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SLOVO STAROSTY
tře. Náklady na opravu sokolovny činí
cca 9,0 mil. Kč. Objekt sokolovny byl
od 1. ledna 2015 majetkově převeden
pod správu příspěvkové organizace
města Ekocentrum Trkmanka. Od
tohoto kroku očekáváme především
vícero využití objektu pro společenské
a kulturní akce, konference, semináře
či rodinné oslavy.

Vážení spoluobčané,

každý začátek roku je tak trochu
i časem určeným k bilancování a zároveň stanovení cílů pro nové období.
V tomto směru proběhla i výroční
setkání místních zájmových spolků
a prvních jednání komisí, co by poradních orgánů rady města. Naskýtá
se tedy otázka, co nás v letošním roce
čeká?
Prvořadým úkolem pro vedení města zůstává dokončení zahájené investiční akce z loňského roku. Záměr zateplení objektu sokolovny a výměna
střešní krytiny byl rozšířen o rozsáhlou úpravu interiéru. Po vybudování
nového topení a vzduchotechniky byla
provedena výměna zábradlí na schodišti a v patře, kde se počítá s malou
kavárnou a jejím využití při akcích zde
pořádaných. Kompletní rekonstrukcí prošlo jeviště, zázemí pro účinkující
a celá elektroinstalace objektu. Pořízeny byly bary a všechny podlahy v I. pa-

V listopadu byly zahájeny rozsáhlé investiční akce: „Zateplení budovy
Gymnázia a sportovní haly u základní školy“ a „Přístavba Ekocentrum
Trkmanka“. Obě akce představují celkové náklady ve výši 20 mil. Kč, z toho
dotace poskytnutá ze SFŽP by měla
pokrýt 80 % z uznatelných nákladů.
Cílem první akce je úspora energií na
provoz obou škol, cílem druhé akce je
rozšíření využití Ekocentra Trkmanka
a pomoc v budoucím samofinancování provozu. Obě akce budou dokončeny v polovině letošního roku.
Nikdy nekončící a časově finančně náročná je péče o veřejnou zeleň
a životní prostředí. Koncem února
byly zahájeny práce na řezu stromů
v ulici Hlavní, na jaře budou následovat nové výsadby v několika lokalitách.
Nejrozsáhlejší z nich budou realizovány u rybářské klubovny a fotbalového
stadionu. Mnozí naši spoluobčané
jsou k výsadbám zeleně hodně kritičtí, ale zejména v letních měsících jsou
díky zeleni Velké Pavlovice příjemným
místem pro bydlení a život.
V tomto období probíhá i sestavování programu hlavních kulturních akcí.
Velkopavlovické vinobraní se vrací do
termínu konce prázdnin, uskuteční

se ve dnech 28. a 29. srpna. Součástí
prvního dne bude výstava vína Forum
Moravium, večerní program bude věnován folku, návštěvníci se mohou těšit
na vystoupení Jana Vančury se skupinou Plavci a zpěvačky Ireny Budweiserové. O sobotním ránu budou podávány gastronomické speciality, česnečka, gulášová polévka, odpoledne
vyplní tradiční folklórní program spojený se zaražením hory a vinařským
městečkem. Vystoupí Tomáš Kočko
& ORCHESTR ve fúzi s cimbálovou
muzikou Velká Morava. V sobotu se
v areálu VINIUM a.s. uskuteční Velkopavlovické vinohraní 2015, na kterém, dle neoficiálních zpráv, přislíbila
svou účast Lucie Bílá.
Vážení spoluobčané, závěrem si dovolím Vás oslovit a požádat o pomoc
při opravě fasády Kostela Nanebevzetí Panny Marie. I když kostel není
majetkem města, je jeho nejvýznamnější kulturní památkou. Město Velké
Pavlovice v minulých letech podpořilo
rekonstrukci střechy kostela, pomůže
finančně i při opravě fasády věže kostela. Práce budou zahájeny začátkem
dubna. Na pokrytí celkových nákladů
schází v současné době 286 ti. Kč. Pokud by chtěli naši spoluobčané opravu
fasády finančně podpořit a podílet se
tak na zvelebení této církevní stavby,
bližší informace získají uvnitř tohoto
čísla zpravodaje, případně u místní
farní rady. Za případnou podporu se
připojuji k poděkování.
Přeji Vám všem krásné jarní dny
a těším se na novou spolupráci a nová
setkání.
Pavel Procházka

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou první číslo letošního ročníku Velkopavlovického zpravodaje. V posledním období se jeho vydávání
v daném rozsahu a za daných nákladů stalo předmětem kritiky některých členů zastupitelstva i občanů. Denně aktuální webové stránky města jsou super, ale ukončení vydávání zpravodaje by bylo krokem zpět! Zdravý rozum zvítězil…Náš dvouměsíčník Vám bude jako dosud, ač v omezeném rozsahu co do počtu stran, přinášet do Vašich domácností zajímavosti a informace
o dění u nás doma.
Dagmar Švástová
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Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem šestkrát
a mimo jiné projednala následující problematiku:
- činnost a provoz Ekocentra Trkmanka,
knihovny a TIC
- provoz příspěvkových organizací MŠ,
ZŠ a gymnázia
- stanovení pravidel pronájmu sokolovny
od 1. 1. 2015
- vybudování vjezdu k RD parc. č. 4641/
616 z ulice Bří Mrštíků
Rada města schválila:
– prodejní cenu knihy Velké Pavlovice kraj na okraji ráje – 300,- Kč/kus
- přijetí dotace ze SFŽP na „Dvorní
stavení Ekocentra Trkmanka“ ve výši
12 427,5 tis. Kč
- stávající výši poplatku za svoz TKO
500,- Kč na osobu pro rok 2015
- kompetence obou místostarostů, členů
RMě a složení komisí
- finanční dary na činnost místním spolkům

- smlouvy o zřízení věcných břemen pro
uložení elektrických přípojek k rodinným domkům
- provedení rozpočtového opatření č.
9/2014, celkové příjmy snížení o 53 tis. Kč,
celkové výdaje zvýšení o 80 tis. Kč, celkové financování zvýšení o 133 tis. Kč
- uzavření nájemních smluv na dva byty
pro seniory a byt v bytovém domě Bří
Mrštíků 22
- zapojení města do dotačního projektu
Jm kraje „Zdravý kraj, zdravý strom“,
jehož součástí je „Alej života“
- uzavření smlouvy na vypracování žádosti o dotaci na realizaci akce „Bezbariérový přístup Radnice – Velké Pavlovice“ a podání žádosti o dotaci
- dorovnání částky do výše 10 tis. Kč
k částce vybrané pod vánočním stromem - pro Dětský domov v Mikulově

- změnu příspěvku na rok 2014 pro Římskokatolickou farnost Velké Pavlovice
na výdaje s plánovanou opravou fasády kostela – snížení o 100 tis. Kč na
100 tis. Kč
- rozpočtové opatření č. 8/2014, celkové
příjmy snížení o 1 023 tis. Kč, celkové
výdaje snížení o 1 023 tis. Kč, celkové
financování beze změny
- příspěvky pro rok 2015 vlastním příspěvkovým organizacím: MŠ 1.050 tis.
Kč, ZŠ 2.580 tis. Kč, gymnázium 1.920
tis. Kč a Ekocentrum Trkmanka 1.950
tis. Kč
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- zajištění studie na rekonstrukci hřiště
u gymnázia a přípravu PD pro zajištění
dotace v případě vypsání výzvy
- pronájem sálu v přízemí ZUŠ pro dětský program
Rada města neschválila:
– finanční dar pro pěvecký sbor Umělecké sdružení Virtuosi di Mikulov
- umístění dalších stabilních kontejnerů
na sběr šatstva
- žádost spolku Lungta, Praha s připojením se města ke kampani „Vlajka pro
Tibet“
- opětovnou žádost o povolení 2. vjezdu
z ulice Bří Mrštíků (v křižovatce Bří
Mrštíků a Horňanského), na pozemek
parc.č. 4641/616, k.ú. Velké Pavlovice

- zakoupení 2 ks elektronických čteček
knížek do knihovny

Zastupitelstvo města na III. zasedání, které se konalo 18. prosince 2014,
projednalo a schválilo:
- změnu příspěvku pro rok 2014 vlastním
příspěvkovým organizacím MŠ snížení o 137 976 Kč na 1 122 477,- Kč, ZŠ
snížení o 100 tis Kč na 2 989 024,- Kč,
gymnázium snížení o 150 tis. Kč na
2 294 209,- Kč a Ekocentrum Trkmanka
zvýšení o 16.660,- Kč na 2 738 190,- Kč

- uzavření smlouvy č. 14188766 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OP Životní prostředí mezi městem
a SFŽP na akci „Revitalizace zeleně
města Velké Pavlovice II“

- příspěvek na rok 2015 pro TJ Slavoj Velké Pavlovice ve výši 350 tis. Kč
- příspěvek na rok 2015 pro Římskokatolickou farnost Velké Pavlovice ve
výši 200 tis. Kč na výdaje s plánovanou
opravou fasády kostela

ekol. výchova a osvěta na 2.850 tis. Kč,
par. 5311 bezpečnost a veřejný pořádek
na 500 tis. Kč, ve financování se mění
pol. 8115 změna stavu krátkodobých
peněžních prostředků na -4 447 900,
pol. 8123 přijetí úvěru na zateplení ZŠ
a SH a přístavba ET na + 287 tis. Kč,
pol. 8124 splátka úvěru na zateplení ZŠ
a SH a přístavba ET na – 141 tis. Kč

- uzavření smlouvy o úvěru č. 12247/14/
LCD mezi Městem Velké Pavlovice
a Českou spořitelnou, a.s., na poskytnutí
úvěru ve výši 2 820 000,- Kč na financování „Zateplení Gymnázia a sportovní
haly Velké Pavlovice“ a „Zvýšení kapacity EVVO v Ekocentru Trkmanka“

- rozpočet pro rok 2015, celkové příjmy
57 904 500 Kč, celkové výdaje 50 039 000
Kč, celkové financování -7 865 500 Kč

- rozpočet SKF pro rok 2015: tvorba
1.491 tis. Kč, použití 1.491 tis. Kč

- dodatek č. 2 ke zřizovací listině Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

- pozměňovací návrh týkající se rozpočtu pro rok 2015, ve výdajích se mění par.
2143 cestovní ruch na 1.000 tis. Kč, par.
3111 předškolní zařízení na 1.050 tis. Kč,
par. 3113 ZŠ na 3.080 tis. Kč, par. 3121
gymnázia na 2.220 tis. Kč, par. 3792

- stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města od 1. 1. 2015,
v souladu s §84 odst.2) písm.n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, ve výši:

- rozpočtový výhled pro roky 2016 - 2020
- dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Velké Pavlovice
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- neuvolněný místostarosta 5.000,- Kč,
člen zastupitelstva města 600,- Kč, člen
rady města 2.000,- Kč, předseda výboru/komise 1.400,- Kč, člen výboru/komise 1.200,- Kč, odměny za jednotlivé
funkce nebudou slučovány
- v souladu s § 104 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění, určuje
uvolněného místostarostu Petra Hasila
k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta
nevykonává funkci (§73 odst. 3 a § 79)
a neuvolněného místostarostu Ing. Dušana Bedřicha k zastupování starosty
a uvolněného místostarosty v době jejich nepřítomnosti
- neuvolněným členům zastupitelstva
města, kteří nejsou v pracovním nebo
jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem

jejich funkce pro rok 2015 ve výši 250,Kč/hod., úhrada ušlého výdělku podléhá souhlasu rady města

35/2014 ze dne 4. 9. 2014 panu J. H.,
z důvodu dořešení vlastnických vztahů
stavby a pozemku za cenu 250,- Kč/m2

• prodej pozemku KN parc.č 4601/8
o výměře 6 972m2, v k.ú. Velké Pavlovice panu L.S., za cenu 163.690,- Kč,
z důvodu dorovnání výměry pozemků
ze směnné smlouvy mezi městem a p.
L.S. 20. 8. 2014

• prodej pozemku KN parc.č. 4484/74
o výměře 35m2, v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu č. 2002102/2014 ze dne 11. 7. 2014 panu S. K.,
z důvodu dořešení vlastnických vztahů
stavby a pozemku za cenu 250,- Kč/m2

• prodej pozemku KN parc.č. 1555/17
o výměře 65m2, v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu č. 2004111/2014 ze dne 31. 7. 2014 panu J.M
a paní I.M, z důvodu dořešení vlastnických vztahů k pozemku u RD za cenu
250,- Kč/m2

• prodej bytové jednotky v BD v ul. Tovární č. 499/8 na pozemku KN parc.č.
905/1 k.ú. Velké Pavlovice, včetně spoluvlastnického podílu na společných
částech budovy a podílu pozemku
905/1, k.ú. Velké Pavlovice panu P. V.,
za 70% odhadní ceny v době prodeje

• prodej pozemku KN parc.č. 1995/37
o výměře 18m2, v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu č. 2013-

Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů města, které
byly na zasedání uplatněny:
P. Jaromír Hercog upozornil na velký provoz způsobující prašnost a hluk v ulicích
Starohorská a Zelnice, komunikace pro
takový provoz nesplňuje podmínky, navrhl
omezit rychlost na 30km/hodin.
Místostarosta Petr Hasil vyzval p. Hercoga k osobního jednání o možnostech
a opatření.
Členka ZMě p. Jana Crháková upozornila na parkování učitelů na parkovišti před
jejich obchodem, čímž jsou omezena parkovací místa pro zákazníky.
Místostarosta Petr Hasil informoval
o záměru úprav křižovatky a míst k parkování v této oblasti.
Člen ZMě Ing. Jaroslav Benda měl několik námětů, které vyplývají z požadavků
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a připomínek občanů a kterými by se mělo
vedení města zabývat: vybudování WC na
autobusovém nádraží a na zastávce ČD,
omezení hracích automatů, vánoční výzdoba, chodník naproti lékárny u parkoviště pro nevidomé ohrožuje chodce, naučná
stezka „V kraji vína a meruněk“ je špatně
nebo vůbec není udržovaná.
Starosta Ing. Pavel Procházka potvrdil,
že se RMě bude uvedenými náměty zabývat.
Místostarosta Petr Hasil podal informaci, že naučná stezka byla zkontrolována,
nedostatky budou odstraněny.
člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík navrhl
možnost navýšení parkovacích míst úpravou chodníku a zahrady před MŠ a upozornil na vadnou úchytku branky oplocení
u MŠ

starosta Ing. Pavel Procházka potvrdil
zařazení možnosti do plánu akcí
Členka ZMě Ing. Marie Šmídová měla
připomínku k ukončení stravování důchodců ve škole a upozornila, že si důchodci stěžují na jídlo z restaurace Vinopa a dále proč
byl propuštěn kuchař z kuchyně ZŠ.
Starosta města Ing. Pavel Procházka
sdělil, že město zajišťuje rozvoz cca 60 –
70 obědů, dle informací pracovnice, která
obědy rozváží, jsou stížnosti ojedinělé,
pokud by někdo měl problémy nebo dietu,
je možnost si chodit pro oběd do školní
jídelny, město však tyto obědy rozvážet
nebude, dle sdělení ředitele školy byly důvodem k propuštění kuchaře osobní problémy.
Jitka Krátká, tajemník MěÚ

RADA – VÝBORY – KOMISE, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A KOMPETENCE
* Radní si rozdělili nejběžnější
oblasti veřejného zájmu:
Starosta města Ing. Pavel Procházka:
• služby města – investiční akce
• dotace, dotace poskytované městem
• příprava a realizace hlavních investičních akcí

• VaK a.s., Hantály a.s., Vinné sklepy
Františka Lotrinského a.s.,
Česká spořitelna a.s. – zastupování
města
• SO Mikroregion Hustopečsko
• DSO Modré Hory
• kontakty s partnerskými městy

Místostarosta města Petr Hasil:
• komunální služby - běžná údržba města
• řešení mimořádných a krizových situací,
požární ochrana, IZS
• dopravní značení, dopravní obslužnost
• informační systém města
• kulturní a společenské akce
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• spolky, zájmová činnost
• Turistické informační centrum
Neuvolněný místostarosta města
Ing. Dušan Bedřich:
• činnost výborů a komisí
• Ekocentrum Trkmanka
• vzdělávání a výchova mládeže – školství
Radní města Ing. Roman Halm:
• hospodaření s majetkem města, inventarizace
• bytové hospodářství
• spolupráce při přípravě rozpočtu města
• místní poplatky

Do společných kompetencí členů Rady
města náleží zastupování města v komisích v rámci výběrových řízení dle zákona
„o zadávání veřejných zakázek“ a účast
na jednáních o strategických záměrech
města.

* Zastupitelstvo města zřídilo,
dle § 117 zák. č. 128/2000 Sb.
(Zákon o obcích), finanční
a kontrolní výbor.

Komise školská:
Předseda: Ing. Dušan Bedřich
Členové: Jiří Otřel, Ing. Pavel Lacina, Ing.
Vlastimil Loveček, Mgr. Jitka Češková,
František Čermák

Finanční výbor – provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo města - ve složení:

Komise výstavby:
Předseda: Josef Dostoupil
Členové: Ing. Zdeněk Draška, Ing. Tereza
Drašková, Ing. Antonín Schäffer, Roman
Pláteník

Předseda: Ing. Jaroslav Benda, Ph. D.
Členové: Ing. Václav Stehlík, Ing. Petr Halm
Kontrolní výbor – kontroluje plnění
usnesení zastupitelstva města a rady města, dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku
samostatné působnosti a plní kontrolní
úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo
města – ve složení:
Předseda: Mgr. Michal Rilák
Členové: Jiří Otřel, Mgr. Veronika Prokešová

* Rada města zřídila, dle

§ 122 zák č. 128/2000 Sb.
(Zákon o obcích), své iniciativní
a poradní orgány - komise.
Komise zemědělská a životního prostředí
Předseda: Ing. Pavel Lacina ml.
Členové: Jiří Hanzálek, Bc. Zita Dvořáková,
MSc., Ing. Oldřich Tesař, Stanislav Prát,
Jan Krejčiřík
Komise pro kulturu a sport
Předseda: Mgr. Eva Drienková
Členové: Ing. Roman Halm, Jan Melichar,
Jana Crháková, Zuzana Pecháčková, DiS.
Marcela Štambachrová, Radek Krejčiřík,
Marek Suský, Miroslav Gajdošík
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Radní města Josef Dostoupil:
• životní prostředí
• výstavba a budování inženýrských sítí
• nakládání s odpady
• spolupráce s místními vinaři
• sport

Svá stanoviska a náměty komise předkládají a ze své činnosti jsou odpovědny
Radě města.

