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SLOVO MÍSTOSTAROSTY .....................SLOVO MÍSTOSTAROSTY .....................
Letošní zima je po dvou letech opět 

bohatá na sníh a mráz. Hlavním úkolem 
pracovníků Služeb města je zajistit úklid 
sněhu na obecních cestách a chodnících, 
případně posypem ošetřovat zledovatělé 
vozovky. Nezapomíná se ani na asfaltky do 
hlavních viničních tratí, aby se vinohradníci 
bez problémů dostali ke svým pozemkům.

Díky silným mrazům mohla být na hři-
šti u kostela zřízena ledová plocha, která 
s přidaným osvětlením umožnila mnoha 

bruslařům aktivní pohyb i ve večerních 
hodinách.

Na zimní období se plánují i stavební 
práce uvnitř budov. Tak se konečně dosta-
lo na přestavbu vestibulu naší sokolovny. 
Nevyhovující stav zastaralého sociálního 
zařízení byl veřejností často kritizován. 
Proto byly v rozpočtu města vyčleněny pro-
středky na rekonstrukci.

Již na podzim fi rma DIRS Brno při 
generálce kanalizace vedle sokolovny zří-
dila odbočku tak, aby se mohlo plánované 
sociální zařízení v bývalé šatně a vedlejší 
místnosti bez problému připojit. Po prvních 
dvou letošních plesech vypukly stavební 
práce naplno. Od pondělí 19. ledna do pát-
ku 6. února byly práce hotovy. Vedle pracov-
níků služeb města se přestavby zúčastnily 
i místní fi rmy, které dodaly zednické práce, 
instalace vodo-topo-plyn, rozvody elektřiny, 
sádrokartonářské a malířské práce.

Díky výborné koordinaci řemeslných 
prací a obětavosti lidí, kteří v sokolovně 
pracovali v prodloužených směnách i o 
víkendu, se rekonstrukce stihla za neuvě-
řitelných 19 dnů, včetně kompletního úkli-
du celé budovy. Všem patří velké uznání a 
poděkování.

Veřejnost si mohla poprvé prohlédnout 
nové prostory v sobotu 7. února na spole-
čenském plese Modrých Hor. Hosté byli 
velmi příjemně překvapeni a nešetřili slovy 

chvály a uznání. Vestibul i sociální zaříze-
ní se proměnilo z ostudné části sokolovny 
na důstojné a kulturní místo a doufejme, 
že bude bez problémů sloužit na mnoha 
akcích, které se v sokolovně během roku 
pořádají.

Řemeslníci služeb města se přesunu-
li do budov základní školy, kde je čekalo 
dobudování sociálního zařízení v zrekon-
struované malé tělocvičně, dále generálka 
téhož vedle školní jídelny a drobné staveb-
ní práce v budově gymnázia. 

A aby byl výčet stavebních prací 
v našem městě úplný, nesmíme zapome-
nout na kanalizaci v ulici Pod Břehy, která 
byla od 2. února uzavřena proto, aby fi rma 
SKANSKA a její subdodavatel DIRS Brno 
mohli připojit do hlavního, již položeného 
potrubí, i domovní přípojky z pravé strany 
ulice. Díky velkému nasazení techniky a 
montérů práce rychle pokračují. Po dokon-

čení těchto stavebních prací budou opra-
veny dešťové vpusti a celá ulice dostane 
nový živičný koberec, stejně jako ulice 
V Údolí.

I přes nepříznivé podmínky, střídá-
ní bláta a zamrzlé půdy, pokračuje fi rma 
Inženýrské stavby Hodonín ve výstavbě 
kanalizace a vodovodního řadu v podnika-
telské zóně Za tratí. Průběh prací odpovídá 
harmonogramu a na jaře mohou investoři 
zahájit stavební činnost na svých parce-

lách s tím, že se mohou připojit 
na splaškovou a dešťovou kana-
lizaci, vodu, elektřinu a plyn.

Vedle těchto pozitivních 
zpráv máme bohužel i zprávy 

negativní. Vandalové způsobili škody na 
majetku města za mnoho tisíc korun. Ať 
je to rozbité veřejné osvětlení na Nádraž-
ní ulici, polámané a vytrhané stromky u 
rybníka a kapličky sv. Urbana, po každém 
víkendu rozkopané koše na odpadky na 
autobusovém nádraží, dále rozježděná 
pole ozimů od čtyřkolek a terénních aut, 
vysypané odpadky a stavební suť kolem 
polních cest, vyloupené dvě podnikatelské 
provozovny, znovu sprejery pomalovaná 
budova zastávky ČD. 

Věříme, že za součinnosti městské a 
státní policie, nasazení operativní techniky 
a s pomocí Vás občanů, kterým není řádě-
ní vandalů lhostejné, se podaří tuto trest-
nou činnost minimalizovat.

Ing. Zdeněk Karber, 
místostarosta města

Z RADNICE ...........................................Z RADNICE ...........................................
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice
Rada města se za období od vydání mi-
nulého zpravodaje sešla 9x, mimo jiné se 
zabývala následující problematikou:

��� průběžně projednala a vzala na vědomí 
informace o činnosti městského úřadu 
a věstníky vlády pro orgány krajů a obcí

��� zabývala se přípravou zasedání zastu-
pitelstva města a informacemi o prů-
běhu stavebních prací při výstavbě 
inženýrských sítí v průmyslové zóně, 
podpořila petici o zachování tratě 255 
(Zaječí-Hodonín) pro osobní i nákladní 
dopravu 

��� schválila nařízení odvodu z fondu repro-
dukce majetku příspěvkových organi-
zací města MŠ a ZŠ ve výši odpisů za 
rok 2008 dokrývaných Městem Velké 
Pavlovice z titulu zřizovatele, návrh na 
vyřazení majetku ZŠ a žádost Vinium 

a.s. o odsouhlasení medailičky – zlaté 
samolepky se znakem města, která 
bude jako propagace lepena na vína 
společnosti

��� schválila pronájem pozemku parc.č. KN 
4022, kultura vinice o celkové výměře 
526 m2, parc.č. KN 4023, kultura orná 
o výměře 493 m2 v trati Sůdný v k.ú. 
Velké Pavlovice panu Vlastimilu Salaj-
kovi, Hlavní 35/65

��� projednala a schválila fi nanční příspě-
vek ZO SPCCH Velké Pavlovice, Dám-
skému klubu Velké Pavlovice a Presú-
znímu sboru na činnost v roce 2009 a 
členský příspěvek pro rok 2008 Ener-
getickému sdružení obcí Jižní Moravy

��� z pověření ZMě odsouhlasila rozpočto-
vé opatření č. 7/2008  

��� schválila spolu pořadatelství Společen-
ského plesu DSO Modré Hory, a odsou-

hlasila fi nanční příspěvky na věcný dar 
na ples myslivecký, dětský maškarní, 
šibřinky, krojovaný a ples gymnázia

��� schválila  pronájem pozemku parc.č. 
4360, k.ú. Velké Pavlovice o výměře 
1 031 m2, kultura orná, panu Josefu 
Kosíkovi, Nová 52, za účelem zeměděl-
ského využití

��� jmenovala do funkce předsedy komise 
výstavby pana Ing. Martina Bálku

��� projednala informace o činnosti kultur-
ní a zemědělské komise, informace ze 
školství a schválila dohodu o vzájem-
né výměně hmotného a nehmotného 
majetku mezi ZŠ a gymnáziem

��� schválila nákup traktoru pro potřeby 
Služeb města a pořádání diskoték 
v areálu TJ Slavoj v roce 2009 – ve 

pokračování na str. 2
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na pozemku parc.č. KN 1408 v k.ú. 
Velké Pavlovice současným nájemní-
kům jednotlivých bytů za 70 % odhadní 
ceny  a současně revokuje bod č. 12. 
usnesení z XII. zasedání ZMě ze dne 
13.11.2008

��� poskytnutí měsíční odměny nastupující-
mu členu zastupitelstva města p. Mgr. 
Alexandru Tomečkovi od 13.11.2008

��� uzavření smlouvy o úpravě vzájemných 
vztahů mezi ručitelem – Městem Velké 

Pavlovice a bankou Českou spořitelnou 
ve věci ručitelského závazku dobrovol-
ného svazku obcí Čistý Jihovýchod

��� uzavření smlouvy o zajištění fi nancová-
ní systému Integrovaného dopravního 
systému Jm kraje mezi Městem Velké 
Pavlovice a Jihomoravským krajem 

��� konvenci - dohodu mezi Městem Velké 
Pavlovice a spol. KORDIS JmK, spol. 
s.r.o. ve věci zajištění provozu Integro-
vaného dopravního systému Jm kraje

Rozpočet Města Velké Pavlovice na rok 2009
PŘÍJMY

Paragraf Popis Kč
 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 291 000
 Daň z příjmu fyzických osob z podnikání 2 116 000
 Daň z příjmu fyzických osob - vybíraná srážkou 377 000
 Daň z příjmu právnických osob 7 192 000 
 Daň z příjmu právnických osob za obce 3 000 000
 Daň z přidané hodnoty 10 716 000
 Poplatky za ukládání odpadů 9 861 000
 Poplatky za komunální odpad 1 141 000
 Poplatek ze psů 94 000
 Poplatek za užívání veřejného prostranství 103 000
 Poplatek za provozovaný výherní hrací automat 258 000
 Odvod z výtěžku výherních hracích automatů 237 000
 Správní poplatky 458 000
 Daň z nemovitostí 2 616 000
 Neinv. dotace za SR-souhr.dot.vztah 1 199 500
 Ostatní neinv. přijaté transfery - úřad práce 0
 Neinv. přijaté dotace od obcí - na žáky 0
 Investiční dotace přeshraniční spolupráce 0
 Neinvestiční dotace přeshraniční spolupráce 0
2119 Záležitosti těžebního průmyslu 140 000
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 10 000
2143 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (IC) 30 000
2321 Odvádění a čištění odp.vod (VaK) 1 270 000
3111 Předškolní zařízení - odpisy 0
3113 Základní školy - odpisy 0
3121 Gymnázia - odpisy 0
3313 Film, tvorba, disltribuce, kino - vstupné 140 000
3314 Činnosti knihovnické - tržby 15 000
3341 Rozhlas a televize 10 000
3349 Záležitosti sdělovacích prostř. - reklama ve Zpravodaji 5 500
3392 Zájmová čin.v kultuře (pronájmy sokolovna) 70 000
3399 Kultura ostatní (vstupné vinobraní) 300 000
3612 Bytové hospodářství 4 970 000
3613 Nebytové hospodářství 40 000
3632 Pohřebnictví 5 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 20 100 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 5 000
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 90 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0
6171 Činnost místní správy 50 000
6310 Obecné příjmy z fi nančních operací 100 000
 CELKEM PŘÍJMY 72 010 000

FINANCOVÁNÍ
Položka Popis Kč
8113 Čerpání kontokorentu 1 500 000
8114 Splátky kontokorentu -1 500 000
8115 Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků 0
8124 Splátky úvěrů a půjček -4 540 000
 CELKEM FINANCOVÁNÍ -4 540 000
  
 Příjmy včetně fi nancování 67 470 000

dnech 29.5., 12.6., 26.6., 10.7., 24.7., 
7.8., 28.8. a 4.9.

��� odsouhlasila navýšení kapacity školní 
jídelny při ZŠ ze 700 na 780 strávníků 
od 1.4.2009 

��� zabývala se přípravou výběrového říze-
ní, jmenováním členů komise pro ote-
vírání obálek a výběrem dodavatele na 
stavbu rozhledny

��� schválila poskytnutí fi nančního příspěv-
ku na činnost v roce 2009 občanské-
mu sdružení Letecký klub „Nad krajem 
André“, SDH na zakoupení televizoru 
a Velkopavlovické chase na částečnou 
úhradu dopravy na Moravský ples do 
Prahy 

��� zabývala se pronájmem části objektu 
kina, přemístěním čistírny oděvů do 
přízemních prostorů na bývalém domě 
služeb

��� neschválila výstavbu fotovoltaické elek-
trárny na pozemku KN parc.č. 4375/2 
k.ú. Velké Pavlovice, společností Gortis 
s.r.o. Tetarkova 729/10, Praha, poze-
mek je dle územního plánu města sou-
částí krajinné zemědělské zóny

Zastupitelstvo města na XIII. zasedání, 
které se konalo dne 18. prosince 2008,  
projednalo a schválilo:

��� zprávu o činnosti rady města
��� rozpočtové opatření 6/2008, celkové 

příjmy snížení o 3.315 tis. Kč, celkové 
výdaje snížení o 1.815 tis. Kč a celkové 
fi nancování zvýšení o 1.500 tis. Kč  

��� rozpočet pro rok 2009, celkové příjmy 
72.010 tis. Kč, celkové výdaje 67.470 
tis. Kč a celkové fi nancování -4.540 tis. 
Kč

��� rozpočet sociálního fondu pro rok 
2009, tvorba SKF 1.121 tis., použití 
SKF 1.121 tis. Kč

��� rozpočtový výhled pro rok 2010–2012  
��� změnu příspěvku pro rok 2008 vlastní 

příspěvkové organizaci ZŠ na 3.046 tis. 
Kč

��� příspěvky pro rok 2009 vlastním pří-
spěvkovým organizacím: ZŠ ve výši 
2.400 tis. Kč, MŠ ve výši 900 tis. Kč a 
gymnázium 1.550 tis. Kč

��� příspěvek pro rok 2009 pro dobrovolný 
svazek obcí Modré Hory ve výši 51.100,- 
Kč

��� příspěvek pro rok 2009 pro dobrovolný 
svazek obcí Čistý Jihovýchod ve výši 
550.800,- Kč

��� příspěvek pro rok 2009 pro TJ Slavoj ve 
výši 100 tis. Kč

��� příspěvek pro rok 2009 pro Římskoka-
tolickou církev, farnost Velké Pavlovice 
ve výši 150 tis. Kč

��� použití příspěvku poskytnutého v roce 
2008 ZO ČSCH na opravy chovatelské 
haly ve výši 85 tis. Kč do 30.11.2009

��� prodej bytových jednotek i nebytových 
jednotek (garáží) včetně příslušen-
ství a příslušných podílů dle zákona č. 
72/1994 Sb. v platném znění, v byto-
vém domě na ulici Bří Mrštíků 4/886 
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-  divadlo bylo předběžně dohodnuto s her-
cem p. Přeučilem, který účinkoval v divadel-
ním představení Růže z Argentiny, pořáda-
ném Dámským klubem. Jedno představení 
loutkového divadla bude stát cca 6 tis. Kč, 
kulturní komise navrhuje uspořádat 2 před-
stavení a dotazuje se na možnost, zda měs-
to by mohlo tato představení uhradit.

Starosta města – činnost kulturní ko-
mise bude RMě podporovat, příspěvky do 
20 tis. Kč může odsouhlasit RMě, divadlo 
lze objednat a uhradit v rámci rozpočtu, kte-
rý byl zastupitelstvem města schválen.

