaží se tak spolu s námi zachovávat
a obnovovat již upadající umění.
V polovině února jsme také zkusili obnovit kouzlo Masopustu. Účast byla sice
skromná, ale o to větší bylo nadšení
zúčastněných, předvést svoje ručně vyrobené masky. U Masopustu nechyběly
ani tradiční zabíjačkové speciality, na
jejichž přípravě se podílela T. J. Sokol
Velké Pavlovice.

V březnu jsme v nově zrekonstruované
sokolovně, která nám byla v lednu s důvěrou svěřena, uspořádali zábavný večer nazvaný Chuť do života aneb One woman
show Haliny Pawlowské. Sokolovna doslova praskala ve švech a nebylo se čemu
divit. Halina Pawlowská naživo ukázala,
že je výborná bavička a hlavně, jak je důležité umět se zasmát sama sobě.
Za dlouhých zimních večerů jsme pokračovali v cyklu „Promítej i ty“ např. filmy

Starosta města Ing. Pavel Procházka
a místostarosta Petr Hasil pokládají kytici
k památníku padlých I. a II. světové války.
Připomněli tím občanům 70. výročí
osvobození našeho města.

Ilegální máma, Krev v mobilech, Z popelnice do lednice atd..
S příchozími svátky jara jsme pro děti připravili celodenní Velikonoční ekoateliér,
ve kterém se věnovaly malování vajíček
velkopavlovickou technikou, pletení žíly
a věnečku z vrbových proutků a spoustě
dalším zajímavým rukodělným činnostem.
A teď nastává vhodná doba pro odpověď na
velmi častou otázku našich spoluobčanů:
„A co tam vlastně pořád děláte?“ Naší
hlavní denní činností je výuka environmentálních programů a osvěta ochrany životní-

Halina Pawlowská hýřila nakažlivým optimismem. Její sarkastický humor dokonale rozmasíroval naše bránice :-).
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škol. Pro srovnání, za celý rok 2013 nás
navštívilo 1.428 dětí a v roce 2014 to bylo
už 2.256 dětí.

Co by to byly za Velikonoce bez vlastnoručně
upletené žíly? Jestli to ještě neumíte,
pan Horáček vás to rád naučí.

ho prostředí. Téměř denně nás navštěvují
školy i školky místní i z blízkého okolí se
zájmem o připravované programy. Mají
možnost nahlédnout pod pokličku činnostem, které běžně doma nevidí nebo
které už upadají v zapomnění.
Zájem o naši činnost k dnešnímu dni
projevilo 609 dětí z osmnácti základních škol a 120 dětí ze šesti mateřských

Pro školy je vyhlášena výtvarná soutěž na
téma „Živly – voda, oheň, země, vzduch“.
Mimo jiné poskytujeme zázemí i stravu
pro pobytové školní akce. O víkendech
využívají nabídku ubytování turisté, kteří
přijíždí za poznáním krás našeho regionu.
Nenudíme se ani v letních měsících. Na
toto období jsme připravili příměstské
a pobytové tábory pro děti všech věkových skupin.
Ke stálým aktivitám ekocentra Trkmanka
patří kroužek regionální výšivky a kroužek Matess pro maminky s malými dětmi. Své útočiště u nás našla i Liga lesní
moudrosti – kmen vlků. Úzce spolupracujeme se základní uměleckou školou,
která využívá prostory ekocentra pro své
besídky a koncerty.

Naše aktivity podporují také Svaz dobrovolných hasičů, T. J. Sokol, Dámský
klub, Klub důchodců, Klub sportovních
rybářů, TIC a Městská knihovna.
O činnosti ekocentra minulé i budoucí se
máte také možnost informovat na webových stránkách
www.ekocentrum-trkmanka.com
nebo www.velke-pavlovice.cz .
A koho by zajímala naše činnost blíže, rádi
ho v Ekocentru Trkmanka přivítáme a případné dotazy osobně zodpovíme .
Za tým Ekocentra Trkmanka
Zuzana Pecháčková

Máte zájem o pronájem sokolovny?
Pak Vám mohou pomoci naše otázky a odpovědi…
Objekt místní sokolovny byl po rozsáhlé rekonstrukci od 1. 1. 2015 majetkově
převeden do správy příspěvkové organizace města Ekocentrum Trkmanka.
Co vše se od této změny očekává, jaké
možnosti využití sokolovna v současné
době nabízí a jaké jsou podmínky pronájmu, jsme se dotázali ředitelky paní
Zity Dvořákové.
Na koho se obrátit v případě zájmu o pronájem sokolovny, příp. venkovního areálu?
* Pronájmy Sokolovny a souvisejících prostor má na starosti paní Zuzana Pecháčková. Její pozice je koordinační a projektový
pracovník ekocentra, v rámci svých činností má jako správce na starost ekocentrum a přibyla jí nyní od března i budova
sokolovny. Řídí činnost provozního úseku
– provozní údržbu, stravování a ubytování, takže pro ni nic nového.
Jakým způsobem probíhá předání objektu?
* Prvním krokem je zajistit si předem u paní
Pecháčkové rezervaci na vybraný termín.
* Druhým krokem je vlastní předání objektu na základě řádně uzavřené smlouvy
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s podmínkami pronájmu a přílohou, ve
které jsou uvedeny stavy energií při předání a následně při převzetí objektu. Nájemce obdrží fyzicky klíče od objektu, je
seznámen s podmínkami provozu a obdrží kontakt na osobu, která drží případnou
pohotovost.
* Třetím krokem je předání objektu nájemcem zpět ve stavu v jakém mu byl objekt předán a zkontrolován pronajímatelem.
Jaké služby pronajímatel nabízí a co naopak nezajišťuje?
* Ekocentrum nabízí několik variant služeb. Klasický pronájem prostor s nábytkem
a energiemi, dále službu požární hlídky při
konání veřejných akcí, zajištění studeného
a teplého rautu, případně organizační zajištění celé akce.
* V ceně pronájmu nezajišťujeme vybavení pro poskytování občerstvení (hrníčky,
sklenice, talíře, příbory, výčepní zařízení).
V jaké výši jsou stanoveny částky za pronájem?
* S účinností od 8. ledna 2015 je v platnosti ceník krátkodobých pronájmů neby-

tových prostor sokolovny. Výše nájmu je
odvislá od typu pořadatele a trvání konání
konkrétní akce:
* Zřizovatel Město Velké Pavlovice, příspěvkové organizace města, neziskové subjekty a spolky v rámci města uhradí za akci
v době trvání do 4 hod. 1 000,- Kč, za každý
celý den 2 000,- Kč.
* Občané Města Velké Pavlovice pronajímající si sokolovnu k nekomerčním účelům uhradí do 4 hod. trvání 1 500,- Kč, za
každý celý den 2 500,- Kč.
* Ostatní nájemci doposud neuvedení
uhradí do 4 hod. trvání akce 2 000,- Kč, za
každý celý den 4 000,- Kč.
Zahrnují tyto částky současně i náklady
na elektrickou energii, topení a vodu?
* Ne, jedná se pouze o částku za pronájem
objektu a jeho vybavení. Náklady na energie jsou kalkulovány na základě skutečné
spotřeby elektrické energie a plynu.
Počítá se i s úhradou vratné zálohy při
převzetí objektu nájemcem, která by sloužila k eventuálnímu pokrytí škod způsobených při akci?
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* Vratná záloha nebyla v původní smlouvě
řešena, ale situace nás donutila tento problém řešit. Vratná záloha bude nájemcem
složena v hotovosti do pokladny ekocentra před podpisem smlouvy o nájmu ve výši
2 000,- Kč.
Příp. platby za jiné poskytnuté služby:
* Za jednoho člena požární hlídky 500,- Kč.
Ostatní služby jsou předem kalkulovány
a domlouvány na konkrétní akci – například ceny rautů.
Za zodpovězení našich dotazů děkujeme ředitelce Ekocentra Trkmanka paní
Zitě Dvořákové.
Dagmar Švástová

Svěží moderní interiér nově zrekonstruované sokolovny.

Cenu Viléma Krause získal

velkopavlovický rodák pan Drahomír Míša
Významné ocenění v soutěži Vinařství
roku 2014 získal rodák Velkých Pavlovic pan Drahomír Míša, jemuž byla
26. března 2015 na slavnostním galavečeru v pražském Veletržním paláci
udělena Cena Viléma Krause, v kategorii významné vinařské osobnosti
s celoživotním přínosem pro české a moravské vinařství a vinohradnictví.
Soutěž vyhlašuje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem za podpory Vinařského
fondu ČR, hlavních partnerů Erste Corporate Banking, Mediatel spol. s r.o., Čedok a.s. a Tesco Stores ČR a.s., Nad akcí
má záštitu hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek.
Drahomír Míša je známý vinohradnický
a vinařský odborník, který působil jako
pedagog na Střední zemědělské technické škole, obor vinohradnictví ve Valticích
a později jako odborný asistent na Zahradnické fakultě MZLU Brno v Lednici.
Publikoval řadu odborných článků ve Vinařském obzoru, napsal knihy jako Vinařův rok, Zakládání vinic, Pěstování stolních hroznů a učebnice Ochrana rostlin
pro střední školy.
Narodil se v roce 1933 ve Velkých Pavlovicích. Vztah k vinné révě a práci ve vinici získal rovněž díky otci, který pocházel
z vinařské rodiny v Polešovicích a do Vel-

kých Pavlovic přišel v roce 1922, na žádost Aloise Horňanského, na výpomoc při
výsadbě podnožových vinic. Osvědčil se,
zůstal a ve funkci vedoucího stanice pracoval až do roku 1939. Sehrál významnou
roli při zvyšování kvality vína a dosáhl vynikajících výsledků při udržovacím šlechtění Tramínu a Frankovky.
Oboru vinohradnictví a vinařství se aktivně věnoval a věnuje po celá dlouhá léta.
Patří mezi zakládající členy Moravínu.
Je spoluzakladatelem pobočky Československé vědeckotechnické společnosti při
škole ve Valticích, kde pracoval v sekci
ochrany révy vinné. Spolupodílel se na
seminářích k ochraně rostlin a ověřování
vhodnosti zahraničních přípravků v našich podmínkách. Obrovský kus práce vykonal pro Český zahrádkářský svaz, jehož
členem je od roku 1958.
Cena Viléma Krause, která byla letos udělována již po třetí, získala právem svého
majitele. Vinaře z Velkých Pavlovic i mě
osobně potěšilo, že ji za celoživotní práci
a přínos pro rozvoj vinohradnictví a vinařství získal právě jejich rodák a můj spolužák a kamarád z vysokoškolských studií.
Jménem vinařů panu Drahomíru Míšovi
blahopřeji k udělení jeho ocenění, s dovětkem přáním dobrého zdraví a přípitku
velkopavlovickou Frankovkou.
Ing. František Kostrhun

Pan Drahomír Míša (první zprava) se svými
přáteli, milovníky a znalci vína.