* Zvláštním orgánem města
zřízeným dle § 106 zák.
č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích)
a § 53 odst. 3 zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, oba ve znění
pozdějších předpisů, je komise
k projednávání přestupků:
Předseda: JUDr. Miroslav Hlávka
Členové: Ing. Marie Šmídová, Petr Hasil,
Lubomír Zborovský
Dnes jsme Vás chtěli seznámit s předsedy čtyř
komisí zřízených radou města, kterým jsme
proto položili jednu otázku:
„Co je v letošním roce hlavní prioritou činnosti komise?“ Do uzávěrky čísla nám stihl
odpovědět jen Ing. Pavel Lacina, kterému za
jeho reakci děkujeme, a pro Vás je zde jeho
odpověď:
V letošním roce předpokládáme nabytí
právní moci KPÚ. A to je výzva pro změny v extravilánu. Jakkoli je jedinečný především z hlediska členitosti krajinného

reliéfu, pokrytím vinic, pestrostí fauny
a tradicí v pěstování meruněk, sledujeme
v extravilánu tyto slabé stránky:
- velká výměra technických plodin
- úbytek meruňkových sadů
- není les/málo remízků
- velké množství úhorů
- některé polní cesty nepřístupné po těžké
technice
- chybí spolupráce s agronomickými
podniky při sklizni a na dalších pracech
s ohledem na ochranu fauny
- nepřístupnost k některým pozemkům
Některé z výše uvedených slabých stránek ve střednědobém horizontu změnit
umíme a k tomu budou v letošním roce
směřovat naše konkrétní návrhy. Veškeré
zásahy v extravilánu by pak měly stát na
těchto zásadách:
- důraz na tradiční trvalé porosty (vinice,
meruňky) namísto technických plodin
- udržitelnost vody v krajině
- rozmanitost
- využití pro turistiku a volný čas v souladu s udržitelným rozvojem a klidem
pro místní faunu
- zdravé prostředí
- biodiversita
- snížení množství odpadů (pevné i organické)
Pokud se týká intravilánu, tam jsme identifikovali tyto slabé stránky:
- psí exkrementy
- negativní trend úbytku předzahrádek
(celé parkovací plochy apod.)
- absence tématického vzhledu ulic
- chybějící veřejná WC
- chybějící vinařské téma příjezdových
cest do města
Z výše uvedených se zde omezím jen na
vzhled ulic. To je téma, které si zaslouží kon-
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cepční řešení. Rádi bychom měli k dispozici architektonické studie alespoň některých ulic a ve spolupráci s obyvateli
tematizovali jejich vzhled. Vezměte si kupříkladu dnes téměř 60 let starou lipovou

alej v ulici Hlavní. Ta dnes s dlážděnou
komunikací naší nejstarší ulici zcela odlišuje od všech ostatních a zároveň v letních
parných dnech zpříjemňuje třeba nedělní
čekání na projití krojovaného průvodu.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V ROCE 2014
Posledního dne roku 2014 žilo ve městě
3 051 obyvatel.
Průměrný věk obyvatel: 41,6 let
Věkové rozložení obyvatel: ženy 43%,
muži 40%, děti 17%
Obyvatelé dle pohlaví: ženy 51%, muži 49%
Věkové rozložení dětí: do 7 let 42%, od 7 do
15 let 42%, od 15 do 18 let 16%
Čestných titulů nejstaršího muže a ženy ve
městě užívají pan Josef Chrástek (roč. 1924)
a paní Marie Buchtová (roč. 1921).
Narodilo se 38 dětí, z toho 16 děvčat
a 22 chlapců.
Ladislav Štěrba, Starohorská 16
Gabriel Chrástek, U Zastávky 8
Viktor a Michaela Blahovi, Dlouhá 50
Vojtěch Žáček, Brněnská 5
David Gawel, Nová 22
Matyáš Prokeš, Kopečky 2
Vít Handl, Trávníky 10
Ellen Semerádová, Dlouhá 30
Alexandra Drbulová, Nádražní 14
Jakub Hlávka, Dlouhá 54
Josef Mazal, Nám. 9. května 42
Maxim Otáhal, Nová 20
Jan Sadílek, V Sadech 34
Emma Karkošková, Vinařská 2
Mikuláš Kučera, U Zastávky 4
Ema Jersáková, Tovární 10

David Kallus, Horňanského 11
Dalibor Pláteník, V Sadech 3
Monika Hlávková, Ořechová 12
Nikol Buchtová, Ostrovecká 26
Sofie Laurenčíková, Kopečky 7
Jonas Jarmar, Kpt. Jaroše 34
Zara Zlochová, Brněnská 31
Přemysl Kincl, V Sadech 50
Beáta Hercogová, Starohorská 19
Adéla a Anna Kostrhounovy, Pod Břehy 20
Vojtěch Julinek, Čechova 7
Stella Fialová, Dlouhá 67
Olga Hiclová, Kopečky 18
Vanessa Doležalová, Úvoz 17
Jakub Kirdaj, V Údolí 35
Julie Valová, Nádražní 64
Dominik Mihulka, V Údolí 59
Sebastien Ronge, V Údolí 33
David Válek, Zahradní 25
Antonín Fůkal, Tábor 7
Zemřelo 33 spoluobčanů. Z toho 12 žen
(prům. věk 82 let) a 21 mužů (prům. věk
72 let).
Vladimír Štajner, Nádražní 11, ve věku 77 let
Emilie Hercogová, V Sadech 39, ve věku 87 let
Eva Kochová, Střední 28, ve věku 70 let
Ladislav Hádlík, Starohorská 20, ve věku 86 let
Čestmír Juchelka, Herbenova 2, ve věku 73 let
František Hicl, Dlouhá 49, ve věku 76 let
František Kynický, Starohorská 24, ve věku 84 let

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Na podzim loňského roku se konaly komunální volby. Ve vedení města došlo k drobné
změně, ale jak se říká: „Život jde dál.“
Myslím, že většina občanů měst a obcí po
komunálních volbách možnou změnu zaregistrovala, ale nic moc se pro ně nezměnilo. Zaměstnanci obcí pracují dál v „zajetých kolejích“, ostřílení komunální politici pokračují ve své práci a nováčci se na
nových postech rozkoukávají. Seznamují
se s problematikou. Řeší akce, které jsou
rozjety, které jsou již připraveny k realizaci a akce, s jejichž realizací je možné se
zabývat v budoucnu.
Čtvrt roku po volbách už občany nezajímá, jestli je na radnici Petr nebo Pavel.

Co potřebují především, je řešení jejich
problémů. Někdy se jedná jen o drobnosti,
které se odstraní hned, jindy jsou problémy
téměř neřešitelné. Vyměnit laťky na shnilé
lavičce není žádný problém. Pokácet polovinu lip v ul. Hlavní, už problém je. A věřte tomu, že většina lidí bydlících v této ulici
by takový postup s radostí uvítala. V letošním roce několik stromů v ul. Hlavní k zemi
padne, ale bude se jednat o mizivé procento.
Po komunálních volbách nastaly i změny
v informovanosti občanů našeho města.
Na www.velke-pavlovice.cz, v části městský úřad – samospráva, můžete nahlédnout do výpisů z jednání Rady města a výpisů z jednání Zastupitelstva města.
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V letošním roce bychom rádi vybrali jednu „pilotní“ ulici a pustili se do její proměny.
Ing. Pavel Lacina ml.

Miroslav Grégr, V Sadech 6, ve věku 67 let
Karel Hovězák, Zahradní 54, ve věku 76 let
Bořivoj Machač, Hlavní 40, ve věku 80 let
Františka Francová, Pod Břehy 36, ve věku 76 let
Anežka Teplá, Nám. 9. května 24, ve věku 70 let
Josef Mazal, Střední 24, ve věku 68 let
Marie Hollá, Zahradní 14, ve věku 94 let
František Barvík, Tábor 17, ve věku 75 let
Jan Hrabal, Zelnice 1, ve věku 67 let
Růžena Bartůňková, V Údolí 49, 94 let
Růžena Veverková, Starohorská 7, ve věku
92 let
Anna Herzogová, Zelnice 9, ve věku 81 let
Bedřich Flám, Střední 31, ve věku 63 let
Jarmila Šťavíková, Úvoz 7, ve věku 81 let
Stanislav Kadlec, Brněnská 11, ve věku 71 let
Marie Sadílková, Starohorská 23, ve věku
85 let
Pavel Veverka, Tovární 24, ve věku 33 let
Jaroslav Pláteník, Vinařská 5, ve věku 63 let
František Šťavík, Hlavní 72, ve věku 73 let
Marie Urbánková, Tábor 9, ve věku 73 let
Petr Buchta, Zahradní 21, ve věku 59 let
František Maňák, Hodonínská 7, ve věku
90 let
Ludmila Koláčková, Pod Břehy 30, ve věku
86 let
Jindřich Springer, Zelnice 59, ve věku 88 let
Josef Hrůza, Bří Mrštíků 22, ve věku 84 let
Vlastimil Konečný, Pod Břehy 24, ve věku
70 let

Dagmar Švástová

V současné době zvažuji zřízení „soukromého“ místostarostovského profilu na
facebookových stránkách. Pokud si na sociální síti, v době čtení tohoto článku, zadáte do vyhledávače „místostarosta Velké
Pavlovice“ a zobrazí se funkční profil, pak
jsem ho zřídil.
Je však možné, že jak rychle jsem ho zřídil, tak rychle ho i zruším :-). Facebook má
dobrou i špatnou stránku. Profil Městské
policie Velké Pavlovice mě přesvědčil, že
těch lepších stránek je víc. Cenil jsem si
hlavně podání informací mnoha lidem
v krátkém čase. A právě k tomu by měla
sloužit i zmíněná stránka.
Petr Hasil
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TELEGRAFICKY
Školy žijí rekonstrukcemi,
zateplí se hala i gymnázium
(19. 12. 2014)
Bezmála šest milionů. To jsou náklady
na stavební úpravy gymnázia a sportovní
haly základní školy. „Jde o jednu ze dvou
velkých investičních akcí města, které
jsme zahájili v minulém měsíci,“ sdělil
starosta Pavel Procházka. Pracuje se na
zateplení budov obou škol, které má přinést tepelnou úsporu. Plánované ukončení akce je stanoveno na konec září.

Připravuje se výstava TOP BERENDSEN rozšířil
30 vín z Modrých Hor
pracovní prostory
(12. 1. 2015)
(15. 1. 2015)
Na setkání vinařů a starostů z obcí Modrých Hor se jednalo o možnosti zorganizovat regionální výstavu vín s názvem
TOP 30 VÍN Z MODRÝCH HOR. Termín výstavy byl stanoven na 23. květen.
Manažerem výstavy se stala Eva Bauerová, DiS. a do pracovního výboru byli
zvoleni za Velké Pavlovice Marek Suský,
za Bořetice Jan Hempl, za Němčičky
David Ludín, za Vrbici Lukáš Horák a za
Kobylí Zuzana Herzánová.

Sněženky v lednu.
Že by jaro?
(21. 1. 2015)

Za kostelem se bruslilo
ostošest
(5. 1. 2015)
Teploty hluboko pod nulou umožnily v neděli 28. prosince 2014 začít tvořit ledovou plochu. Aby se uspíšila tvorba ledu,
bylo hřiště za kostelem zkropeno vodou
z cisterny. Hasiči tvořili vrstvy, aby led
zesílil a mohli je vystřídat zaměstnanci
služeb města, kteří dále led až do ranních
hodin „vylepšovali“. Po dlouhém čekání
na zimu byla ledová plocha druhý prázdninový týden v obležení dětí, mladistvých
i dospělých. Vždyť to také byla jedinečná
příležitost zabavit se a ještě shodit nějaké
to vánoční kilo. Škoda, v závěru týdne přišlo oteplení a led povolil.

Ledové kluziště je super věc! Jen houšť
většímu počtu dnů a nocí s teplotami pod
bodem mrazu.
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Po šesti letech působení ve Velkých Pavlovicích vedení dánské společnosti ve
čtvrtek 15. ledna oficiálně otevřelo novou část haly. Náklady činí asi tři miliony euro. Součástí rozšířené haly se staly
nové specializované linky. Obsluhovat
je bude část z celkových osmdesáti současných zaměstnanců. Firma pronajímá
pracovní oblečení a zároveň zajišťuje
servis.

Zástupci obcí z Modrých Hor plánují ve
Vinných sklepech Františka Lotrinského
premiérový ročník výstavy vín TOP 30 VÍN
Z MODRÝCH HOR.

Sněženky jsou považovány za jasné posly jara, ale není na jejich rozkvetlé kvítky
v lednu přeci jen trošku brzy? Ať tak, či
onak, u nás na teplém jihu Moravy, hojně
vykvetly už ve druhé polovině prvního
měsíce roku 2015. Pana Oldřicha Otáhala natolik zaujaly, že neváhal skočit domů
pro fotoaparát a v ulici Tábor je i pro Vás
zdokumentoval.

Ve městě přibyly nové
odpadkové koše
(14. 1. 2015)
Zaměstnanci Služeb města vyhotovili deset nových odpadkových košů, které byly
rozmístěny v ulicích města. Koše jsou vyhotoveny z osvědčeného materiálu – betonové roury, která je vylita betonem a povrch je natřen fasádní barvou. Současně
byly opraveny a natřeny i koše starší.

Výroba nových betonových odpadkových
košů.

Lednové sněženky v ulici Tábor.

Masopust, masopust,
do kola mě holka pusť...
(5. 2. 2015)
S blížícím se datem konání masopustních
oslav vrcholily v Ekocentru Trkmanka
i přípravy na tuto znovuobnovenou tradici. Ve čtvrtek 5. února si děti mohly vyrobit jednoduché i náročnější masopustní
masky. Ze souboje s nůžkami, lepidlem,
papírem či pastelkami vyšly všechny vítězně. Odměnou jim byly krásné a hlavně
vlastnoručně vytvořené masky.
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Sokolovna se mění
v moderní budovu
(18. 2. 2015)

Troška šikovnosti a masopustní maska
je na světě!

V zimních měsících pokračovaly práce
spojené s úpravami interiéru sokolovny.
Dokončeno bylo nové jeviště, v přízemí
i v 1. patře byly umístěny barové pulty,
opraveny byly šatny a WC v zákulisí jeviště. Mezi poslední práce patřilo osazení výplní nosných konstrukcí zábradlí
z vrstveného bezpečnostního skla a výměna nových dveří vstupu do sálu.

JAK JE NA TOM WEB MĚSTA S POPULARITOU?
S novým rokem vždy přichází čas věčného počítání – statistik. Jednu takovou Vám, našim věrným i náhodným
návštěvníkům, nyní přinášíme. Jedná
se o statistiku návštěvnosti webu města
Velké Pavlovice. Rok 2014 nikterak nevybočil z našeho příjemného normálu
a opět si připsal na své konto přinejmenším tři příjemné rekordy. Prvním je roční
návštěvnost webu. Ta o uplynulém roku
opět rostla a ve finále se vyšplhala na
292.833 přístupů. Druhý rekord je průměrná měsíční návštěvnost – 24.402,75
přístupů a třetí průměrná denní návštěvnost - 802,28 přístupů.
Top dnem celého roku, co se návštěvnosti týče, se stal 11. říjen 2014, kdy byly
naše webové stránky otevřeny celkem
1.605krát. Důvod je nasnadě. Právě v tento den byly na webové stránky města Velké Pavlovice vyvěšeny oficiální výsledky
dlouho očekávaných komunálních voleb
do městského zastupitelstva. Stříbrnou
příčku denní návštěvnosti pak obsadilo 15. září 2014 – 1.401 přístupů, jeho
úspěch připisujeme zájmu veřejnosti o fo-

tografie a aktuality z Velkopavlovického
vinobraní. Bronz obhájilo z obdobného
důvodu období po krojovaných hodech,
26. srpna 2014 hledalo dokumentaci z nejvýznamnějších folklórních událostí našeho města 1.368 z Vás. Měsíčním rekordmanem s 29.810 přístupy se stalo září.
Je velmi zajímavé srovnávat léta minulá.
Přesné záznamy o návštěvnosti vedeme
díky kvalitním počitadlům od roku 2007.
Právě v tomto roce byla celková roční návštěvnost našich stránek 80.616 přístupů.
Připadalo nám to neuvěřitelně mnoho.
Stačilo sedm let a návštěvnost stoupla
o 212.217 přístupů, což je pomalu 4x více.
Další pozoruhodností je sledovat meziroční nárůst návštěvnosti. Začátkem
sledovaného období byla přímo skoková, nyní mírně stagnuje, avšak jak bylo
již řečeno, stále pomalu roste. Znamená
to jediné – naše stránky byly objeveny
a díky své kvalitě a aktuálnosti mají své
věrné pravidelné příznivce, kteří zde najdou vždy právě to, co hledají. Je milé, se
že jejich řady každoročně rozšiřují.