Člen ZMě Ing. Hádlík se dotázal, zda 
je počítáno s nějakým příspěvkem pro 
„koníčkáře“, které město využívá např. při 
slavnosti vinobraní, zda jsou tito nějakým 
způsobem organizováni, že by bylo vhodné 
je podpořit a upozornil na nefunkční radar 
města na ul. Brněnská

Starosta města – jezdecký oddíl je 

Pracovištěm Czech POINTU je i matrika 
na Městském úřadě ve Velkých Pavlovi-
cích, kde Vám na požádání mohou být 
vystaveny ověřené výstupy z veřejných 
informačních systémů veřejné správy 
(ISVS), a to:

Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
– VÝPIS LISTU VLASTNICTVÍ
� podle čísla listu vlastnictví
��� podle čísla popisného
��� podle čísla parcely
��� částečné výpisy

Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
��� úplný výpis
��� výpis platných údajů k aktuálnímu 

dni

Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
��� výpis z registru živnostenského 

podnikání
��� přijetí podání podle živnostenské-

ho zákona (§72)

Z REJSTŘÍKU TRESTŮ 
��� vydaný ověřený výpis z rejstříku 

trestů – správní poplatek 50,- Kč

Z CENTRÁLNÍHO REGISTRU ŘIDIČŮ 
��� výpis z bodového hodnocení řidiče

Z IS ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
��� výpis registru účastníků provozu 

modulu autovraků ISOH

Z IS O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
��� výstup ze Seznamu kvalifi kovaných 

dodavatelů

Vydání ověřeného výstupu z informač-
ního systému veřejné správy podléhá 
správnímu poplatku ve výši 100,- Kč za 
první stránku, 50,- Kč za každou další i 
započatou stránku.

Czech POINT 
(Český Podací Ověřovací Informační 

Národní Terminál)
je novým projektem, 

který má usnadnit činnost 
ve vztahu občan – veřejná správa.

��� obecně závaznou vyhlášku Města Velké 
Pavlovice č. 1/2008, kterou se mění a 
doplňuje OZV města Velké Pavlovice č. 
1/03 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravu, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, výše poplatku se touto 
vyhláškou zvyšuje z 380,- Kč na 450,- 
Kč

Některé dotazy a připomínky členů zastu-
pitelstva města a občanů města, které 
byly na zasedání uplatněny:

Členka ZMě Ing. Šmídová informovala 
členy ZMě o jednání kulturní komise, byl 
sestaven kalendář kulturních akcí na rok 
2009, v programu jsou i estrádní předsta-
vení a příprava organizace Dne dětí. V rámci 
Dne dětí navrhuje kulturní komise objednat 
loutkové divadlo a zařadit ho do programu 

organizací, která s městem dlouhodobě 
spolupracuje, město oddílu pomáhá nepří-
mou pomocí – např. při jednání o dořešení 
vlastnických vztahů k pozemkům, pomáhá 
i s mechanizací – údržbou ploch a při pořá-
dání kulturních akcí i úhradou občerstvení a 
fi nančním vypořádáním.

Pan Radek Samson poděkoval pracov-
níkům města za opravu kanalizace u byto-
vého domu na ulici Bří Mrštíků 4.

Jitka Krátká, tajemník MěÚ

VÝDAJE
Paragraf Popis Kč
1014 Ozdravování zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče 10 000
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5 000
2123 Podpora rozvoje průmyslových zón 22 805 000
2143 Cestovní ruch 2 075 000
2212 Silnice  700 000
2219 Ost.záležitosti pozem.kom. (chodníky, parkoviště,cykl.stez.) 2 000 000
2310 Pitná voda  230 000
2321 Odvádění a čištění odpad.vod 960 000
3111 Předškolní zařízení 900 000
3113 Základní školy 2 650 000
3121 Gymnázia 1 560 000
3313 Film.tvorba, distribuce, kino 330 000
3314 Činnosti knihovnické 585 000
3319 Ostatní záležitosti kultury (kronika, kniha, výstavy) 50 000
3322 Zachování a obnova kulturních památek - Sýpka 100 000
3326 Poříz.,zachování a obnova hodnot místního povědomí 100 000
3330 Dotace na údržbu církevního majetku 150 000
3341 Rozhlas a televize 50 000
3349 Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj) 200 000
3392 Zájmová činnost v kultuře (sokolovna), 300 000
3399 Ostatní záležitosti kultury (+sbor pro obč.zál.+vinobraní) 750 000
3419 Tělovýchovná činnost (Slavoj) 110 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže 100 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 400 000
3612 Bytové hospodářství 1 100 000
3613 Nebytové hospodářství 600 000
3631 Veřejné osvětlení 1 200 000
3632 Pohřebnictví 300 000
3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí 1 000 000
3635 Územní plánování 100 000
3636 Územní rozvoj 600 000
3639 Komunální služby a územní rozvoj 7 100 000
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 500 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 350 000
3729 Ostatní nakládání s odpady - sběrný dvůr 560 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 600 000
4351 Pečovatelská služba 350 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 770 000
5512 Požární ochrana - dobrobolná činnost 690 000
6112 Zastupitelstva obcí 1 980 000
6171 Činnost místní správy 7 900 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací  50 000
6399 Ostatní fi nanční operace - daň z příjmu za obec 3 000 000
6409 Rozpočtová rezerva 500 000
 CELKEM VÝDAJE 67 470 000
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Další etapu výměny řidičských průkazů, dle § 134 odst. 2  písm. a) zákona č.61/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, přichystalo ministerstvo dopravy povinně do konce roku 2010. 

Tato výměna se dotkne všech řidičů, kteří vlastní průkaz vydaný v letech 1994 až 2000. 
Ostatní, kteří získali řidičák v letech 2001 až 30. dubna 2004, si ho musí vyměnit do konce 
roku 2013. 

V příštích pěti letech tak čeká výměna řidičských průkazů téměř 3 miliony řidičů.
Proto vyzýváme občany, kteří mají řidičské průkazy vydané před 1. květnem 2004, aby již 

nyní zamířili se svými průkazy na odbor dopravy Městského úřadu v Hustopečích (úřední dny 
pondělí – středa) a žádali o výměnu. K výměně řidičského průkazu je třeba předložit občan-
ský průkaz, původní, dosud užívaný řidičský průkaz a 1 fotografi i.

Dne 1. ledna 2009 žilo ve Velkých 
Pavlovicích 3.054 obyvatel. Během roku 
2008 se k trvalému pobytu do Velkých 
Pavlovic přistěhovalo 49 osob, do jiného 
bydliště se odstěhovalo 39 osob.

Tak jako v přírodě i v životě člověka 
přichází čas, kdy dozrávají plody. I v živo-
tech Vás mnohých tento čas nastal. 
Narodilo se Vám dítě, ten malinký, živý 
zázrak na křižovatce velkého lidského 
štěstí. A naše město tak rozmnožilo své 
řady o 23 narozených dětí (15 chlapců 
a 8 děvčat).

Narodily se děti:
David Karásek, Nová 33
Samuel Horák, Nová 26
Šimon Bank, Hlavní 69
Luboš Osička, V Údolí 17
Viktor Fůkal, Tábor 7
Tadeáš Jersák, Tovární 10
Anna Paštiková, Lidická 1
Matyáš Havlín, B. Němcové 23
Nela Buchtová, Zahradní 21
Sára Hasilová, Pod Břehy 53
Lada Jungmannová, Zahradní 45
David Rojka, Zelnice 71
Michal Bílek, Zahradní 23
Ella Kovářová, Hlavní 98
Tereza Krupicová, Hlavní 99
Laura Pilarčíková, Ořechová 9
Jindřich Dobrucký, Růžová 12
Patrik a Viktor Pláteníkovi, Zahradní 25
Benedikt Bláha, Dlouhá 8
Simon Svrček, Nová 29
Jakub Schäffer, Tábor 19
Karolína Procingerová, Brněnská 4

Jedním z nejdůležitějších životních 
mezníků, který znamená začátek nové 
životní etapy, je i sňatek. Spojit svoje 
životy, sloučit svoje domovy a kráčet 
společně na další cestě životem se roz-
hodlo 19 párů. 

Život je třeba prožívat s plným vědo-
mím odpovědnosti člověka k člověku. Ne 
vždy se podaří prožít „život ve dvou“ a 
vytvořit tak klidný a šťastný domov. V 11 
případech bylo manželství rozvedeno.

Tak to v životě chodí, tak odbíjí to čas. Jeden umí-
rá, jeden se rodí…

Z našich řad v loňském roce navždy odešlo 26 
našich spoluobčanů (12 mužů v průměrném věku 
72 let a 14 žen v průměrném věku 75 let). 

Zemřeli:
Věra Hlávková, Nádražní 36, ve věku 61 let
Vlastimila Kubesová, Brněnská 8, ve věku 86 let
Františka Horáčková, Zelnice 71, ve věku 88 let
Antonín Fůkal, Trávníky 11, ve věku 88 let
Božena Kalužíková, Střední 31, ve věku 77 let
Oldřich Kubes, Nádražní 52, ve věku 56 let
Vladimír Škoda, Dlouhá 30, ve věku 78 let
Jan Formann, Vinařská 2, ve věku 87 let
Ludmila Kurdíková, Střední 4, ve věku 93 let
František Jaroš, Nová 2, ve věku 78 let
Františka Buchtová, Zahradní 44, ve věku 79 let
Zdeněk Kučerka, Nám. 9. května 20, ve věku 69 let
Anna Hlávková, Dlouhá 54, ve věku 83 let
Věra Kocmanová, Bří Mrštíků 13, ve věku 58 let
Milan Pilarčík, Nádražní 16, ve věku 78 let
Marie Mazalová, Střední 24, ve věku 63 let
Oldřich Hrabal, Ořechová 34, ve věku 80 let
Anežka Kučerková, Hlavní 58, ve věku 95 let
Milan Vrbata, Nádražní 68, ve věku 59 let
Alena Bálková, Hlavní 106, ve věku 72 let
Miroslav Pláteník, Dlouhá 25, ve věku 57 let
Jana Schönerová, Střední 32, ve věku 62 let
Jan Suský, V Sadech 25, ve věku 71 let
Bedřiška Mazancová, Ořechová 5, ve věku 55 let
Jan Benda, Hlavní 74, ve věku 61 let
Rozália Veselovská, Čechova 3, ve věku 79 let

Dnes, kdy naši zesnulí již stojí na druhém břehu, 
vzpomeňme všechno dobré, co ve svém životě vyko-
nali. Ať v našich vzpomínkách zůstávají navždy, jako 
celý náš kraj, který byl domovem i našim zesnulým.  

Nejstarší z žen žijících ve Velkých Pavlovicích je 
paní Ludmila Komosná, narozená v roce 1907, která 
v loňském roce oslavila 101. narozeniny. Potěšením 
je, že je stařenka stále čilá a slouží jí dobré zdraví.

Čestného místa nejstaršího žijícího muže ve 
městě se ujal pan Oldřich Klement, narozený v roce 
1921.
                                                                                      

Za matriku ve Velkých Pavlovicích 
Dagmar Švástová

Oznamujeme občanům, že 
mají možnost podat daňové při-
znání z příjmu fyzických osob 
přímo ve Velkých Pavlovicích a 
to ve středu dne 25. března 2009 
v době od 8.00 do 15.00 hod. 
v zasedací místnosti MěÚ ve Vel-
kých Pavlovicích. 

Odevzdání přiznání proběhne 
za přítomnosti zmocněné pracov-
nice Finančního úřadu v Hustope-
čích a to včetně poradenství při 
vyplňování veškerých příslušných 
formulářů.

FÚ Hustopeče

Občanské sdružení SOCIÁLNÍCH 
A FINANČNÍCH PORADEN 

spolu s KRAJSKOU RADOU 
SVAZU DŮCHODCŮ ČR

pořádají 
v pondělí dne 9. března 2009

která se bude konat 
od 9.00 do 11.00 hod. 

v zasedací místnosti Městského 
úřadu ve Velkých Pavlovicích.

Finanční poradnu mohou využívat 
především držitelé průkazů ZTP, ZTP/
P, senioři, sociálně slabší rodiny a 
rodiny s dětmi

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P na-
bízíme informace o slevách u vybra-
ných pojištoven:

� na pojištění domácnosti
���na pojištění nemovitosti
���na pojištění zákonné a havarijní 

osobních automobilů
���na pojištění za škodu způsobenou 

zaměstnavateli

Pro ostatní klienty Finanční poradny 
a ostatní zájemce  nabízíme pomoc a 
informace o slevách:

���na elektrickou energii u vybraného 
dodavatele

���na dodávku plynu u vybraného 
dodavatele

���na pohonné hmoty v síti vybraných 
čerpacích stanic

���na služby vybraného mobilního ope-
rátora, pevné linky 

���na pojištění domácnosti a nemovi-
tosti

���na zákonné a havarijní pojištění 
osobních automobilů

NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE TŘEBA!
Přijďte se za námi poradit.

STATISTIKA POHYBU OBYVATELSTVA STATISTIKA POHYBU OBYVATELSTVA 
ve městě v roce 2008

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 
z příjmu fyzických osob 

můžete podat 
na Městském úřadě
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 Vzpomínka 
 na Johna Lennona 
 (8. 12. 2008)
 V předvečer smutného 28. výročí smr-

ti Johna Lennona uspořádalo Město 
Hustopeče u Brna koncert, na kterém 
vystoupil pěvecký sbor Singing Ladies 
z Velkých Pavlovic. Pásmo 12 písní 
The Beatles od skladatelské dvojice 
Lennon & McCartney od This Boy až 
po Because zakončila vánoční píseň 
Happy Christmas - War is Over. 

počasí a pustili se do 
prvního stříhání vinic. 
V příjemně teplých dnech 
pozdního podzimu jim šla 
práce od ruky. Ve vinohra-
dech bylo možné najít již 
jen “martiňáky”, což jsou 
nekvalitní hrozny z druhé-
ho kvetení, které ale dobře 
poslouží jako potrava pro 
hejna kvíčal, ořešníků, 
kosů a drozdů.

mu setkání využila necelá polovina z 
nich. V roce 2009 bude stejné životní 
jubileum slavit ročník 1959, počet 
občanů města s tímto rokem narození 
tvoří mnohem početnější skupinu, v 
současné době žije ve městě 47 obča-
nů s rokem narození 1959.

Písně The Beatles dokáží i po 40 letech 
nadchnout, zaujmout publikum 

a vyvolat svými melodiemi, 
harmonií a texty velké emoce. 