NOVINKU SEZÓNY
jsou FARMÁŘSKÉ
TRHY
Český svaz chovatelů ve Velkých Pavlovicích přináší na náš spotřebitelský
trh čerstvou novinku, kterou jsou Farmářské a pěstitelské trhy. Jejich zahájení bylo odstartováno 30. dubna 2015.
Nejen čerstvé produkty z našich zahrádek si budete moci zakoupit každý
čtvrtek, až do konce září, v místní chovatelské hale, vždy od 8.00 do 17.00
hodin.
Máte-li zájem prodávat na
FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH,
pro bližší informace a případnou registraci volejte na tel.: 608 150 610 nebo
pište na e-mail: letoveskle@gmail.com.
Věra Procingerová
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Ploštička lipová obsadila velkopavlovické lípy
V pátek 3. dubna 2015 zažívaly Velké Pavlovice hmyzí invazi. Na kmeni téměř kaž-

Ploštička lipová

dé lípy se objevily velké shluky drobného
hmyzu. Jedná se o ploštičku lipovou (Oxycarenus lavaterae). Největší kolonie byly
nalezeny na lípě před farou.
Ploštička lipová (Oxycarenus lavaterae)
Původní areál druhu sahá od SZ pobřeží
Afriky (Maroko, Alžírsko, Tunisko) přes
Portugalsko, Španělsko a jižní Francii do
Itálie, Slovinska a západního Chorvatska.
Po roce 1980 se druh začal šířit na východ
a sever. V současnosti je nejvýchodnější
nález znám z Bulharska a Rumunska, severní hranici areálu tvoří Česká republika,

Německo a Francie. Znám též ze Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a států
bývalé Jugoslávie.V ČR zaznamenán poprvé v roce 2004. Vyskytuje se běžně na
jižní Moravě, řidčeji na střední Moravě
(nejseverněji v Olomouci). V roce 2010
byl nalezen též v Českých Budějovicích
a další šíření je možné.
Více informací o ploštičce lipové najdete na
www.naturabohemica.cz/oxycarenus-lavaterae/
Ing. Jaromír Veverka

KULTURA
Společenský ples Modrých Hor
Poslední únorovou sobotu se ve velkopavlovické sokolovně konal VII. ročník
společenského plesu Modrých Hor.
K tanci i poslechu hrál oblíbený Salonní orchestr Brno. Slavnostního předtančení se tentokrát ujal Tanečný soubor Dancer ze Slovenska, večerem
provázela Petra Eliášová, moderátorka
Českého rozhlasu Brno.
Za představitele DSO Modré Hory se zúčastnili starosta obce Němčičky Petr Slezák, starosta Vrbice Tomáš Bílek, starosta
Kobylí JUDr. Jaroslav Tesák a za Velké
Pavlovice starosta Ing. Pavel Procházka.

V letošním roce pořadatelé přivítali i vzácné
hosty ze Senice. Plesu se zúčastnil primátor města Senica Mgr. Branislav Grimm
a zástupce primátora Ing. Martin Lidaj.
Vedle hudby a tanečního vystoupení bylo
připraveno výborné občerstvení, ochutnávka modrohorských vín a samozřejmě
bohatá tombola.
Letošní ročník modrohorského plesu se
velmi vydařil a tak nezbývá než poděkovat
všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu
podíleli.
Věra Procingerová

Březen je stále měsícem čtenářů
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Plesu Modrých Hor vévodila příjemná
uvolněná zábava, podtržená nevšední
hudbou, korunovaná skvělým společenským zážitkem.

Každá městská knihovna se snaží připravit
na březen nějakou zajímavou akci nejenom
pro své čtenáře, ale také pro širokou veřejnost. Městská knihovna Velké Pavlovice
připravila své dvě nejdůležitější akce až na
poslední březnový týden, ačkoliv v té době
byly již knihovna a TIC dočasně uzavřeny
z důvodu rekonstrukce interiéru.

Cenu Magnesia Litera 2015. Na setkání
byla příležitost také pro dotazy a skutečnou
besedu se spisovatelkou. Pravděpodobně
překvapila své skvělé a početné publikum
skromností vystupování i laskavostí svého
vyprávění na jedné straně, na straně druhé
pak syrovostí, možná až absurditou a náročností textu své nové knihy vyprávějící o
tom, co všechno může způsobit svým dětem matka – alkoholička.

V úterý 24. března byla v našem městě
hostem současná významná česká spisovatelka Petra Hůlová. Dopoledne se s ní
setkali studenti gymnázia, dospělí účastníci besedy pak v podvečer ve výstavním sále
na radnici. Autorka četla ze své poslední
knihy Macocha, která byla navržena na

Celostátní akce pro děti, kterou je každoročně na jaře Noc s Andersenem a která
byla plánována na poslední březnový pátek, se u nás posunula až na pátek 10. a sobotu 11. dubna. Osmnáct dětských účastníků akce i jejich dospělé pomocníky však
za odměnu přivítalo krásné, teplé a zbrusu

Spisovatelka Petra Hůlová na dopolední
besedě se studenty gymnázia. Ve stejný den
vpodvečer se setkala na radnici města se
svými čtenáři z řad široké veřejnosti.
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nové prostředí knihovny. Letošní Noc s Andersenem byla věnována osobnosti spisovatele Jana Drdy – všem jeho originálním
a všeobecně známým pohádkám. Připomínala se také jeho spolupráce s malířem
a ilustrátorem Josefem Ladou.
Největší radost mají děti každoročně z dotvoření, oblékání a zdobení Moreny, kterou
pak za tmy všichni odnesou k Trkmance,
zapálí a hodí do vody. Letos to bylo právě
v poslední dny, kdy se ještě paní Zima ve
Velkých Pavlovicích ometala. Tak byly děti
nadšené dvojnásobně, když ji pěkně hlasitě
vyháněly.
Knihovnice upřímně děkuje za spolupráci
ZŠ Velké Pavlovice, především Ing. Lence Bukovské, za pomoc při přípravě akce
Mgr. Evě Sadílkové a za pomoc při péči
o děti děvčatům z 2. stupně základní školy.
Setkání se spisovatelkou Petrou Hůlovou
se uskutečnilo především díky aktivitě Mgr.
Renaty Bláhové a Mgr. Pavly Míchalové
z Gymnázia Velké Pavlovice. Rádi vyřizujeme poděkování potěšené a překvapené
autorky všem hostům, kteří na setkání přišli a přispěli k vytvoření skvělé atmosféry.

2015

SETKÁNÍ
JUBILANTŮ
Vážení občané, milí přátelé, spolužáci,
všichni, kteří jste se narodili v roce
1945 a v letošním roce slavíte významné životní jubileum 70 let …
Vás všechny srdečně zveme na
Na letošní Noci s Andersenem se děti „setkaly“
hlavně se spisovatelem Janem Drdou
a malířem Josefem Ladou. A také s Morenou!
Tu si vlastnoručně vyrobily, nazdobily a pak
společně s ní utopily paní Zimu v Trkmance.

Nejbližší akcí městské knihovny bude 10.
května rodinné divadelně-literární představení pod taktovkou herce Lukáše Hejlíka, pro děti pak 29. května hravé odpoledne v knihovně k Mezinárodnímu dni
dětí, ve spolupráci se ZŠ Velké Pavlovice
čeká na letošní prvňáčky 1. června slavnostní Pasování na čtenáře.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice
Městské knihovny Velké Pavlovice

„Setkání jubilantů – sedmdesátníků“,
které se uskuteční v sobotu 12. září
2015 ve Velkých Pavlovicích.
Všichni zájemci o toto přátelské setkání se mohou přihlásit na kontakt:
Marta Krátká, tel. 721 338 150,
e-mail m.kratka30@seznam.cz
Hlaste se prosím ihned, neváhejte, abychom mohli dle vašeho zájmu zajistit
program setkání!
Přijměte naše pozvání a přijďte společně prožít příjemné zážitky.
Marta Krátká, Hustopeče

JARNÍ ŠLAPKA již tradičně zahájila letošní
turistikou sezónu ve Velkých Pavlovicích
Zahájení turistické sezony ve Velkých
Pavlovicích se již několik let pravidelně nese ve znamení turistických pochodů, dobrého jídla a pití.
Změnu oproti minulým letem doznala turistická trasa. Dříve se účastníci pohybovali vždy v domácím katastru. Letos skalní
turisté prošli trasu dlouhou 10 km vedoucí z Velkých Bílovic do Velkých Pavlovic.
Sluníčko, které po ránu svítilo na jarní
rozkvetlou krajinu, záhy vystřídaly tmavé mraky na obloze a počasí opět dostálo
přívlastku „aprílové“. „Severní vítr byl
krutý“, zpívá se v jedné písni…a byl i tentokrát. Účastníci nasadili kapuce a zvolili
rychlé tempo do kroku. Cestou se zastavili
na vrcholu kopce Hradištěk, který skýtá
nádhernou vyhlídku do širého kraje.
Rodiče s dětmi pak putovali po trase ryze
domácí, vedoucí z lesoparku kolem rozhledny k Penzionu André a podél Trkmanky, až do společného cíle všech - k rybářské klubovně na břehu rybníka.

Klub sportovních rybářů všem nabídl vynikající zázemí s bohatým občerstvením
a dokonce s tanečním vystoupením, o které se postaraly děti z country kroužku z mateřské školy.
Cílem této společné akce bylo zahájení turistické sezony spojené se zábavou a aktivním odpočinkem.. A to se i letos podařilo.
Náš velký dík patří všem, kteří se na akci
podíleli, především pak místním rybářům!
Dagmar Švástová

Jarní Šlapku si užily i děti. Během putování si
zahrály zábavnou hru se sladkou odměnou.

Panáček na zahřátí a hurá na Jarní „aprílovou“ Šlapku. Letos uspořádalo počasí módní
přehlídku a ukázalo se v bohaté škále svých
modelů. Od sluníčka, přes vítr až po dešťové
kapky.
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
Jak se většinou takové dítě
projevuje?
* V kontaktu je často ,,stydlivější“ než vrstevníci, často ho ,,vykolejí“ neznámé situace a nová prostředí, má rádo bezpečí domova (tam si častěji také více dovolí), drží
se více dospělého a v mnohých situacích
žádá jeho doprovod, není tolik průbojné,
čekává na oslovení a vtažení do hry od vrstevníků, samo moc kontakt nezačíná, na
hodně věcí si samo netroufne, mívá více
obav a strachů, je často plné nejistoty.
* Úzkostnost je ovlivněna dědičností, výchovou a prožitými událostmi. Čím je dítě
menší, tím více se jeho úzkost projevuje
i na tělesné stránce. Pozitivní je, že většina
dětí se s věkem stává průbojnějších, tak
zvaně otužilejších. A to je i recept na práci
rodiče a odborníka s těmito dětmi. Potřebují otužovat, částečně fyzicky (cvičit tělo)
ale i psychicky. Obojí se prolíná. Potřebují
velké množství podpory, spolupráce s dospělým a zátěž dávkovat postupně.

V praxi tedy jde o toto:
- spolupráce a po krůčcích - dávkujeme
tedy po krůčcích učení novým dovednostem (cestování veřejnou dopravou, samostatné nakupování atd.), do kterých se
většinou úzkostné dítě tolik nehrne - ,,nenecháme ho v tom tedy koupat…“, netlačíme ho do dalšího kroku, když na něj není
ještě připravené, zbytečně se ,,zasekne“
a ani ho nenálepkujeme nebo ,,nehecujeme“ - většinou to stejně k ničemu nevede,
dítě je prostě takové (stejně to platí i při
navazování kontaktů - pro dítě nesmělé
je nejlépe, pokud kontakty s vrstevníky
prožívá v bezpečném prostředí domova,
kamarády je tedy dobré zvát na návštěvy
k němu domů, postupně ho pouštět do
prostředí mimo domov atd.), stejně to
platí s učením nebo plánováním - pokud
vše necháme, aby dítě dělalo na poslední
chvíli, kdy se toho moc nakupilo, špatně
to zvládá a je ve zbytečném napětí
- podpora - oceňujeme snahu, úsilí, i když
výsledek není úplně takový, jak by si dítě
přálo (př. dojde dítě s výkresem a říká rodiči, jak je to škaredé - pokud mu budu tvrdit, že je to hezké - neuvěří mi, ale pokud
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Mé dítě je úzkostné, co s tím?
…aneb Jak bojovat s úzkostí nejen u dětí
mu řeknu, že mě se to líbí a vím, jakou si
s tím dítě dalo práci - rozhodně ho to podpoří a nelžu mu…) - dítě úzkostné má nižší sebedůvěru i sebejistotu, podporou mu
ji zvyšuji
- příprava na neznámé situace a změny – pokud dítě má změnit prostředí, je
potřeba ho na to připravit, aby se dobře
adaptovalo (tzv. návštěva školy, kam bude
chodit, mapování trasy kterou bude jezdit,
atd. – aby nabylo jistoty, že to zvládne),
někdy stačí jen slovně připravit a rozvíjet:
,,Co by jsi dělal, kdyby….?“