Rekonstrukce interiérů sokolovny,
pokládání dlažby.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Dalším bodem, u kterého se rádi pozastavíme, je krom počtu samotných návštěvníků také celkový počet načtených
jednotlivých stránek webu. Za rok 2014
se počitadlo zastavilo na cifře 1.156.202
stránek. To znamená, že průměrný návštěvník shlédne během jediné návštěvy
38 stránek. To není zrovna málo.
Ze kterých koutů naší zeměkoule se na
web města Velké Pavlovice nejčastěji návštěvníci připojují? Celkem přirozeně a dle
očekávání vedla roku 2014 prim Česká
republika s 95,66 %, druzí byli Slováci
s 1,45 %, třetí Němci s 0,63%. Mezi další
příznivce patří Francouzi, Poláci, Angličané, Rakušané, Kanaďané, Američané,
ale třeba také Brazilci, Nigerijci, Keňané,
Číňané, Senegalci či Jamajčané. Co na našich stránkách hledají, je otázkou :-).
Každopádně i jim, především však Vám
nejbližším, za přízeň velmi děkujeme
a těšíme se na řadu dalších virtuálních setkávání.
Karolína Bártová, správce webu města
Velké Pavlovice * www.velke-pavlovice.cz

KNIHY, KTERÉ NESMÍ CHYBĚT VE VAŠÍ KNIHOVNIČCE
Trio knih o městě - novou knihu vydanou
a pokřtěnou na sklonku roku 2014 s názvem „Velké Pavlovice, kraj na okraji ráje“
(cena 300,- Kč/kus) a dvě starší knihy
„Město Velké Pavlovice“ z roku 2002
a „Velkopavlovické hody, historie a současnost“ z roku 2010 (zvýhodněná cena
výprodeje 100,- Kč/ks), můžete zakoupit
v Turistickém informačním centru a knihovně nebo na radnici města.

Neváhejte a přijďte si za výhodnou cenu
koupit knihy, které by neměly chybět v žádné knihovničce místních patriotů!
Karolína Bártová

Trio knih pojednávajících o městě
Velké Pavlovice.

«
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PLNÉ NOVINEK
S novým rokem spousta nových lákadel pro všechny. To byla vize velkopavlovického TIC pro rok 2015 a jsme rádi,
že se podařila zrealizovat. Během ledna
2015 zdejší TIC prostřednictvím aktualit na městských webových stránkách
seznamovalo naše občany, potencionální návštěvníky a sběratele se všemi novými propagačními předměty a materiály,
které si pro ně už během podzimu roku
2014 začalo aktivně připravovat.

Nové tipy na výlety po Velkých
Pavlovicích a okolí

Za prvé a současně i za druhé… hned dvě
nové pohlednice města Velké Pavlovice, cena za kus pouhých 5,- Kč. Za třetí
a současně i za čtvrté… hned dva letáčky
se dvěma novými tipy na výlet po Velkých Pavlovicích a okolí s názvy „Putování za vůní dřeva“ a „Malá tajemství
Velkých Pavlovic“, o těch dále podrobněji. Cena? Zdarma. Za páté… puzzle
skládačka pro chytré a bystré dětské
hlavičky s motivem rozhledny Slunečná
a Opilých sklepů, kus za 45,- Kč. Za šesté… sběratelská karta Klubu českých
turistů No. 1296 Rozhledna Slunečná,
kus za 25,- Kč. Za sedmé a osmé… dvě
nové Turistické magnetky edice Zajímavá místa České republiky s motivem
radnice a s motivem rozhledny Slunečná,
kus za 25,- Kč.

První stezka a s ní ještě tiskařskou barvou
vonící zbrusu nový leták nás provedou
městem Velké Pavlovice po stopách dřevěných soch, které tu vznikly v průběhu
Mezinárodního řezbářského sympózia roku 2010. Trasa stezky je dlouhá cca šest
kilometrů a je možné ji pohodlně absolvovat pěšky i na kole. Po cestě uvidíte rovné
sedmero nádherných dřevěných plastik
českých a evropských uměleckých řezbářů.

Navažme na výše zmiňované avízo a vraťme se podrobněji k novým tipům na výlet
po Velkých Pavlovicích a okolí a to tipům
tématicky zcela odlišným. První je určen
především milovníkům umění, ten druhý
pak dětem.

Kudy a kam se tedy letos
nově vydáme?

Název této stezky zní... PUTOVÁNÍ ZA
VŮNÍ DŘEVA za dřevěnými sochami
Řezbářského sympozia 2010.
Druhá stezka je pro děti a je spojena s aktivní hrou o drobné a sladké ceny. Děti si
vyzvednou na velkopavlovickém TIC leták, kde je pro ně připraveno jedenáct zví-

Nové letáky, dvě z osmera novinek roku
2015 velkopavlovického TIC.

davých otázek. Budou-li se po cestě svého
pěšího putování či jízdě na kole pozorně
dívat, jejich zodpovězení bude hračka.
Jakmile budou mít letáček vyplněný, vrátí
se s ním po absolvování cca sedmikilometrové trasy zpět na TIC. Zde získají od pracovnic drobnou cenu a také, jak jim hned
v úvodu slibuje jejich průvodce Sluníčko,
najdou tu hrnec plný zlaťáků.
Název této stezky zní... MALÁ TAJEMSTVÍ VELKÝCH PAVLOVIC za SLUNÍČKEM na konec duhy, pro hrnec
plný zlaťáků.
Karolína Bártová

PUBLICISTIKA
PODĚKOVÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍČKŮM…
Organizátoři Tříkrálové sbírky ročníku
2015 tímto velmi děkují všem dětem,
malým Třem králům, a vedoucím skupin z řad dospělých za ochotnou účast
při obchůzkách městem a koledování.
Za ochotu a vstřícnost Městskému úřadu Velké Pavlovice.
Díky jejich aktivnímu přístupu ke sbírce a příjemnému vystupování se nám
podařilo shromáždit krásný finanční
obnos ve výši 80 322,-Kč, který bude
sloužit pro dobrou věc.
Velký dík patří všem dárcům!
Za organizátory z Velkých Pavlovic
děkuje Věra Ševčíková
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Přesně tak má vypadat předpisová skupinka koledníků Tříkrálové sbírky. Malí i velcí, se zapečetěnou pokladničkou, dospělá osoba s průkaznou kartičkou pořadatele.
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MILÍ DÁRCI A KOLEDNÍCI TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY,
je mi milou povinností a radostí
jménem Oblastní charity Břeclav Vám všem poděkovat za
vynaložené úsilí a nasazení pro
Tříkrálovou sbírku v letošním
roce. Výsledek Tříkrálové sbírky
ve Velkých Pavlovicích, který byl
80.322,- Kč, překonal všechna

očekávání, s nimiž jsme do ní
vstupovali. Za organizaci děkuji
paní Věrce Ševčíkové, která se
každoročně ujímá starosti o tuto
největší sbírkovou dobrovolnickou akci a paní Janě Prokešové,
pracovnici městského úřadu.
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Jsem vděčná všem za ochotu, vstřícnost
i trpělivost, i za každý tón koledy „My tři
králové jdeme k vám…“ jejíž slova se nesčetněkrát nesla městem. Jsem ráda, že
se kolem nás stále najdou lidé, kteří jsou
ochotni nezištně pomáhat druhým.
S díky a přáním všeho dobrého
Jana Studýnková,
v.r. koordinátor sbírky

STANISLAV PRÁT PŘEKVAPIL ODBORNÍKY,
O POPULACI SYSLŮ VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH MLUVIL V TELEVIZI
Hustý, přiléhavý kožich, velké oči a malé
ušní boltce. To drobné zvíře, které kdysi
otci Stanislava Práta z Velkých Pavlovic
sežralo na záhonu rostliny okurky, byl
sysel obecný.
Výskytu tohoto vzácného hlodavce v okolí
města si třiapadesátiletý muž všímá celý
život. Posledních osm let se syslům věnuje
výrazněji. „Přišli mi vždycky zajímaví, například chováním. Navíc se pohybují kolem
mě, ve vinohradech, v sadech, v záhumenkách,“ říká Prát.
Před lety byl sysel pronásledovaný jako
polní škůdce, dnes patří mezi nejvzácnější savce Evropy. „Tehdy jsme za zničené
okurky nemohli dostat žádnou náhradu
škody, sysel už nebyl zákonem považovaný
za škůdce,“ připomněl ještě událost Velkopavlovčan.

Sysel obecný

Vše je odpuštěno. O vánočních svátcích
roku 2014 dokonce lidé mohli pana Práta
spatřit na televizní obrazovce. V dokumentu O syslech a lidech. Na amatérského přírodovědce upozornili filmaře
pracovníci z Agentury ochrany přírody
a krajiny České republiky.

Když se ale někomu dostanou na zeleninu, je to neštěstí. Umí vyloupat i hrachové
lusky,“ tvrdí Prát.

Stanislav Prát se předtím začal věnovat
mapování výskytu sysla obecného. Ve Velkých Pavlovicích objevil populaci, která
dosud unikala pozornosti zoologů. „V roce
2006 jsme dali výzvu do tisku, do Rovnosti,
a pak se lidé ozývali, kde všude syslové jsou.
Zjistili jsme, že rozšíření je plošnější, sahá
téměř po Strážnici,“ uvádí.

O jak početnou populaci se jedná, je nejasné. „Nejde o jedinou velkou kolonii. Nor
je hodně. Sysel využívá jednu základní,
hnízdní noru a další úkrytové v okolí,“ vysvětluje, proč se číslo odhaduje obtížně.

Podle něj žije hlodavec na Velkopavlovicku úplně jinak, než je obvyklé. „Mají
tu prostor tří set hektarů. Jsou tady roztroušení, i proto nepůsobí tak velké škody.

Na českém území je uváděných pouze
osmadvacet lokalit, kde jsou kolonie sysla
obecného v posledních letech potvrzené.
Katastr Velkých Pavlovic je jednou z nich.

Výskyt malého zvířete byl spojovaný spíše
s krátko střiženými trávníky s volným rozhledem. V okolí Velkých Pavlovic ovšem
žije v poměrně různorodé krajině. „Zajímavé je, že k zimnímu spánku se ukládá už
v srpnu a spí často až do dubna,“ představuje muž sysla jako velkého „spáče“.

Studentský projekt

V uplynulém roce byl Stanislav Prát lektorem společného projektu studentů velkopavlovického gymnázia a jejich kolegů
ze slovenské Senice. Poznávali přírodu
a sysla. „Koordinátorkou projektu byla
Ing. Marie Šmídová. Zaznamenávali jsme
nory s pomocí GPS navigace do map, v dalším workshopu jsme pak počítali, kolik nor
přibylo,“ popisuje.
Jak dodal, hlodavci se znovu objevují na
místech, kde dlouho nebyli. „V šedesátých
letech jich bylo dost, pak na nějaký čas jakoby vymizeli. A nyní? Je možné, že kromě
Velkých Pavlovic budou i v záhumenkách
v Bořeticích nebo Kobylí,“ upozorňuje
amatérský přírodovědec, jenž pracuje
v městských službách.
Přemysl Spěvák,
redaktor Břeclavského deníku
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MARKER CS - VELKOPAVLOVICKÁ ANALÝZA POTŘEB
V polovině listopadu 2014 se ve Velkých
Pavlovicích v Ekocentru Trkmanka uskutečnilo první z cyklu tří školení pracovníků s mládeží z Čech a Slovenska s názvem
Marker CS. Školení je zaměřeno na zvýšení kvality tvorby vzdělávacích aktivit
pro mládež a bylo podpořeno grantovým
programem Erasmus +.
Jedním ze stěžejních témat 1. fáze byla
analýza stavu prostředí a potřeb mladých
lidí. Jedná se o průzkum prostředí, ve kterém mladí lidé žijí (např. jaká zařízení,
hřiště, možnosti aktivit jsou v obci k dispozici a co naopak chybí a je po tom všeobecně poptávka). Analýza potřeb cílové
skupiny se pak orientuje spíše na to, co
mladé lidi zajímá, čemu by se chtěli věnovat, co by chtěli dělat a v čem se rozvíjet
(to se může i dost lišit od toho, co nabízejí vedoucí různých aktivit). Cílem aktivit jednoho odpoledne školení tedy bylo
vyzkoušet si zrealizovat analýzu stavu
a potřeb ve Velkých Pavlovicích a porozumět její důležitosti jako prvního kroku při
tvorbě vzdělávacích aktivit.
Účastníci během jednoho odpoledne naplánovali strategii analýzy, různými způsoby provedli průzkum (skrze osobní
kontakt na ulici, sociální sítě či studium
předvolebních programů pro komunální

volby) a připravili prezentaci svých závěrů
na setkání se starostou Velkých Pavlovic
Ing. Pavlem Procházkou. Závěrečná prezentace výsledků byla doprovázena plodnou diskuzí, které pan starosta ochotně
využil ke sdílení vlastních zkušeností a k okomentování výsledků. Pan starosta vysvětlil, že o mnohých zjištěních již město ví
a plánuje jejich řešení, a zároveň přislíbil
další práci s výsledky analýzy stavu a potřeb tak, aby se situace mladých lidí ve Velkých Pavlovicích i nadále zlepšovala.
Analýza stavu a potřeb ve Velkých Pavlovicích ukázala, že město s potřebami
mladých lidí aktivně pracuje a aktuální
situace byla účastníky hodnocena pozitivně.
Z analýzy dále vyplynula následující
konkrétní doporučení:
• Systematizovat aktivity pro mladé lidi
ve Velkých Pavlovicích a propojit je
např. skrze konkrétního zodpovědného
koordinátora (pracovníka s mládeží).
Synergie je žádoucí i v rámci mikroregionu Modré Hory.
• Zapojit do rozhodování o aktivitách ve
městě a do jejich organizace více mladých lidí zastupujících různé zájmové
skupiny tak, aby pořádané akce odpovídaly i jejich vkusu a zálibám. Tito mladí

Projekt Marker CS, analýzy potřeb ve Velkých Pavlovicích

lidé mají zájem se s městem dohodnout,
jaké jsou možnosti, a chtějí spolupracovat na realizaci.
• Vytvořit prostor pro setkávání občanů
města včetně zastoupení mladých lidí
tak, aby se do budoucna systematicky
zjišťovaly jejich potřeby s ohledem na
zlepšení v místní komunitě a byli zároveň zapojeni do řešení aktuálních problémů.
• Vytvořit bezpečný a otevřený prostor,
kam by mohly různé skupiny mladých
lidí chodit trávit společně volný čas.
Více informací o projektu
https://sites.google.com/site/skolenimarker/
Lenka Polcerová,
koordinátorka projektu Marker CS

HISTORIE

RUDOLF KASSNER, ZAPOMENUTÝ RODÁK?
Tušili jste, že se ve Velkých Pavlovicích
narodil člověk, který byl nejednou (ale
rovnou třináctkrát) nominován na Nobelovu cenu za literaturu? Spisovatel,
který se přátelil s takovými velikány,
jako jsou rakouský literát Hugo von Hofmannsthal nebo Rainer Maria Rilke?
Že ne? Pojďme se tedy zlehka podívat na
osud člověka, který sice nezanechal v naší
obci nebo republice větší stopu, zato za
hranicemi dobyl svět.
Spisovatel, esejista, překladatel a v neposlední řadě filozof Rudolf Kassner se narodil v roce 1873 zde, ve Velkých Pavlovicích jako sedmé dítě cukrovarníka Oskara
Kassnera. Po gymnáziu v Mikulově studoval latinu, filologii a filozofii na univerzitě
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ve Vídni, kde získal také doktorát. Právě
v intelektuálních kruzích Vídně na přelomu 19. a 20. století bylo jeho dílo přijímáno s velkými ohlasy. Považoval se za
protivníka psychoanalýzy, jeho filozofie
nebyla svázána žádnými pravidly nebo
utopiemi. Věnoval se filozofii obrazotvornosti a fyziognomii, hledal vztah mezi textem a tělem, tváří a mimikou. Nejvíce si
považoval fantazie.
Jako překladatel představil německy mluvícímu světu anglického romanopisce a básníka Williama Blaka. Věnoval se i dílům
A. S. Puškina, L. N. Tolstého nebo Platóna a Aristotela.
Již dříve zmiňovaný celoživotní Kassnerův přítel R. M. Rilke o něm prohlásil, že

ho považuje za nejvýznamnějšího spisovatele tehdejší doby. Věnoval mu osmou
ze svých Duinských elegii. Básnická
skladba německého básníka z roku 1923
přitom patří k Rilkeho nejhodnotnějším
dílům. Ani Vídeň na Rudolfa Kassnera
nezapomněla, k příležitosti jeho 80. narozenin uspořádala Vídeňská městská
knihovna rozsáhlou výstavu.
Kassner žil v průběhu svého života také v Paříži, Londýně, Mnichově a v Římě, na Moravu však nikdy nezapomněl. Byla pro něj
pomyslným středem monarchie, místem,
kde se vyrovnávají její protiklady. Samotné
vzpomínky na Moravu vydal v roce 1946
pod názvem Die Zweite Fahrt (Druhá plavba). Podobně jako ostatní Kassnerovy práce
ani tato sbírka v češtině dosud nevyšla.
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Rudolf Kassner zemřel v roce 1959 ve
švýcarském Sierre ve věku 86 let. O jeho
duševní dědictví a práci se stará Rudolf
Kassner Gessellschaft.
Pokud zadáte do internetového vyhledávače jméno Rudolfa Kassnera, asi budete
zklamaní, pokud nehovoříte plynně německy. Jak už jsem zmínila, Rudolf Kassner
je známý spíše ve světě nebo v úzké skupině zasvěcených kruhů filozofie. Zatímco

anglická či německá stránka internetové
Wikipedie čítá o velkopavlovickém rodáku několik stran, českou byste nenašli.
Kassnerova rodina přišla ze Slezska a on
sám odešel do Rakouska.
I kdyby po sobě Rudolf Kassner nezanechal žádnou hmatatelnou zmínku ve
Velkých Pavlovicích, zůstává pozoruhodným člověkem. Postižen od útlého věku
dětskou obrnou se nenechal svým han-
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dicapem spoutat a procestoval kus světa.
Autem, či dokonce na motocyklu zdolal
mimo Evropu také africkou Saharu, Rusko či Indii.
Přes to všechno, nebo snad proto si myslím, že Velké Pavlovice se mohou pyšnit
tím, že se někdo takový v našem městě narodil. Co říkáte?
Eliška Mainclová