 Petice za zachování 
 železniční tratě 
 Zaječí - Hodonín 
 (10. 12. 2008)
 Občané Mutěnic znepokojeni článkem 

v novinách Naše Slovácko, kde byla 
interpretována slova mluvčího Jiho-
moravského kraje p. Klementa o tom, 
že se podle existujících plánů dopra-
vy navržených krajem s touto tratí od 
roku 2013 nepočítá nebo bude dopra-
va na této trati zkrácena na úsek Zaje-
čí - Čejč, iniciovali petici za zachování 
železniční tratě 255 Zaječí - Hodonín. 
Podporu s výše uvedenou peticí měli 
možnost vyjádřit i občané našeho 
města. Podpisové archy byly k dispo-
zici na Infocentru a Městské úřadě. 

 Pěkné prosincové počasí 
 lákalo do vinic 
 (10. 12. 2008)
 Během měsíce prosince začali vino-

hradníci hojně využívat příznivého 

O vinici se musí pečovat 
téměř celý rok. 

Výkopové práce pro přívod plynu. 
Fota: Ing. Zdeněk Karber

 Na ulici 
 Hodonínská 
 budou mít 
 plyn 
 (15. 12. 

2008)
 Plynofi kaci této 

lokality umož-
nilo budování 
inženýrských 
sítí pro podni-
katelskou zó-
nu. A proč tam
nebyl plyn za-
veden již dří-

ve? Napojení plynovodu 
pro tuto lokalitu je nutné 
vést z ulice Hlavní, od 
pobočky Komerční banky. Trasa včet-
ně podnikatelské zóny je 945 metrů 
dlouhá, dvakrát přechází komunika-
ci II. třídy, prochází pod korytem říč-
ky Trkmanka, a pod železniční tratí. 
Investice pro samostatné 4 domky, 
které budou připojeny, by byly bez 
podnikatelské zóny příliš 
vysoké.   

Společné foto z příjemného setkání ročníku 1958. 
Foto: Ing. Pavel Procházka

 Ročník 1958 oslavil 
 životní jubileum 
 (16. 12. 2008)
 Při příležitosti životního 

jubilea se sešel v prosinci 
minulého roku na radnici 
města ročník 1958. Ve Vel-
kých Pavlovicích žije v sou-
časné době 33 občanů s 
trvalým pobytem v našem 
městě a tímto rokem naro-
zení. Pozvání ke společné-
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 Prosinec byl pro 
 velkopavlovické hasiče 

značně náročný 
 (29. 12. 2008)
 Velkopavlovičtí hasiči vyjížděli během 

prosince 2008 k sedmi událostem. 
Vždy se jednalo o požáry. Jeden z 
největších požárů posledních let ve 
Velkých Pavlovicích pohltil halu v trati 
Bojanovska. Ta shořela i s uskladně-
ným materiálem téměř kompletně. Při 
posledním zásahu dne 29. 12. 2008 
bylo nutné prolít hořící kontejner u 
hřbitova.

 Pro rok 2009 jsme si museli 
šáhnout při placení 

 popelnic hlouběji do kapsy 
 (30. 12. 2008)
 Začátkem ledna 2009 oznámil Měst-

ský úřad nové ceny poplatků za popel-
nice, psy, nájmy za pozemky a hroby. 
Sazba poplatku za popelnice se zvýši-
la na 450,- Kč za osobu. Více početné 
domácnosti měli drobnou úlevu v tom, 
že poplatek na každé třetí a další dítě 
ve věku do 18 let činil pouze 100,- 
Kč.  

 Zamrzlý rybník opět lákal 
bruslaře, navzdory 

 hrozícímu nebezpečí
 (2. 1. 2009)
 Po měsíci spíše nadprůměrných teplot 

jsme se dočkali začátkem letošního 
ledna mrazivých dnů i nocí, díky nimž 
zamrzla hladina rybníka. Ledová plo-
cha tak začala opět lákat k bruslení. 
Denně zde bylo vidět několik desítek 
jedinců toužících po zimních radován-
kách bez ohledu na hrozící nebezpečí 
prolomení ne příliš pevného ledu.

 Gymnázium otevřelo dveře 
veřejnosti, především však 
budoucím studentům 

 (7. 1. 2009)

 Gymnázium ve Velkých Pavlovicích 
uspořádalo ve středu 7. ledna 2009 
v tomto školním roce již II. Den otev-
řených dveří. Při této příležitosti měli 
všichni budoucí studenti, jejich rodiče 
i ostatní návštěvníci školy 
možnost nahlédnout do 
učeben při vyučování, pro-
hlédnout si moderní pro-
story specializovaných tříd 
a nebo si zkusit nanečisto 
testy z českého jazyka či 
matematiky. Zájem byl nad 
očekávání vysoký, gym-
názium se tedy o budoucí 
studenty nemusí vůbec 
obávat.

 „Přijďte si
 zasáňkovat na svah 

pod Floriánkem!“ 
 Zvali hasiči ... 
 (8. 1. 2009)
 V podvečer dne  7. ledna 

2009 provedli místní hasi-
či zkoušku osvětlení na 
svahu vhodném k sáňko-
vání u ŠSV - pod Florián-
kem. Protože bylo osvět-
lení dostačující a zkouška 
dopadla na výbornou, byl 
tento svah osvětlen také 
následující večer. Hasiči 
nenechali nic náhodě a 
rychlou propagační akcí 
přilákali na operativně 
vytvořený osvětlený svah 
desítky sáňkování chtivých 
dětí a rodičů. Protože tak 
činili hasiči z vlastní ini-
ciativy a ve svém volném 
čase, patří jim dvojnásob-
né poděkování!

 Plesovou sezónu 
roku 2009 

 zahájili krojovaní 
 (8. 1. 2009)
 Krojovaný ples byl letos prv-

ním, který v sobotu 
dne 10. ledna slav-
nostně odstartoval 
bohatou plesovou
sezónu roku 2009.
Na večer se pečli-
vě připravila přede-
vším Velkopavlovi-
cká chasa, jež zde v
počtu 28 párů za-
tančila Moravskou 
besedu. Návštěv-
nost tohoto plesu 
byla historicky re-
kordní – prodalo 
se více než 200 
vstupenek.

 Poděkování patří především panu Pet-
ru Jilkovi, který s chasou Moravskou 
besedu již od podzimních měsíců pra-
videlně secvičoval a trpělivě piloval 
k dokonalosti.  

Na Dnu otevřených dveří se věnují budoucím 
žákům nejen učitelé, ale také současní studenti. 

Foto: Archiv Gymnázia V. Pavlovice

V týdnu děti ze školky tančily ještě v oteplovačkách 
a těšily se, jak se v sobotu blýsknou nastrojeni 

v krojích. Foto: Karolína Bártová

Sáňkování s hasiči bylo prostě paráda, 
libovaly si děti! Foto: Petr Hasil
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 Kominický mistr 
 Adam Šebesta 
 se postará o vaše komíny 

(9. 1. 2009)
 Se svolením starosty Velkých Pavlovic 

se stal pro rok 2009 kominickým mis-
trem našeho města Adam Šebesta z 
Kurdějova. Ten bude vykonávat veš-
keré kominické služby ve Velkých Pav-
lovicích. Bližší informace o organizaci 
kontrol, revizí, čištění a oprav komínů 
na tel.: 608 733 257. Kominický mistr 
Šebesta Vám přeje v roce 2009 hod-
ně štěstí, i když zrovna nebudete mít 
po ruce knofl ík!

 Velké Pavlovice přivezly 
letošní REGIONTOUR
čtyři zbrusu nové 

 pohlednice 
 (13. 1. 2009)
 Město Velké Pavlovice ve spolupráci 

s Turistickým informačním centrem 
a hustopečskou grafi ckou fi rmou 
Graweb, s. r. o. vydalo v prvních dnech 
letošního roku čtyři druhy nových 
pohlednic. Každá z nich je zaměřena 
na určité téma – Město Velké Pavlovi-
ce, Hody a folklór ve Velkých Pavlovi-
cích, Vinařství ve Velkých Pavlovicích a 
Velkopavlovické vinobraní. Pohlednice 
se tak staly naprosto žhavou novinkou 
velkopavlovického výstavního stánku 
na veletrhu cestovního ruchu Regi-
ontour v Brně. Cena pohlednice je 5,- 
Kč/ks, zakoupit si je můžete na TIC, 
ul. Hlavní 9 (budova knihovny).  

 „Nazujte brusle, led 
 za kostelem je jako 
 zrcadlo!“

Lákali pracovníci Služeb 
města 

 (15. 1. 2009)
 Letošní mrazivá zima dopřávala plný-

mi doušky milovníkům veškerých zim-
ních sportů. Rtuť teploměru zůstáva-

la velmi často i přes den pod bodem 
mrazu, což nahrávalo především příz-
nivcům bruslení a zároveň i pracovní-
kům Služeb města Velké Pavlovice. 
Ti nezaváhali, a když se teplota nemí-
nila již několik dnů vyšplhat nad nulu, 
začali se zaledňováním hřiště za kos-
telem. To se tak stalo ze dne na den 
rájem bruslařů. Led byl každý den 
pravidelně uhlazován a tím získal na 
výborné kvalitě. Ledová plocha přilá-
kala hlavně děti, ale také odrostlejší 
mládež, která si zde kromě běžného 
bruslení zahrála i hokej. Kluziště za 
kostelem se stalo ve Velkých Pavlo-
vicích v zimním období již tradicí a 
vyhledávanou atrakcí. Dříve se bruslí-
valo povětšinou na zamrzlém rybníku 
a nebo na říčce Trkmance. Avšak tako-
vé bruslení s sebou nese mnohá rizika 
a vždy bylo pouze na vlastní nebezpe-
čí. Kluziště za kostelem je bezpečné 
a tudíž veřejností, především rodiči 
bruslících dětí, velmi vítané. 

 Myslivci plesali 
 do samého rána 
 (19. 1. 2008)
 Myslivecký ples, který se konal v sobo-

tu 17. ledna 2009 poskytl příležitost 
pobavit se a zatančit si hned několika 
generacím nejen myslivců. Sokolovnu 

rý dne 20. ledna 2009 ve zprávách 
z regionu, že Velké Pavlovice a obce 
Modrých Hor jsou turistickými sko-
kany loňského roku. Zatímco nejlu-
krativnější destinace Slovácka tedy 
Lednicko - valtický areál trpí špatnou 
vnitřní komunikací, velkopavlovická 
oblast díky kvalitnímu marketingu loni 
vzbudila velký zájem. Letošní plány 
sem potáhnou turisty za vínem, ale 
i za folklórem a odpočinkem. Očeká-
vá se i zvýšený zájem investorů, kteří 
mohou kvalitní podmínky a koncepč-
nost dobře využít.

 Velkopavlovické vinobraní 
2009 odstartuje 

 až začátkem září,
na největší trháky 

 se můžete těšit již dnes! 
 (21. 1. 2009)
 Slavnosti zářijového Velkopavlovické-

ho vinobraní se stávají rok od roku 
stále vyhledávanější a oblíbenější 
akcí. Mnozí z pravidelných a přede-
vším spokojených návštěvníků se v 
zápětí po ukončení jednoho ročníku 
dotazují na program a hlavní prota-
gonisty ročníku následujícího. Právě 
proto již nyní zveřejňujeme první před-
běžnou pozvánku na Velkopavlovické 

vinobraní roku 2009. Slavnosti 
se uskuteční v pátek a sobotu 
4. až 5. září 2009. Těšit se 
můžete na návrat proslulé 
moravské cimbálové muzi-
ky HRADIŠŤAN s Jiřím Pavli-
cou, na vystoupení pražské 
hudební skupiny hrající české, 
moravské a slovenské lidové 
písně ČECHOMOR a nebo na 
hosty ze sousedního Sloven-
ska – prešovskou skupinu 
HRDZA, jež má na svém reper-
toáru písně s kořeny sloven-
ského folklóru přetvořené do 
moderního folku, rocku, popu 
plus rytmické world music. 
V příštích číslech Velkopavlo-
vického zpravodaje Vás bude-
me průběžně informovat o 

dalších novinkách. Těšíme se s Vámi 
nashledanou na Velkopavlovickém 
vinobraní 2009! 

Mrzne jak praští, je čas na úpravu kluziště ... 
Foto: Karolína Bártová

Co se týče zvěřinových cen v tombole a příjemné 
vůně jehličí - Myslivecký ples bezkonkurenčně předčí 

všechny ostatní. Foto: Věra Procingerová

zdobilo chvojí a trofeje a 
dechová hudba Lácaranka 
nenechala nikoho dlouho 
sedět. Vyprodaný sál a 
skvělá zábava do ranních 
hodin potvrdily oblíbenost 
Mysliveckého plesu nejen 
mezi místními.

 Velké Pavlovice 
 a Modré Hory 
 = turistický skokan 

roku 
 (20. 1. 2009)
 Rádio Dyje uvedlo v úte-

 Oblastní výstava holubů 
 (24. 1. 2009)
 V sobotu 24. ledna 2009 se ve Velkých 

Pavlovicích konala Oblastní výstava 
holubů. Na výstavě bylo vystaveno na 
350 holubů, 39 plemen a barevných 
rázů od 39 vystavovatelů. Posuzova-
telé přidělili vystavovaným holubům 
30 čestných cen. Čestné ceny získali 
i mladí chovatelé Tomáš Lucký, Pavel 
Krejčiřík a Jakub Procinger. Všem oce-
něným blahopřejeme!
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 Sněhobílé pozdravy jara ... 
 (27. 1. 2009)
 Přestože panovala koncem ledna v 

naší přírodě studená zima, začaly se 
i tak, navzdory chladnému počasí, 

vicích konala Speciální 
výstava kingů. Vystaveno 
zde bylo na 400 holu-
bů plemene king ve 32 
barevných rázech od 28 
vystavovatelů. Nejčastěji 
byl zastoupený king bílý a 
king černý. Holuby hodno-
til mezinárodní posuzova-
tel, který posuzuje holuby 
nejen v Evropě, ale i v 
USA. Hodnocení probíhalo 
vyřazovacím způsobem, 
kdy byl po půldruhém dni 

vybrán šampion. 
Speciální výstavu 
kingů zhlédlo více 
než 250 návštěvníků z Čech, 
Slovenska a Maďarska.

2009 to bylo již 10.903 přístupů 
s rekordní návštěvností v pondělí 
26. 1. 2009 – 543 přístupů. Vaší příz-
ně si vážíme a těšíme se na další virtu-
ální setkávání! Správci webu. 

 Práce na výstavbě 
 podnikatelské zóny 
 pokračují dle plánu 
 (6. 2. 2009)
 Stavební fi rma Strabag a její subdo-

davatel Inženýrské stavby Hodonín 
pokračují v budování splaškové kana-
lizace a přívodu vodovodního řadu na 
páteřní komunikaci v podnikatelské 
zóně nacházející se na okraji města 
Velké Pavlovice, směrem k obci Boře-
tice. Pracovní podmínky byly v zimních 
měsících díky značně rozbahněnému 
terénu velmi obtížné, nicméně práce 
probíhají i tak dle předem stanovené-
ho plánu.