A jak na obavy?
- v určitém věku jsou spolu s větší bojácností běžné (pokud však přetrvávají dlouhodobě, déle než 6 a více měsíců, měla by
se vyhledat pomoc) - důležité je také říci
si, zda jsou obavy na reálném podkladu

Co může pomoci zvláště u dětí
předškolního a mladšího
školního věku?
- dobré jsou př. večerní bilance dne (večer
před spaním si s dítětem povídáme, jak
prožilo den, co pro něj bylo nepříjemné,
co příjemné, na co se další den těší, čeho
se naopak obává, jdeme mu příkladem jsme dospělí a vyjadřovat se umíme lépe,
když dítě vysloví nějaké obavy, zkoušíme
jej uklidnit a hledat cestu, jak by situaci,
obavu, mohlo překonat…) - na jednu oba-

vu hledáme dvě až tři podpůrné myšlenky,
které by dítě ve chvíli obav uklidnily
- krabička na starosti - u menších dětí
funguje, pokud je dáme do krabičky a odplavíme příkladně po řece (jedná se o magické myšlení- pomocí tedy je - dát mu př.
předmět co ho ochrání, ve školce může mít
talisman apod.)
- duhový rituál - forma uklidnění před
spaním (každá barva duhy dítěti něco přináší - př. odvahu, sílu, trpělivost apod.)
- práce s dechem - (při nervozitě se dech
zrychluje, uklidnění naopak nastává, pokud dýchám hlouběji a pravidelně)- zde
je dobré vedení odborníkem při nácviku
tohoto typu relaxace
Je toho opět mnohem více, co se dá s dítětem dělat, aby se posilovala jeho sebejistota a všestranně se otužilo i fyzicky. Je vždy
důležité znát samotné dítě a potřeba spolupráce všech zapojených stran. Neexistuje jeden recept na všechny. Někdy jsou
obtíže takové, že je třeba i podpůrná farmakoterapie, dlouhodobá psychoterapie.
Snad tedy pro rodiče budou některé výše
zmíněné tipy přínosem, některé lze aplikovat na všechny děti, nejen ty úzkostné.
A jako všude, i zde při práci s dítětem
platí, že nápadům a fantazii, jak pro
dítě najít tu správnou cestu, se meze nekladou a čas samotný je lékařem.
Mgr. Et Bc. Jana Pláteníková
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Z FARNOSTI

Práce na opravě fasády kostela začaly
Hned po Velikonočním pondělí, brzy
ráno v úterý 7. dubna 2015, bylo k velkopavlovickému kostelu Nanebevzetí
Panny Marie navezeno lešení, které se
začalo montovat a stavět. Začaly tak
přípravné práce na opravě fasády kostela, které bude realizovat hodonínská
stavební firma Plus s.r.o..
Ale i my se můžeme podílet na opravě našeho kostela. V první řadě modlitbou za
zdárný průběh prací. A kdo může a chce,
tak i finančním darem.
Každou první neděli v měsíci probíhá v kostele sbírka na tento účel. Peníze jsou pak
uloženy na farní podúčet, který byl zřízen pouze na financování oprav kostela. Nemusíte však čekat na jednoměsíční
sbírku, ale můžete poslat váš příspěvek dar přímo na tento podúčet.

Číslo podúčtu: 19-1381746379/0800
* Česká spořitelna, a.s.
V případě potřeby vám vystavím „Potvrzení o přijetí daru“ pro snížení daně z příjmu.
Nebo přímo „Darovací smlouvu“, která
vám právně zaručí, že vaše prostředky budou použity na danou věc.
I když není důvod nedůvěřovat. Zdárná oprava kostela je naším společným zájmem!
V každodenních modlitbách vyprošuji
požehnání pro opravu i vám!
Váš P. ThLic. Marek Kardaczyński

Velkopavlovický kostel se ocitl záhy
po Velikonocích v sevření lešení.
Opravy začínají…

«

Laudamus rozezpíval kostel ve Velkých Pavlovicích
Velikonoční události jsou v životě každého křesťana tím největším svátkem
v roce. Naopak pro každého člena chrámového sboru jsou nejnáročnějším obdobím. Houstne frekvence zkoušek, probíhají generálky a ve finále v jednom
týdnu čtvero zpívání.
Letošní abnormálně zvýšená nemocnost
členů a následná absence na zkouškách
zvýšila nervozitu pana dirigenta, v jakéže
sestavě se nakonec všechno odzpívá?
Začínalo se na květnou neděli – Ježíšův vjezd
do Jeruzaléma. Před kostelem ke svěcení
ratolestí tradičně zaznělo „Hosana synu Davidovu…“ Při mši svaté následovalo několik
skladeb vhodných pro dobu postní.
Letos premiérově Laudamus svým zpěvem provázel i Velkopáteční obřady. Zvony „odletěly do Říma“. Utichly varhany.
Pouze lidský hlas smí zpívat o utrpení, výčitkách, následné pokoře a smrti Božího
syna. Pro jedinečný den jedinečné skladby. Na straně jedné české texty vystihující přesně danou situaci, na straně druhé
latinské písně svou dokonalou harmonií
podbarvují vznešenost večera.

Sobotní vigilie se svěcením ohně a vody po
třech dnech ticha znovu rozeznívá zvony
i varhany. Jásavé aleluja provází celou
slavnost. Ve všech skladbách se opěvuje
vzkříšený Kristus. Naděje, vděčnost a radost je všudypřítomná. V neděli na Boží
hod Velikonoční se ke sboru připojily i žestě. Hudebníci spolu s Laudamem již známými skladbami korunovali nejvýznamnější svátek v roce.

ru rádi a s otevřenou náručí uvítají nové
hlasy. Čekají na Vás nezapomenutelné zážitky, pohoda a přátelství. Dobrá nálada
doprovází každou zkoušku i vystoupení.
Scházíme se každý pátek večer. Zpíváme
hlavně pro radost a k větší cti a slávě Boží.
Přijďte mezi nás!
Za chrámový sbor Laudamus
Stanislava Bílková

Všem, kteří se hudebně podíleli na zdárném průběhu Velikonoc, náleží velké poděkování. Především panu dirigentu Janu
Kosíkovi, který za námi do Velkých Pavlovic přijíždí až z Týnce.
Již nyní se chrámový sbor začíná pilně připravovat na Noc kostelů, která proběhne
29. května 2015. Samozřejmě má chrámový sbor nabídky na zpívání i mimo naši
farnost. Momentálně je v jednání zpívání
v Praze. Udržování přátelství s Novojičínským Ondrášem. Stále ještě neuskutečněná návštěva u otce Papouška v Deblíně.
Pokud rádi zpíváte a jste ochotni obětovat
trochu svého volného času, přijďte posílit
řady zpěváků a zpěvaček. Členové sbo-

Chrámový sbor Laudamus pod taktovkou
sbormistra Jana Kosíka vystoupil ve velkopavlovickém kostele Nanebevzetí Panny
Marie také o nejvýznamnějším křesťanském svátku, o Velikonocích.
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Z VINNÉHO SKLÍPKU

Pod budovou Ekocentra Trkmanka klesají schody dolů do zrekonstruovaných
a nově vystavěných vinných sklepů.
Přímo navazují na historii stavby a jejího
nejslavnějšího majitele, knížete Františka Štěpána Lotrinského, manžela císařovny Marie Terezie.
Myšlenka ke zrodu sklepení, které by
svou existencí přispělo k prezentaci
místního vinařství a vín z Velkých Pavlovic a blízkého okolí, tak v roce 2012
přivedla pár nadšených jedinců k založení a.s. Vinné sklepy Františka Lotrinského.
O všem co nového Vinné sklepy Františka Lotrinského v letošní již zahájené
sezóně nabízí, jsme si povídali s Ing.
Ondřejem Bukovským, v jehož kompetenci je od 1. března 2015 vedení tohoto
provozu.

Jednou z novinek je dokončená
„Šlechtitelská síň“. Jaké poklady
jsou v ní ukryty?
Velké Pavlovice jsou kolébkou čtyř odrůd, jejichž šlechtění probíhalo ve zdejší
Šlechtitelské stanici vinařské. Patří mezi
ně André, Aurelius, Agni a Pálava. Velkopavlovičtí jsou na ně právem hrdi, proto
získaly své dominantní místo právě zde ve
šlechtitelské síni, kde je můžete všechny
ochutnat.

Co všechno prostory sklepů
nabízí?
* exkurze a prohlídky vinných sklepů
* zážitkové degustace netradičního
vinného sortimentu
* pronájem prostor pro akci – rodinné
oslavy, firemní akce a teambuilding
* pořádání odborných seminářů a školení
ve spolupráci s Ekocentrem Trkmanka
* pronájem archivních vinných boxů
Vinné sklepy Františka Lotrinského nabízí možnost pořádání firemních akcí, degustací, výstav a aukcí vín, či jen přátelské
posezení spojené s ochutnávkou vín. Jsou
místem přátelských setkání, odborných
degustací i debat a vizí vinařů, jaké to víno
je a bude, když dostane opět svůj čas uká-
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VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO
zvou k návštěvám
zat se v plné kráse. Při tom všem je víno
tím dokonalým společníkem.

Jaká je jejich kapacita?
Původní starý velký sklep, dvě rotundy
a křížový sklep, jehož ozdobou je i řezbářské dílo - vyjádření ženy „bohyně vína“italského umělce Roberta Merotta, jsou
dnes součástí téměř 160 metrů sklepního
podzemí, které představuje historii i současnost vinařství ve zdejším kraji a nabízí
svůj vchod a otevřenou náruč všem vinařům a přátelům vína. Kapacita prostor je
přístupná až pro 130 osob.

Jak je pro návštěvy veřejnosti
stanovena otvírací doba
komentovaných prohlídek
sklepních prostor a degustací?
Sobota 14:00 – 19:00 hodin
Změny v otevírací době budou vždy zveřejněny na webu a na tabuli VSFL.
Komentovaná prohlídka bez degustace
* 30,- Kč/osoba
Komentovaná prohlídka s degustací zahrnuje 2 vzorky * 55,- Kč/ osoba

V jaké výši jsou stanoveny částky
za pronájem?
Ceny pronájmu se nezměnily, doba pronájmu je stanovena na 10 hodin.
Křížový sklep 3 000,- Kč
Křížový sklep + šlechtitelská síň 4 000,- Kč
Kompletní prostory 5 500,- Kč
V této ceně nejsou zahrnuty provozní náklady, které se řeší individuálně.
Zmiňuji, že nájemcům boxů a dodavatelům je pronájem poskytován za
zvýhodněné ceny. O důvod víc pronajmout si box a stát se naším zákazníkem. Případně je možné se domluvit
na pronájmu a degustaci individuálně
dle požadavků zákazníka.

Připravuješ pro letní prázdninovou sezónu specifickou konkrétní akci, na kterou bys naše
čtenáře rád pozval?
Hodláme pořádat hned několik akcí se
zaměřením na kulturu, folklór, swing

i jiné netradiční zážitkové akce při víně.
Termínem nejblíže je setkání „Při svíčkách o víně“, kdy bude celý sklep osvětlen
pouze svíčkami a lucernami. Připravujeme setkání vinařů z České republiky, Slovenska a Rakouska, jehož posláním je snaha o navázání kontaktů a výměna poznatků
z vinohradnické a vinařské praxe.