8. KVĚTNA 2015 SI PŘIPOMENEME 70. VÝROČÍ
UKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Britský spisovatel Max Picard bezprostředně po válce v knize Hitler v nás napsal:
„...velmi rychle jsme zapomněli na hrůzy
a obrovské lidské neštěstí první světové
války. Jako bychom ztratili paměť, jako bychom si nedokázali uvědomit, že víra v základní hodnoty lidství a svobody má vždy
vyšší význam, než touha po moci…“
Ačkoliv je dnes pro řadu mladých lidí druhá
světová válka pouhou kapitolou v dějepisu,
její význam pro naši budoucnost je stále významnější. Dodnes se snažíme pochopit,
jak se mohlo stát, že se hrstce manipulátorů
podařilo ovládnout národ a způsobit nejděsivější tragédii 20. století.
Není snadné si přiznat, že se i nyní můžeme
velmi snadno dostat do situace, která před
70. lety vyústila v největší tragédii minulého
století.
Jaké válečné hrůzy, utrpení a kolik lidských
životů provázelo obhájení naší samostatnosti, svobody a skutečné demokracie…

Velké Pavlovice byly osvobozeny
15. dubna 1945.
Připomeňme si tuto válečnou dobu díky
vzpomínkám vztahujícím se k osobnosti pana učitele Jiřího Michálka, který
v letech 1939-1942 působil jako učitel ve
zdejší škole a účastnil se ilegální odbojové činnosti. Jeho tragický osud se naplnil
3. července 1942, kdy byl v průběhu
heydrichiády zastřelen. Vzpomínky jsou
psány rukou jeho přítelkyně Boženy Michálkové. Dostaly se k nám po letech, jen
před pár dny, díky našemu rodáku panu
Stanislavu Nesvadbovi z Modřic.
Dagmar Švástová

Poslední setkání
Seznámila jsem se s Jiřím Michálkem
v září 1938 na měšťanské škole v Klimkovicích, kde jsme oba učili. V září 1938 připravovaly Klimkovice oslavu 20. výročí vzniku samostatného státu a místní pěvecké
sdružení nacvičovalo Smetanovu „Českou píseň“. Jiří Michálek zpíval v mužském sboru, já v ženském. Jak jsem se těšila, až oba soubory budou zpívat společně.
Ale nedočkala jsem se. Přišla mobilizace
a začala tragédie našeho národa. České
Klimkovice byly obsazeny 9. října 1938
hitlerovským vojskem. Začátkem prosince 1938 jsme byli oba ze školních služeb
propuštěni, že neovládáme vyučovací jazyk, kterým se stala němčina.
Dne 16. března 1939 jsme jeli oba společně z Ostravy osobním vlakem do Brna.
Rychlíky nejezdily a jedna gestapácká
prohlídka stíhala druhou. V Brně jsme
se rozloučili. Já jsem měla umístěnku na
Boskovicko, Jiří Michálek na Hustopečsko. Učila jsem několik týdnů v Letovicích
a potom až do r. 1945 na výběrové měšťanské škole ve Svitávce. Jiří Michálek
učil jeden rok v Kobylí a potom ve Velkých
Pavlovicích. Jezdil za mnou do Svitávky na
motorce, byli jsme zasnoubeni. Tajemník
okresního školního výboru Jar. Staníček,
u něhož jsem ve Svitávce bydlela, nabízel
Jiřímu Michálkovi místo na Boskovicku.
On však již od podzimu 1939 pracoval
v odbojovém hnutí na jižní Moravě a nabídku nemohl přijmout. Za nepříznivého
počasí jsme se scházeli v Brně-Králově
Poli u mého bratrance, učitele Hynka Poláška. Jednou mi Jiří svěřil, že přenášel
zbraně a přesto, že v tramvaji prohlíželi
gestapáci, šťastně je dostal na určené mís-

to. Zachránila ho skutečnost, že mohl použít klíče od bytu Hynka Poláška. Co mu
pomůže podruhé?
Velikonoční svátky 1942, 4. až 6. dubna,
jsme strávili společně ve Svitávce. Velmi
nerad tehdy odjížděl, a když jsme jej vyprovázela k rychlíku do blízké Skalice, byl
velmi rozrušen. Věděl již, že se vrací do
velikých starostí.
Dne 16. dubna 1942 jsem dostala z Velkých Pavlovic smutnou zprávu, že Jiří byl
14. 4. zatčen odvezen, pravděpodobně do
Brna.
Podle vzájemné úmluvy napsal mi zprávu
učitel Reček z Velkých Pavlovic. Rozjela
jsem se tam, abych se dozvěděla podrobnější zprávu. Zašla jsem za ředitelem do
školy. Ředitel Žák se přibelhal do ředitelny o dvou berlích. Trpěl Bürgerovou nemocí a obě nohy měl amputované. Utěšoval mě: „ Nebojte se o Jiřího, brzy ho pustí,
přišli vlastně pro mne.“ Já jsem však věděla víc než nemocný ředitel.
Tehdy již v Brně v Kounicových kolejích
byli z Velkých Pavlovic vězněni učitelé Klíma a Ptáčník. Učitel Reček mi vyprávěl,
že Jiří Michálek dostal hned druhý den po
návratu ze Svitávky od sestry z Ostravy
smutnou zprávu o úmrtí svého mladšího
bratra Přemka v koncentračním táboře
v Osvětimi. Byl již ženatý a zůstali po něm
dva malí chlapci. Jiří Michálek prožíval
těžké dny ve stavu bolestné sklíčenosti
a v něm také padl do rukou gestapa. Od
sestry Jiřího Michálka jsme se dověděla,
že je (stejně jako jeho dva kolegové) - vězněn v Kouničkách. Na budově studentské
koleje, proměněné ve věznici, původní
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starý nápis dále hlásal: „Nám dobře a nikomu zle.“ Byl krutou ironií toho, co se
v ní dělo. V červnu, kdy byly krásné dny
a v zahradách dozrávaly třešně, vzpomínka na vězně velmi skličovala.
Ředitel měšťanské školy ve Svitávce byl ke
mně velmi laskavý a povoloval mi v pátek
změnu rozvrhu hodin. V pátek byly totiž
v Kouničkách dovoleny návštěvy. Páteční dvě vyučovací hodiny jsem si přeložila
a jela do Brna. Mohla jsem donést jen ručník a zubní pastu. Těšila jsem se pocitem,
že mohu být nablízku člověku, který je mi
drahý. Nad kolejemi je chrám, zasvěcený
sv. Augustinovi. Tam jsem spolu s jinými
zoufalými ženami chodívala prosit o pomoc. Po mši jsme kráčely Březinovu ulicí
ke Kouničkám, kde se právě větralo. Ach ty
ubohé tváře v oknech! Vlastně jen v pozadí
u otevřených oken.
Jednou v pátek, bylo to v květnu, jsem se
procházela kolem Kouniček. Tu se ke mně
přidala nějaká paní a upozornila mě na
nebezpečí, v jaké vydávám svého drahého.
Pozvala mě do bytu na Voračické ulici, přímo proti Kouničkám. Jiří si toho všiml z otevřeného okna. Ta paní se jmenovala Zatloukalová, byla to milá Slovenka. Uměla
dobře německy, nosívala vězňům jídlo, ale
to již v roce 1942 bylo zakázáno. V bytě paní
Zatloukalové jsem každou neděli a v pátek ráno sedala na zemi v pokoji v prvním
poschodí a vídávala Jiřího, když se v Kouničkách větrala světnice č. 72 A, v druhém
poschodí. Jiří vylézal na rám a díval se nejvyšší nezalíčenou okenní tabulkou ven. To
ovšem bylo nebezpečné, protože gestapáci
hlídali v zahradě. V neděli 14. června, to už
bylo stanné právo, seděla jsem opět v pokoji
pí Zatloukalové a můj Jiří stál již na rámu.
Paní Zatloukalová se mne na něco tázala,
já jsem se obrátila a v tom okamžiku se to
stalo: prásk! Do okna, kde stál před okamžikem Jiří. Obě jsme se strašlivě vyděsily.
Paní mne rychle odvedla do dvorka, který
byl kryt domem, postavila ke stěně a já jsem
skočila do jakési uličky. Musela jsem rychle zmizet, poněvadž paní Zatloukalová se
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polekala domovní prohlídky. Bez zastávky,
plná zoufalství, běžela jsem k bratranci do
Králova Pole. Jeho manželka Heřma hned
poznala, že jsem prožila něco strašného,
ale já jsem hrůzou nebyla schopna souvislé řeči. Trvalo dlouho, než jsem se poněkud
vzpamatovala. Oba příbuzní se snažili mě
alespoň trochu uklidnit. Odjela jsem do
Svitávky a čekal hroznou zprávu. Dočetla
jsem se zpravidla tyto tehdejší strašné zvěsti v novinách. Jméno Jiřího Michálka se tam
neobjevilo.
Od nešťastné neděle uplynul celý dlouhý
týden a přišla sobota. Na vycházce jsem zaměřila ke kapličce na kopečku u Svitávky.
Marně jsem tehdy hledala čtyřlístek. Teprve, když hodina vycházky končila, padl mi
do oka u samého prahu kapličky drobounký
čtyřlístek. Šťastně jsem seběhla z kopečka
s novou nadějí: „Žije, jistě žije!“ Doma mě
čekal Jiřího dopis, první a poslední, velmi
stručný: „Pošli mi na opravu zubů 60 K.
Vrátím Ti je. Piš na adr. Kounicovy koleje
90 A.“ Byla přiložena složenka: Waldemar
Friedrichsen, Dentist, Brünn, Glacis 81.
Věděla jsem, co to znamená. Starostlivý
Jiří našel způsob, abych se dověděla, že je
na živu a dal si vytrhnout zub. Jak dlouho
bude žít, nevěděl ani on ani já. Hned v pondělí jsem se po vyučování vypravila do Brna
za zubařem. Našla jsem ubohou ordinačku
v prvém poschodí. Mluvila jsme německy
s obtížemi. Vybídl mě: „Mluvit česky, já rozumět!“ Otázala jsem se, zda vězeň, který si
dal ošetřit chrup, má naději na život. Uslyšela jsem cynickou odpověď: „Já spravit
chrup a za půl hodiny vězeň viset.“ S vypětím všech sil zachovala jsem jako česká
učitelka před tímto sadistou zdánlivý klid
a odešla. Když jsem sestupovala ze schodů,
pro slzy jsem před sebe neviděla.
Do bytu k paní Zatloukalové jsem se neodvážila. Stejně bych Jiřího, který se dostal do
cely na opačné straně, již neviděla. Nadešel
pátek 3. července. Noviny přinesly zprávu
o zrušení stanného práva a z Ostravy přijela
mladinká neteř Jiřího, Věrka Hamadová.
S novými nadějemi jsme spěchaly s Věrkou

do Kouniček. Když jsme přešly hlavní branou, potkaly jsme asi v polovině cesty od
budovy transport vězňů, vedený gestapáky.
Bylo jich asi dvacet, šli v trojicích, zástup
uzavírala dvojice, jeden z ní Jiří Michálek.
Když jsem zahlédla jeho pečlivě vyholenou
a jako křída bílou tvář, jeho veliké modré
oči, neudržela jsem se a vykřikla: „Jiříčku!“
Obrátil ke mně ty své smutné oči. Snad také
jiné ženy poznaly své drahé. To jsem již nevnímala. Zaslechla jsem pouze řev: „Maul
halten, böhmischer Hund!“ a spatřila gestapácké pušky namířené proti nám.
Plné zoufalství jsme se daly do běhu k Voračické ulici. Tam jsem se potkala s paní Zatloukalovou, ale ona mě nepotěšila. „Snad
vedli vězně do právnické fakulty k soudu,“
nadhodila. Opravdu je dopravili „ponorkou“ Mayerovou (nyní Mučednickou) ulicí
do právnické fakulty na Veveří ulici. Rozběhla jsem se s Věrkou za „ponorkou“, abychom našeho drahého ještě jednou spatřily.
Marně. „Ponorka“ vyjela z Kouniček asi
v 10.30 a u právnické fakulty mohla být
asi za 3-4 minuty. Čekaly jsme tam asi do
třinácti hodin. Věrka vozila nějaké paní
kočárek, aby nebyla nápadná, já jsem zdrcená přecházela a dávala pozor, aby mi nic
neušlo. Věrka se trápila, že strýce neviděla.
V kratičkém okamžiku to skutečné možné
nebylo, gestapáci nás hned zahnali. Ve 13
hodin jsme konečně zahlédli „ponorku“
vracející se zpět ke Kounicovým kolejím.
Byla hlídána na stupátkách gestapáky. Za
odjíždějící „ponorkou“ nám oběma unikl
jen zoufalý povzdech. V Kouničkách zavřeli
odsouzené do cely smrti, dřívějšího společenského sálu.
Rychlík, kterým Věrka Hamadová odjížděla do Ostravy, měl zpoždění. Místo v 17
hodin odjel teprve v 18 hodin. Právě v tento
okamžik zazněly salvy, které zničily život
mladého, statečného a hrdého vlastence,
Jiřího Michálka, a ostatní, jemu podobné.
Božena Michálková
(Ze vzpomínkové soutěže-archiv ČSPB)
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FARNOST VELKÉ PAVLOVICE
OPRAVA FASÁDY KOSTELA
Vážení občané,
náklady v celkové výši 1 150 tis. Kč si
vyžádá oprava fasády místního římskokatolického kostela. Stavební práce bude realizovat stavební firma Plus
s.r.o. z Hodonína. Termín zahájení je
plánován na 7. dubna 2015. Jelikož
farnost finančními prostředky v takové výši nedisponuje, rádi bychom
oslovili všechny, kteří by mohli tuto
akci finančně podpořit, občany, podnikatele a místní firmy, ať už soukromě nebo v rámci sponzoringu.
Vlastní prostředky farnosti na tuto akci
činí 364 tis. Kč. Ministerstvo kultury ČR
nám poskytne dotaci ve výši 100 tis. Kč,
Jihomoravský kraj 200 tis. Kč, Město Velké Pavlovice přispěje částkou 200 tis. Kč.
Stále nám však schází 286 tis. Kč. Budeme vděčni za každý, třeba i nepatrný obnos.
Ti z Vás, kteří se rozhodnete pomoci a budete ochotni přispět finanční částkou,
využijte bankovního podúčtu na fasádu
kostela: 19-1381746379/0800, zřízeného
u České spořitelny, a.s., kam je možno až
do ukončení oprav peníze posílat. Jedná
se o přísně účelový účet zřízený pouze ke
shromažďování a výdeji peněz na opravu
kostela. O stavu konta a stavebních prací
Vás budeme průběžně informovat.

Více zde:
http://farnost-vpavlovice.webnode.cz/
news/oprava-fasady-kostela/

Z historie kostela
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je ryze
barokní stavba. První písemná zmínka
pochází ze 14. a 15. století. Původně zde
stával kostelík sv. Kateřiny. Nynější kostel
byl vystaven ve druhé polovině 17. století hrabětem Fridrichem z Oppersdorfu.
Kostel postrádal věž se zvony. Stará zvonice se tehdy nacházela přímo u fary.
V druhé polovině 19. století byl vypracován nový projekt na stavbu kostelní věže
s přilehlým schodištěm a pořízen boční
oltář sv. Cyrila a Metoděje. Do věže bylo
pořízeno celkem pět zvonů, které byly za
první světové války zrekvírovány. Nové
zvony byly pořízeny v roce 1927 a v tomto roce byl do kostela zaveden elektrický
proud. V roce 1921 byly do kostela pořízeny varhany. Po druhé světové válce byly
zvony napojeny na elektrický proud. Věž
byla osazena ciferníky a byl pořízen hodinový stroj. Ve druhé polovině 20. století
probíhaly menší rekonstrukce kostela
jako je oprava fasády a zdvojení oken.
V roce 1993 a 1994 byla provedena generální oprava věže a fasády.

Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie
je kopií obrazu slavného italského mistra
Domenicheniho. Z druhé poloviny 18.
století je kazatelna, křtitelnice a dva boční oltáře sv. Barbory a sv. Václava, dále
i sochy Piety a sv. Jana Nepomuckého
před kostelem. Od roku 2003 proběhla přístavba dvou nových částí kostela,
které slouží jako zákristie a místnost pro
matky s dětmi. Z původní zákristie bylo
vytvořeno sociální zařízení. Hodnota této
přístavby činila cca 1.500.000,- Kč a byla
financována z darů věřících.
V letech 2009 a 2010 byla ve dvou etapách provedena generální oprava střechy
kostela, která obnášela opravu dřevěných
konstrukcí krovu, výměnu střešní krytiny
a drobné zednické a klempířské práce.
Celkové náklady na opravu činily cca 3 mil.
Kč. Oprava byla financována převážně z
darů věřících a část nákladů kryly dotace
z ministerstva kultury, Jihomoravského
kraje a příspěvek města Velké Pavlovice.
Společně s farníky doufám, že se nám
podaří získat alespoň část potřebných financí, aby mohlo být záslužné dílo zdárně
vykonáno.
P. ThLic. Marek KARDACZYŃSKI

KULTURA
ZAČÁTEK ROKU SE ODVÍJEL VE ZNAMENÍ PLESŮ
Plesovou sezónu zahájili 10. ledna krojovaní. Návštěvníci plesu obdivovali
nádheru krojů i vystoupení dětského
folklórního souboru Sadováček z mateřské školy. Velkopavlovická chasa ples zahájila slavnostním předtančením Moravské besedy. K tanci všem přítomným hrála dechová hudba Bílovčanka,
která nenechala nikoho dlouho sedět.
Ples se vydařil, o čemž vypovídá i fotogalerie Marka Musila, kterou si můžete
prohlédnout na webových stránkách
města.