Chovatelskou halu zaplnili holubi, 
návštěvníci a v neposlední řadě 

i ocenění úspěšní chovatelé. 
Fota: Bronislav Procinger

nesměle objevovat na slunných mís-
tech našich zahrádek první poslíčci 
jara – něžné křehké sněženky. Ty, 
jež vidíte na fotografi ích, vykvetly v 
zahrádce paní Marty Buchtové, které 
tímto za pořízení a poskytnutí snímků 
velmi děkujeme!

První sněženky věstí jaro ... Foto: Marta Buchtová

Chovatelská hala patřila
kingům a jejich

majitelům.

 Lednová statistika 
 návštěvnosti webu

dala poprvé 
 na pětimístnou 

cifru 
 (2. 2. 2009)
 Zimní měsí-

ce jsou vždy, 
co se týče 

návštěvnosti webových 
stránek jihomoravského 
městečka Velké Pavlovice, 
přirozeně slabší vzhledem 
k období letnímu. Přesto 
se nenechal letošní první 
měsíc zahanbit a výrazně 
pokořil stejné období roku 
předcházejícího - hned 
o celých 21,3 %. V lednu 
2008 byla celková náv-
štěvnost webu 8.988 pří-
stupů (rekord 13. 1. 2008 
– 310 přístupů), v lednu 

 Chovatelé kingů se sešli 
 v naší chovatelské hale 
 (2. 2. 2009)
 Ve dnech 31. ledna a 1. února se v 

chovatelské hale ve Velkých Pavlo-

Navzdory nepřejícímu počasí práce 
probíhají tak,

 jak bylo předem  stanoveno. 

 Na tři tisíce husí zalétá 
 pravidelně k našemu městu 
 (10. 2. 2009)
 Na polích katastru Velkých Pavlovic, 

u břehů Trkmanky v trati nazývané 
Pavlovický rybník, se pravidelně pase 
hejno divokých husí. Asi 3.000 jedin-
ců husy běločelé, husy velké a husy 
polní zalétává na pastvu z přehrady 
pod Pálavou, kde  se nachází jejich 
pravidelné zimoviště.

Pasoucí se husy nedaleko V. Pavlovic, směrem 
k Trkmanci.  Fota: Ing. Zdeněk Karber
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 Husté sněžení se silným
 větrem a mrazem
 zkomplikovalo dopravu 

(10. 2. 2009)
 V úterý dne 10. února 2009 kompli-

kovalo dopravu ve Velkých Pavlovicích 
husté sněžení a silný vítr. Během jed-
né hodiny napadlo na deset centimet-
rů sněhu. Sníh byl mokrý, těžký a díky 
nízké teplotě rychle přimrzal k vozov-
kám. Na ul. Brněnská uvízl nákladní 
automobil u sýpky, na ul. Hodonínská 
u ubytovny TJ Slavoj Velké Pavlovice 
a také za mostem přes dálnici, na 
křižovatce hlavního tahu Hustopeče 
- Břeclav, nebyl řidič kamionu scho-
pen popojet žádným směrem, čímž 
absolutně zablokoval provoz. Ve všech 
třech případech pomáhali řidičům 
kamiónů zaměstnanci Městského 
úřadu Velké Pavlovice, kteří traktorem 
vozidla odtáhli na taková místa, aby 
doprava ve městě byla na hlavních sil-
nicích bezpečná.

 Infocentrum obhájilo 
 již po čtvrté standart 
 nejvyšší kvality 
 (11. 2. 2009)
 V listopadu roku 2008 proběhla na 

Turistickém informačním centru ve 
Velkých Pavlovicích rozsáhlá a velmi 
podrobná kontrola, kterou provedla 
komise agentury CzechTourism. Naše 
TIC splnilo všechna náročná kritéria, 
která byla opět oproti loňskému roku o 
několik bodů rozšířena a značně zpřís-
něna. Na základě výborného výsled-
ku a pozitivního hodnocení během 
samotného průběhu kontroly má vel-
kopavlovické Turistické centrum právo 
používat i nadále v pořadí již čtvrtým 
rokem logotyp v podobě “i” bílé barvy 

Jak jistě víte, v ulici  Pod Břehy bylo nutné z důvodu výstavby 
kanalizace zakázat vjezd všem vozidlům. Objížďku vyznačenou po 
ulicích V údolí, Bezručova, Úvoz a také Náměstí 9. května lemují 
dopravní značky, které zakazují zastavení. Dopravní značky jsou 
zde umístněny proto, aby byl umožněn průjezd vozidel včetně auto-
busů po objížďce.

První týden jsme se snažili řidičům za spáchané přestupky domlouvat, 
ovšem vypadá to, že řidiče donutí respektovat dopravní značení až ulože-

né pokuty. 
Výmluvy typu 
„hned přijdu“, 

„nemám kde 
jinde zastavit“, 

„nevšimnul 
jsem si“, jsou 

někdy až 
komické.

Kdyby chtěl 
řidič zastavit

jenom na 
chvilku, musel 
by zastavit za 

dopravní znač-
kou „zákaz 

státní“. Suše 
sdělená infor-

mace, že „nemá 
kde zastavit“ je 
vždy úsměvná, 
obzvláště, když 

jsou přilehlá 
parkoviště volná. A pokud nejsou, musím hledat jiné (bohužel více vzdálené) 
a ne že si zastavím v křižovatce nebo na chodníku. A že si nevšimnu? To není 
omluva. Jednou si nevšimnu, podruhé si nevšimnu a potřetí můžu být třeba 

bez řidičáku. 

Petr Hasil, velitel Městské policie Velké Pavlovice 

na zelém podkladu, co by 
ochrannou známku. Toto 
označení garantuje pře-
devším vysokou kvalitu 
služeb a zařazení TIC do 
sítě ofi ciálních turistických 
informačních center na 
území České republiky.

 Město má k dispo-
zici nový traktor 
New Holland 

 (11. 2. 2009)
 Město Velké Pavlovice 

zakoupilo nový traktor 
New Holland, který popr-
vé vyzkoušel svou sílu a 
se 100 HP - koňskými silami dokázal 
bravurně odtáhnout na zledovatě-
lé vozovce plně naložený kamion. S 
traktorem se počítá do agregace s 

nářadím a stroji náročnými na energii 
- mulčovač, drtící vůz a pluh.

Karolína Bártová & Věra Procingerová

Certifi kát TIC Velké Pavlovice 
pro rok 2009. 

Nový traktor byl “pokřtěn” náročnou vstupní 
zkouškou, kamion bez problému odtáhl ... 

Foto: Ing. Zdeněk Karber

Ilustrativní ukázka bohužel „běžného“ způsobu 
parkování. Foto: Petr Hasil



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
1/2009

10

Nejkritičtější jsou brzké ranní hodiny, 
kdy se posilnění pánové (možná i dámy) 
vracejí ze zábav a pohostinství. Bohužel 
se nám v minulých týdnech potvrdilo, že 
jsou i výjimky, protože světla veřejného 
osvětlení na ul. Nádražní byla rozbita 
v časovém rozmezí od 21.00 hodin do 
00.30 hodin. Víkend, kdy nevydržely 
kryty světel byl celkově kritický. Zároveň 
byly polámány stromky u rybníka a také 
neustála  nájezd vozidla „Oskeruše“ u 
kaple sv. Urbana. Stromek u kaple vysta-
věné Českým zahrádkářským svazem 
Velké Pavlovice, o. s. Forum Moravium a 
o. s. Víno z Velkých Pavlovic, zde vysadili 
studenti místního gymnázia, které tento 
čin tím pádem mrzel dvojnásob.

Protože roky ubíhají a časy se mění, 
mění se dle našeho názoru i vandalo-
vé. Nyní mladí výrostci se před třemi 
lety nedostali určitě večer ven. Dorostli 
ovšem do věku, kdy je potřeba ukázat 
rodičům, že také něco dovedou a tak se 
činí. Zapomínají se však rodičům pochvá-
lit. Ti potom udiveně zírají k čemu všemu 
mají ratolesti sklony. Bohužel už víme, 
že někdy nestačí ani řádná ruka rodiče. 
A také víme, že někteří rodiče kryjí své 
děti do poslední možné chvilky, protože 
by měli z jejich „veřejně neprospěšných 
prací“ ostudu. 

Pomalu už dochází trpělivost i stát-
ním orgánům a tak se již tak často 
„neshazují“ trestné činy na přestupky, 
kde hrozí nižší postih. I toto by mělo být 
varování pro dospívající mládež.  Protože 
si nedělám iluze, že by tento článek čet-
li zrovna zmiňovaní vandalové nebudu 
jim mluvit (resp. psát) do duše. Považuji 
jenom za důležité Vás o bujení vandalis-
mu ve Velkých Pavlovicích informovat.

Každý rok před Vánočními svátky 
máme možnost sledovat velmi zajímavou 
situaci. V místní sokolovně bývá pořádán 
koncert rockové skupiny Harlej. Návštěv-
níci tohoto koncertu jsou úplně jiného 
ražení než návštěvníci letních diskoték 
v areálu TJ Slavoj. Fandové skupiny Har-
lej mají věkový průměr asi tak o dvacet 
let vyšší. Jsou to většinou rodičové dětí, 
kteří do Velkých Pavlovic přijíždějí v létě. 

Naše město se stává stále častěji terčem vandalů. Místní 
městská policie v posledních měsících nedělá nic jiného, než 
zapisuje škody po útocích na veřejnou zeleň a veřejně prospěšná 
zařízení. Samozřejmě se také snaží mapovat pohyb osob ve večer-
ních hodinách.

Na tom by nebylo ještě nic zajímavého. 
Ale po ukončení koncertu se dějí 

nebývalé věci. Děti si přijíždějí pro rodi-
če. Rodičové jsou společensky unaveni 
a nechce se jim ve sjednané době odjet 
domů. Nastávají slovní přestřelky, kdy 
dítě musí poslechnout unaveného rodiče. 

Přece nepojede otec domů, když večer 
teprve začíná. Přeji Vám slyšet slova, 
které si mladí řidiči brblou pod nosem, 
aby je veselá mamina neslyšela. Kupo-
divu to jsou ty samá slova, které říkají 
rodiče dětem při odvozu z letních disko-
ték. Ovšem s tím rozdílem, že rodiče na 
děti křičí a děti si o rodičích jenom něco 
myslí. 

Je také prokázana skutečnost, že 
rodičové neničí cizí majetek. Ví, že škodu 
by platili ze své kapsy a ne z kapes svých 
dětí. 

Petr Hasil, 
velitel Městské policie Velké Pavlovice 

A důvod? Fota: Ing. Zdeněk Karber

Tak tato slečna Oskeruše už společnost sv. Urbanovi neudělá ... 
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Řídící orgán: 
Ministerstvo 

pro místní 
rozvoj ČR

Zprostředku-
jící subjekt: 
Ministerstvo 

životního 
prostředí ČR

Realizační 
orgán: Státní 
fond životního 
prostředí ČR

Příjemce 
podpory 

– investor: 
Vodovody a 
kanalizace 

Břeclav, a. s.
Na Břeclavsku již přes rok probíhá výstavba a rozsáhlá rekonstrukce stokových sítí a 

čistíren odpadních vod (dále jen ČOV). Prvořadým cílem projektu je zajistit, aby způsob 
odvádění a čištění odpadních vod byl v souladu s příslušnými předpisy České republiky 
a Evropské unie. Všech 9 řešených lokalit (Břeclav, Podivín, Mikulov, Valtice, Lednice, 
Hustopeče, Velké Pavlovice, Kobylí a Pohořelice) je na seznamu aglomerací větších než 
2 000 EO, u kterých se Česká republika zavázala, že budou do konce roku 2010 splňovat 
Směrnici o čištění městských odpadních vod.

Projekt Břeclavsko je rozdělen na části A, B, C a D. Části A až C řeší rekonstrukce a výstavbu ČOV a 
stokových sítí, část D řešila rekonstrukci a zvýšení kapacity úpravny vody v Lednici a propojení skupinových 
vodovodů. Tato část projektu byla v srpnu 2008 úspěšně ukončena. Na základě pravomocných kolaudačních 
rozhodnutí zde probíhá zkušební provoz prozatím bez větších problémů.

Město Velké Pavlovice je zařazeno do části C projektu. V současné době jsou objekty na čistírně odpad-
ních vod (dále jen ČOV) před dokončením. Procento prostavění z celkové ceny na stavebních objektech a 
provozních souborech čistírny odpadních vod činí 77,24 % k 31. 12. 2008.

K 31. 12. 2008 byla provedena výstavba všech stok v celkové délce 1 969,46 m. 

V ulici Pod břehem na stoce EB zbývá dokončit odbočky pro kanalizační přípojky, které budou provedeny 
do 26. 4. 2009. Dále budou nejpozději do 1. 5. 2009 uvedeny do původního stavu státní i místní komunika-
ce v ulici Pod břehem (nad stokou EB a EB-1) a v ulici V údolí (nad stokou EB). 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle schváleného harmonogramu a v návaznosti na vývoji poča-
sí v zimních měsících. Obyvatelé dotčených ulic budou vždy s dostatečným předstihem informováni, kdy a v 
které ulici budou stavební práce probíhat.

Situační plány umístění stok včetně plánů jednotlivých ČOV jsou uloženy na

www.vak-projektbreclavsko.cz/dokumenty-ke-stazeni/. 
Celkové fi nanční nákla-

dy celého projektu jsou 57,1 
mil. EUR, přičemž fi nancová-
ní je zajištěno z dotací Fondu 
soudržnosti (37,4 mil. EUR), 
Státního fondu životního 
prostředí ČR (2,0 mil. EUR), 
vlastních zdrojů VaK Břec-
lav, a. s., a příspěvků měst 
a obcí zúčastněných na pro-
jektu (3,5 mil. EUR).

Projekt je spolufi nancován 
Evropskou unií a Státním 

fondem životního prostředí.

Tento projekt napomáhá 
ke snižování ekonomických 

a sociálních rozdílů mezi 
občany Evropské unie. Oprava kanalizace
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Generální oprava foyer byla rozdě-
lena do dvou základních etap. První 
musela být dokončena do soboty 10. 
ledna 2009, kdy se zde konal Krojovaný 
ples, druhá pak do soboty 7. února 2009 
– k příležitosti slavnostního I. plesu Mod-
rých Hor.

V první fázi oprav byly zrušeny nevy-
hovující dámské toalety a vybudovány 
zcela nové, moderní. Ze samotného 
vestibulu bylo odstraněno časem sešlé 
a značně poničené dřevěné obložení a 
vyměněna dlažba.

Po krátké týdenní „plesové“ pře-
stávce začala stěžejní a současně velmi 
náročná druhá etapa. V rámci těchto 
prací byly zrušeny také pánské toalety a 
vystavěny nové. Do tímto nově vzniklých 
prostor byla přestěhována vzdušná šat-
na se zázemím pro její obsluhu.