Ondřeji, které z vín máš
sám v oblibě?
Všechna vína, která máme v nabídce, jsou
vynikající a „netuctová“. Ovšem každé
víno se nemusí hodit pro každou příležitost a společnost. Mým úkolem je mimo
jiné, citlivě vybrat víno pro každého, kdo
k nám přijde. Osobně mám rád všechna,
co v nabídce máme. „Ještě, aby ne, když
jsem si je sám vybíral“ :-)
Kontakt:
VSFL a.s., Nádražní 1/1,
691 06 Velké Pavlovice
GPS: 48.8964403N, 16.8197089E
Tel.: +420 774 725 224
e-mail: info@lotrinskesklepy.cz
web: http://www.lotrinskesklepy.cz/
Dagmar Švástová,
Ing. Ondřej Bukovský
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Vinařská soutěž MEDITRINA – sólo pro ženy a víno
Velké Pavlovice, 23. března 2015 – Vinařská soutěž s komisí složenou výhradně ze
samých žen má za sebou první ročník. V sobotu 7. března se v Sokolovně ve Velkých
Pavlovicích sešly degustátorky z Čech a Slovenska nad 220 vzorky vín. Večerní vyhlášení vítězů provázel kulturně-společenský program pro veřejnost.
Meditrina dostala svůj název podle římské
bohyně zdraví a vína a její organizátorky si
vzaly za cíl spojit profesionálky vinařského
oboru, aby představily svoji práci a vytvořily
možnost profesního setkávání.
„Cílem soutěže je pozvednout povědomí
o přínosu žen do vinařského světa a přiblížit
nejlepší tuzemská i zahraniční vína z jejich
pohledu. Meditrina také poslouží k navázání výrobních, obchodních a společenských
vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli,“ uvedla k myšlence soutěže její
zakladatelka Pavla Škrabalová, tajemnice
VOC Modré hory.
Vzorky z Moravy, Slovenska, Rakouska,
Argentiny a Španělska hodnotily čtyři komise po pěti degustátorkách s kvalifikací
Státní zemědělské a potravinářské inspekce a v některých případech i International
Organisation of vine and Wine, tedy mezinárodním oprávněním k posuzování vína.
Odborným garantem byla Ing. Katarína
Furdíková, Ph.D. z Fakulty chemické a potravinářské v Bratislavě.

Šampionem soutěže
se stalo Rosé Turold

Dopolední část byla věnována odbornému
hodnocení. Hodnotitelky zvolily šampionem soutěže Rosé Turold, pozdní sběr,
2014, z produkce Víno J. Stávek Němčičky.
Toto víno se stalo i vítězem kategorie rosé
a klaretů.
Mezi suchými a polosuchými víny vyhrál
kabinetní Ryzlink vlašský 2014 z vinařství
Leoše Horáka, nejlepším červeným téže
kategorie bylo Rulandské modré, 2013,
z produkce Michala Sadloně ze Slovenska.

V polosladkých vínech zlatou medaili získal
Hibernal, pozdní sběr, 2014 od společnosti
Metroflora s.r.o..
Jako nejlepší sladké víno byl zvolen Alibernet, slámové víno, 2012 z vinařství Oldřicha Drápala st., který je i autorem vítězné
kolekce.

Ženy a sladká vína? Předsudek!

Hodnocením komise byli příjemně překvapeni i samotní vinaři, z nichž někteří na
počátku měli zažitou stereotypní představu
o tom, jaká vína mají ženy rády.
„Maličko zavádějící je mužský názor, že by
měli dát do soutěže spíše vína sladší. Ihned
byli vyvedeni z omylu a upozorněni, že komise jsou složeny z profesionálních degustátorek, které umí posoudit zejména vína suchá
a polosuchá a přirozeně i všechna ostatní,“
uvedla organizátorka Pavla Škrabalová.
Že si ženy zaslouží plný respekt a jejich
názor muže zajímá, potvrzuje i Jan Stávek, enolog a autor šampiona této soutěže:
„Ženy, které víno znají, ho berou s neobyčejnou ušlechtilostí jako dar přírody. Degustátorky jsou rovnocenným partnerem mužů
a obsazují vážené pozice v mezinárodních
degustačních komisích. Jen nemoudrý muž
by jejich talent a potenciál podcenil“, řekl.

Večerní dámská jízda

Večerní částí pro veřejnost provázela první
Miss víno Barbora Pleskačová a společně s
ní slavnostního vyhlášení výsledků paní
Pavla Škrabalová. Módní studio Elisha přispělo do programu přehlídkou, na které modely prezentovaly přímo i některé členky
hodnoticí komise.

Pavla Škrabalová, hlavní organizátorka
vinařské soutěže MEDITRINA – degustace
žen, s první Miss víno Barborou Pleskačovou.

Taneční skupina rovněž složená z dam
předvedla vystoupení v latinskoamerickém
rytmu, předtančení se zhostil manželský
i taneční pár Novosadových a zazpívala
skupina Schovanky.
Akci podpořilo také město Velké Pavlovice
a další příznivci z Velkých Pavlovic a okolí.
Meditrina si proto ponechá Velké Pavlovice
jako svůj domov i pro příští ročník.

O soutěži Meditrina

Soutěž Meditrina je mezinárodní soutěž
vín, hodnocených pouze degustátorkami.
Soutěž je otevřená všem vinařstvím, podmínkou účasti je zaslání přihlášky, poplatek
200,- Kč a 3 lahve od vzorku. Akce spojuje
oborové setkávání s programem pro veřejnost. Cílem je přispět k popularitě vinařského a vinohradnického oboru.
Pavla Škrabalová
* pavlaskrabalova@seznam.cz
* tel: 734 477 561 * www.meditrina.cz

Bavili se o víně, s vínem a při víně...

firem oceněných na řadě celorepublikových
nebo světových výstavách.

Vinné sklepy Františka Lotrinského se
mohly v sobotu 28. března 2015 pyšnit svou
již druhou Velkopavlovickou výstavou vín
a přehlídkou oceněných vín s výstižným
názvem O víně při víně. Celkově to byla
už 54. jubilejní výstava ve Velkých Pavlovicích. Zcela zaplněné sklepní prostory

Hosté zde měli jedinečnou příležitost ochutnat vítězná vína a to Veltlínské zelené Radka Pleskače, cuveé červené Jana Buchty,
a rosé André Vladimíra Šťavíka. Všichni
vítězové jsou k naší obrovské radosti právě
z Velkých Pavlovic.

nabízely mimořádný vinařský zážitek pro
všechny milovníky vín, podtržený hudebním vystoupením cimbálové muziky Lašár.
Hodnoceno bylo téměř 260 vzorků vín
místních i přespolních vinařů, dále výstava
nabídla kolem stovky vín větších vinařských
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O tom, že Velkopavlovická výstava vín má
již svou tradici a prestiž, svědčí i mezinárodní účast milovníků vín ze Švýcarska
a sousedního Slovenska. Dále na výstavu zavítali návštěvníci z různých koutů naší
republiky, např. z Jihlavy a Frýdku Místku.
Vedení Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Pavlovice děkuje
všem zúčastněným jak z řad vystavovatelů,
tak z řad široké veřejnosti, zejména však
velký dík patří všem, kteří se aktivně podíleli na náročné organizaci a zdárném průběhu celé výstavy.
Již teď se těšíme na další vinařskou akci!
Jan Havránek

K dobrému vínu patří nejen krásné ženy, ale také zpěv. Na jihu Moravy pak nesmí chybět
cimbálová muzika. K vínu O víně při víně vyhrával velkopavlovický Lašár.

Velkopavlovičtí vinaři bodovali v Paříži i za velkou louží
Na světové soutěži Vinalies Internationales v Paříži získali vinaři z Břeclavska dvě
zlaté a čtrnáct stříbrných medailí. Po jedné
stříbrné medaili si přivážejí i dva vinaři
z Velkých Pavlovic. Konkrétně se jedná
o Vinařství Baloun a Vinařství Mikulica.
„Tímto začíná seriál prestižních světových
soutěží a vzhledem k tomu, že Vinalies Internationales patří mezi nejnáročnější světové soutěže, bývá mezi vinaři považována
za indikátor, na jaké medailové úspěchy se
dále můžeme těšit,“ uvedl ředitel Národního vinařského centra Pavel Krška.
Letos soutěžilo více než 3.500 vín. Národní vinařské centrum vyslalo za Českou republiku celkem 107 vín. Bodové limity jsou

82–84 body pro stříbro a 85 bodů pro zlato.
Nejlepší vína ze soutěže se na podzim opět
objeví v proslulé publikaci 1000 Vins du
Monde, kde se s nimi seznámí také milovníci nejlepších světových vín v zahraničí.
Publikace je často označovaná za vinařský
protějšek známého michelinského průvodce světem gastronomie.
Naši vinaři se blýskli i ve Spojených státech amerických na největší benefiční
soutěži vín na světě ve městě Rochester
s názvem Finger Lakes Intl. Wine
Competition. Velkopavlovický Pavlovín zde získal tři bronzové medaile.

vín ze sedmadvaceti států bez medaile.
Moravští vinaři dosáhli ve Spojených státech celkem na tři zlaté medaile. Z nich na
dvě Vinné sklepy Lechovice ze Znojemska.
Soutěž navíc pomůže dětem nemocným
rakovinou z celého světa, včetně z České
republiky a Slovenska. „Vinařství přispěla
svými víny i do aukce, jež se koná počátkem
května. Každý dolar je cenný a každých pět
set získaných dolarů znamená letní pobyt
ve speciálním kempu pro
jedno dítě,“ řekl zakladatel a ředitel soutěže
Dave Male.

Soutěže se zúčastnilo 32 moravských vín.
Jen pět z nich zůstalo v konkurenci 3.708

Věra Procingerová

SPOLKY A KONÍČKY
Místní hasiči budou slavit
Dobrovolní hasiči z Velkých Pavlovic
budou slavit 125. výročí založení sboru. Sbor byl založen v roce 1890. Hlavním iniciátorem založení byl Tomáš
Domanský. Tehdy se dalo dohromady
34 hasičů..
Přesuneme se o pár let dopředu, do doby,
kterou si ještě někteří pamatují. Píše se
přibližně rok 1947. U hasičů ve Velkých
Pavlovicích je veselo. Hasičskou zbrojnici navštěvují i dorostenci a dorostenky.
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Paní Jarmila Bálková vzpomíná, jak se
v této době jezdilo na soutěže a na cvičení nákladním autem. Hasičské vozidlo
nemělo smysl využívat, nevlezlo se do něj
(a na něj) tolik lidí. Nákladní auto s plachtou a lavičkami zapůjčené od Československých drah bylo vyhovující. „Vzpomínám si, jak jsme s nákladním autem jeli
i za památkami do Prahy,“ dodává paní
Bálková. V době, kdy byla dobrovolnou
hasičkou, vypuklo ve Velkých Pavlovicích
i několik požárů. „Třeba v ul. Pod Břehy

hořela chalupa Franty Hrabala. Krávy se
tehdy musely vyvést přes síň, vraty to nešlo, protože tam hořelo. Zajímavý byl i požár u pana Špačka na Táboře, který se živil
zpracováním kožek z králíků. Když u něj
hořelo, kožky létaly až do Úvozu.“
Posuneme se dále, do roku 1999. Hasiči ve
Velkých Pavlovicích se rozhodli zbudovat
zásahovou jednotku. Vojtěch Bezoušek
pracující jako strážník městské policie
měl za úkol společně s dlouhodobým čle-
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nem sboru Miroslavem Adámkem nastartovat, za podpory Města Velké Pavlovice
a tehdejšího starosty Ing. Martina Bálky,
funkční stroj.
Bylo potřeba, aby se dali dohromady lidé,
kteří budou schopni zásahu 24 hodin denně, 365 dní v roce. Sbor ve Velkých Pavlovicích před rokem 1999 fungoval relativně dobře, ovšem nároky, které se na hasiče
kladly, byly vysoké a tak došlo i na nábor
nových, většinou mladých hasičů.
„Nebyla to léta jednoduchá“, vzpomíná
Vojtěch Bezoušek. „Chtěl jsem postavit
skupinu hasičů, která bude fungovat ve
dne, v noci. Jednotku složenou z hasičů,
kteří unesou velkou fyzickou zátěž. Proto jsem chtěl hasičskou základnu tehdy
omladit.“ Jeho záměr se podařil. Věkový
průměr jednotky byl těsně pod třicet let.
Vojta Bezoušek si v mysli vybavuje, jak se
musela jednotka vybavit. „Chybělo všechno. Musely se pořídit zásahové kabáty,
přilby, rukavice, boty, neměli jsme ani dýchací přístroje. Tehdy se rovněž zakoupila
za neuvěřitelných 11 tis. Kč moderní kombinovaná proudnice. Část finančních nákladu byla uhrazena ze státní dotace, část
muselo uhradit město, co by zřizovatel
jednotky. Nákup výstroje a výzbroje pro
hasiče byl domlouván skrze dobré ceny ve
Výzbrojně požární ochrany v Brně, která
tehdy byla jedničkou na trhu.“
Ještě v roce 2004 si hasiči zásahové kabáty
(kalhoty neměli), rukavice a přilby půjčovali, boty měl každý své. Po roce 2005 až

Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice, rok 1950.

do současné doby se velkopavlovičtí hasiči dovybavují s přispěním Jihomoravského kraje a města na standardní úroveň
profesionálních jednotek. Dnes má každý
hasič svůj oblek, svou přilbu, nehořlavou
kuklu, zásahové a pracovní rukavice, zásahové boty, svítilnu. Výše zmiňované
kombinované proudnice máme v současnosti ve vybavení tři.