Na plese krojovaných nechyběl Sadováček.
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A hned za týden pokračovali myslivci, jejichž ples netradičně zahájily děti z kroužku „Baby country“ z mateřské školy, které
tančily sestavu na písně z pohádkového
filmu Ať žijí duchové. Po té se již ujal slova
předseda Myslivecké jednoty Ing. Jaroslav Benda Ph.D. a předal mikrofon Stanislavu Prachařovi, aby zazpíval píseň Tá
naša myslivna (text: Jaroslav Hejl, hudba: MgA. Zbyněk Bílek). Zábava, k níž
přispěla DH Vacenovjáci, se velmi rychle
rozproudila a taneční parket zůstal plný
do samého rána.
Myslivecký ples a tombola plná zvěřiny.

«

11. ples studentů Gymnázia Velké Pavlovice byl slavnostně a v plné parádě zahájen
13. února polonézou třídy septimy a 3.A.
Studenti si zatančili i sólo se svými rodiči.
K tanci a poslechu je večerem provázela
dechová hudba Lácaranka a po půlnoci
DJ Jan Fišer, student septimy.
Věra Procingerová
Krojový ples byl zahájen Moravskou besedou.

Studentský ples Gymnázia – předtančení
slavnostní polonézou.

«

NAHLÉDLI JSME DO OKÉNKA DOMÁCÍHO ŠTĚSTÍ IVY HÜTTNEROVÉ…
V pátek 30. ledna byla ve výstavním sále
Ekocentra Trkmanka vernisáží zahájena
výstava grafik Ivy Hüttnerové. Sama autorka se omluvila z důvodu pracovní vytíženosti. Doufejme tedy, že jí čas v brzké
době dovolí a její příznivci se slíbené besedy dočkají.

a dodávají, že v Břeclavi tak ideální místo
na výstavy nemají.
Páteční podvečer ve znamení pololetních
prázdnin doladil hudební soubor ze ZUŠ
pod vedením Mgr. Jana Míchala. Na vý-

stavě, která trvala do konce února, byly
v prodeji nezarámované grafiky, monografie Ivy Hüttnerové a kalendář. Výtěžek
dobrovolného vstupného bude využit na
nákup pomůcek do programů pro děti.
Eliška Mainclová

Iva Hüttnerová je starším divákům známá především z televizních pořadů České
televize Barvy života nebo Domácí štěstí,
na němž se autorsky podílela. V poslední
době se objevuje na obrazovce TV Nova
v seriálu Ordinace v růžově zahradě. Mimo to se řadu let věnuje grafice. Její práce
jsou typické svým vzpomínáním na „staré
dobré časy“, první republiku a doby, kdy
nikdo nikam nespěchal. Z obrázků na člověka přímo dýchá atmosféra, do kreseb
autorka vtiskla i příběh či životní moudra.
Pozoruhodná je také technika, součástí
výstavy je několik autorských tisků.
Návštěvníky vernisáže přivítala ředitelka
Ekocentra Trkmanka, Zita Dvořáková.
Představila tedy další projekt, který je určen jak dospělým, tak dětem, především
však široké veřejnosti. „V ekocentru jsme
byli už na dvou výstavách, moc se nám líbí
prostory,“ oceňují břeclavští návštěvníci
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Obrázky Ivy Hüttnerové plné nostalgie hladí po duši.
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VÍTE, JAK A KDE SE NAUČIT ŽEHLENÍ KROJOVÝCH SUKNÍ?
První z pěti kurzů byl zahájen 5. února
v ekocentru. Je to sice umění pro trpělivé,
ovšem pod vedením nadšené a šikovné lektorky paní Žanety Buchtové, byly do tajů
rozdělání škrobu, žehlení a skládání sukní
zapojeny i všechny přítomné účastnice.
Z počátku lehce vypadající činnost předváděná paní Buchtovou, se v rukou začátečnic měnila v téměř urputný boj. Práci
našim „učnicím“ nezlehčila ani kamera
České televize, která projevila zájem si kurz
natočit. Ale jak tomu bývá, i u nás se vše
v dobré obrátilo a ženy svůj boj nakonec

vyhrály. Každá se na konci kurzu mohla
pochlubit vyžehlenou sukní. Zbývá však
dodat, že k tomu, abychom zvládli tuto
záslužnou činnost, není potřeba jen umět
škrobit a žehlit, ale především mít notnou
dávku času a trpělivosti.
Děkujeme paní Žanetě Buchtové a všem
maminkám, babičkám i tetičkám, které se
žehlením krojových sukní s láskou věnují.
Zuzana Pecháčková, Ekocentrum
Trkmanka

S KNIHOVNICÍ MGR. DANOU RŮŽIČKOVOU
ZA UPLYNULÝM ROKEM…
První číslo velkopavlovického zpravodaje
je vždy z části věnováno příspěvkům,
které bilancují výsledky předchozího
roku. Možná bude naše čtenáře i ostatní
veřejnost zajímat také hodnocení činnosti naší Městské knihovny.
Ohlédněte se tedy společně s knihovnicí
Mgr. Danou Růžičkovou za uplynulým
rokem a sami posuďte:
• Dokážete odhadnout součet návštěvníků, čtenářů, zájemců o kulturní a vzdělávací akce pořádané knihovnou v roce
2014? Vězte, že dosáhl úctyhodného
čísla 14 460.
• Knihovna se významně podílí na kulturním a společenském životě ve městě.
Spolupracuje se všemi školami a spolky,
podporuje akce města Velké Pavlovice.
Víte, že v uplynulém roce přispěla svým
dílem k uspořádání 75 akcí, kterých se
zúčastnilo na 7 814 návštěvníků?
• Kdo z Vás byl přítomen, pak vzpomene třeba na velmi zajímavá podzimní
setkání se spisovatelem a režisérem dr.
Arnoštem Vašíčkem a nám již dobře
známým Jiřím Márou a jeho rodinou,
kteří vyprávěli o své cestě po západním
pobřeží Ameriky a po Havaji.
• Městská knihovna si stojí na 4. příčce
v břeclavském regionu, přičemž první 3 místa patří Břeclavi, Hustopečím
a Mikulovu. Kritériem tohoto umístění

je právě oblast kulturních a vzdělávacích aktivit, počet nově zakoupených
knih, práce se čtenářem a poskytování
elektronických služeb.
• Během posledních tří let jsme po dohodě s místními školami dokoupili doporučenou četbu a těšíme se na nové čtenáře z řad studentů.
• Čtenáři knihovny brzy dostanou dva
dárky – zakoupeny budou dvě elektronické čtečky knih, které pomohou
zajistit chybějící a nejžádanější tituly
studijní literatury. První čtečka bude zaplněna veškerými knihami doporučené
četby, druhou využijeme pro zpřístupnění titulů cizojazyčné literatury.

Jaké další zajímavosti uvádí
naše statistika o roku 2014?
• V knihovně bylo evidováno 389 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 15 982 knih
a časopisů.
• Nakoupili jsme a ze čtenářských darů
získali 1 817 nových knih a časopisů.
• Přehled nových knih a připravovaných
akcí je aktuálně zveřejňován na www.
velke-pavlovice.cz
• Prostřednictvím meziknihovní výpůjční
služby jsme pomohli získat žádaný knihovní fond 137 čtenářům.

O udržování tradic a s tím spojené udržování
řemesel je stále zájem, i když stojí spousty
času, trpělivosti a námahy.

Seznamte se rovněž se zajímavou
novinkou poskytovanou v městské knihovně, která určitě stojí
za Váš zájem
Populární, velmi praktický časopis „dTest“
přináší jednou za měsíc objektivní výsledky nezávislých testů nejrůznějších druhů
zboží na českém trhu, rady spotřebitelům
i pomoc při řešení sporů.
• Zakoupením časopisu získala městská
knihovna pro své uživatele právo přístupu do elektronické databáze, která
obsahuje informace o hodnocení více
než 10 000 výrobků za celou dobu trvání
časopisu.
• Před nákupem jakéhokoliv zboží si nyní
můžete u nás v knihovně vyhledat, jak
bylo zboží hodnoceno, jak bylo srovnáno s ostatními obdobnými výrobky
a jaké jsou jeho cenové relace.
• Můžeme Vám také pomoci s možností
konzultovat jakýkoliv problém s poradenskou linkou za běžný telefonní tarif
nebo s využitím služby řešení sporů mezi
spotřebiteli a prodejci či výrobci zboží.
• Informujte se právě u nás v knihovně!

Co pro Vás připravujeme
v nejbližší době?
24. března bude naším hostem mladá
a zvláštní Petra Hůlová
Naším literárním hostem bude v březnu
– měsíci čtenářů - letos 35letá česká spisovatelka Petra Hůlová, ověnčená těmi
nejprestižnějšími literárními cenami, autorka 8 knih.
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alizaci a byl oceněn na filmovém festivalu
v Cannes. Próza Umělohmotný třípokoj
získala Cenu Jiřího Ortena. V roce 2008 jí
byla udělena Cena Josefa Škvoreckého za
román Stanice Tajga.

Současná skvělá spisovatelka Petra Hůlová

Spisovatelčin debut Paměť mojí babičce
získal v roce 2002, kdy bylo Petře Hůlové pouhých 22 let, cenu Magnesia Litera
v kategorii Objev roku a zvítězil v anketě
Lidových novin Kniha roku. Scénář, vytvořený podle této knihy, je připraven k re-

Způsob literárního vyprávění mladé spisovatelky – proud krásné české řeči – připomíná díla Bohumila Hrabala, k jehož
odkazu se autorka hrdě hlásí. Předposlední kniha „Čechy, země zaslíbená“
promlouvá z duše statisícům naštvaných
Čechů, když vypráví o pocitech z dnešní
české společnosti. Poslední kniha, novela
„Macocha“, která vyšla v letošním roce, je
oceněna hodnotou 80%.
V městské knihovně si zájemci mohou
vypůjčit většinu autorčiných knih. Spiso-

vatelku také můžeme blíže poznat, když si
na internetu zadáme do vyhledavače její
jméno. Ukáže se nám celá plejáda časopiseckých článků a rozhovorů, které krásně
představují osobnost Petry Hůlové, její
názory a postoje.
Zde je krátký citát na ochutnání: „Charaktery v mých knihách jsou amalgámem
zažitého, slyšeného, vyčteného a odpozorovaného. Pozorování je pro mě grunt.“
Setkání s Petrou Hůlovou se uskuteční
v úterý 24. března od 17.00 hodin ve
výstavním sále na Radnici ve Velkých
Pavlovicích.
Srdečně Vás zveme!
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
RECYKLOVAT JE NEJEN SPRÁVNÉ, ALE I POHODLNÉ
Už desátým rokem funguje v České
republice stejný systém jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky
němu zdarma předat k recyklaci vysloužilý spotřebič, aniž by s tím měl
jakékoli další starosti.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci
elektroodpadu, už vytvořil přes 13 000
míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali přes 13 milionů
spotřebičů o celkové hmotnosti více
než 230 000 tun.

Dosloužil i vám doma
některý spotřebič?

Bude ekologicky recyklován a získané
suroviny poslouží při výrobě nových spotřebičů, když jej odevzdáte na některém
z těchto míst:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich
můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu
na místo bydliště.
- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu
nového zboží systémem „kus za kus“.

Podle novely zákona, která začala platit na
sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 malý spotřebič, jehož žádný rozměr nepřesáhne 25
centimetrů, odebrat i bez nákupu nového.
Prodejci spolupracující s ELEKTROWINem vycházejí obvykle spotřebitelům
vstříc v daleko větším rozsahu a začali to
dělat dříve, než zákon vstoupil v platnost.
- Města a obce podle zákona musejí
nejméně dvakrát ročně zorganizovat
svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i staré elektro. Termíny jsou
uvedeny v kalendáři svozu odpadů.
- ELEKTROWIN organizuje množství akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například
v podobě slevy na vstupném do ZOO
nebo do muzea. Sledujte proto pozorně
internetové stránky www.elektrowin.cz
a fecebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.

jejich výrobci. Aby byla splněna v případě
starého elektra i druhá podmínka, musíme
je skutečně předat k recyklaci, ne vyhodit
jako odpad.
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo
vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy na
obyvatele, tedy zhruba 40 000 tun. Ve skutečnosti Češi v posledních letech odevzdávají ročně průměrně pět kilo starého elektra, dohromady tedy něco k 50 000 tunám.

Za likvidaci odpadu mají platit jeho původci a nejlepší odpad je ten, který vůbec
nevznikne. To jsou dvě základní poučky,
kterými se dnes řídí odpadové hospodářství v celé Evropě.

SBĚRNÝ DVŮR „Na Špitálku“
VELKÉ PAVLOVICE
Tovární ul. (za správní budovou
Hantály, a.s.), 691 06 Velké Pavlovice

Podle první z pouček se tedy například o recyklaci použitých elektrospotřebičů starají

«

Pohozená pračka moc parády nenadělá.
Rozhodně jí to bude více „slušet“ uložené na
sběrném dvoře.
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Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena takto pevně, naším společným úkolem
bude sebrat 40 procent množství nově
prodaných spotřebičů - počítáno průměrem za tři roky nazpět. Podle současných
prodejů, které se za dva roky nejspíš nijak
dramaticky nezmění, to tedy bude ročně
něco přes 70 000 tun čili o něco víc než
sedm kilo na obyvatele.
Zdroj informací: www.elektrowin.cz

Provozní doba:
Pondělí a středa - 12.00 až 18.00 hod.
Sobota - 8.00 až 12.00 hod.
Obsluha:
Pavel JAKUB * tel.: 777 736 425
Oldřich TOMEŠEK * tel.: 777 736 426
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ADHD KAM SE PODÍVÁŠ
Když se řekne ADHD, většina rodičů
současných dětí již zhruba ví, o co se jedná. Jsou to děti s poruchou pozornosti
a hyperaktivitou (ale i impulzivitou,
na kterou se často zapomíná). Nedávno
jsem byla na jedné konferenci o těchto
dětech a dovolím si napsat zajímavé informace, které na ní byly zmiňovány.
Z neurologického hlediska není jednoznačná odpověď, proč tato porucha vzniká, jednak se jedná o genetickou zátěž,
ale také může vznikat rizikovými faktory
v těhotenství, při porodu a v poporodním
období.
K ADHD se váží často poruchy učení,
řeči apod., tato porucha je jen výsečí mozkových dysfunkcí. U chlapců je výskyt této
poruchy častější.
A jak se tedy projevuje tato porucha?
Moc se mi líbilo, jak pak neurolog popisoval tyto děti napříč věkem. Dovolím si
jeho prezentaci přepsat, zároveň však chci
podotknout, že pokud někdo najde shody
s projevy u vlastního dítěte, ještě to nutně
neznamená, že touto poruchou trpí. Vždy
je potřeba odborných vyšetření, aby se
potvrdilo, nebo vyvrátilo, o co se u dítěte
jedná.
Tak tedy: Do 1 roku jsou to tzv. ,,trapiči“
- uplakaní, s malou potřebou spánku, často s rychlým psychomotorickým vývojem
(disharmonickým a v předstihu - př. dítě
brzy chodí, ale vůbec neleze apod.). Od
1 do 3 let tzv. ,,vzteklouni“ - rychlý, často špatně mluvící s potřebou neustálého
dohledu a u málo čeho vydrží. Od 3 do 6
let - tzv. „nevychovanci“ - hůře se přizpůsobují novému prostředí, jsou méně spolupracující, obtížně zvladatelní, většinou
vždy poslední, často konfliktní, hluční, obtížně zvladatelní, někdy vulgárnější než jejich vrstevníci. Od 6 do 11 let – tzv. ,,třídní
šašci“ - ,,poznámkáři“ - nepozorní s poruchami učení, jejich výkon je nestabilní,
často mají horší prospěch, bývají osamocení, kolektivem méně přijímaní. Od 11 do
15 let - tzv. ,,superpuberťáci“ - projevuje
se narůstající impulzivita, sklon k zakázanému a rodiče vnímají potřebu neustálého
usměrňování.
Problémy z nižších vývojových stádií přetrvávají i ve vyšších, u mladších dětí se
objevují časté spánkové obtíže, problémy

s usínáním, pomočování, apod. Výrazná
je u těchto dětí také emoční labilita, mívají
dobré a špatné dny / týdny a výrazné výkyvy emocí. Ideální jsou pro tyto děti vychovatelé, kteří jsou tzv. ,,splachovací“.

mýšlím důsledky (př. spolužák se mi posmívá, nějak reaguji), oproti tomu agresivní reakce je (pokud jdu za spolužákem
s tím, že mu chci dát ránu, že se mi nelíbí on,
aniž by mi něco udělal - tady jde o záměr).

Jak jsem již výše podotkla, shody nemusí
nutně znamenat, že se jedná o děti s touto
poruchou, někdy se jedná jen o nezralost
nervového systému nebo úplně jiné obtíže, které se podobně projevují. Příkladně
– hodně rodičů mluví o svém dítěti, jako
o dítěti ,,hyperaktivním“, přitom takové
samo o sobě není - je aktivní a tato aktivita
odpovídá většinou dětskému věku. Pokud
ještě vezmeme v úvahu, že dítě vyrůstá spíše ,,na cukru“, není se již ani čemu divit,
že má hodně energie. Pokud má v pokojíčku hraček jako v hračkářství, pak taky
není divu, že těká z podnětu na podnět
a ani neví, co dřív, nemluvě o uběhaném
a neklidném životním stylu rodiny. Dítě
bez pevných hranic a mantinelů také může
působit neklidně.

Výchova těchto dětí je náročná, avšak je
třeba říci, že pokud je dobře voleno výchovné působení, porucha může být významně kompenzována, naopak nevhodným
výchovným působením se obtíže u dítěte
prohlubují, ve věku 11-12 let se pak na
(myslím, že to už platí na všechny) děti už
velmi špatně výchovně působí, neboť jsou
pod vlivem vrstevníků.