V sokolovně se vystřídala řada řeme-
slníků – ruku k dílu položili instalatéři, 
sádrokartonáři, elektrikáři a zedníci. 
Povětšinou se jednalo o zaměstnance 
Služeb města Velké Pavlovice a několik 
dělníků stavební skupiny Zemědělského 
družstva Velké Pavlovice. Po rozvodu veš-
kerých vnitřních sítí byly stěny vestibulu, 
zomítány, obloženy novými moderními 
obklady teplých oranžových tónů, ve stej-
ných odstínech v kombinaci s bílou bylo 
foyer v konečné fázi také vymalováno.

Aby se vstupní prostory dostateč-
ně prosvětlily, byly zde vyměněny staré 
vstupní dveře za zcela prosklené, přidá-
na tři velkoplošná plastová okna, zabu-
dována zrcadla, jež opticky zvětšila nyní 

Práce na rekonstrukci - od samotného začátku až takřka po zašroubování poslední žárovky. 
Foto: Ing. Zdeněk Karber, Karolína Bártová

Zaměstnanci Služeb města měli letos velmi rušný začátek 
roku. Hned v prvních pracovních dnech se pustili do rekonstrukce 
vestibulu velkopavlovické sokolovny.

velmi příjemné prostory, a nainstalována 
nová svítidla.

Po rekonstrukci následoval náročný 
úklid, jež zajistili všichni zaměstnanci 
Města a Městského úřadu ve Velkých 
Pavlovicích. 

Práce na rekonstrukci byly skutečně 
velmi náročné, především pak pro pra-
covníky Služeb města, kteří zde ochotně 
pracovali i nad rámec své běžné pra-
covní doby. Za kvalitní práci v rekordně 
krátkém čase jim patří obrovské poděko-
vání. Stejně tak i panu architektu Josefu 
Veverkovi, jež nové prostory vestibulu 
navrhl, průběžně na práce dohlížel a 
jednotlivé fáze oprav úzce  konzultoval 
jak se starostou a místostarostou měs-
ta Velké Pavlovice, tak i se samotnými 
řemeslníky.

Avšak snad největším poděkováním 
pro všechny, kteří se na pracích aktivně 
podíleli, byl neskrývaný údiv příchozích 
Modrohorského plesu, jejich chvála, 
kladné hodnocení a celkově pozitivní 
reakce.

Karolína Bártová
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Ve chvíli, kdy se 
přehoupl rok z kulaté 
osmičky na devítku, 
nastal ten nejvhod-
nější okamžik položit 
si otázku - jaký byl 
právě uplynulý rok co 
se týče návštěvnos-
ti webových stránek 
města Velké Pavlo-
vice? Co nám řekne 
statistika roku 2008 
v porovnání s rokem 
2007?

Během celého 
loňského roku jsme 
Vás průběžně infor-
movali o spoustě 
nových rekordů denní 
návštěvnosti. I celo-
roční návštěvnost s 
konečným součtem 
121.492 přístupů 
vystoupala strmě 
vzhůru. Po prostudo-
vání námi zpracované 
stručné statistiky se 
dovíte řadu dalších 
zajímavých čísel. 

My Vám děkuje-
me za přízeň a těší-
me se i v roce 2009 
na Vaše četné náv-
štěvy! 

Statistický výtah 
zpracovala 

dne 1. 1. 2009 
Karolína Bártová
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PUBLICISTIKA ......................................PUBLICISTIKA ......................................

Každý rok v lednu se schází převážná většina pracovníků v oblasti cestovního ruchu a turistiky na 
jednom z největších propagačních veletrhů s názvem REGIONTOUR. Letos to bylo již po osmnácté, tudíž 
by se dalo s nadsázkou říci, že jsme jej slavnostně přijali mezi nás - do řad dospělých. 

Pokud nás paměť neklame, opět téměř nikdo nechyběl – obce, města, mikroregiony, regiony, kraje 
z celých Čech, Moravy, Slezska a nechyběly ani kraje ze sousedního Slovenska.

Ale popořádku. Jaký byl 

REGIONTOUR 2009
z hlediska čísel, statistiky 

a hodnotících zpráv?

Tradičních středoevropských vele-
trhů cestovního ruchu se zúčastnilo 
1.270 vystavovatelů ze 31 zemí na ploše 
12.500 m2. Zvýšil se mezinárodní kre-
dit veletrhů, když o 33 % vzrostla účast 
vystavovatelů z okolních zemí.Výrazně se 
zvýšil také zájem zahraničních návštěv-
níků, kterých se v prvních třech dnech 
na pokladnách zaregistrovalo 2.258 (v 
roce 2008 za čtyři dny 1.030).

Zahraniční návštěvníci přijeli přede-
vším ze Slovenska a Polska, významně 
přibylo také návštěvníků z Chorvatska, 
Německa a Itálie. Zvýrazněnými tématy 
ročníku byly kongresová, golfová a kul-
turní turistika.

Veletrh REGIONTOUR opětovně 
představil turistickou nabídku všech 
krajů České republiky, tuzemských regi-
onů, měst, incomingových agentur a 
ve zvýšeném počtu i regionů z okolních 
zemí. Poprvé se stal skutečně „českoslo-
venským“ veletrhem, když prezentoval 
nabídku všech slovenských krajů, z toho 
tří v samostatných expozicích.

V prvních dvou dnech určených 
odborníkům prošlo branami výstaviště 
více než 15.200 návštěvníků. Hlavní 
nápor na pokladnách podle očekávání 
zaznamenali v sobotu, kdy si veletrhy 
prohlédlo téměř 11 tisíc návštěvníků. 
Celková návštěvnost podle očekávání 
dosáhla 35 tisíc osob. 

Z průzkumu vyplývá, že tři čtvrtiny 
návštěvníků na veletrhy GO a REGION-
TOUR přijíždějí pravidelně. Nejčastějším 
důvodem jejich návštěvy bylo získávání 
informací o novinkách a trendech, ale 
29 % dotázaných přijelo především s 
cílem vést obchodní jednání nebo nava-
zovat obchodní kontakty. S návštěvou 
veletrhu bylo spokojeno 77 % návštěv-
níků, a to především s odbornou úrovní 
veletrhu a s kvalitou vystavených pro-
duktů a služeb. 91 % návštěvníků chce 
přijet i příští rok.

Pro vystavovatele bylo hlavním důvo-

dem účasti nejčastěji předvedení fi rmy 
(40 %) nebo hledání nových zákazníků (20 
%). Veletrh splnil očekávání 72 % vystavo-
vatelů, spokojeno bylo 77 % a rozhodně 
spokojeno 59 % respondentů. Nejvíce 
byli vystavovatelé spokojeni s organizací 
veletrhu a úrovní služeb pro vystavovate-
le. Účast na příštím ročníku plánuje 84 % 
vystavujících fi rem. 

Rychlé a kvalitní zkompletování stánku stavebnicového typu vyžaduje 
notnou dávku trpělivosti, ale také letitých zkušeností a cviku. 

Foto: Ing. Zdeněk Karber

Nic se neobejde 

bez pečlivých příprav

Termín letošního REGIONTOURU 
byl stanoven na data 15. až 18. ledna 
2009. Avšak intenzivní přípravy přímo 
na místě odstartovaly už týden před 
samotným slavnostním zahájením vele-
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k modernější-
mu stylu, který 
sice možná 
nabízí určité 
pohodlí, avšak 
je tzv. stude-
nější, neosob-
ní, nechytne 
člověka jak se 
říká za srdce, 
do hloubky jej 
neosloví. 

My vsází-
me na to, že je 
mnohdy o hod-
ně více pozvat 
potencionální-
ho zájemce o 
naši lokalitu 
do tradičního 
útulného vin-
ného sklípku 
a pohostit ho 
svěžím vínem, 
čerstvým chle-
bem, srdeč-
ně si s ním 
p ov y p r á v ě t , 
než jej na 
rozloze něko-
lika desítek 
metrů zavalit 
téměř beze 
slova a vlíd-
ného úsměvu 
m n o ž s t v í m 
propagačních 
materiálů. 

Č l o v ě k 
má pět smys-
lů. Nejlépe 
by měly být 
u s p o ko j e ny 

trhu – v pátek 9. ledna 2009.  Pracovní-
ci Služeb města převezli z Velkých Pav-
lovic do Brna všechny stavebnicové díly 
stánku, který zde začali postupně sklá-
dat. Přestože bylo ve výstavní budově po 
celý den pouhých 7°C, zima nikomu díky 
náročné práci skutečně nebyla.

Veletržní stánek 

Velkých Pavlovic 

vsadil na tradici

Velkopavlovický stánek měl stejně 
jako v letech minulých podobu útulného 
habánského vinného sklípku s pouta-
vým a především velmi výstižným sloga-
nem hlásajícím Velké Pavlovice – Srdce 
moravského vinařství. Návštěvníci jej 
našli na stejném místě jako v předcháze-
jících ročnících, pod číslem 009 v pavi-
lonu V. 

Jak jsme si na veletrhu povšimli, 
některé expozice se velmi často mění. 
Na jednu stranu by se tyto změny daly 
charakterizovat jako obrat k lepšímu – 
stánky jsou pěkné, barevné, prostorné, 
reprezentativnější, mnohdy doplněné 
monumentálními replikami charakteris-
tických staveb nebo typických atributů 
dané oblasti či lokality (vzpomeňme 
obrovský plzeňský sud na pivo, hrad 
Karlštejn aj.). 

Na stranu druhou mohou být tyto 
změny pro pravidelného návštěvníka 
lehce matoucí. Návštěvník si povětšinou 
pamatuje stánek po stránce vizuální 
a prostorové. Pokud je najednou jiný, 
nemůže jej najít a v první moment jej 
vůbec nenapadne, že může letos vypa-
dat expozice naprosto jinak a také, že se 
může nacházet i na jiném místě. 

Jako další negativum se nám jeví 
změny povětšinou od lidového ztvárnění 

Svou návštěvou poctil stánek města Velké Pavlovice známý politik Ing. Zdeněk 
Škromach. S neskrývanou radostí přijal pozvání na skleničku dobrého vínka. 

Fota: Ing. Zdeněk Karber

Na půdě jihomoravských Velkých Pavlovic vystavovalo 
i naše družební město Senica ze sousedního Slovenska. 

Na snímku vidíte pracovnice Turistického informačního centra 
v Senici s výstižným názvem INFOSEN. 

Zastavily se také pracovnice TIC ze Ždírce nad Doubravou, 
městečka z Vysočiny, jež je podobně jako Senica 

naše spřátelené město. 

pokračování na str. 16

naprosto všechny, aby se člověk rozhod-
nul, že stráví svůj volný čas a dovolenou 
právě u nás. A to je prioritní cíl veletrhů 
cestovního ruchu. My jsme vsadili na tra-
dici ve všech směrech. Proto věříme, že 
budeme v letních měsících sklízet v led-
nu zasetou pšenku.  

Do sklípku si přišla posedět 

řada významných osobností

První dva dny veletrhů jsou vždy 
věnovány odborné veřejnosti, předem 
naplánovaným schůzkám, obchodním 
jednáním, navazování nových kontaktů, 
ale také překvapivým a to milejším spon-
tánním setkání.

Velkopavlovickou expozici navští-
vila hned první den veletrhů spous-
ta významných osobností politického 
života. Na skleničku výborného vína a 
příjemné popovídání se u nás zastavili 
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nejen starostové okolních obcí, ale i hejtmani a poslanci. 
Se starostou našeho města Ing. Pavlem Procházkou se 
přišel pozdravit např. i místopředseda ČSSD  Ing. Zdeněk 
Škromach. 

Víkendové dny REGIONTOURU 

byly věnovány široké veřejnosti

Také o volných víkendových dnech pokračoval na 
půdě areálu Brněnských veletrhů a výstav veletrh REGI-
ONTOUR 2009 – a to skutečně ve svižném tempu. Dle 
očekávání bylo velmi živo také u nás, na stánku města 
Velké Pavlovice. Ten se zaměřil v souladu se zažitou a 
osvědčenou tradicí na turisty vyznávající především cyk-
loturistiku, pěší turistiku, na propagaci vinařství, folklóru, 
historických památek, bohatého kulturního vyžití ve měs-
tě a současně i v obcích Dobrovolného svazku obcí Modré 
Hory.

Abychom dokázali rok co rok, znovu a znovu, lákat do 
našeho městečka také pravidelné návštěvníky, musíme 
pro ně připravovat stále něco nového a neokoukaného. 
Letos jsme za tímto účelem přivezli na veletržní stánek 
doslova ještě horkou kolekci nových pohlednic města V. 
Pavlovice o čtyřech kouscích, sběratelské kalendáříky do 
kapsy na rok 2009 a spoustu nových propagačních mate-
riálů – Kalendář akcí ve Velkých Pavlovicích na rok 2009, 
Kalendář kulturních akcí v Modrých Horách na rok 2009, 
Rozpis Otevřených vinných sklepů na rok 2009, Pozvánku 
na Velkopavlovické vinobraní 2009, Pozvánku na Festival 
otevřených sklepů 2009 a v neposlední řadě také letáček 
o výstavbě, vysvěcení a krátké životní pouti nové kapličky 
sv. Urbana. Zájem byl i o informace ohledně výstavby a 
termínu otevření nové rozhledny nad V. Pavlovicemi.

Během dnů určených široké veřejnosti se na našem 
stánku aktivně prezentoval velkopavlovický spolek vinařů 
Víno z Velkých Pavlovic. V sobotu jej s nabídkou vinných 
vzorků z vlastní produkce zastupovali Lubomír Zborovský 
spolu s Evou a Jaroslavem Buchtovými, v neděli Karel 
Reichman a Pavel Halm.

Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic pořádá každo-
ročně dlouhodobou akci Otevřené vinné sklepy. Ta spo-
čívá v možnosti navštívit prakticky kdykoliv v období od 
začátku května do konce října některý z vinných sklípků 
ve Velkých Pavlovicích. Otevřené vinné sklepy jsou náv-
štěvníky našeho města velmi vyhledávané, což se ohrom-
ným zájmem potvrdilo i na letošním Regiontouru. 

Nejčastější dotazy z úst zájemců o prohlídku, dovole-
nou či zájezd do našeho města padaly právě na adresu 
Otevřených vinných sklepů, ale také oblíbených Krojova-
ných hodů, Velkopavlovického vinobraní a řady dalších 
tradičních i netradičních připravovaných akcí. 

 Doufáme tedy, že o letošní letní sezóně navští-
ví Velké Pavlovice co nejvíce spokojených turistů a také, 
že se k nám budou rádi a často vracet. Jako pracovníci 
v oblasti turistického ruchu si každého návštěvníka, ať 
nového nebo stálého, velmi vážíme. Uvědomujeme si 
totiž, že spokojený a zážitky nabažený turista je mnohem 
svolnější k utrácení – ve všech směrech. Neváhá nakupo-
vat nejen zboží (víno, suvenýry, potraviny, spotřební zboží 
denní potřeby aj.), ale také služby (ubytování, stravování, 
vydává fi nance za zážitky). Tím se nevědomky, avšak o 
to větší měrou, aktivně spolupodílí na růstu ekonomiky 
dané oblasti, tvorbě nových pracovních příležitostí, zvy-
šuje atraktivnost svého oblíbeného místa a v konečném 
důsledku sem investuje nemalé fi nanční částky. 