A jsme v současnosti, v roce 2015. Sbor
čítá 50 dospělých členů a 14 dětí. V garáži
hasičské zbrojnice stojí dvě plně vybavená
vozidla připravená k zásahu, třetí slouží
pro přepravu osob. Hasiči se snaží podílet
se na kulturním dění ve městě, děti i dospělí se během roku účastní několika soutěží v požárním sportu. Hasičské soutěže
se ve Velkých Pavlovicích i pořádají.

Těch, kteří si pamatují půjčování nevábně
zapáchajících, několikrát propocených kabátů, je v zásahové jednotce ještě stále dost.
Patří mezi ně: Miroslav Adámek, František
Procinger, Libor Grůza, Petr Adámek, Radek Konečný, Radek Nesvadba, Jan Hrabal, Bohumil Píša, Petr Hasil a Jiří Skýpala.
Co tedy dodat? Stroj, který byl před patnácti
léty sestaven a spuštěn stále dobře funguje.

Dne 10. května budete mít možnost shlédnout soutěž mladých hasičů na place u rybářské bašty, která se bude konat právě v
rámci oslav 125. výročí od založení Sboru
dobrovolných hasičů ve Velkých Pavlovicích. Jste srdečně zváni!
Petr Hasil

Babičky a dědečkové? Vzdělávají se, baví, pracují i výletují
Přestože mají v rodném listě zapsaný rok
narození povětšinou už z první poloviny
minulého století, nezahálí. Dříve narození,
důchodci nebo chcete-li světově, senioři
z Velkých Pavlovic, nezažívají nudu. Do
bačkor je nenazulo ani sychravé a ospalé
počasí ponurých měsíců února a března
či aprílového dubna. Dokáží se pobavit
a zaměstnat za každých okolností. Nevěříte? Tak se dejte do čtení...

26. února 2015

… uspořádali členové Klubu důchodců
z Velkých Pavlovic v pořadí již druhou
přednášku s tématikou zdravovědy. Díky
zkušené zdravotnici a lektorce Bc. Zuzaně
Otáhalové získali řadu nových a velmi pří-

nosných informací, oprášili si stará známá
pravidla poskytování první pomoci a zároveň se dověděli o moderních inovativních
metodách. Nešlo však jenom o přednášku
teoretickou, i vítaná praxe přišla na řadu.
Senioři si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak
fyzicky náročná je masáž srdce nebo jak se
správně dává dýchání z úst do úst.

18. března 2015

… se ozývaly ze zasedací místnosti místní
radnice salvy smíchu. Naše babičky a dědečkové zde totiž zasedli nad herními plány
snad nejznámější a nejoblíbenější dětské
hry ČLOVĚČE, NEZLOB SE! A nehráli
jen tak pro zábavu, jednalo se o klání přímo
turnajové. I. ročník byl veselou záležitostí

plnou napětí, soutěživosti, zápalu pro hru
a neúprosném odhodlání vyhrát. To se na
plné čáře podařilo paní Marii Hlávkové,
která ve vyřazovacích bojích vystoupala
až na nejvyšší stupínek pomyslné bedny.
Stříbrná příčka náleží paní Anně Kukumberkové, bronz po zásluze patří paní Stanislavě Válkové a pověstnou bramborovou
medaili si na hrudi hrdě odnesla paní Marie
Veverková. Už nyní se všichni velmi těší na
druhý ročník. Jak se shodli, rádi si „Člobrdu“ zopáknou!

21. března 2015

… popadli naši důchodci hrábě, košťata,
smetáky, kolečka a prázdné pytle a vydali
se vstříc dětskému hřišti u sýpky a dětské-
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kteří se věnovali v převážné většině vyhrabání travnatých ploch dětských hřišť, vyřídili důležitý vzkaz...

Zážitkové školení na téma první pomoci
aneb Nejen teorie, především praxe.
Naši senioři už zkrátka ví, jak na to!

mu hřišti u cukrárny, aby se tak aktivně
zúčastnili letošního Velkého jarního úklidu
města. Žádná novinka, naši senioři se této
záslužné činnosti věnují rok co rok, za což
jim patří vzhledem k jejich věku a řadě zdravotních patálií nejen velký obdiv, ale také dík.
Rádi bychom Vám občanům, především
„pejskařům“, od našich babiček a dědečků,

Máte-li pejska a vydáte se s ním na vycházku, nezapomínejte doma sáčky na
jejich „pozdravy“, kterých bylo v trávnících více než dost. Kdo má pejska,
zažívá s ním spousty radosti, ale myslet
musí i na starosti. Určitě nikdy nezapomenete svému čtyřnohému kamarádovi
dát najíst. A tak nezapomínejte, že když
je příjem, je i výdej. I o ten se musíte postarat. Určitě byste neradi viděli, že se s
„pozdravem“ třeba rovnou Vašeho pejska hraje Vaše dítě nebo si kousek tohoto „pozdravu“ přinese domů na podrážce
boty. Proto prosíme, uklízejte po svých pejscích.
Děkujeme za nás všechny, kteří chceme
mít v našem městě pěkně a čisto po celý
rok!

Vlčí zima... nikterak ve znamení odpočinku
Když se venku ochladilo, schází se mladí Vlci ve Velkých Pavlovicích zase ve
sklepní klubovně Ekocentra Trkmanka. Pravidelné úterní schůzky navštěvují asi dvě desítky dětí z Velkých Pavlovic, Bořetic, Vrbice a Nových Mlýnů.
Schůzka trvá tři hodiny a je rozdělena do
tří částí. První hodina je zaměřena na rukodělnou činnost. Druhou trávíme pohybem. Mimo her na nádvoří zámečku trénujeme hody na cíl a běhání, pohybu není
nikdy dost. Třetí hodina je zasvěcena výuce nových znalostí ze všemožných oblastí
lidského konání.
Zase vyrábíme krmítka pro ptáky. Učíme
se uzly a několikrát své dovednosti prově-

Vlci na zimní pěší výpravě u sousedů
a rovnou v zahraničí, v Republice Kraví hora
u Bořetic.
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řujeme Uzlařskou regatou. Paměť namáháme při Setonově hře. Vlk nám povídá
o Státních symbolech, historii ČR, o listnatých stromech. Taky prověřujeme svoji
znalost bezpečnostních čísel. Učíme se
nové šifry a v několika hrách jsme si vyzkoušeli jejich luštění. V rukodělné části
schůzek si noví členové vyrábí krabice s víkem. Ti starší se učí techniku vyšívání s korálky. A některým se daří vyrobit nádherné
rozety. Taky jsme si vyrobili modely foukacích autíček a pak s nimi zažili spoustu
velkých závodů. Stejně jako s vlaštovkami
z papíru.
V tábornické části si pro nás Vlk připravil
opět padesát mapových značek. Učíme se
je poznávat a hlavně si je díky pexesu pamatujeme. Taky už víme, jak má vypadat
kvalitní dobře udržovaný nůž a jak jej používat. Známe avarský luk a jak správně
s lukem a šípy zacházet. Šijeme kožené
obaly na své deníky a taky na mobily a na
nože, sešíváme kožené pásy s kovovými
přezkami pro výpravy.
Díky dlouhé zimě nezimně a spoustě bacilů v okolí se nekonala ani jedna zimní
výprava za účasti mladých Vlků. A tak
jediným společným opravdu zimním výletem byla další poznávací výprava v okolí
Velkých Pavlovic konaná před Zimním
sněmem kmene. Sraz účastníků výletu byl

14. dubna 2015

… si naši důchodci vyrazili na společný
výlet, neboli poznávací zájezd, do blízkého okolí. Tentokrát navštívili město Hustopeče a obec Kurdějov. V Hustopečích si
prohlédli muzeum U Synků, poté moderní
stavbu kostela sv. Václava a nakonec také
místní hřbitov s hroby vojáků Rudé armády. V Kurdějově měli senioři předem objednanou prohlídku unikátního opevněného
kostela sv. Jana Křtitele a přilehlé kaple.
Výstup na věž kostela, kde se dostali až pod
zvony a prohlídka místního podzemí, byly
určeny jen pro ty nejodvážnější. Návratem
do Velkých Pavlovic ještě jejich poznávací
výlet nekončil. V Ekocentru Trkmanka si
výletníci dopřáli výborný oběd a pak ještě
následovala exkurze do Moravské Agry
a.s., kde si prohlédli provoz a bioplynovou
stanici.
Za Klub důchodců Velké Pavlovice
Karolína Bártová

netradičně až na vlakové zastávce v Bořeticích. Pochodujeme na sever k okraji známé kolonii sklepů na Kraví hoře.
Tady se nejprve na exkurzi v Rodinném
vinařství Jedlička dovídáme spoustu zajímavostí z výroby vína. Potom podstoupíme náročný výstup na temeno Kraví hory
a přidáváme si prémii v podobě rozhledny. Výstup na rozhlednu byl díky jejím
výkyvům docela dobrodružnou záležitostí a zkouškou odvahy. Rozhled z vrcholu
však stál zato. Ukazujeme mladým Vlkům
Vrbici, Kobylí, Bořetice, Němčičky i kus
Velkých Pavlovic. Měli jsme rozhled na
celý pětilístek vinařských modrohorských
obcí.
Odtud pokračujeme dál k severu až ke
zrušené bobové dráze a do údolí k lyžařskému vleku. Odtud znovu stoupáme na
další hřeben. Prohlížíme si krajinu i okolní vinice... a taky necitlivé stavby na temeni kopce – západní okraj Němčiček. Stáčíme se na jihozápad a podél starých vlčích
tábořišť Severní Georgie, Loděnic a Ostrůvku postupujeme až k ranči u Velkých
Pavlovic. Tady chvíli pozorujeme koně
a potom nám náčelník ukazuje vrhací
nože a taky způsob jejich použití.
Ohnivec kmene pak zase vytahuje z balíku
na zádech dva avarské luky a vysvětluje jejich použití. Všichni si střelbu vyzkoušeli.
Nakonec dospělci uspořádali mezi sebou
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soutěž ve střelbě na mini cíl. Ze vzdálenosti sedmi metrů střílíme na čtvereček
papíru o velikosti 7 x 7 centimetrů. A sotva
je o vítězi rozhodnuto, pochodujeme zase
dál. Jdeme podél Bedříšek, stáčíme se do
Starých hor a přes jejich hřbet sestupujeme do Jezírek. Tady nám Vlk ukazuje
ptačí krmítka a jejich umístění v krajině.
Taky zde máme vyměřenu vzdálenost 160
a 200 metrů. Mety pro střelbu z luku na
velké vzdálenosti. Většina z nás zkouší své

umění, ale jen dvěma z nás šípy padají za
hranici sto šedesáti metrů.
Unavení pochodujeme dál do Velkých Pavlovic, kde nás čeká parádní polévka zelňačka. A po ní spěcháme do Údolí, do
sklepa kde v lisovně z roku 1809 v záři
svíček, zasedáme k Zimnímu sněmu kmene Vlků. Zde se probírají plány na jaro
a léto a též přiznávají Orlí pera za vykonané činy podle Svitku březové kůry. Sněmu
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se účastní nejen Vlci z Velkých Pavlovic
a okolí, ale i z Brna a dalších míst naší milé
Moravy.
Popis dění zde uvedených se vztahuje téměř výlučně na dění kolem dětí v kroužku
na Ekocentru Trkmanka. Není to však ani
z daleka výčet aktivit celého kmene a zvláště
pak jeho dospělé části. To je však už jiné
povídání.
Jara Suský