Zajímavostí je, že dle určitého výzkumu
batolat bylo zjištěno, že každá hodina,
kterou batole stráví před televizí, zvyšuje možnost rozvoje poruch pozornosti ve
věku 7 let o 10%. Ve školním věku bývají
neklidné ty děti, které jsou pod výkonnostním tlakem (rodiče mají vyšší požadavky,
než mohou děti splnit), neklidem se projevují i děti z výrazně konfliktních rodinných
prostředí, děti jejichž rodiče se rozvádějí
apod. Samozřejmě někdy se tyto faktory
kombinují a spíše ještě nepříznivě ovlivňují dítě s již danou zátěží.
Kdy se děti s ADHD nejčastěji dostanou do
ordinace dětského neurologa? Nejčastěji
mezi 4-8 rokem věku, v této době se projevuje většinou již tlak školky nebo školy,
popřípadě rodiče mohou již pociťovat vyčerpání a únavu, někdy nejistotu, pocity,
že dítě není ,,úplně běžné “.
Většina dětí s ADHD je v péči neurologa,
psychologa, foniatra, ORL a logopeda,
tato péče se také jeví být komplexní a vhodnou. Někdy se přidává i dětský psychiatr,
ale to až ve chvíli, kdy je porucha kombinována ještě s výrazně problematickým chováním a je potřeba jiného, než pouze neurologického vedení a případné medikace.
Často o těchto dětem slyšíme ve spojení
s agresivitou, někdy však to není agresivita
jako taková, ale spíše již výše zmiňovaná impulzivita. Impulsivní je reakce, kdy
akutně reaguji na nějaký podnět a nedo-
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Obecné tipy (nejen pro) děti
s ADHD ve výchově jsou:
- vhodná forma komunikace - vadí mi, že
jsi neudělal, na čem jsme se dohodli (na
místo: Ty jsi lenoch apod.), stejně tak
když se dítě chová nevhodně je dobré mu
jasně říci, co dělá ,,špatně“ (není správné, když do někoho boucháš, kopeš, neuklízíš si hračky apod. x zlobíš, jsi zlobivý)
- na impulzivní reakci dítěte by neměla přijít impulzivní odpověď dospělého (př. dítě
křičí, vzteká se - reakce dospělého má být
klidná, jasná a s návodem, jak vztek řešit
do budoucna - vést ho k tomu, aby sdělilo důvod, proč se zlobí a ne hned někoho
bouchlo, házelo věcmi apod. )- nevhodné
jsou reakce tipu ,,jak se do lesa volá, tak
se z lesa ozývá“ (pak dítě toto chování dospělého bere jako normu a samo ji aplikuje na další - většinou děti)
- při negativismu dětí - co říkají na vše
hned NE - by měla být odpověď dospělého: ,,Nechám ti chvíli čas, abys o tom popřemýšlel…“
- vést dítě spíše metodami motivace a pozitivní pochvaly (když se chová jak má chválit, chválit a chválit a místo zákazů
využívat spíše odměn za zásluhy - dnes
vše proběhlo bez obtíží - proto můžeš být
o 30 minut déle na PC)
- ideálně jednotná a přiměřeně důsledná
výchova i s dostatkem času a pozornosti
věnované dítěti
- stanovovat hranice vhodného a nevhodného chování, dopředu známá a jasná
pravidla, důsledky pro dítě a nejlépe přehledný program dne atd.
- dítě by mělo mít dostatek pohybu a to rozličného (válet sudy, běhat, skákat, točit se
apod.)
Postupů, jak výchovně působit je samozřejmě víc, toto je jen inspirace. A co mne
ještě napadá? Snad jen, že dítě se učí i tím
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co vidí, takže, jak již bylo výše zmíněno,
pokud mi sami jsme neklidní, impulzivní,
vulgární a třeba i agresivní, nemůžeme se
divit, pokud je dítě pak taky takové.
Výchova dětí sama o sobě je náročná, dětí
náročných pak ještě náročnější. Rodiče
jsou často psychicky unaveni a hlavně je na
výchovu takového dítěte nikdo nepřipravil.
Ten kdo má tzv. lehce vychovatelné dítě, si
to nedokáže často představit. Rodiče tzv.
těžko vychovatelných dětí pak bojují s odsudkem okolí a nepochopením, poslouchají mnoho rad, jak by vychovávat měli,
a někdy mohou tyto rady být i nevhodnými.
Dítě je na první pohled stejné, nevykazuje
vzhledovou odlišnost, ale přitom uvnitř
trochu jiné je, ne výrazně, ale přece jen….
Ten kdo má víc dětí si toho většinou všimne. Když je takové dítě jedináček, rodiče to
poznávají až při styku s dětmi jinými.
Tímto chci vlastně rodiče dětí s nějakými
obtížemi, ale i bez obtíží podpořit. Všichni rodiče mají za úkol provázet své dítě
na jeho cestě životem (alespoň na jejím
začátku, který je důležitý), snažme se tedy
hledat vhodné cesty a především je dětem
ukazovat (cesty, jak řešit obtíže, jak zvládat různé situace aj.).

Chybovat je lidské, nikdo nejsme bez chyby, ale nestačí spoléhat na to, že ,,léky“ vše
vyřeší, často je to o nás, našem přístupu
a práci s projevy dítěte. Rodičem se člověk
stává, a bohužel, často je vhozen do vody,
ve které se musí naučit nějak plavat, s přesvědčeními a výchovnými postupy, které
většinou odkoukal ve své původní rodině
nebo těmi, které se naopak oproti výchově
jeho samotného velmi a záměrně liší.

Dodatek:
- vhodné preparáty pro děti s ADHD?
(Esprico, Eye Q, hořčík a B6) - bez lékařského předpisu, u 1/5 dětí však mohou být bez efektu nebo být efekt zcela
opačný
- jakou pomoc vyhledat? – většinou v pořadí - psychologickou, neurologickou,
dále logopedickou, popř. foniatrickou
- kdy je vhodné zajít k odborníkovi? – pokud cítíte, že potřebujete s dítětem
pomoci, nebo vám to doporučuje okolí
(i školy, školky), při nejlepším se dozvíte, že dítěti nic není…
- dříve než vyhledáte odborníka? - zkuste
si odpovědět na tyto otázky:

- může dítě dané chování získávat ode
mne? (jsem sám neklidný, rozběhaný
z místa na místo, nemám stání - i dítě se
učí pozorováním dospělého odpočívat když vidí, jak to umí rodiče)
- má dítě přiměřený přísun stimulace?
(hodně je špatně, málo také) - zkuste
redukovat množství hraček v pokoji,
množství aktivit atd.
- má dítě dostatek pohybu? - chápe co
znamená odpočívat?
- jak jsem na tom v komunikaci s dítětem?
(chápe jasně, co po něm chci, chápe,
co bude následovat, když to neudělá,
dávám mu dobrou zpětnou vazbu – př.
dusím v sobě vztek, že dítě neustále kope
nohou do stolu, a až to udělá po 50té zařvu, ať to nedělá – není lepší dítě upozornit hned na začátku? - dítě nechápe,
proč na něj křičíme, až když to udělá po
padesáté, 50x nám to přece nevadilo…)
A hlavně, nečekejme, že sotva něco změníme, hned se dostaví efekt. Vždycky a ve
všem, to nějakou dobu trvá (př. půl roku),
i při hubnutí:-).
Mgr. Et Bc. Jana Pláteníková

SPOLKY A KONÍČKY
Z ČINNOSTI DÁMSKÉHO KLUBU V ROCE 2014
Rok 2014 zahájily členky klubu Setkáním s písničkou a kytičkou při oslavě
MDŽ v březnu. Osvobození našeho
města si připomínáme již tradičně položením kytice k pomníku padlých ve
světových válkách.
Při jarním úklidu, který proběhl 22. dubna, jsme provedly úklid dětského hřiště za
kostelem a parčíku před Městským úřadem.
Se svými osobními auty jezdíme poznávat
zajímavá místa i kulturní památky našeho
okolí. Letos to bylo Mikulovsko. Zúčastňujeme se zájezdů pořádaných SVČ při
ZŠ pod vedením Ing. Lenky Bukovské.
Navštěvujeme divadelní představení v Boleradicích i v Brně.
Zajímají nás besedy, výstavy, přednášky, které pořádá Městská knihovna nebo
Ekocentrum Trkmanka. Během celého
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roku se zapojujeme do různých akcí pořádaných Městem nebo jinou organizací.
Např. při výstavě „Retro kočárků“ jsme
držely hlídky od 1. května do 15. června,
od středy do neděle, vždy od tří do šesti
hodin odpoledne.
Pod vedením Ing. Marie Šmídové jsme
opět instalovaly výstavu „Dary jižní Moravy“, která probíhala při „Velkopavlovickém vinobraní“ 12. a 13. září.
Velmi dobrá je spolupráce s Ekocentrem
Trkmanka. Na Mikuláše, dne 6. prosince
2014, se v sokolovně uskutečnil „Bene-

fiční koncert Viléma Veverky a českých
komorních sólistů“. Výtěžek z koncertu
a z příspěvků sponzorů činil 8 330,- Kč.
Bude použit pro děti z Dětského domova
ve Štítech na přírodovědný pobyt. Věcné
dary, které jsme obdržely, byly předány
dětem.

která byla spojena s kulturním programem a tombolou. Za členky Dámského
klubu chci poděkovat paní ředitelce Mileně Karberové, učitelům i žákům Základní
umělecké školy Velké Pavlovice, kteří pro
naše společná setkání vždy připraví velmi
pěkný kulturní program.

Děkujeme všem, kteří si uvědomili význam této akce a přispěli penězi nebo věcnými dary. V měsíci květnu nebo červnu
přivítáme děti v našem městě.

I v letošním roce plánujeme různé výlety,
návštěvy divadel… A nadále budeme rozvíjet spolupráci s organizacemi v našem
městě.

Činnost klubu jsme v roce 2014 zakončily společným setkáním na „Mikulášské“,

Mgr. Alena Kocmánková, předsedkyně
Dámského klubu

2015

PŘÁTELÉ COUNTRY A ROK 2014
Jaký byl? Veselý, smutný, přátelský, plný
setkání s country kamarády z vesnic
a měst, z dalekého i blízkého okolí. Tak
jsme to zhodnotili na vánočně-silvestrovském večírku.

Příjemná březnová procházka se sbíráním odpadků – to byl úklid města
po lidech, kteří si neváží
naší přírody.

Tančíme pro radost z pohybu, hudby a přátelského setkávání. Tak to běží každý týden od ledna až do prosince.

V červnu jsme díky podpoře města mohli příjemně oslavit 5 let trvání
naší skupiny v zámeckém
sklepě se skupinou Bíbři.

Tančíme párové a řadové tance (těch
umíme 24), kruhové a čtverylky (18),
line tance (21), waltzy a valčíky (8). Celkem umíme 71 country tanců. Je to málo
nebo moc? Pravdou je, že na country
bálech pak usilovně pátráme v paměti
a zažíváme legraci, než si vzpomeneme,
jakže ten tanec začíná a jak se jmenuje?!
Tak potom na zkouškách opakujeme a opakujeme, půl zkoušky „prokecáme“ a o tom
to je – o setkání.

Už je nás o něco méně, ale pořád se nás
schází kolem dvaceti. Naše taneční „plesová sezóna“ trvá celý rok. Každý měsíc
navštívíme jeden či dva bály. Co víc si
přát? Ať nám to dál „dupe“! Dokážeme si

zajít na pivo, na vycházku, vyjet na kole,
navštívit společenské
akce města, fandíme
našim umělcům a fotografům… nebo si jen
tak sedneme u ohýnku a opečeme klobásek… prostě si užíváme života!
A to také upřímně přejeme všem lidičkám, přátelům, skupinám
i spolkům.
Za Přátele country
Věra Chiabodová

Nechyběli jsme na jarním i podzimním
semináři country tanců v Bludově u Šumperka. Skvěle jsme se bavili a něco nového naučili.
To, co umíme, jsme předvedli na vystoupeních a přehlídce country tanců. Kde?
Třeba v Ratíškovicích, Bílovicích nad
Svitavou, ve Veselí nad Moravou, navštívili bály v Hustopečích, Moravském
Žižkově, Prušánkách, Opatovicích u Rajhradu, Velkých Bílovicích, Břeclavi, Mikulčicích, Bošovicích, Dolních Kounicích, Nížkovicích, Moravském Písku,
Vlčnově, Němčičkách,… Aktivit máme
hodně, nelze o všech psát. O tom se
můžete přesvědčit na našich stránkách:
http://pratelecountry.blogspot.cz/.

Přátelé country v roce 2014.
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HASIČI REKAPITULOVALI ROK 2014 A VOLILI NOVÉ VEDENÍ
Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů sed konala v sobotu 31.
ledna v Ekocentru Trkmanka. Hlavním
bodem programu byla rekapitulace roku 2014 včetně hospodaření, plán práce
na rok 2015, schválení nákupu sportovního čerpadla pro mládež a volba funkcionářů sboru na období 2015-2020.
Starostou sboru byl zvolen František Procinger, jeho zástupcem Petr Adámek,velitelem sboru Petr Hasil, jeho zástupcem
Jiří Schäfer.Ve výboru bude pracovat Michal Procinger, který má na starost mládež a Jan Schäfer, který bude hájit zájmy
soutěžního družstva dospělých. Pokladní
a hospodářkou se stala Ilona Procingerová.

•

•

Výpis ze zprávy o činnosti sboru
v roce 2014:
• Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých
Pavlovicích měl ke dni 31. 12. 2014
50 členů, z toho bylo 14 dětí.
• Začátek roku 2014 jsme zahájili odpálením ohňostroje na náměstí u radnice.
Se samotným odpálením souvisí především dohled nad dodržováním bezpečnosti v okolí odpaliště.
• V lednu byla dokončena instalace alarmu v hasičské zbrojnici, která byla hrazena převážně z finanční výhry v soutěži
RWE „Jednotka roku 2013 – zásah
u Kosíků“.
• 16. března jsme uspořádali dětskou
maškarní diskotéku. Tato akce byla rovněž přihlášena do soutěže RWE. Bohužel se sboru nepodařilo postoupit do
dalšího kola. Výtěžek byl použit pro potřeby našich mladých hasičů.
• 16. března měla naše jednotka od začátku roku 8 „zářezů, tedy výjezdů.
7 požárů a vyproštění srny ze studny.
• 24. dubna byli naši hasiči opět povoláni
k vytažení zvířete ze studny v Němčičkách, tentokráte šlo o psa. Úkolu se naštěstí ujal sám pan velitel stanice HZS
Hustopeče a rotwailera o hmotnosti cca
40 kg vytáhl za pomoci lezecké výstroje
z několikametrové hloubky téměř sám.
Jednalo se o 15. zásah jednotky.
• Na začátku května pořádal sbor dětskou
soutěž v požárním útoku. Z důvodu
špatného počasí byla zkrácena na jedno
kolo, což bylo určitě dobré rozhodnutí.
Se zdravím dětí jsme nechtěli hazardovat.
• Soutěž v požárním útoku byla zorganizována i o dva měsíce později. 12. čer-
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vence se sjelo 19 družstev na tréninkové
hřiště TJ Slavoj, aby bojovala o pohár
starosty města. V mužské kategorii vyhráli kluci z Pasohlávek, druzí byli pánové z Jezeřan-Maršovic a tradičně třetí
kluci z Milovic. U děvčat si nejlépe se
třemi „B“ poradila děvčata z Kobylí.
Naše družstvo dosáhlo na 8. místo s časem 21.05s. Hasiči z družebních Voderad skončili šestí.
V polovině roku 2014 naše jednotka
úspěšně zasahovala u 25 zásahů. Pouze
3 zásahy byly v katastru města a to vždy
hořelo - auto v areálu ZD, škarpa a kůlna.
Během roku jsme pořádali nebo spolupořádali několik dalších akcí. Svou
práci jsme odvedli i na Velkopavlovickém vinobraní, které přešlo plynule do
nejobtížnějšího a nejdelšího zásahu
naší jednotky. Čerpání vody po deštích
v Rakvicích, Velkých Bílovicích a Strachotíně. Přímo z areálu slavnosti jsme
odjížděli do Rakvic a s drobnou přestávkou se dá říci, že jsme se vrátili druhý den odpoledne – ze Strachotína. Tam
jsme se ještě jednou vrátili. Dva dny po
čerpání vody jsme zajišťovali svah, který hrozil sesunutím. Jenom v září jsme
měli oficiálně 13 zásahů.
Konec roku znamenal pro naši zásahovou jednotku celkem 57 zásahů. Při
posledním zásahu byl hašen sklep s odpadem v Kobylí, to bylo 2. prosince.
Ve Velkých Pavlovicích se jednalo o 8
případů. Z celkového počtu 57 zásahů
šlo ve 35 případech o požár. Největším
z nich vypukl 4. května ve Velkých Bílovicích, kde hořel seník v areálu ZD.
Na místo naše jednotka přijela ve 21.55
hod. a odjela druhý den před 16.00 hodinou. U zásahu se naši (i ostatní) hasiči střídali.
Zajímavý byl také požár kombajnu 21.
července. Jednalo se o komplikovaný
zásah, náročný na fyzickou kondici.
Aby někteří hasiči přežili, museli pít
přes proudnici i vodu z cisterny.