Karolína Bártová

Stejně jako v minulých letech vystavovali 
společně s námi také naši milí přátelé 

ze slovenské Senice. 

Příjemné chvíle se skleničkou vína. 
K ochutnání zval mimo jiných také vinař Pavel Halm. 

Fota: Karolína Bártová
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Pouhý týden po zahájení Regiontouru v Brně 
se uskutečnil v prostorách výstaviště Incheba 
Expo Bratislava 15. mezinárodní veletrh cestovní-
ho ruchu ITF Slovakiatour 2009 – největší veletrh 
zmiňovaného oboru pořádaný na území Slovenské 
republiky. Ve dnech 22. až 25. ledna 2009 se zde 
mělo možnost prezentovat také město Velké Pav-
lovice, společně s hostitelským a zároveň i naším 
družebním městem Senica. 

Velmi milým a příjemným překvapením jak pro nás 
samotných, avšak především pro širokou návštěvnickou 
veřejnost, byl zcela nový moderní design stánku měs-
ta Senica a okolí. Nejatraktivnějším prvkem se snad pro 
všechny hosty expozice stala vyhlídková terasa s poseze-
ním v patře, ze které bylo perfektně vidět do celých prostor 
výstavního pavilonu. Stánek byl sladěn do barev města 
Senica - převažovaly tedy transparentní odstíny červené, 
žluté, modré a bílé barvy, které již na dálku přitahovaly 
všechny příchozí návštěvníky. Senický stánek si polepšil i 
po stránce rozlohy, jež porostla na úctyhodných 80 m2. Tím poskytl příjemné vzdušné prostory jak pro prezentaci města Senica, tak i 
okolním obcím a subjektům, včetně družebních měst.

Město Velké Pavlovice se představilo na tomto zahraničním veletrhu cestovního ruchu nejen jako město družební, ale letos prioritně 
jako partner města Senica v rámci projektu „Rozhlédni se a poznávej“ Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská repub-

lika – Česká republika na roky 2007-2013. Shodně tomu tak bylo 
i na brněnském veletrhu Regiontour, kde bok po boku a ve velmi 
přátelské atmosféře prezentovala města Velké Pavlovice a Seni-
ca své záměry v oblasti turistiky, jež nezná ani pomyslných hranic. 
Pravděpodobně nejviditelnějším výstupem tohoto projektu bude 
právě připravovaná stavba rozhledny nad Šlechtitelskou stanicí 
vinařskou ve Velkých Pavlovicích.

Největší pozornost senického stánku poutala obrovská make-
ta právě budovaného golfového areálu Senica-Šajdíkove Humence. 
Areál s gigantní rozlohou, atraktivním přírodním a současně moder-
ním prostředím, to vše podtrhnuté nezbytným luxusem nemá v sou-
časné době obdoby ani na Slovensku, ani v České republice.  

Hostování na slovenském veletrhu byla pro velkopavlovické 
velmi příjemným zpestřením práce, místem získávání nových zku-
šeností, cenných kontaktů a současně i zárukou budoucího přílivu 
zahraničních hostů do našeho regionu a města.

Karolína Bártová

Ryzí punc atraktivity stánku města Senica si získala 
maketa golfového areálu Senica-Šajdíkove Humence. 

Slovenské expozice se vyznačovaly velkou barevností, nápadem, prezentací lidových řemesel a pohostinností. 
Fota: Ing. Zdeněk Karber
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Necelý hektar pozemku. Právě tolik 
místa si ve vznikající velkopavlovické 
průmyslové zóně vyhlédla dánská fi rma 
Berendsen. Postaví tady velkou půjčovnu 
a prádelnu pracovních oděvů. V nové hale 
by v příštím roce mělo najít uplatnění prv-
ních asi dvacet zaměstnanců.

„Půjde zejména o ženy, což je pro měs-
to dvojnásob cenné. Mezi nezaměstnaný-
mi totiž převažují,“ podotkl velkopavlovický 
starosta Pavel Procházka, který včera při-
vítal dánské partnery na radnici. A pode-
psal s nimi smlouvu o prodeji pozemků za 
železniční tratí ve směru na Bořetice.

Radnice už tam nechala přivést 
inženýrské sítě. Za pětadvacet milionů. 
„Pro město je to výhodné. Když pozemky 

Celkem jsme od pěstitelů nakoupi-
li téměř šest a půl tisíce tun hroznů. To 
představuje meziroční zvýšení o dva-
cet šest procent, přičemž jsme získali 
více suroviny ve skupinách pozdní sběr 
a výběr z hroznů,“ řekl Marček. Vinium 
tedy hodlá navýšit podíl přívlastkových 
vín ve své produkci. S tím souvisí také 
investice do technologií. 

Význam podepsání smlouvy mezi zástupci dánské fi rmy Berendsen a starostou města Velké Pavlovice 
Ing. Pavlem Procházkou podtrhnul slavnostní přípitek. Foto: Ing. Zdeněk Karber

v průmyslové zóně prodáme, vrátí se nám 
peníze zpátky a navíc tady budeme mít 
milionové investice a nová pracovní mís-
ta,“ míní Procházka.

Spokojený je ale také dánský investor, 
který si vybíral z několika lokalit. „K prv-
nímu kontaktu došlo asi před dvanácti 
měsíci,“ řekl Miroslav Kotek z Industrial 
Agency Jones Lang LaSalle, který kontak 
zprostředkoval.

„Velké Pavlovice jsme upřednostni-
li hlavně kvůli velmi vstřícnému přístu-
pu města,“ sdělil provozní ředitel české 
pobočky fi rmy Berendsen Tomáš Střelský. 
Ta ve svých střediscích nabízí pronájem 
pracovního oblečení, které na přání zákaz-
níkům ušije. A také vypere.

Ve Velkých Pavlovicích chce do tří let 
zvládnout i druhou etapu projektu, díky 
které by se mohl počet pracovníků rozšířit 
až na padesát. „Ekonomická krize naše 
záměry neovlivnila, rozhodnutí o inves-
tici je pevné a neměnné. V příštím roce 
budeme stavět. I my samozřejmě sleduje-
me aktuální situaci, ale myslíme si, že i v 
časech určité krize můžeme být úspěšní,“ 
vyjádřil Střelský přesvědčení.

Dánové chtějí ve Velkých Pavlovicích 
proinvestovat zhruba sto milionů korun. 
A vypadá to, že nebudou sami. „Máme 
dalších šest až sedm zájemců o pozemky, 
například výrobce nábytku, montovaných 
hal nebo dvě vinařství. Dokonce se na nás 
obrátil i developer zastupující asijské fi r-
my,“ prozradil Procházka.

Zdroj: Břeclavský deník, 17. 12. 2008, 
Michal Šupálek

NAPSALI O NÁS ... (Zdroj: Břeclavský deník, 17. 12. 2008) Dánská textilní fi rma 
Berendsen postaví své nové středisko ve Velkých Pavlovicích. Včera podepsala smlou-
vu o odkoupení pozemků.

Loni vybudovali ve Velkých Pavlovicích 
novou skladovou halu za šest a půl milionů 
korun, upravili fi ltrační zařízení za milion 
korun a za další více než milion zakoupili 
generátor pro zavedení dusíkového hos-
podářství. Letošní investice budou směřo-
vat zejména do vylepšení velké lahvovací 
linky a pracovního prostředí.

Podle obchodního ředitele společnosti 

Tomáše Klumpara Vinium zatím nepocí-
tilo důsledky ekonomické krize a nadále 
počítá s růstem.

Zdroj: Břeclavský deník, 2. 2. 2009, 
Michal Šupálek

NAPSALI O NÁS ... (Zdroj: Břeclavský deník, 2. 2. 2009) Navýšení tržeb o více než 
osm procent plánuje na letošek velkopavlovická společnost Vinium. Potvrdil to její 
generální ředitel Jozef Marček. Podle něj si fi rma k navýšení tržeb na čtvrt miliardy 
korun vytvořila předpoklady už nákupem hroznů.
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Sbírka pod vánoč-
ním stromem, která bývá 
obvykle zahájena k pří-
ležitosti Jarmarku u radni-
ce, je určena opuštěným 
dětem bez rodičů a domo-
va. Výtěžek je vždy po 
ukončení sbírky převeden 
na příslušné charitativní 
konto. 

V letošním roce byli při-
spívající opět o něco štěd-
řejší než v roce loňském. 
Během ročníku 2007-2008 
se sešlo v pokladničce 
po smrkovými chvojkami 
10.175,- Kč, o letošním 
ročníku 2008-2009 to bylo 
již 15.636,- Kč a 365,- Sk.   

Za veškeré fi nanční 
dary Vám jménem všech 
opuštěných dětí srdečně 
děkujeme! 

Tři králové 
vykoledovali 
potřebným 

přes 65 tisíc 
korun

Jako již neuvěřitel-
ných předcházejících osm 
let vyrazili i letos, tedy po 
deváté, do ulic našeho 
města skupinky dětí v pře-
vlecích Tří králů. V dopro-

Koledníčci vyrazili s úsměvem a písní o Třech králích na rtu 
mezi Vás a Vy jste nešetřili, děkujeme ...

Fota: Ing. Zdeněk Karber, Karolína Bártová

Rok co rok se v období 
Vánoc a začátku nového 
roku pořádá spousta cha-
ritativních akcí a sbírek. 
U nás, ve Velkých Pav-
lovicích, se ujaly a vešly 
do podvědomí veřejnosti 
dvě z nich. Konkrétně se 
jedná o sbírku do poklad-
ničky pod vánočním 
stromem před radnicí 
na Nám. 9. května, dru-
hou je tradiční Tříkrálová 
sbírka. 

vodu dospělých zodpověd-
ných osob a za zpěvu koled 
spolu vybírali do typizova-
ných pokladniček s logem 
České katolické charity 
fi nanční dary pro tradiční 
Tříkrálovou sbírku. Ta letos 
proběhla ve Velkých Pavlo-
vicích od pátku 2. ledna do 
neděle 4. ledna 2009. 

Koledníkům se podaři-
lo vybrat celkem 65.614,- 
Kč a 3,4 Eura. Protože jste 
nešetřili, byla o téměř šest 
tisíc korun pokořena loň-
ská celková částka. Veške-
ré fi nanční dary byly řádně 
předány pořádající Charitě 
v Břeclavi. 

Výtěžek Tříkrálové sbír-
ky je určen především na 
pomoc nemocným, han-
dicapovaným, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni 
a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí 
a to zejména v regionech, 
kde se sbírka koná. Přibliž-
ně desetina výnosu sbírky 
je určena na humanitární 
pomoc do zahraničí. 

Přispívat na konto 
Tříkrálové sbírky 

můžete během celého 
roku! 

Návod je naprosto 
jednoduchý – stačí 

poslat dárcovskou SMS 
ve tvaru DMS KOLEDA 
na číslo 8777 anebo 

bankovním převo-
dem nebo poštovní 

poukázkou na konto: 
33001122/0800 

u České spořitelny.  

Více informací na 
www.trikralovasbirka.cz  

Koledníci Vám za dary 
i vlídné přijetí u svého pra-
hu od srdce děkují! 

Karolína Bártová
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Tohle jim umožňuje právě „Dům na 
půli cesty“, kde najdou střechu nad hla-
vou a učí se za pomoci pedagogických a 
výchovných pracovníků samostatnému 
životu, což je především získání zaměst-

Město Velké Pavlovice obdrželo 
začátkem měsíce února velmi milé 
poděkování od občanského sdružení 
Biliculum za dlouholetou pomoc dět-
skému dennímu stacionáři v Mikulo-
vě. Toto zařízení zajišťuje denní péči 
pro děti s kombinovanými vadami a 
autismem.

Občanské sdružení Biliculum poděko-
valo zastupitelům města Velké Pavlovice 
a především panu Ing. Jaroslavu Bendovi 
Ph.D. také na svých webových stránkách 
(www.biliculum.cz), konkrétně za „rozhod-
nutí použít výtěžek z vánoční sbírky ve 
Velkých Pavlovicích na 8 dělených šatních 
skříněk pro děti z Dětského denního sta-
cionáře Mikulov. Skřínky jsou již od květ-
na umístěny v prostorách stacionáře na 
ul. Růžová v Mikulově. Tento hmotný dar 
využívá 16 dětí od 3 do 23 let, které sta-
cionář navštěvují. Děkujeme všem lidem, 
kteří přispěli svým fi nančním obnosem 
do vánoční sbírky a pomohli tak našim 
dětem.“

Mikulovský stacionář pro děti vznikl 
na základě podnětu rodičů postižených 
dětí a počítá s celoživotní návazností jed-

Vánoční dárky nejsou pro každého samozřejmostí, o to větší udělají radost ... Foto: Ing. Zdeněk Karber

nání, práce a samostatné hospodaření s 
vydělanými penězi. 

Kola umožní mladým lidem dojíždění 
do práce v blízkých Pohořelicích. Orienta-
ce a práce na počítači je dnes již samo-

zřejmostí a předpokladem získání dobré-
ho pracovního místa.

Velké poděkovaní patří fi rmám z Vel-
kých Pavlovic, které za režijní ceny dodaly 
svoje zboží. Je to ZAF Velo-sport manželů 
Kobsových a Computer servis manželů 
Bedřichových.

Bližší informace o „Domě na půli ces-
ty“, jeho cílech, poslání a aktivitách získá-
te na webových stránkách pod adresou 
www.dumnapulicesty.cz.

Karolína Bártová

Velkopavlovičtí členové Rotary klubu Ing. Jaroslav Benda Ph.D. a Ing. Zdeněk 
Karber předali „Domu na půli cesty“ ve Velkém Dvoře u Pohořelic dárky od Ježíška. 
Počítač s připojením na internet a tiskárnou a šest jízdních kol usnadní a zpříjemní 
život obyvatelům tohoto zařízení, jež je zde vybudováno pro mladé lidi s nelehkým 
osudem z dětských domovů, kteří dovrší 18 let a musí se začít stavět na vlastní 
nohy. 

Biliculum znamená latinsky svítání, tento název symbolizuje 
novou naději pro postižené děti a jejich rodiče.

notlivých služeb, s možností jejich vzájem-
ného prolínání dle aktuálních potřeb dětí. 
Provoz stacionáře byl zahájen 1. 9. 2004. 
Současná kapacita zařízení, které je v pro-
vozu po celý rok, s výjimkou státních svát-

ků, sobot a 
nedělí je pro 
15 dětí ve 
věku od 3 do 
26 let.