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Co se děje v mateřské školce?
V měsíci březnu jsme se zúčastnili třetího kola soutěže Třídíme s Hantáláčkem. Celkem se nám podařilo nasbírat
úžasných 2.690 kilogramů starého papíru. Finanční prostředky použijeme na
úhradu dřevěných stavebnic pro děti.
V mateřské škole upřednostňujeme učení
prožitkem a tak pokud to jen jde, využíváme vše dostupné v našem okolí. Nejvíce si
totiž děti zapamatují právě to, co prožily.
K realizaci projektu Čím budu, až budu
velký, jsme využili řady exkurzí u místních podnikatelů, organizací a provozoven v našem městě.
Jaro jsme v naší mateřince chtěli přivítat
písničkami, říkadly, pozorováním prvních
rozkvetlých kytiček, jarním tvořením a spálením Moreny v místní říčce Trkmance, ale
stále nepřicházelo.
Ani chladné počasí však nezabránilo našim nejmenším vydat se s rodiči po sto-

pách velikonočního zajíčka. I když se akce
uskutečnila z důvodu nepříznivého počasí v prostorách MŠ, náladu nám to nezkazilo. V úterý před velikonočními svátky
se po odpoledním odpočinku děti vydaly
plnit úkoly. Na startu v hale obdržely papírovou slepičku, na kterou dostaly ve
třídách barevná vajíčka za splnění úkolu,
snahu a šikovnost. Na stanovištích házely
umělá vajíčka do zajíčkovy zahrádky,
barvičkami zdobily obří kraslici, vozily zajíčka na skluzavce, skládaly velikonoční
puzzle a hledaly kraslice ukryté v prostoru
třídy. Cílem byla opět hala MŠ, odkud si
odnášely domů velkého čokoládového zajíčka a háčkovanou kraslici. A jaro? Zdá
se, že konečně přišlo!
Ve čtvrtek 9. dubna 2015 se konal zápis
dětí do Mateřské školy Velké Pavlovice
pro školní rok 2015-2016. Celkem se dostavilo 37 dětí s rodiči. Na děti i dospělé
čekalo čisté, příjemné prostředí, vyzdobené výtvarnými díly dětí. Každé dítě si

Zápis do školky zabavil hrou nejen děti :-)!

mohlo vybrat ze spousty zajímavých hraček, pohybově se vydovádět na skákacích
míčích, trampolíně, skluzavce či lezecké
stěně. V doprovodu svých rodičů pak s malým dárkem odcházely spokojeně domů.
V dubnu vystoupil folklórní soubor Sadováček na charitativní akci Apríles pořádané studenty Gymnázia Velké Pavlovice.
Jiřina Zigová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

V rámci projektu „Čím budu,až budu velký“ jsme si vyrazili i do pekárny. Buchty jsou mňam, po jejich slupnutí máme jasno, budou z nás pekaři!
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Co vše se událo v základní škole…

Základní škola udílela Anděly roku 2015
Každý z nás má spoustu vzpomínek na
první školní léta. Vždyť je to právě škola a její učitelé, kteří nás bezpochyby
ovlivní na celý život. Všichni máme zajisté spoustu zážitků a může se stát, že
někdy i těch negativních. S plynoucím
časem se však to špatné pomalu vytrácí
a my se snažíme uchovat v paměti především to lepší, co nás pohladí vždy na
duši.
Nelze zapomenout na pány učitele i paní
učitelky, kteří nám vštěpovali vědomosti
a moudrosti nejen podle školních učebnic,
ale také podle vlastních životních zkušeností. Každý z nich se na nás podepsal
svým nezaměnitelným rukopisem – pohlazením, přísností, volností, upřímností.
Profese učitele je jednou z nejstarších
v kulturních dějinách lidstva a již v antickém světě byla jasně vyčleněna mezi
ostatními profesemi. Povolání učitele má
rozhodující význam pro společnost v oblasti vzdělávání a výchovy. Dnešní moderní společnost klade na učitele náročné
požadavky, ale zároveň jsou učitelé velmi
často kritizováni za svou práci, neboť každý z nás má pocit, že tuto profesi dobře
zná. A to nejen díky tomu, že si prošel povinnou školní docházkou a má své osobní
zkušenosti s učiteli, ale že s nimi mnohdy přichází do kontaktu například skrze
vzdělávání svých dětí.
Práce učitele je náročná především proto,
že na rozdíl od jiných povolání učitel motivuje a působí na žáky celou svou osobností. V životě zapomeneme na 90 % toho,
co jsme si ve školních lavicích více méně
vtloukali do hlavy. Ale nezapomínáme atmosféru, kterou ten který učitel ve třídě
vytvářel a šířil. V paměti uchováváme ty
tvrdší a neústupnější, kteří po nás něco
požadovali. Teprve později pochopíme, že
tím kladli vyšší nároky v první řadě sami
na sebe.
V naší škole si velmi vážíme práce našich
pedagogů a všech lidí, kteří se v průběhu
času podíleli na dobrém jménu naší školy,
a proto pokračujeme v tradici zavedené
v loňském roce, udělování ceny Anděla
velkopavlovické základní školy.
Zaměstnanců, kteří pracovali v naší škole
a zasloužili by si veřejné uznání, by se určitě našla celá řada.
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Ve školním roce 2014/15
byly na cenu ANDĚL navrženy:
Paní Antonie VARMUŽOVÁ
Zamést, setřít na vlhko a nasucho, umýt,
vynést, vyčistit, vyluxovat, vyleštit. Udržovat přidělené prostory v čistotě a v pořádku, provádět každodenní běžný úklid,
týdenní úklid a třikrát do roka velký úklid.
To jsou slova charakterizující každodenní
práci uklízečky, práci často podceňovanou a málokdy doceněnou. Každý od ní
očekává, že přitom bude milá a nebude
mu překážet v jeho práci. A to paní Varmužová byla. Nejednou nám přispěla radou, jak kterou činnost ve škole zorganizovat či vylepšit. A že pracovala ve škole,
velmi ráda navštěvovala školní knihovnu
a půjčovala si knihy, ve kterých si četla
častěji než někteří naši žáci.

Paní učitelka Mgr. Jitka ŠAŇKOVÁ
Paní učitelka Šaňková věnovala naší škole
v podstatě celou svoji učitelskou kariéru.
Seznam žáků, které učila je velmi dlouhý.
Je tedy nabíledni, že její pedagogické zkušenosti jsou velmi bohaté. Ke svým žákům
byla vždy empatická, tolerantní, dokázala porozumět jejich dětské dušičce. Patří
k učitelům, kteří znají dobře svůj obor,
kterým je český jazyk. Od svých žáků vyžaduje kázeň a řád, přesto nad nimi nikdy
nezlomila hůl. Je připravena jim pomoci
radou či vysvětlením učební látky, vždy
z ní vyzařuje vnitřní klid. Vzhledem k tomu, že patří ve škole k nejzkušenějším učitelům, je ochotná poradit a pomoci i mladším kolegům ve sborovně. Přitom všem ji
neopouští elán a chuť k práci.

Paní učitelka
Ing. Lenka BUKOVSKÁ
Každý učitel by měl brát svou práci jako
něco, co přesahuje pouhé vyučování dětí
školnímu předmětu a co překračuje časový úsek jejich povinného pobytu ve škole.
K takovým pedagogům patří bezesporu
paní učitelka Bukovská. Zatímco ostatní
učitelé o víkendu zaslouženě odpočívají,
paní učitelka např. trénuje ve svém volném čase v Němčičkách na svahu s dětmi
„nelyžaři“ první obloučky, aby se na lyžařském kurzu mohli zapojit bez obav do výcviku. Při zařizování a pořádání různých

dětských aktivit je záviděníhodný její organizační talent, výdrž, optimismus, zodpovědný přístup a dobrá nálada. Je vždy
plná pochopení pro pubertální nectnosti
žáků, které řeší účinně bez zbytečných poznámek přímo ve třídě. Učí předmět fyziku, která patří u některých žáků k těm
obávaným. Snaží se však i z těch nejslabších dostat nějakou tu vědomost, aby nemusela rozdávat špatné známky. Když
k tomu připočteme, že je vždy ochotná
a vstřícná k našim požadavkům, nelze jinak, než jí poděkovat.

Paní zástupkyně
Mgr. Lenka KORPOVÁ
Paní Lenka Korpová působila v naší škole
v letech 2010 – 2014 ve funkci zástupkyně ředitele školy. Jejím životním heslem
je stará latinská moudrost „NON PROGREDI REGREDI EST“ – Nepostupovat vpřed, znamená ustupovat. V tomto
duchu učitelům i rodičům ukazovala, jak
je důležité vytrvat a nevzdávat se. K žákům přistupovala vždy s cílem je pozitivně inspirovat ke studiu a ukázat, že škola
nemusí být automaticky vnímána jako
nutné zlo. Neustále podtrhovala význam
všeobecného rozhledu a osobního rozvoje. Děkujeme jí za práci, kterou v tak krátkém čase pro naši školu odvedla. I když
v současné době působí jako zástupkyně
ředitele v plzeňské škole, jsme rádi, že na
nás a naši školu nezapomněla a spolupracuje s námi i nadále.
A co by si počali ve škole učitelé bez žáků?
Vždyť úspěchy jejich žáků jsou vlastně jejich vysvědčením. Rozhodli jsme se tedy,
že v letošním roce přidáme k ocenění nejlepších pedagogů i nejlepší žáky naší školy, kteří velmi dobře reprezentovali naši
školu a dosahují dobrých výsledků i dnes
ve svém dalším studiu.

Na cenu ANDÍLEK velkopavlovické
základní školy byly navrženy:
Veronika HALMOVÁ
Veronika patřila k žákům, kterým se „dařilo všechno, na co sáhli“. Nejenomže
neměla na vysvědčení nikdy žádnou jinou
známku než jedničku, zúčastňovala se
školních olympiád snad ve všech předmětech. S českým jazykem se dostala až
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do krajského kola v Brně. Po skončení
povinné školní docházky získala maturitu na Obchodní akademii v Břeclavi. V současné době studuje 1. ročník Provozně
ekonomické fakulty Mendelovy univerzity
v Brně, a to skvěle. Všech sedmi zkoušek
v prvním semestru má úspěšně za sebou,
v termínu a napoprvé.

Barbora GRŮZOVÁ
Sudičky jí nadělily do vínku zlato v hrdle,
proto je jí celý den do zpěvu. Přes různé

dětské pěvecké soutěže se prozpívala až
na konzervatoř do Brna. Maturitu má za
sebou, za dva roky ji čeká absolutorium.
A protože nezahálí a zpívá, kde se dá,
má už pěknou řádku úspěchů za sebou.
Jmenujme tedy aspoň jeden za všechny.
Stala se absolutním vítězem 2. ročníku
mezinárodní soutěže Bohuslava Martinů v Praze. Nad takovým úspěchem se
člověku až tají dech. Přejme jí tedy, aby
se jí splnil i její další sen a to je studium
na JAMU.