* výstroj a výzbroj 150 tis. Kč (110 tis.
z dotací JMK)
* el. energie 64 tis. Kč
Město Velké Pavlovice investovalo do
JSDH celkem 858 tis. Kč, z čehož činily
dotace 282 tis. Kč. Bez dotací tedy 576 tis.
Kč. Poskytnutím finančního příspěvku ve
výši 15 tis. Kč určeného na práci mládeží
podpořilo i samotný sbor.
Když město vkládá do požární ochrany
finance, snaží se to hasiči vracet i jiným
způsobem, než který je od nich očekáván.
Splachují cyklostezky, vozí vodu k rozhledně pro sociální zařízení (v době sucha), čistí a proplachují kanalizace nebo
odtokové roury.
Čas hasičů je obětován i v rámci údržby
vozidlům a hasičské zbrojnici. Vloni byl
nainstalován vodoznak do vozidla Tatra
148, na němž bylo provedeno také několik
oprav v motorové části, kdy bylo auto zcela nepojízdné. Drobná oprava na autě byla
provedena i v dílně služeb města, protože
po zásahu ve Velkých Bílovicích zůstala
řidiči v ruce řadící páka. Na vozidle MAN
byla v servise p. Bízy provedena oprava
spojky a synchronu v řadícím systému.
Na hasičské zbrojnici byly provedeny
změny v nástavbě, kdy byly opět částečně
přestavěny úložné prostory. Na domečku,
který hasiči využívají jako klubovnu, byly
pořízeny dva stoly, s přispěním města
jsme nechali nově očalounit židle a křesla. Na sociální zařízení byl zavěšen nový
bojler, protože starý byl v roce 2013 demontován jako nefunkční. Ohřívač vody
byl namontován i pod dřez na domečku
a tak v historii poprvé tekla teplá voda i tam.
Zavěšen byl i el. vrátek do věžičky hasičské zbrojnice, který slouží pro vytahování
hadic na sušení.
Petr Hasil

Jaké byly náklady města
na jednotku SDH:
* mzdy 380 tis. Kč
* PHM pro vozidla a agregáty 62 tis. Kč,
z dotací uhrazeny PHM za 42 tis. Kč
* opravy a údržba 100 tis. Kč (oprava
spojky a synchronu MAN/reinstalace
zadní maják Tatra+ovládání)

Výroční valná hromada
Sboru dobrovolných hasičů.
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NEZASUKOVALI SE, ALE ANI NEVYHRÁLI, MLADÍ HASIČI V PERNÉ
V sobotu 31. ledna 2015 vyrazili mladí hasiči z Velkých Pavlovic uzlovat do
Perné. I když v menším počtu, protože
hodně dětí zůstalo doma kvůli nemoci.
Oproti minulému roku nastala zásadní
změna. Začínalo se soutěží jednotlivců,
kde jsme měli pouze jednoho zástupce.
Stanislav Prát bojoval statečně, dokonce se mu podařilo jeden duel vyhrát, ale
poté prohrál a místo soutěžení mohl fandit svým starším spoluhráčům.

Starší tým ve složení Jan Procinger, Martin Bank, Ondřej Bank a Pavel Šmíd svůj
první duel vyhrál, ale bohužel následující dva těsně o pár setin vteřiny prohrál,
a tak mohli mladí hasiči odjet domů, aby
se připravili na výroční valnou hromadu, která se konala odpoledne v Ekocentru Trkmanka.
Michal Procinger
Standa Prát v akci.
Uzlování zvládá na jedničku!

«

STŘÍPKY Z KLUBU DŮCHODCŮ
Náš klub důchodců přijal pozvání Jednoty důchodců v Senici a zúčastnil se tak
veselého Mikulášského večírku. Příjemný večer u slovenských přátel, spojený
také s taneční zábavou a písničkou při
harmonice, se všem tak líbil, že jsme návrat domů odložili až do pozdních nočních hodin. Jak se lidově říká, trošku
jsme to protáhli :-)!

Senioři bilancují uplynulý rok

se sami divili, co všechno jsme společně
prožili. A tak to má být. Vždyť aktivní můžeme být v každém věku, když zdravíčko
dovolí. Záleží jen na nás samotných.
Senioři na návštěvě v Senici.

Dne 15. ledna jsme se sešli v Ekocentru
Trkmanka, abychom se prostřednictvím
fotografií ohlédli za uplynulým rokem.
Rozmanité snímky, rozmanité akce, až jsme

Využili jsme dlouhého zimního odpoledne a pozvali hosta – Bc. Zuzanu Otáhalovou, která si pro nás připravila přednášku s praktickými ukázkami na téma
„Správná resuscitace - základ záchrany

lidského života, jak rozpoznat příznaky
mozkové mrtvice.“ Nebyla to akce pouze
pasivní, naopak. Aktivně a na vlastní kůži
si zájemci mohli vyzkoušet, kolik energie,
sil a potu stojí samotná resuscitace, i když v
tomto případě naštěstí pouze na modelové
cvičné figuríně. Přednáška natolik zaujala,
že chystáme její pokračování.
Oldřich Otáhal,
Klub důchodců Velké Pavlovice

Téma první pomoci táhne
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PRÁCHEŇSKÝ KÁNÍK BYL TRUMF
Holuby chová už více než padesát let. Antonín Komosný z Velkých Pavlovic se za tu
dobu staral o tisíce opeřenců. V současnosti má sice doma ve voliérách podstatně
méně holubů než kdysi, zato na Břeclavsku jedinečných.
S plemenem prácheňský káník modrý získal na víkendové chovatelské výstavě pohár starosty města Velké Pavlovice. „Mám
deset párů tohoto plemene, není to moc,
jsou ale pěkní. V okrese je nejspíš nikdo
jiný nechová,“ usmívá se pětašedesátiletý
muž.
Ve velkopavlovické chovatelské hale se na
dva dny (24. a 25. ledna 2015) sešli holubáři z Břeclavska a dalších koutů republiky. Nechyběli ani chovatelé z Novosedel,
Mikulova, Hlohovce či Valtic.
„Uspořádali jsme speciální výstavu skřivanů a římanů, kterou doplnila místní výstava dalších plemen,“ říká pan Komosný.
Lidé si mohli prohlédnout téměř třicet
plemen a barevných rázů, celkem přes
čtyři stovky holubů. Nejen koburské skřivany a římany, ale také bubláky, kingy,
české staváky, poštovní holuby nebo prá-

vě prácheňského káníka modrého. „Toto
plemeno vyšlechtili v Klatovech,“ zmiňuje
muž. Titul nejlepší kolekce udělili hodnotitelé Josefu Römerovi z Popic, který přivezl polské rysy.
Velké Pavlovice jsou jedním z mála míst
na Břeclavsku, kde se ještě poměrně často
konají speciální výstavy různých plemen
holubů. „Máme hezkou halu, vystavovatelé se sem rádi vrací,“ povídá Komosný,
který je i jednatelem chovatelů ve Velkých Pavlovicích. Jeho prácheňský káník
modrý s černými pruhy dostal od porotců
sedmadevadesát bodů ze sta. „Holubi se
posuzují evropským způsobem bodování.
Podle vzorníku. Musí mít jisté přednosti,
které se týkají například barvy nebo očí,“
vysvětluje úspěšný vystavovatel.
Pěstovat výstavní holuby není podle Komosného žádná legrace. „Vyžadují kvalitní krmení, nejen ječmen. Chovatele to stojí
peníze. Musí počítat i s výdaji za léčiva, bez
kterých se neobejde,“ tvrdí muž. Podle něj
zůstalo ve městě už jen pět holubářů, kteří se tomuto koníčku věnují s nadšením.
„Když jsem ještě chodil do školy, byli holubi
v každém domě. Teď je to jiné. Mladí nemají
zájem. A to ani o chov jiných zvířat. V naší

Absolutní vítěz výstavy Holub prácheňský
káník chovatele Antonína Komosného

organizaci máme jen jednoho mladého
chovatele,“ běduje Komosný. Přitom v dobách největšího rozpuku měli velkopavlovičtí chovatelé kolem osmdesáti členů.
Přemysl Spěvák,
redaktor Břeclavského deníku

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY ZAHRÁDKÁŘŮ
V rámci osvětové činnosti proběhly na přelomu ledna a února letošního roku v zasedací místnosti Městského úřadu Velké
Pavlovice přednášky z ovocnictví, vinohradnictví a vinařství. Pořadatelem byl
ČZS Velké Pavlovice, který každoročně
pravidelně pořádá zimní přednáškové večery.

ravě, aby nám něco řekl o současných
trendech v pěstování meruněk.
Velmi podrobně hovořil o pěstitelských tvarech, zmínil se o nutnosti průklestu starých stromů a důležitosti letního řezu meruněk. Upozornil na evropskou žloutenku

peckovin, která je nebezpečnější jak nám
známá Šárka. Zároveň se zmínil o likvidaci starých sadů a bezprostřední výsadbě
nových, v návaznosti na jiné použité podnože. Hovořil o nutnosti prevence proti
píďalkám, moniliovému úžehu, gnomonii, strupovitosti a hnilobě.

První přednáška proběhla dne 26. ledna
2015 na téma „Moderní trendy pěstování meruněk“. Záměrně jsme vybrali toto
téma, protože Velké Pavlovice byly v minulosti největším pěstitelem meruněk v České republice. Bohužel po transformaci zemědělství došlo k obrovskému útlumu. Ze
slávy zůstaly pouze torza zdevastovaných,
nemocných sadů a prakticky se s pěstováním sadů přestalo koncepčně pracovat.
Nebyl kdo!
Proto jsme si pozvali k oživení pěstování
meruněk pana profesora Borise Kršku
z Mendelovy univerzity v Lednici na Mo-
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Meruňky stále táhnou, zažívají doslova renesanci.
O jejich popularitě svědčí sál zaplněný k prasknutí.
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Dával rady jak předcházet jarním mrazům
a po mrazech použít výživu. Na závěr proběhla diskuse, kdy pan profesor odpovídal
na dotazy velkého počtu posluchačů nejen
z Velkých Pavlovic, ale i z širokého okolí.

Lubomír Glos, přední český šlechtitel révy
vinné, na besedě s velkopavlovickými vinohradníky.

Druhá přednáška proběhla dne 2. února
2015 a to z vinohradnictví.Přednášel známý pěstitel a šlechtitel pan Lubomír Glos
z Collegium Vinitorium Moravská Nová
Ves. Rovněž tato přednáška proběhla v plně obsazené zasedací místnosti.
Pan Glos všem předal své celoživotní praktické a odborné zkušenosti. Kladl důraz
na přípravu půdy před výsadbou vinic,
provzdušení, hnojení a hlubokou rigolaci.
Mluvil o důležitosti humusu na úrodnost
a zeleném hnojení.Řekl,že nejdůležitější

faktor v našem regionu ve vinohradech je
voda a to důležitější jak hnojení!
Zmínil se o sponech ve výsadbách, výšce
vedení a řezu. Zdůraznil také důležitost
zelené plochy (na 1 hrozen 8 listů), střídavé zatravnění vinic, kultivaci v řadách. Nedoporučoval náletové zatravnění, protože
plevele odčerpávají révě vodu a živiny.
V krátkosti hovořil o podnožích, odrůdách Cabernet Moravia a Fratava (modré
odrůdy), které vyšlechtil. Dále na dotazy
doporučoval odrůdy vhodné do našich
podmínek. Všeobecně to byla přednáška
v duchu besedy. Vždy se besedovalo na
probrané téma. Po dvou a půl hodinách odcházeli všichni zúčastnění spokojeni, plni
dojmů a s dobrými pocity, že se obohatili
o nové praktické a odborné zkušenosti.
Třetí přednáška z vinařské technologie
proběhla dne 10. února 2015. Lektorem
byl Ing. Petr Ptáček ze Zámeckého vinařství Bzenec, který byl v roce 2014 vyhodnocen nejlepším technologem v České republice a jeho vína třikrát po sobě získala
ocenění Champion Salonu vín.
Jako nejdůležitější faktor pro kvalitu vín
v úvodu uvedl perfektní zdravotní stav
hroznů, dále pak sanitace výrobního za-
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řízení a sklepů, tzn.pořádek. Nedoporučoval používání chlornatých sanitačních
přípravků z důvodu nebezpečí nežádoucích pachutí u vína.
Velmi důkladně se věnoval fázi zpracování hroznů, účinnosti oxidu siřičitého
návaznosti na pH, výživě při fermentaci
a důležitosti vitamínu B1-Thiaminu. Kladl důraz na průtokové chladiče rmutu, důležitost odkalování moštů a opatrnost při
zakvášení.
Obšírněji se věnoval čeření mladých vín,
teplotě, batonáži a sedimentaci čířících
látek. Upozorňoval na důležitost chemických pochodů, kdy vína získávají mohutnost těla a odrůdovou typičnost.
Na závěr proběhla věcná diskuse. Ing. Ptáček operativně reagoval na dotazy posluchačů, kteří opětovně potleskem poděkovali za zajímavou přednášku.
Letošní série přednášek bude pokračovat
koncem května, kdy nám prof. Krška prakticky předvede v meruňkovém sadu letní řez meruněk. Termín bude vyhlášen
v městském rozhlase a na webových
stránkách města.
Ing. Pavel Lacina,
předseda ČZS Velké Pavlovice

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY…
Zpíváme a tančíme, na plesy se těšíme.
Nejen velcí, ale i ti nejmenší z naší mateřinky tančili na krojovém plese. Dětský
folklórní soubor Sadováček od září vede

p.uč. Klára Konečná a externě p.uč. Zdeňka Pláteníková. Dvanáct párů dětí zpěvem
doprovodili sourozenci Martincovi, na
harmoniku Jan Melichar a dechová hudba
Bílovčanka.
Děti z taneční skupiny si zatančily i na
Mysliveckém plese a předvedly své vystoupení opravdu netradičně. Když myslivecký bál, pak nesměli chybět myslivci
s loveckými puškami, jejich něžné polovičky s deštníčky a ve stylových sukýnkách. Odměnou jim byla pochvala a taky
něco dobrého na zub. A tak se těšíme zas,
až přijde plesů čas.

Radost z tance!

Těšili jsme se i na první pořádný sníh,
a že jsme museli čekat pěkně dlouho, až
do konce ledna. Co radosti nám však přinesl! Stavěli jsme sněhuláky, otiskovali
stopy, váleli sudy, koulovali se. Kopce na
zahradě školky jsme využili na bobování

Konečně jsme se dočkali, je tu pořádná
a hlavně bílá zima!

a k jízdě na lopatách. A že jsme byli i trochu mokří? Nevadí, vše se usušilo a zahřála nás teplá polévka.
Kolektiv učitelek z MŠ
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CO VŠE SE UDÁLO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE…

5. ÚNORA SE USKUTEČNIL ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ
Zahájení povinné školní docházky je
významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale celé jeho rodiny. Prvním
krokem ke vstupu do školy je zápis dětí
do 1. třídy. My učitelé zase považujeme
tento den za velmi důležitý pro vývoj
naší školy.
Zatímco maminky a tatínkové budoucích
prvňáčků sepisovali všechny potřebné administrativní údaje, děti plnily rozmanité
úkoly: kreslily obrázek, recitovaly básničky, počítaly, třídily obrázky, písmena
a barvy. Tyto aktivity jsou klasickým testem školní zralosti. Na základě výsledků
pak ředitel školy rozhoduje o přijetí žáka
do první třídy nebo může rodičům doporučit odklad školní docházky jejich dítěte.

MATEMATICKÁ
GRAMOTNOST ANEB
ÚLOHY PRO BYSTRÉ
HLAVIČKY
– tak znělo téma matematické soutěže, které se v prosinci zúčastnili žáci
1. stupně ZŠ. Pomocí logiky, matematických znalostí a dovedností řešili
problémové úlohy. Se svými vyučujícími následně konzultovali použité postupy, hledali řešení, tvořili podobné
příklady a rozvíjeli matematické myšlení. Nejlepší matematiky a úspěšné
řešitele ocenil pan ředitel RNDr. Hanák diplomem a věcnými odměnami.
Mgr. Eva Drienková

Každý budoucí školáček dostal malý dáreček, který pro něj vyrobili žáci pátých
ročníků, a pamětní list jako upomínku na
tento významný den. Všechny děti za jejich výkony moc chválíme a těšíme se na
ně v příštím školním roce.
Pro děti, které budou v příštím školním roce
první třídu navštěvovat, organizuje naše
škola přípravný kurz Školička. Zde se budou děti ve čtyřech lekcích hravou formou
připravovat na výuku čtení, psaní a počítání.
Přínosem pro budoucí prvňáčky bude jistě
i seznámení se školním prostředím. S pocitem jistoty a sebedůvěry tak mohou v září
vykročit na dlouhou cestu za poznáním.
Za kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ
PhDr. Jitka Martincová

INTERAKTIVNÍ DIVADLO
V PRVNÍCH A ČTVRTÝCH TŘÍDÁCH
Za dětmi z prvních a čtvrtých tříd přijela
Zuzana Skálová, v současné době vyučující na Konzervatoři Brno obor Dějiny
divadla a teorie dramatu, s interaktivním
programem Pravěký kmen a Život Keltů. Žáci tak dramatickou formou získali
mnoho informací o Keltech, o jejich životě, vynálezech, odívání a tanci. V programu Pravěký kmen se zaměřili na rodinu
a důležitost jednotlivých členů.
Interaktivní divadlo vychází z myšlenek
J. A. Komenského, kdy dítě má uchopit
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výuku a vnímání všemi smysly. Cílem takové dramatické vyučovací hodiny je úcta
k předkům, nový pohled na minulost, prolínání moudrosti z minulých dob a kladení
důrazu na kladné postoje člověka ve společnosti.
Děti byly naprosto ponořené do děje, nadšeně a přirozeně reagovaly a zapojovaly se
do zadaných činností. Divadlo je prostě
bavilo!
Mgr. Lucie Nováková

MLADÍ FOTBALISTÉ ZÁPOLILI
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA
Stalo se už pomalu tradicí, že den pololetního vysvědčení mají žáci 1. stupně zpestřen o zápas v sálové kopané „O pohár starosty města“. Také tentokrát se bojovalo
o vítězství ve dvou kategoriích,
mladší a starší žáci.

Naši nejmladší nadějní matematici.

Poznat tvary, barvy, čísla nebo zavázat
tkaničku. To všechno musím umět, když
chci být prvňáček. Hlavně neztratit dobrou
náladu!

Oproti ostatním ročníkům se v mladší kategorii podařilo sestavit pouze
dvě družstva, za to velmi vyrovnaná.
Nikdo neočekával, že favorizovaná 3.A
bude muset čelit tak silnému tlaku, kdy

zápas skončil remízou 1:1. O vítězi se rozhodovalo až v penaltovém rozstřelu, kde
roli favorita potvrdila 3.A, které se podařilo proměnit všechny penalty a může se tak
těšit z putovního poháru.
Ve starší kategorii dominovala třída
5.B. Její hráči dokázali zvítězit nad
všemi svými protivníky a zaslouženě si odnesli pohár pro vítěze.
Ostatní zápasy byly velmi vyrovnané. Na
druhém místě skončila 4.B a o třetí příč-
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ce se opět rozhodovalo v penaltovém rozstřelu, ze kterého úspěšněji vyšla 5.A.
Samostatné ocenění pro nejlepší hráče
získali Václav Kadlec (2.B), Markéta Nováková (4.A) a Tomáš Krejčí (5.B). Vítězům gratulujeme!
Mgr. Miroslava Kosíková

Jak vidno z fotografie, fotbal už není
doménou pouze mužů.