Pokud Vás 
činnost staci-
onáře zaujala 
a máte zájem 
přispět dětem 
i mimo nára-
zové veřejné 
sbírky, můžete 
kdykoliv vlo-
žit libovolný
fi nanční ob-
nos na konto 
u České spo-
řitelny, a. s. s 
číslem 

1385856399/0800.

Děti Vám od srdíčka děkují ...

Karolína Bártová

Písemné poděkování z rukou ředitele O. s. Biliculum Mikulov. 



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
1/2009

21

Vážení občané Velkých 
Pavlovic, milovníci rozhleden a 
také návštěvníci našeho měs-
ta! V květnu roku 2009 bude v 
trati Poštory nad ŠSV slavnost-
ně otevřena veřejnosti nová 
rozhledna architekta Ing. 
Antonína Olšiny, autora např. 
velmi známé rozhledny Borův-
ka nedaleko Litomyšle. 

Česká republika je po celém světě proslulá neobvykle hustou sítí rozhleden – některé 
z nich rozeznáváme místopisně dle města či obce, ke které náleží. Mnohem originálnější 
a zároveň i zapamatovatelnější jsou však rozhledny, jež mají své skutečné a nezaměni-
telné jméno. Kdo by neznal třeba Alfrédku, Milešovku, Onen svět, Štramberskou trúbu, 
Babylon, Štěpánku, Svatobor, Královku a mnohé další. 

Proto jsme došli k závěru, že by bylo na místě pojmenovat i rozhlednu, která za nedlou-
ho vyroste nad Velkými Pavlovicemi. Byli bychom velmi potěšeni, kdyby jste se na výběru 
názvu podíleli také Vy. Jakým způsobem? 

Svůj nápad na název velkopavlovické rozhledny můžete poslat prostřednictvím e-mai-
lu na adresu infocentrum@velke-pavlovice.cz, zavolat na tel.: 519 428 149 a nebo se 
stavit přímo za námi na Turistickém informačním centru (Hlavní 9, budova knihovny) a 
svůj návrh nám osobně předat.

Byli bychom rádi, kdyby jste k Vámi zvolenému názvu připojili také stručné vysvětlení, 
proč jste pro naši rozhlednu vybrali právě takové pojmenování. A nezapomeňte ani na Váš 
kontakt či adresu.

Po obdržení všech Vašich návrhů zasedne komise, jež z nich vybere ty nejzdařilejší. 
Ty budou následně zveřejněny na internetových stránkách města Velké Pavlovice, kde 
bude mít opět široká veřejnost možnost prostřednictvím ankety hlasovat, který z návrhů 
se jí nejvíce zalíbil. Po vyhodnocení ankety bude komisí vybrán konečný ofi ciální název 
rozhledny (s významným přihlédnutím k výsledku ankety). 

Autor vítězného návrhu bude při slavnostním otevření rozhledny představen veřejnos-
ti a zároveň mu bude předán pěkný dárek.  

Předem Vám děkujeme za Vaši aktivní účast na hledání jména pro rozhledu!
Těšíme se na zajímavé návrhy.

Pro tvůrčí inspiraci Vám přinášíme několik pěkných návrhů, které se nám již sešly:

POŠTORKA, PAVLÍNKA, MERUŇKA, MÁJŮVKA, MODROHORKA, URBANKA, VINAŘSKA, 
BOBULE, ANDREJKA, ŠLECHTITELKA, POŠTORA, HORÁKOVA, ŠLECHTIČNA, FRANKOV-
KA, KRÁSNÁ, SLUNEČNÁ, MORAVĚNKA, NA VĚTŘÁKU, PAVLOVIČKA ...

Karolína Bártová

Vážení přátelé, milovníci historie a 
památek! Krajský úřad Jihomoravského 
kraje vyhlásil velmi zajímavou soutěž na 
téma: „O nejlépe opravenou památku 
Jihomoravského kraje v roce 2008“. 

Náročnou rekonstrukcí venkovní fasá-
dy, spojenou s odvlhčením původního 
zdiva, prošel v loňském roce také barok-
ní kostel sv. Anny v sousedních modro-
horských Bořeticích. Farníci tedy ani na 
chvíli nezaváhali a kostel do této soutěže 
přihlásili.

Své hlasy pro „svou“ památku může 
do soutěže zasílat kdokoliv a to prostřed-
nictvím SMSky. Cena za 1 SMS zprávu 
jsou 3,- Kč, z jednoho telefonního čísla lze 
hlasovat pouze 1x. Číslo pro bořetický kos-
tel sv. Anny je 900 77 03, tvar SMS zprávy  
HLA(mezera)PAMATKY(mezera)2. S ode-
sláním však neváhejte, platné hlasy je 
možné posílat pouze do konce měsíce 
února 2009!!!

Farníci z Bořetic Vám za cenné hlasy 
předem velmi děkují. Bořetický kostel je 
bezesporu nádherná a vzácná památka, 
proto se musí udržovat a ochraňovat, 
aby zde zůstala pro potěchu ducha všem 
budoucím generacím. Pokud se vesnické-
mu kostelíku sv. Anny podaří v rámci sou-
těže umístit na prvních dvaceti příčkách, 
čeká jej cena v podobě tolik potřebné 
fi nanční injekce, která bude použita na 
dokončení oprav.

Více informací naleznete na webu 
http://ias.kr-jihomoravsky.cz/kultura/  

Karolína Bártová

Rozhledna nad Velkými Pavlovicemi 
(Ing. Antonín Olšina). 

Nejchladnějším měsícem loňského roku byl leden s průměrnou teplotou 2,1°C, naopak nejteplejším měsícem s teplotou 20, 3°C 
se stal červenec. 

Největší teplotní extrém nastal v únoru: 17. února jsme naměřili -12,3°C a již 25. února vystoupala rtuť teploměru na +17,7°C. 
Poslední květnový den patřil s teplotou 30°C k nejteplejším květnovým dnům, nejdeštivější den roku nastal 18. května, kdy napršelo 
36,7 mm srážek. V květnu napršelo 63,8 mm, což je za celý rok nejvíce, ale také nám 259,4 hodin svítilo sluníčko. 

Nejteplejší den roku nastal 23. června, teplota dosáhla 33,6°C. Nejvíce slunečního svitu jsme si užili také v červnu, celkem 
265,7 hodin. Neobvykle vysoké teploty jsme ve Velkých Pavlovicích naměřili i 6. září: 31,6°C a 30 října 20,3°C. 

Od listopadu roku 2008 bylo zrušeno pravidelné měření na meteorologické stanici ve Velkých Pavlovicích. Dle neofi ciálních zdrojů 
bylo poté zahájeno v sousedních Bořeticích.

Věra Procingerová
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Určitě není třeba nikomu vysvětlovat důvody proč. Snad každý z nás zaregistroval koncem ledna t. r. smutné zprávy o 
katastrofě, pro vinaře bez nadsázky doslovné apokalypse, která se udála v jejich vinných sklípcích pod Kraví horou. 

Osudným se pro ně stal pátek 23. ledna 2009, kdy jim uvolněná a po tání sněhu značně podmáčená zemina zava-
lila veškeré sklepní prostory i s nádobami plnými vína. Tím přišli vinaři nejen o víno a sklepy, ale také o výsledek své 
celoživotní práce, tvrdé práce mnoha generací předků, o místo, kde většina z nich vykonávala svého koníčka a tím se 
podílela na udržení místních, především však rodinných tradic. Vinaři zde pohřbili to, pro což doposud žili – počínání a 
srdce jihomoravského vinaře. 

Obec Bořetice se zachovala k vinařům a jejich problémům velmi loajálně a na pomoc pro ně zřídila veřejné sbírkové 
konto u České spořitelny. Název účtu je „VEŘEJNÁ SBÍRKA NA POMOC VLASTNÍKŮM POSTIŽENÝCH SESUVEM SKLE-
PŮ“ – č. ú. 1393114379/0800. 

Každý z Vás, komu není osud bořetických vinných sklepů v Kraví hoře lhostejný, sem může zasílat fi nanční obnosy, 
jež budou poté poskytnuty výhradně vlastníkům postiženým sesuvem sklepů. Za všechny fi nanční příspěvky předem za 
bořetické vinaře děkujeme. 

Karolína Bártová

Zabývat se hledáním klíče k této na 
první pohled ošemetné hádance mě při-
měl dotaz jednoho z návštěvníků naše-
ho stánku na veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour v Brně. Tento nenápadný muž 
mě požádal, abych mu vysvětlila, proč se 
Modré Hory na jihu Moravy jmenují prá-
vě Modré Hory. Dala jsem se do obšírné-
ho vysvětlování a v tom mě se zaujetím 
naslouchající muž zaskočil s dotazem, zda 
mají naše Modré Hory něco společného s 
těmi v Austrálii … 

Přiznám se, neměla jsem do toho oka-
mžiku potuchy, že něco takového existuje. 
Samozřejmě mi to nedalo a začala jsem 
hledat. Možná australské Modré hory zná-
te a možná taky ne. Pokud jste na tom stej-
ně jako já jen před málo několika dny, zvu 

Vás na prohlídku Modrých hor s malým „h“ 
u protinožců. 

Modré hory v Austrálii
Modré hory (Blue Mountains) leží v 

Austrálii asi 110 km západně od Sydney. 
Jsou součástí Great Dividing Range - Velké-
ho předělového pohoří. Jsou to mohutné, 
propastmi a roklinami rozervané pískov-
cové hory. Vyskytují se zde vzácné druhy 
eukalyptů. Nejvyšším vrcholem je Birds 
Rock o nadmořské výšce 1.180 m. 

Modré hory tvoří vápence, jílovité břid-
lice a jemnozrnné pískovce. Ve vyšších 
vrstvách se místy nacházejí sloje černého 
uhlí. Kdysi to byla rozlehlá pahorkatina, 
která byla později rozbrázděna erozí do 

nekonečného labyrintu soutěsek, roklí, sto-
lových kopců a bizarních skal. Roku 1959 
se Modré hory staly národním parkem o 
rozloze 2.482 km čtverečních, v prosinci 
2000 byly zapsány na listinu světových 
památek UNESCO. 

Modré hory mají název od modrého 
oparu, který vzniká odparem oleje z lis-
tů eukalyptů a za horkých dnů zahaluje 
celou oblast. 

Prvními cizinci, kteří se pokusili Mod-
ré hory překročit, byli roku 1789 kapitán 
Teunch a poručík Dawes, jejich pokus ale 
skončil nezdarem. Jako první je překona-
li Blaxland, Wentworth a Lawson v roce 

Nejčernější „noční můra“ všech vinařů se stala v bořetické Kraví hoře skutečností ... Foto: Archiv obce Bořetice

Neexistuje snad jediný propagační materiál 
australských Modrých hor, kde by chyběl snímek 

skalních věží Tři sestry. Foto: www.wikipedia.cz

V Modrých Horách s velkým „H“ žijeme a denně se po 
nich procházíme. Ty druhé Modré hory s malým „h“  
máme taktéž přímo pod nohama. Od těch s velkým „H“ 
nás mezi podrážkou boty a zemí nedělí snad ani jediný 
milimetr … Od těch s malým „h“ nás dělí vzdálenost rov-
nající se průměru zeměkoule, tedy téměř třináct tisíc 
kilometrů a přesto, skutečně je máme přímo pod noha-
ma. Jak je to možné? 

pokračování na str. 23
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V době, 
kdy je dítěti 
15 let, těžko 
má reálnou 
p ř e d s t av u 
o tom, jaká 
škola je pro 
něj vhodná 
a jaká pro-
fesní dráha 
ho po jejím 
absolvování 
čeká. V 18-
ti letech, je 

již situace přece jen příznivější. Většinou 
už lépe ohodnotíme sami sebe, i to, na co 
máme vlohy. Proto mnoho rodičů volí pro 
děti cestu všeobecné přípravy a směřují 
je k dalšímu studiu na  vyšších odborných 
nebo vysokých školách, kam je samozřej-
mě po absolvování gymnázia reálnější 
možnost přijetí a hlavně se oddálí doba 
rozhodování dítěte i rodičů.

Celkově, pokud chtějí rodiče více 
zohlednit zájmy dítěte a jeho dispozice 
k dalšímu studiu, je nabízena jak pomoc 
z úřadů práce, kde jsou schopni poradit 
při volbě povolání,  ze strany pedagogic-
ko-psychologických poraden nebo od 
školních psychologů. Všechny tři místa by 
měli mít k dispozici určité typy dotazníků, 
testů a materiálů, které by měli dítěti a 
jeho rodičům pomoci při výběru školy.

Když se podíváme na situaci rodiče, 
který volí pro své dítě, kam jít po základní 
škole studovat, a zhodnotíme dnešní situ-
aci a nabídku pracovních míst, pak zaru-
čeně nevítězí vysokoškolské profese, ale 
spíše je velká poptávka po vyučených a 
po středoškolácích. Situace na trhu práce 
tak vypovídá, že za pár let (a je to vidět i 

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHOPRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO ...... ......

dnes) budou velmi žádaní a dobře ceně-
ní pracovníci s výučním listem (vyučit se 
lze i po střední škole), ale samozřejmě se 
zdatností v daném oboru. Nejde tedy o to, 
vyučit se, ale o to, něco si z učení odnést a 
být dobrý v praxi, což v současnosti, s vel-
kým nezájmem mládeže o jakékoli studi-
um, jde dosti těžko. Děti v dnešní době 
také nejsou vedeni k manuální zručnosti, 
ale často jsou ponecháni ve volném čase 
napospas počítačům, které ovšem neroz-
víjejí ani praktické dovednosti, ani nena-
pomáhají k dobré orientaci ve společnos-
ti. Celkově média chrlí na děti představu, 
že nejlepší je být manažerem v obleku, 
mít rychlé a velké auto a dostatek peněz 
bez patřičného přičinění vzdělávat se. Vět-
šina dětí dle výzkumů i z praxe nevěnuje 
vzdělávání mimo školu skoro žádný čas a 
představy o pracovním procesu? Ty jsou 
od reality často extrémně vzdáleny.

K otázce volby vysokoškolského oboru 
pak mohu říci jediné. Dochází k velkému 
úbytku přírodovědně a technicky směřova-
ných jedinců. Většina studentů všeobecně 
zaměřených gymnázií má touhu studovat 
obory humanitní. Studium takových oborů 
je v lecčem ,,zábavnější“, ovšem uplatnit 
se v oboru Religionistika nebo Etnologie 
leckdy bývá nesnadné, ne-li výjimečné. 
Proto je třeba se dívat trochu vpřed a uvě-
domit si, že příkladně v současné době je 
nedostatek odborně vzdělaných pracov-
níků v sociálních službách, ale tak za dva 
roky jimi již bude trh přesycen. Pak nezbu-
de studentům takových oborů, aby hledali 
místo v profesi příbuzné, nebo šli zkusit 
štěstí do ciziny. 