Střípky z dění v naší škole…
• Žáci naší školy se opět po roce zúčastnili celosvětového měření matematických
dovedností. Matematický klokan vyžaduje u testovaných žáků nejen konkrétní
znalosti, které jsou jim předávány v hodinách matematiky, ale také notnou
dávku logického uvažování, čtenářské
gramotnosti a zdravého úsudku. Mezi
nejúspěšnější řešitele se zařadili – Beáta Čejková, Karolína Hiclová, Tereza
Nováková, Vanda Blanářová, Markéta
Nováková, Anna Drápalová, Martin
Hádlík, Tomáš Fridrich, Radek Krejčiřík, Simona Hasilová, Jan Novotný,
Marie Langerová, Petr Panic, Lukáš Čačík a Oleg Ilechko. Blahopřejeme!
• Budoucí prvňáčci, kteří nastoupí povinnou školní docházku v září 2015, se v hojném počtu zúčastnili kurzu pro předškolní děti „ŠKOLIČKA“. Předškoláci
z Velkých Pavlovic, ale také ze sousedních
Bořetic, Němčiček či Nových Mlýnů, si
hravou formou ověřili své předpoklady
pro práci v 1. třídě. Úkoly, které se vypracovávaly, byly zaměřeny především na
jemnou motoriku - stříhání, lepení, vybarvování, matematické představy a rozpoznávání tvarů.

který je povinnou součástí předmětu tělesná výchova. Výcvik probíhá v 10. lekcích, během nichž se žáci pod vedením
zkušených lektorů seznamují s vodou
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Všem oceněným ještě jednou gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich další práci.
Mgr. Miroslava Fišerová, zástupkyně
ředitele Základní školy Velké Pavlovice

a osvojují si základy plaveckých způsobů: kraul, prsa a znak. V závěrečné lekci
probíhají plavecké závody, za které děti
dostanou „Mokré vysvědčení“.
Kolektiv pedagogů
Základní školy Velké Pavlovice

V rámci Dne otevřených dveří na ZŠ se uskutečnila i menší školní akademie.
Děti si zahrály na malé herce, v pohádce o Veliké řepě.

• Koncem března se žáci I. i II. stupně
školy zúčastnili Velikonočního koncertu, který pro ně v rámci svých hudebních programů pro školy uspořádalo
Trio Musica Animae a Žesťový kvintet.
Děti měly jedinečnou příležitost seznámit se netradiční a poutavou formou
s tematikou Velikonoc, obsaženou v dílech světových hudebních skladatelů.
Pořad s nádhernými melodiemi slovem
provázel Mgr. Jan Míchal.
• Také v letošním školním roce absolvují žáci 2. a 3. ročníků plavecký výcvik,

V březnu byli ještě ve školičce, v září už budou ve škole, naši malí předškoláčci.
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Informace z gymnázia
Jarní prázdniny rychle vzaly za své a naše
škola žila přípravami na vystoupení Postel
pro anděla, které mělo premiéru 13. března v kině. Soubor Škrpálek, který se rolí
zhostil, a Mgr. Petr Kadlec, který hru režíroval, sklidili veliký ohlas u přítomných
diváků, kterých se sešlo mnoho. Zanedlouho po pavlovské premiéře vyjeli naši
divadelníci s hrou do Hodonína na festival
Mumraj! I zde bylo publikum hrou nadšeno, a proto jimi byli oceněni.
V divadelním představení Postel pro anděla studenti excelovali, právem si vychutnali
standing ovation - potlesk ve stoje.

z oblíbených knih. Zajímavostí také bylo
nocování našich maturantek, které této
akce využily k rozloučení se školním prostředím.
Společný snímek účastníků 2. mezinárodního setkání učitelů škol v rámci
evropského projektu ERASMUS+
konaného ve Španělsku.

Mezinárodní projekt, kterého se naše škola účastní a o kterém jste již slyšeli v listopadu, pokračoval návštěvou ve Španělsku. Zde se pedagogové naší školy Mgr.
Loskot, Mgr. Sovadina a Mgr. Míchalová připravovali na konkrétní obsah e-learningu, který má pomoci žákům nemocným
nebo sociálně znevýhodněným zopakovat
si probíranou látku z prostředí domova.
Propracovaný e-learning bude výstupem
všech setkání této mezinárodní spolupráce. Další setkání se uskutečnilo u nás a to
koncem dubna. Účastníci byli ubytováni
na Ekocentru, kde také zpracovávali ICT
materiály.

Působení mluveného slova, recitace žáků,
má u nás ve škole dlouhou tradici - po výborném umístění Valérie Veselé v krajském kole soutěže Wolkerův Prostějov,
byla pro nás úspěšná i Dětská scéna
v Břeclavi – do krajského kola v Brně postupuje Vojtěch Antoš a Emma Balunová.
Radost nám také udělal studentský časopis, jehož první číslo v březnu vyšlo. Opět
s jeho přípravou pomohl studentský parlament, který je nadále velmi činný.
Velké přípravy, zajímavý průběh, velká
pomoc pro onkologicky nemocné děti, to
je Apríles. V pořadí 4. ročník se konal 10.

dubna a za pomoci třídy sexta a 2. A. Opět
se povedlo vybrat finanční obnos, který pomůže pokrýt potřeby nemocných pacientů.
Škola uspěla s projektem Etika očima dětí
21. století, který bude finančně podpořen MŠMT v Praze. Jednou z aktivit projektu je uspořádat den pro seniory.
V dubnu očekáváme přijímací zkoušky do
osmiletého a čtyřletého studia. Jsme potěšeni velkým zájmem o přípravné kurzy
a celkovým počtem podaných přihlášek.
Čas nezastavíme a duben se pomalu chýlí
ke konci a my už očekáváme květnové maturity, na které se „těší“ třída oktáva Mgr.
Tomkové a třída 4. A Ing. Holáskové.
Všem maturantům přejeme hodně štěstí
a pevné nervy.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Do našeho města zavítala současná spisovatelka Petra Hůlová, která měla pro žáky
našeho gymnázia připravené zajímavé autorské čtení. Přijela číst z nejnovější knihy
Macocha, ale přivezla si i svůj deník, který
si psala v maturitní třídě. Její čtení i postoj
k zážitkům a všemu nevšednímu jistě pomohl ukázat žákům zajímavý pohled na věci
prožité a jejich následné uchování prózou.
Noc s Andersenem bylo další zajímavé
setkání v aule školy – zúčastnili se ho žáci
napříč ročníky. Programu se ujala Tereza
Komínková, žákyně 1. A třídy, která připravila pro své vrstevníky velmi zajímavé
soutěže, pekly se řezy v kuchyňce, četlo se

24

Apríles uspořádali studenti tříd sexty a 2.A už po čtvrté a opět vybírali peníze pro dobrou
věc. Výtěžek sbírky odputoval prostřednictvím konta Krtek onkologicky nemocným
dětem.
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Jeden školní rok v Hamburku
Je tu březen a já se ve svých vzpomínkách vracím k okamžikům,
které tvořily mých dosavadních šest měsíců v Německu...
Můj odjezd v září 2014 byl lemován vzrušujícími okamžiky. O svém odjezdu a hostitelské rodině jsem se dozvěděl až týden
před plánovaným odjezdem. Tehdy jsem
byl ohromně šťastný, že se vůbec našla
rodina, která by se mě ujala. Informaci, že
u ní můžu zůstat jen do poloviny října, jsem
bral jako vedlejší. Po napínavém příjezdu
do Frankfurtu nad Mohanem jsme se kvůli
stávce na dráze vydali k Hamburku s několikahodinovým zpožděním.
Moje hostitelská rodina byla pracovně
hodně zaneprázdněná a v průběhu času
jsem zjistil, že vůbec neodpovídá mé představě o typické německé rodině. Jejich syn,
který byl od srpna s organizací AFS v Peru,
se kvůli nepředvídatelnému rodinnému neštěstí musel vrátit domů. I přes málo místa
a času byl pro mě čas strávený s v pohostinnosti této rodiny jedna velká zkušenost.
I přes nepřízeň osudu člověk dokáže být
šťastný s tím, co má.
Před odjezdem do Německa bych své znalosti němčiny označil za dostačující k porozumění. Od spolužáků se mi hned ze začátku dostalo hezkého přijetí. Na mé škole
je tucet studentů, kteří strávili rok v zahraničí, takže se dokázali dobře vcítit do mé
pozice a ze začátku mi pomáhali se ve škole
zorientovat. Nečekal jsem, že se se mnou
bude každý hned bavit, ale co dva týdny
jsem byl s novými kamarády venku, čehož
jsem si moc vážil a vážím.
Škola byla pro mě místo, kde jsem se snad
nejvíc nestačil divit, jak je to jiné než u nás.
Celý rok v Česku před odjezdem jsem se
v duchu připravoval, jaké to asi bude v německé škole, a jako srovnání jsem měl české školství. Německé školství mi připadá

jako pohodovější a svým způsobem banálnější, přesto ale žáky učí prosazovat si svůj
názor a respektovat názor druhých.
Potřeboval jsem alespoň dva měsíce, než
jsem si na „více mluvení v hodině“ zvykl,
ale jsem si jistý, že právě toto mi bude v Česku asi nejvíce chybět. Po celou dobu jsem
otevřen všem podnětům a v rámci tohoto
postoje jsem se už v září rozhodl hrát rugby. Smysl hry a její pravidla byly pro mě
první měsíce v Německu velkou motivací:
Člověk sám nic nezmůže. Vždy dopředu
a nikdy sám.
Rok postoupil a nadešel prosinec, asi nejtěžší měsíc mého života. Moje hostitelská
rodina mi náhle oznámila, že kvůli jejich
synovi, se kterým chtějí strávit více času
před jeho návratem do Peru, je musím
opustit a jít do nové rodiny. I tak to od nich
bylo ale velmi laskavé, místo do října jsem
tam mohl být až do prosince. Jenže to bylo
jako bych ztratil kus jistoty. Hned jsem se
ale dal do hledání, vytvořil jsem si plakát,
oslovoval spolužáky, učitele, spoluhráče.
V konečném důsledku jsem měl na výběr ze
dvou rodin. Volba nebyla vůbec jednoduchá, ale musela být, a já jsem zvolil správně. Když to teď pozoruji s odstupem, jsem
velmi vděčný, že jsem mohl poznat dva
životní styly, kterými moje dvě hostitelské
rodiny žily a žijí.
Se svou „starou“ hostitelskou rodinou udržuji pravidelný kontakt a doufám, že i nadále o sobě budeme navzájem vědět.
Vánoce jsem zažil poprvé mimo domov
a navíc jen po týdnu v nové hostitelské rodině. Vůbec to ale nebylo smutné, ba naopak.
Dárky jsem dostal od své nové rodiny, od

Honza Míchal mezi novými spolužáky
a kamarády ve škole v německém
Hamburku.