«

Z GYMNÁZIA

STUŽKOVÁNÍ
MATURANTŮ ROKU 2015
Krásné šaty, obleky, slavnostní atmosféra, nostalgie s příměsí slz. Tak by se dalo
popsat stužkování studentů oktávy a 4.A,
které právě tento školní rok čeká zkouška
dospělosti. A první krok k ní byl vykonán
v páteční podvečer 28. listopadu 2014
v aule Gymnázia Velké Pavlovice.
Shromáždili se zde rodiče stužkovaných,
učitelé i přátelé. Poněkud nejistým krokem započal slavnostní nástup studentů
za hudebního doprovodu Mgr. Jana Míchala a jeho žáků. A pokud se říká, že čas
utíká jako voda, pak se o tom přítomní
mohli přesvědčit ve dvou prezentacích,
připravených Ing. Holáskovou. Poskládané z fotek budoucích maturantů pobavily
spolu s citáty, které padly nejen z úst studentů, ale i kantorů.
Poté následovalo slavnostní pasování ředitelem školy PaedDr. Vlastimilem Kro-

Ze studentů maturanti. Stužkovací večírek na velkopavlovickém gymnáziu.

páčem do řad maturantů, přijmutí šerpy
a stužky od třídních učitelek Ing. Marie
Holáskové a Mgr. Stanislavy Tomkové
a potřesení si pravicí s panem místostarostou Petrem Hasilem.

ných nervů, nejen pro ně, ale i pro rodinné příslušníky. A po tradiční studentské
hymně Gaudeamus Igitur následovalo focení pro uchování vzpomínek na tento důležitý podvečer.

S pasováním přichází i velká odpovědnost. K té se 4. A i oktaváni zavázali skrze
slib náležité studijní přípravy, za což se
jim dostalo přání štěstí, úspěchů a pev-

Inka Koutná,
maturantka roku 2015
Gymnázia Velké Pavlovice

PETROHRAD OČIMA STUDENTŮ
Podvečer ve středu 10. prosince byl na
velkopavlovickém gymnáziu ve znamení
ruské kultury. Studenti ruského jazyka si
pro návštěvníky příjemné besedy připravili prezentace z postřehů, které nasbírali na
svém studijně poznávacím pobytu v Petrohradu. Kromě odpolední části mohli
dopoledne motivovat také své spolužáky.
Zájezdu, který byl odměnou od ruského
velvyslance, se zúčastnili žáci několika

ročníků naší školy, kteří v uplynulých letech slavili mnoho úspěchů v soutěžích
ruského jazyka, především na recitační
soutěží ARS Poetika, kde jsou již obávanými protivníky. Konkrétně skupina ve
složení Aneta Bajková, Lubomír Krůza,
Veronika Listová, Jana Kršková, Viola
Krausová, Vojtěch Antoš, Martin Svozil,
Lucie Crháková. Všichni postupně odprezentovali své fotografie nebo zarecitovali své
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vítězné texty a to vše v češtině, ale hlavně
v ruštině.
Na závěr studenti poděkovali své profesorce Mgr. Janě Lorenzové, která má na jejich
úspěchu značný podíl. Pak už jen Anne-Marie Lorenzová pozvala všechny ke společnému stolu, kde jsme mohli ochutnat něco
málo z tradiční ruské kuchyně. Podávaly se
bliny neboli palačinky, pirohy a nechyběl
ruský čaj ze samovaru.
Nezbývá než popřát studentům mnoho
dalších úspěchů.
Eliška Mainclová,
Oktáva, Gymnázium Velké Pavlovice

Návštěva Petrohradu inspirovala i pohoštění. Účastníci besedy si pochutnali na typických
ruských laskominách a samozřejmě i na nezbytném ruském černém čaji ze samovaru.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU, UŽ DRUHÝ
Ve středu 14. ledna 2015 se na našem
gymnáziu uskutečnil v tomto školním roce
už druhý Den otevřených dveří, který byl
určen především budoucím uchazečům
o studium a jejich rodičům. Po celý den se
střídaly návštěvy dětí, které přicházely většinou v doprovodu rodičů.
Po celou dobu pobytu se návštěvám věnovali učitelé a zejména studenti školy. Poskytovali informace o studiu, o možnostech
výuky cizích jazyků, o sportovních a mimoškolních aktivitách. Zodpovídali otázky na
dojíždění, přijímací zkoušky, na zapojení
školy do projektů, zahraniční jazykové
pobyty, úspěšnost studentů v maturitních
zkouškách a na výsledky absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy.
Poznávací soutěž byla pro návštěvníky připravena v rámci celodenního programu.
Soutěžící měli za úkol navštívit deset míst

v areálu školy a zde hledat slova do tajenky
připravené křížovky.
Praktické ukázky práce zájmových kroužků, prezentace fyzikálních, chemických,
biologických a ekologických pokusů a možnost si některé ihned vyzkoušet, se setkaly
s příznivou odezvou mnoha dětí.
Uchazeči měli možnost vyzkoušet si testy
nanečisto z matematiky a českého jazyka.
Každý návštěvník si vedle užitečných informací a spousty dojmů odnesl ročenku školy a pozvánku na přípravné kurzy.
Všem děkujeme za hojnou účast a těšíme se
na setkání 1. září 2015, kdy se z mnohých
návštěvníků stanou naši noví studenti.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

WOLKERŮV
PROSTĚJOV 2015
„Na básnících je, aby našli velikost
doby.“ Tato slova sice vyslovil Jiří Wolker na počátku dvacátého století, nic to
však nemění na tom, že básníci vystihují atmosféru doby trochu jinak, metaforami vpletenými do proudu slov.
O tom jsme se mohli přesvědčit ve středu 4. února 2015 se na Městském úřadě
ve Velkých Pavlovicích, kde se konalo
tradiční setkání recitátorů středních
škol. Organizace se ujalo, podobně jako
v minulých letech, Gymnázium Velké
Pavlovice. Pro vítěze byly připraveny
krásné knižní tituly.
Studenti si vybírali jak texty poetické, tak i prozaické. To je docela zajímavé – byly roky, kdy převažovaly
texty epické. Toto oblastní kolo se
konalo dříve, než je obvyklé – stalo
se tak kvůli dřívějšímu termínu konání kola krajského v Brně.
Studentky našeho gymnázia Valerie Veselá a Tereza Slámová se umístily v I. kategorii na 2. a 3. místě.
Přestože nemohou zvítězit všichni soutěžící, přála bych vítězství všem - vážím
si jejich síly, chuti i radosti z veřejného
působení slova.

Na Den otevřených dveří na gymnázium nepřišli jen samotní zájemci o studium, ale celé
jejich rodiny, rodiče i sourozenci.
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Mgr. Renata Bláhová,
Gymnázium Velké Pavlovice
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S HORSKÝM VŮDCEM KE ŠŤASTNÉMU KONCI
Horské putování začalo v pátek 23. ledna
2015 před Gymnáziem Velké Pavlovice.
Nastala jen jediná komplikace, a to při
nakládání zavazadel do autobusu. Společnými silami se nám podařilo vše naložit,
a tak jsme se mohli směle vydat na cestu.

Byli jsme rozřazeni do čtyř družstev dle
našich lyžařských schopností. Po návratu
na chatu nastal čas obědu a také zaslouženého odpočinku, který probíhal vždy v horizontální poloze, abychom nabrali nové
síly na odpolední výcvik.

V 11.00 hodin se konala „čurpauza“ v motorestu poblíž Olomouce. Velitelský čas
ukazoval 12.20 a my se ocitli v málo zasněžené vesnici Karlov pod Pradědem.
Ubytování splnilo naše očekávání, pouze
chlapci měli trochu stísněné podmínky,
a proto svůj pokoj pojmenovali „Hobití
nora“.

O půl sedmé velitelského času zavelel horský vůdce denní rozkaz, na kterém jsme se
dozvěděli informace na následující den.
V půlce týdne jsme měli nařízený klidový den, který jsme strávili vycházkou do
obchodu v sousední vesnici a zakončili jej
sladkou tečkou v podobě palačinek a jiných dobrot.

Následující den v 8.55 jsme všichni nastoupili v plné zbroji vstříc sjezdovkám.

Každý večer probíhal formou zábavných
her, které si připravila jednotlivá druž-

LYŽAŘSKÝ KURZ U SOVY V JESENÍKÁCH
V sobotu 10. ledna 2015 ráno jsme všichni
nastoupili do autobusu, který nás odvezl do
malé vesničky jménem Ludvíkov. Byli jsme
ubytovaní v chatě „U Sovy“, která měla svoji
vlastní sjezdovku s vlekem.
První den jsme strávili vybalováním lyžařského oblečení a likvidováním bohatých zásob jídla z domova. Protože jsme po zbytek
dne měli volno, prozkoumali jsme celou chatu a její nejbližší okolí.

Dalších šest dnů jsme lyžovali, dvě a půl hodiny ráno a totéž odpoledne. Výcvik jsme absolvovali rozděleni do družstev podle lyžařských schopností. Každý večer jsme se bavili
při programu, který si pro ostatní připravila
skupinka spolužáků.
Abychom předešli únavě a možný úrazům,
pátý den byl oddechový. Udělali jsme si výlet
po nejbližším okolí, navštívili místní radnici
a večer poseděli v pizzerii.
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stva. Závěrečným večerem nás provedli
samotní učitelé, kde zhodnotili „celohorové soutěže“ a soutěž o nejlépe uklizený
pokoj.
Celý týden jsme vylepšovali své dovednosti a ti, kteří na lyžích stáli poprvé nebo
po dlouhé době, se naučili krásně lyžovat.
Uprostřed týdne se z nebe na zem snesla
sněhová peřina a Karlov pod Pradědem
jsme opouštěli celý bílý.
Děkujeme horskému vůdci panu Zbyňku
Hradilovi a zbytku horské posádky, panu
Horáčkovi, paní Michnové, panu Jilkovi,
paní Píštěkové, panu Procházkovi a paní
Pohárové za bezpečné provedení celým
kurzem a krásné zážitky.
Za celý kurz Renáta Pleskačová,
Iva Jilková, sexta Gymnázia Velké Pavlovice

Poslední den před odjezdem jsme prověřili
naše lyžařské umění v super náročném slalomu a večer jsme se skvěle pobavili programem, který pro nás tentokrát přichystali naši
učitelé, jeho vyvrcholením byla diskotéka.
Další den už nám nezbývalo nic jiného, než
si sbalit pokud možno všechny své věci, nastoupit do autobusu a vydat se domů. Nikomu se nechtělo. Za necelé dvě hodiny jsme
už vystupovaly před gymnáziem, kde na nás
už netrpělivě čekali naši rodiče.
Šárka Macánová, sekunda,
Gymnázium Velké Pavlovice

Studenti třídy sekunda na lyžařském kurzu.
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V sobotu 17. ledna 2015 se ve Velkých Pavlovicích pod taktovkou Velkopavlovického badmintonového kroužku a Městského badmintovového svazu Brno konal
otevřený turnaj dětí do 13 let. Naše město
se opět ukázalo jako vynikající organizátor a přilákalo na turnaj obrovskou konkurenci dětí v této kategorii. Na turnaj
dorazila nebývalá konkurence v podobě
toho nejlepšího, co dnes Morava může
nabídnout.
Přijelo deset dětí z první dvacítky celostátního žebříčku a to už je bezesporu pořád-

BADMINTONOVÉHO TURNAJE
SE ZÚČASTNILO REKORDNÍCH 60 DĚTÍ
ná porce konkurence. Turnaj byl zahájen
úderem osmé hodiny ranní prezentací,
samotná soutěž začala o hodinu později.
Protože se turnaje zúčastnilo rekordních
šedesát badmintonistů, hrálo se až do
pozdní sedmé hodiny večerní.

Z našeho badmintonového kroužku aktivně zasáhli do bojů - Martin Huslík, Anička
Drápalová a Eliška Konečná, i když ani
jeden nepostoupili do druhého kola, dokázali sehrát utkání na maximum svých
možností.

Na celý průběh dohlížel jako vrchní rozhodčí Karel Reichman a pan Huslík, který
turnaj vlastně řídil. Sehrány byly všechny možné disciplíny - dvouhra chlapců,
dvouhra dívek, čtyřhra chlapců, čtyřhra
dívek a také smíšená čtyřhra.

Podrobné výsledky Badmintonového turnaje kategorie U13 najdete na www.jmbadminton.cz v aktualitě ze dne 19. ledna
2015.
Karel Reichman

KOLBIŠTĚ NA ČTYŘIAŠEDESÁTI ČERNÝCH
A BÍLÝCH POLÍCH
Dne 26. prosince 2014 byl uspořádán ve
Velkých Pavlovicích již tradiční Štěpánský
šachový turnaj. V kategorii dospělých suverénně zvítězil Pavel Šišma, druhé místo
obsadil Ing. Hicl a třetí skončil Ing. Hlávka.
Jako obvykle panovala v průběhu celého
vánočního turnaje uvolněná přátelská atmosféra, kdy bylo jasné, že nejde ani tak
o výsledek, jako o pohodu a klidné užití
svátečního dne.
Velmi příjemným překvapením byl velký
počet účastníků a to především v kategorii
žáků. Doufáme, že jde o počátek nového
trendu, kdy jsme vsadili na rozvoj mládeže a dorostu. Někdy je nutno udělat jeden
krok vzad, aby se mohly udělat dva kroky
vpřed.

Na turnaj zavítalo 20 hráčů do 15 let, což
je v tomto ohledu rekord. Není proto překvapení, že se soutěžilo ve dvou kategoriích. Starší kategorii ovládl Vítek Hoch,
druhý skončil Ondřej Sláma a třetí místo
si nakonec zasloužil Jan Maincl. V Mladší
kategorii dominovali sourozenci Šišmovi. Šťastnější byl tentokrát Marek Šišma,
který svou kategorii vyhrál. Druhým se
stal Matyáš Poulík a třetím místo obsadil
Ondřej Šišma.

Šachy jsou velmi náročná hra, jak vidno,
nejen pro dospělé. Cestu k nim si nachází čím dál větší počet dětí, což je velmi
potěšující.

le radosti občas zaclonily slzičky z prohrané partie, ale i tak se nakonec končilo s úsměvem na rtu.
Velké poděkování patří Městu Velké Pavlovice, které tuto akci podpořilo.
Za Šachový oddíl Velké Pavlovice
Ing. Zdeněk Hicl, Ph.D.
& František Kynický

Na všechny účastníky čekaly věcné ceny,
ale zážitky jistě předčily vše ostatní. Chví-

O POHÁR MODRÝCH HOR ZÁPASILO SEDM TÝMŮ
Dramatické zápasy a boj o každý míč přinesl další ročník mezinárodně obsazeného turnaje konajícího se 31. ledna
2015, kterým si bývalí hráči připomínají své spoluhráče, kteří
odešli z tohoto světa předčasně. Původně „Memoriál Klementa Minaříka“ byl později
přejmenován na „Turnaj O pohár Modrých Hor“.
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Zlatý pohár v turnaji si zaslouženě odvezlo
kvalitní mužstvo z nedalekých Hovoran.
Na druhém místě skončil houževnatý tým z modrohorských Němčiček a na třetím partnerské město Senica. Zápasy byly velmi vyrovnané a do posledního hvizdu napínavé.
Na čtvrtém nepopulárním bramborovém místě skončil tým Mod-

rých Hor, na pátém pak tým z krásného městečka na Vysočině ze Ždírce nad
Doubravou, na šestém domácí Velké Pavlovice a na posledním, tedy sedmém, Brumovice.
Cena fair play – dvojice Švanda Miroslav
– Ždírec n. Doubravou a Ivo Kucín - Hovoravy
Nejlepší brankář turnaje – Ladislav Nezval - Hovorany

1
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Nejlepší hráč turnaje – Josef Miklík Brumovice
Nejlepší střelec turnaje – Tomáš Pálka tým Modrých Hor
Hlavní rozhodčí turnaje O pohár Modrých Hor – Josef Hrubý & Vít Pláteník
Porota - zápis, statistiky, časomíra apod.
– Ladislav Trsťan & Jan Forman

Dokonalá synchronizace!

2015

vítězným družstvům slavnostně předali
Přemysl Pálka a Jan Forman.
Večer se sešli všichni účastníci přátelského turnaje O pohár Modrých Hor ve
Vinných sklepech Františka Lotrinského
na gulášku od pana Koubka, a také mohli
ochutnat vynikající vína z produkce místních vinařů.

Hlavními pořadateli turnaje bylo Město
Velké Pavlovice zastoupené starostou Ing.
Pavlem Procházkou & DSO Modré Hory
zastoupený Ing. Přemyslem Pálkou. Ceny

Ing. Přemysl Pálka

INZERCE

AUTOOPRAVNA

BARVÍK

• nabízí mechanické,
karosářské
a lakýrnické práce
• vyřízení pojistných
událostí

Koupím

U Zastávky 98/4, 691 06 Velké Pavlovice
autoopravna-Barvik@email.cz

rodinný dům ve Velkých
Pavlovicích se zahrádkou
i k možné rekonstrukci

Pracovní doba:
PO - PÁ 8.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 hod.
SO - Mob.: 736 105 008

tel.: 604 126 290

PRODEJ – SERVIS - OPRAVY

v nabídce 100 kusů 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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www.optika-jako.cz
Brněnská 29, Hustopeče
tel: 519 411 692

DVA PÁRY BRÝLOVÝCH SKEL

VARILUX

ZA CENU JEDNOHO!

1+1
ZNÁTE
Z TV

Jedny brýle na všechny
vzdálenosti.

Akce platí do 30.6.2015
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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 2/2015 – 15. dubna 2015
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 2/2015 – 1. května 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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