původní hostitelské rodiny a pochopitelně
i od mé pravé rodiny v Česku. Jen tak na to
nezapomenu.
Už od prosince jsem si stanovil cíl: v každé
vyučovací hodině mluvit a hlásit se. Ve škole
jsem si vybudoval pověst „jedničkáře“, takže dostávám pravidelně Whats-Up zprávy
od spolužáků s otázkou, co bylo za úkol,
popřípadě jestli bych to mohl poslat. Protože ve škole mám různé předměty s různými lidmi, mám také různé skupiny kamarádů, se kterými si ale rozumím a sám
pozoruji, že se naše vztahy neustále prohlubují a že mě berou opravdu jako kamaráda.
To, co mi v průběhu podzimu motivačně
velmi pomohlo, byl AFS camp. Jen tam
jsem poznal kupu stejně starých studentů
z celého světa, ze kterých se mnohý stal
mým kamarádem. Moje předodjezdová
předsevzetí se mi plní ráz naráz. Mým přáním je teď nadále pracovat na své němčině,
strávit víc času s kamarády a těšit se z krásy
nadcházejícího jara a léta, které osvítí mé
poslední čtyři měsíce v Hamburku.
Nikdy nebudu moci vyjádřit slovy, jak jsem
za tuto zkušenost vděčný a jak si jí vážím.
To, co se událo za minulých šest měsíců
v Německu, by se mi nevešlo ani do dvou
roků v Česku.
Honza Míchal, toho času v Hamburku
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Eliška Vomáčková na svém absolventském koncertě zazářila
Dne 14.dubna 2015 vystoupila na svém
absolventském koncertě bývalá žákyně
a současná učitelka velkopavlovické
hudební školy Eliška Vomáčková. Završila tak úspěšně šestileté studium hry
na klavír na Konzervatoři Pavla Josefa
Vejvanovského v Kroměříži.

v minulém roce a také zpěvačka Barbora
Grůzová, která bude absolvovat na brněnské konzervatoři v příštím roce.
Pro Velké Pavlovice je přínosem, že se nadaní a vzdělaní mladí lidé vracejí do ZUŠ

jako učitelé a předávají své umění a vědomosti mladé generaci.
Elišce srdečně blahopřejeme k ukončení studia!
Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

Spolu se svými spolužáky - houslistou Tomášem Bačovským, zpěvačkou Zuzanou
Machovou a fagotistou Martinem Strakošem měla možnost zahrát si se studentským
orchestrem kroměřížské konzervatoře.
Kolegové ze Základní umělecké školy ve
Velkých Pavlovicích a ostatní milovníci hudby přijeli Elišku na jejím koncertě
podpořit a vyslechli si v jejím vynikajícím podání Koncert pro klavír a orchestr
a-moll, op.16 norského hudebního skladatele Edvarda Griega.
V ZUŠ V. Pavlovice vyučuje i Eliščin bratranec trombonista Jakub Kostrhun, který
absolvoval na kroměřížské konzervatoři

Eliška Vomáčková, vynikající velkopavlovická klavíristka a učitelka ZUŠ Velké Pavlovice, na
svém absolventském koncertě v Kroměříži.

SPORT
FOTBAL – TJ Slavoj Velké Pavlovice
V kádru mužstva Slavoje došlo před
začátkem jarní části sezóny k několika
změnám. Po dlouhých 25 letech působení ve Slavoji se rozloučila velká opora našich fotbalistů, Petr Vašek. Přestoupil do Rohatce a zástupci TJ Slavoj
se s ním rozloučili před začátkem vzájemného zápasu V. Pavlovice – Rohatec
malým dárkem. Dále ukončili hostování ve Slavoji Jiří Císař a Michal Sýkora.
Naopak kádr našeho mužstva posílili velmi
kvalitní fotbalisti. Po ukončení hostování ve
Velkých Bílovicích se vrací brankář David
Václavek, z konkurenčního Sokola Bořetice
přišli na hostování David Petrásek a Martin
Michna, z Brumovic přišel na hostování
Jakub Gremmel. Ze Zábřehu přišel zkušený Zbyněk Gehr, ze slovenských Gajar
a Malacek přišla dvojice Martin Piško (už
ve Slavoji působil před několika lety) a Tomáš Zajíček. Navíc se podařilo změnit hostování v přestup u Jakuba Kerela.
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Jaro zahájil Slavoj velmi dobře. Po cenné
remíze na půdě suverénně vedoucích Ratíškovic 0:0 odjeli v dalším zápase ze hřiště
Slavoje s „velikonoční nadílkou“ 5:1 hráči
Rohatce. Výtečný start do jara potvrdilo
mužstvo trenéra Hříby v Dražovicích, odkud s přehledem přivezlo 3 body za vítězství
2:4.
Také dorostenci vstoupili do odvet úspěšně. Sice v prvním zápase podlehli silným
Ratíškovicím 4:2, ale v důležitém domácím
duelu přehráli Rohatec 2:0 a poté překvapili na půdě nebezpečné Hroznové Lhoty
a i s trochou potřebného štěstí zvítězili 0:1.
Mužstvo pod vedením Luďka Šefránka si
tak připsalo důležitých 6 bodů do tabulky
a posunulo se z nebezpečných sestupových
vod do klidnějšího středu tabulky.
Žáci pokračují ve výborných výkonech
z podzimu, starší zvítězili 0:4 v Ratíškovicích a 3:0 doma proti Strážnici. Stále se drží

na druhém místě tabulky těsně za vedoucím
Mikulovem.
Mladší žáci v Ratíškovicích na soupeře nestačili a podlehli 6:2, vynahradili si to ovšem
doma vítězstvím nad Strážnicí v poměru 8:1.
Ženy v úvodním zápase sehrály důstojnou
roli proti suverénně vedoucímu družstvu
Medlánek, které je zatím bez ztráty bodu,
a podlehly 3:6. Ve druhém zápase zvítězila
děvčata v Kotvrdovicích 0:2. Roli kanonýrky
zatím splňuje Iva Rathouská, která vstřelila
všech 5 branek družstva.
Nejmladší naděje Slavoje, mladší a starší přípravka, zatím hrála pouze přípravná
utkání, mistrovské soutěže zahájí až v sobotu 25.dubna 2015.
Veškeré novinky, výsledky utkání a aktuální
informace ze zápasů najdete na webu města
(www.velke-pavlovice.cz) nebo na Facebookovém profilu TJ Slavoj Velké Pavlovice.
František Čermák
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Nabídka letníh o detskéh o tábora
Zveme všechny děti ve věku 8 až 15 let na letní dětský tábor v Morávce, který se letos uskuteční již 19. rok. Děti si
mohou užít prázdninové dny v krásné přírodě Beskyd. Tábor je vhodný i pro alergiky. Je zaměřen na přírodovědnou
a výtvarnou činnost. V přírodovědné oblasti na robotiku
– programování a skládání legorobotů, pozorování oblohy astronomickým dalekohledem a ve výtvarné oblasti na
malbu a kresbu v plenéru.
Na táborníky čeká i celotáborová hra Hledání ztracené
Atlantidy. Ve výtvarné oblasti také rukodělná činnost
– batikování, drátkování, korálkování, gumičkování
a pletení pedigu.
Děti se mohou těšit na sportovní olympiádu, diskotéku,
karneval, promítání filmů, „Den naruby“, výlety do přírody i táborové vaření.

Morá vka 2015
V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, stravování (5x denně), materiálně-technické zajištění tábora, zajištění celotáborové hry a výtvarné pomůcky včetně suchých pastelů,
temperových a akrylových barev, malířských stojanů a výkresů. Lékař je v místě.
Přihlášku můžete stáhnout z Internetových stránek
www.moravka.wz.cz, nebo vyzvednout na Gymnáziu
Velké Pavlovice u Ing. Marie Šmídové, hlavní vedoucí
tábora. Mobil 725 324 553
Tábor je realizován pod záštitou Gymnázia Velké Pavlovice

Tábor je stanový, stany jsou s celodřevěnou podlahou,
postele s molitanovou matrací.
K dispozici je i teplá voda, elektřina, hospodářský stan
s ledničkou. Součástí tábořiště je srub, ve kterém se
vaří. Kapacita tábora je 35 míst.

Termín: od 19. do 31. července 2015 • Cena: 3200,- Kč
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Nabídka dětských letních táborů - KDOUSOV 2015
Pojeďte s námi zase po roce,
o letních prázdninách
na super tábor do Kdousova!

Přihlášky a další informace u ing. Lenky Bukovské,
tel.: +420 731 286 026, e-mail: lenka.bukovska@email.cz

Další informace o obou táborech hledejte na
http://www.taborkdousov.wgz.cz/.

Kdy? Hned ve dvou termínech.

Už aby byly velké prázdniny, co říkáte?

Od 4. do 11. července 2015 si vyrazíme

Těší se na Vás…
Lenka, Anička, Mája, Evča, Anetka, Áďa, Karol, Vašek,
Tom, Honza, Laďa, Mara, Romča a Myšák!

s „Cestovní agenturou Časostroj“
s podtitulem „Jakýkoliv čas. Jakékoliv místo.
Všechno je možné!“
Od 11. do 18. července 2015 pak

„Po stopách mafie“
s podtitulem „Buď jdeš s námi, nebo proti nám!“

Cena tábora je 2.150,- Kč

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice
Tel.: +420 519 325 313, +420 774 364 010
e-mail: info@ekocentrum-trkmanka.com, web: www.ekocentrum-trkmanka.com

Nemáte program pro
své dítě na léto?
Podívejte se na nabídku
Ekocentra Trkmanka!
Ani v létě se zde děti nudit nebudou,
z letního programu si určitě vybere každý.
Cílem letošních kurzů je poznávat přírodu
kolem nás, poznávat sami sebe a samozřejmě si užít volných letních dnů. Názvy již
říkají o tom, co děti čeká.

Volná místa jsou ještě na tyto dva turnusy. Neváhejte proto a rychle se přihlaste!
Máte poslední šanci, kapacity se rychle
plní!

JAK VYCVIČIT DRAKA

Pobytový kurz, celodenní strava
+ pitný režim
Termín: 13.7 – 17. 7.2015
Pro děti ve věku 6 až 14 let
* Kdo byli a jak žili Vikingové?
Dobrodružná výprava do nových světů,
za draky formou pohádky.

ANO-ŠÉFE
S PŘEKVAPENÍM

Pobytový kurz, celodenní strava
+ pitný režim
Termín: 27.7. - 31.7.2015
Pro děti ve věku 6 až 14 let
* Gastronomicko-zábavný program
není jen o kuchařských dovednostech,
ale o zábavě, zdravé stravě, chování při
stolování.
Podrobné informace k letním pobytovým kurzům, program, přihlášky
apod. naleznete na webových stránkách
Ekocentra Trkmanka
* www.ekocentrum-trkmanka.com
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AUTOOPRAVNA

BARVÍK

• nabízí mechanické,
karosářské
a lakýrnické práce
• vyřízení pojistných
událostí
U Zastávky 98/4, 691 06 Velké Pavlovice
autoopravna-Barvik@email.cz
Pracovní doba:
PO - PÁ 8.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 hod.
SO - Mob.: 736 105 008

KOUPÍME

domek se zahradou
ve Velkých Pavlovicích.
Prosím, nabídněte.

Tel.: 774 503 556
jízdní
kola

velká nabídka jízdních kol

koloběžek a odrážedel
náhradní díly, doplňky a sluneční brýle

Otevřeno: po - pá 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 sobota: 8:00 - 11:00
Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel.: 519 428 507, www.zaf.cz, velo@zaf.cz
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NOVĚ

•

Podlahové, stěnové
a stropní
vytápění/chlazení Uponor

• Kondenzační kotle

VZORKOVNA

•
•
•
•

Junkers,Buderus,Dakon

Solární zařízení Junkers
Tepelná čerpadla IVT
Centrální vysavače AEG
Klimatizace

n ě ji .
Vím e , ja k t o pit le v

Revoluční 1009, 691 45 Podivín, Tel.: 608 770 230, email: info@jerela.cz

www.jerela.cz

Máte zájem o inzerci v příštím vydání
Velkopavlovického zpravodaje?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 3/2015 – 10. června 2015
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 3/2015 – 26. června 2015
Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2015
Upozornění - inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém provedení, barevný tisk neprovádíme!
Celá strana - A4 * 2.670,- Kč
1/2 polovina strany - A5 * 1.340,- Kč
1/4 strany - A6 * 730,- Kč
1/8 strany - A7 * 370,- Kč
Cena inzerce je konečná včetně 21% sazby DPH.

Těšíme se na Váš zájem!
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