Pokud sledujeme www.mpsv.cz, pak 
zjišťujeme, že na okrese Břeclav je nej-
větší poptávka po středoškolácích a vyu-

čených s praxí. Je zde málo nabídek pro 
vysokoškoláky a pokud již nějaké jsou, 
pak se jedná především o technické pro-
fese nebo o odbornost z oblasti vzdělává-
ní a výchovy. Samozřejmě jiná situace je 
ve velkých městech jakými jsou př. Brno, 
Praha, Olomouc, kde mají vysokoškolsky 
vzdělaní lidé více uplatnění.

Závěrem tohoto krátkého vstupu tedy 
nemohu, než pouze říci, že rozhodování 
o volbě povolání dítěte, ať již jím samým, 
nebo jeho rodiči, bývá nesnadné. V zákla-
du je vždy důležité zvážit prospěch žáka, 
jeho fyzické a psychické předpoklady a 
zájmy. Důležité je hlavně probrat všechny 
možnosti a sledovat množství škol a obo-
rů, které se nabízejí (viz www.jmskoly.cz, 
www stránky vysokých škol, veletrhy nabí-
dek středních i vysokých škol).

Úkolem rodičů pak je, aby podporova-
li zájem dítěte o obor, kterému se věnu-
je, neboť nejen učitelé, ale hlavně rodiče 
vštěpují dítěti hodnoty, mezi kterými je 
i úcta ke vzdělání a touha vzdělávat se. 
Jsme ve 21.století, a celoživotní vzdělává-
ní již není jen novým trendem, ale součástí 
doby. Nelze si tedy myslet, vyučím se, ale 
než tomu tak bude, budu chodit otráveně 
do školy a neustále ukazovat svůj nezájem 
o studium. Ano, i takto je to možné, ale co 
pak? V pracovním procesu velmi rychle 
zaměstnavatel i klient či zákazník pozná, 
kdo co umí, a podle přístupu k práci, který 
se formuje již v rodině i při studiu, to také 
ocení. Ve všech médiích je omíláno, že je 
krize. Právě v této době si lidé váží svých 
pracovních míst. Naučme tedy děti, aby si 
vážili vzdělání a těch, kdo jim je předávají, 
tedy rodičů i učitelů.

Mgr. et Bc. Jana Pláteníková 

1813. Od roku 1816 pak začalo osidlování 
krajiny.

Vstupními body do národního parku 
jsou městečka Katoomba, Springwood a 
Kazelbrook. Nejznámějšími částmi parku 
jsou skalní věže Tři sestry, krápníkové jes-
kyně Jenolan Caves, nejnavštěvovanější 
vyhlídka Modrých hor Echo Point, 300 met-
rové kaskády vodopádů Wenworth Falls. 

Ze západní části Katoomby vede lanov-
ka Scenic Skyway ve výšce 205 metrů nad 
dnem údolí. Zachovala se zde také unikát-
ní železniční stavba - trať vedoucí ze Syd-
ney do Modrých hor, pocházející z druhé 
poloviny 19. století. Se sklonem 52 stupňů 

je dodnes nejstrmější tratí na světě. V 80. 
letech 20. století byla zrekonstruována a 
část je dnes zprovozněna jako atrakce. Dří-
ve byla určena k dopravě horníků. Je dlou-
há 415 m. Vůz táhne elektrická lokomoti-
va o výkonu 165 kW pomocí dvoužílového 
kabelu o průměru 22 mm. Jízda trvá 1 h a 
40 minut, kapacita vlaku je 84 cestujících. 
Dospělý za cestu zaplatí 10 AUD, za rok jíz-
du absolvuje asi 420.000 lidí. 

Modré hory australské, nacházející 
se na protipólu Modrých Hor moravských, 
jsou nám na míle vzdálené, tisíce let staré, 
monumentální, utvořené přirozenými pří-
rodními procesy, bez zásahu lidské ruky. 

Přesto jsou nám i blízké a to nejen názvem. 
Obojí jsou místem rekreace, odpočinku, 
aktivně stráveného volného času, rájem 
fotografů, baštou milovníků přírody, cílem 
relaxace. Avšak ani navzdory určité podob-
nosti si nejsou Modré hory a Modré Hory 
konkurenty. Jsou si tolik podobné a tolik 
jiné ... 

Modré Hory či hory jsou tu také pro 
potěchu nás, lidí. Chovejme se k nim tak, 
aby nám tu v celé své neporušené kráse a 
typickém charakteru co nejdéle zůstaly.

Karolína Bártová

Pomalu ale jistě se blíží doba přijímacích řízení na střední i vysoké školy. Přihláš-
ky už má většina žáků podány, stále však zbývá ještě čas uvažovat o tom, co by bylo 
pro dítě vhodné a kam ho případně směřovat. 

Ať budeme v budoucnu 
pracovat jakkoliv, bez 

kvalitního vzdělání se to 
určitě neobejde ...
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Budky vyrábíme z prken, krajinek 
a dutých kmenů, nikdy ne z keramiky, 
betonu, plechu nebo desek z umělé hmo-
ty. Budky by z vnitřní strany neměly být 
hladké, aby se mláďata dostala později 
snadno ven. Kromě toho by měly být otví-
ratelné, to proto, aby se dalo kontrolovat 
hnízdění a po jeho průběhu budka vyčistit 
a již nepoužívané hnízdo vyjmout a odstra-
nit. Vletový otvor, který by měl být umístěn 
zhruba 4 cm pod stříškou budky, musí být 
chráněn před deštěm, proto by stříška 
měla správně přečnívat přední stěnu bud-
ky. Zároveň před něj neumisťujeme žádné 
bidélko, tím znesnadníme přístup nejrůz-
nějším predátorům.

Protože různé druhy dutinných ptáků 
mají specifi cké hnízdní požadavky, roz-
lišujeme tedy dle velikosti a tvaru budky 
několik typů ptačích budek. Tím nejběž-
nějším jsou klasické menší budky, které 
zhotovujeme pro drobné pěvce. Ty se liší 
většinou průměrem vletového otvoru, 
přičemž minimální rozměr budky by měl 
být dán minimálním rozměrem dna, což 
je například u budky pro sýkory 15 x 15 

Častým místem vycházek naší 
rodiny se stal břeh říčky Trk-
manky. I na relativně krátké vy-
cházce se při troše trpělivosti 
můžete pokochat pohledem na 
nejrůznější zvířata.

Tuto zimu jsme nejčastěji pozorovali 
ondatry říční, které mají břeh Trkmanky 
notně provrtaný norami a při troše štěstí 
se nechají zahlédnout, než hbitě vklouz-
nou do vody, ale několikrát nás překvapil 
i ledňáček říční. Při každém jeho přeletu 
se nám nad jeho krásou a barevností tajil 
dech a my jsme byli nuceni uznat, že se 
mu právem říká „ létající drahokam“.

Způsobem života je ledňáček vázán 
na čistou vodu potoků a řek.

Ledňáček říční (Alcedo atthis) se 
zdržuje výhradně u vod. Ať už je to řeka, 

cm. Jednoduše řečeno – dno budky musí 
být dostatečně velké, aby mláďata měla 
dostatek prostoru pro růst a nešlapala po 
sobě. 

Právě pro menší druhy sýkor vyrábíme 
budky o průměru vletového otvoru 2,8 cm, 
pro sýkory koňadry, brhlíky či lejsky o roz-
měrech 3,2 x 3,5 cm. Tvar vletového otvo-
ru je většinou kulatý, pouze pro brhlíky 
bývá zpravidla oválný. Pro větší druhy jako 
je např. krutihlav pak zhotovujeme budky 
o průměru 4,5 cm a pro menší druhy sov a 

Vyvěšení budky pro drobné pěvce 
- rehky, konipasy, brhlíky lejsky 
či sýkorky - pro jejichž hnízdění 

nebývá v porostech upravovaných 
člověkem mnoho 

vhodných příležitostí. 

holuby doupňáky vyřezáváme otvory o roz-
měru 9 x 10 cm. Poštolky a sovy vyžadují 
budky větší, s otvorem umístěným obyčej-
ně v rohu, těsně pod střechou budky. 

V klidném prostředí půd, zvláště 
zemědělských objektů, upravujeme za 
pomoci několika prken mezi trámy kovů 
hnízdiště pro sovy. Vlaštovkám pomáhá-
me při stavbě hnízda vhodně umístěnou 
lištou pod střechou budov, naproti tomu 
rehkům domácím a konipasům bílým 
pod ni vyvěšujeme dobře upevněné níz-
ké truhlíky na stěny. V neposlední řadě je 
třeba poznamenat, že v posledních letech 
dochází k silnému úbytku vrabců domá-
cích, a proto i jejich hnízdění v budkách 
nás může potěšit.

Budky obvykle vyvěšujeme na klid-
ných, spíše světlých (avšak ne prosluně-
ných!) místech jako jsou okraje lesů, různé 
remízky, aleje, solitérní stromy, staré sady 
atd. Zároveň je umisťujeme na klidných, 
méně frekventovaných místech, spíše 
výše na hladké kmeny silnějších stromů. 

Nezbytnou věcí pro prodloužení funkč-
nosti budky je také její pravidelné každo-
roční čištění – i tomu přizpůsobujeme 
výběr vhodného místa na vyvěšení budky. 
Vletový otvor by měl umístěn ve směru 
proudění vzduchu, tedy na jih či jihozá-
pad. 

A kdy je nejlepší doba pro vyvěšení 
ptačí budky? Nejvhodnějšími měsíci jsou 
listopad a prosinec, protože ptactvo má 
dostatek příležitostí si na nový domov 
zvyknout a budky mohou rychle splynout 
s okolím. Avšak ani nyní, v únoru či v břez-
nu, ještě není pozdě, protože velká většina 
ptáků přilétá a začíná hnízdit později.

Tomáš Havránek

potok nebo rybník, vysedává 
na osamělých větvích, 
kůlech nebo i stéblech 
rákosu. Z těchto míst 
se, obvykle nízko 
nad hladinou, vrhá 
střemhlav do vody 
za potravou. Létá 
nevysoko nad hla-
dinou a zejména 
tehdy nejvíce vynik-
ne jeho pestrá barva. 
Létá rychle, střelhbitě, 
přímo. Při letu prudce mává 
křídly. Let často doprovází jeho cha-
rakteristické pískání „týy, týy“.

Hlavní potravou ledňáčka jsou ryby 
o velikosti 7 až 10 cm. Loví je v průzrač-
ných vodách a to tak, že z vyvýšených 
míst (např. větve) letí střemhlav na kořist 
a často se i potopí. Ledňáček svou kořist 

dokáže omráčit úderem o 
větev a pak ji polyká hla-

vou napřed. Za den 
sní okolo 25 g ryb. 

Nestrávené rybí 
kůstky a šupiny 
vyvrhují v malých 
oválných chuch-
valcích. I když je 
ledňáček pouze 

o něco málo větší 
než vrabec a o něco 

menší než kos, jeho 
přítomnost u vodních toků 

nepřehlédnete. S velkou hlavou, 
dlouhým, dýnkovitým a tmavým  zobákem, 
krátkými nohami a nezaměnitelnou bar-
vou, jej nemáte šanci zaměnit s žádným 
jiným v Čechách žijícím ptákem.

Vzhledem k tomu, že stále ubývá 
množství vhodných přirozených dutin 
(starých doupných stromů) je vyvěše-
ní umělých dutin a polodutin - ptačích 
budek - vítanou příležitostí jak tento 
nedostatek nahradit. Ptáci jich využíva-
jí rádi a dokonce se stává, že v prostře-
dí, které skýtá dostatek přirozených 
dutin, dají dokonce přednost budkám 
před stromovými dutinami. Protože 
ptáci patří k velice užitečným pomocní-
kům při boji s nejrůznějším škodlivým 
hmyzem, měl by se jim člověk alespoň 
tímto způsobem snažit pomoci.

Ledňáček říční

pokračování na str. 25
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Z FARNOSTIZ FARNOSTI ......................................... .........................................

V sobotu 31. ledna a neděli 1. úno-
ra 2009 na zdejší faře proběhlo první 
setkání z cyklu tří víkendů duchovní 
obnovy manželství, pořádané Janou a 
Petrem Žáčkovými z Brna, nazvané „Lás-
ka a pravda pro manžele“. Lektory toho-
to setkání byli manželé MUDr. Augustin 
a MUDr. Viola Svobodovi. Cílem těchto 
setkání je povzbudit a obnovit lidský i 
duchovní rozměr manželství.

Prvního setkání se zúčastnilo jede-
náct manželských párů, a to šest z Vel-
kých Pavlovic, tři z Němčiček, jeden pár 
z Horních Bojanovice a jeden pár z Opa-
tova na Svitavsku. Obdiv si zaslouží 
zejména čtyři z těchto manželských párů, 
kteří jsou na společné cestě životem již 
přes 40 let. Tento víkend byl zaměřen na 
svátost manželství.

Druhé setkání se uskuteční ve 
dnech 7. března a 8. března 2009 opět 
na zdejší faře. Tématem tohoto setkání 
je „Komunikace mezi manželi – slovní, 
tělesná a duchovní.“

Již od roku 2002 koledujeme v rámci charitní Tříkrálové sbír-
ky také u nás, ve Velkých Pavlovicích. Někde nás přijmou, jinde 
o nás nestojí, ale většinou se dveře i srdce otevírají. S koledníky 
zpíváme, se svolením majitelů píší na dveře svěcenou křídou 
K + M + B. 

Chci všem poděkovat, koledníkům i vedoucím skupinek. 
Také chci poděkovat Městskému úřadu z vstřícnost, že umožnil 
koledníkům v prostorech radnice občerstvení.

Všem dík a Pán Bůh zaplať.
Věra Ševčíková

Vrch hlavy a šíje jsou temně mod-
rozelené, drobně světle skvrnité, hřbet, 
kostřec a svrchní krovky ocasní světle 
azurově modré. Letky bývají černohnědé 
s modrými vnějšími prapory, ocasní pera 
tmavě modrá.

Spodní část těla (bříško) má ledňá-
ček zbarvenu rezavě hnědě až skoro do 
oranžova, nohy jsou krátké a korálově 
červené. Samec a samice jsou stejně pes-
tří, liší se od sebe jen zbarvením zobáku. 
Samec má zobák celý temně černý a sami-
ce má spodní část hnědě červenou. Podle 
tohoto znaku vždy rozeznáte samce od 
samice. Čerstvě vylétlá mláďata jsou více 
bledě zbarvená.

Hnízdo si vyhrabává do kolmých písči-
tých břehů, chodba vedoucí k hnízdící jam-
ce bývá 5 cm široká a 1 m dlouhá. Hrabe 
ji zobákem a nožkami, což trvá déle než 
týden. Na konci je kulovitá komůrka pro 
hnízdo. V dubnu až květnu začne samička 
snášet bílá, kulovitá, porcelánově lesklá 
vajíčka. Každý den se objeví nové vejce 
a plná snůška obsahuje 6 – 8 vajec. Na 
zahřívání se podílejí samička i sameček 
21 dnů. Krmení mláďat trvá 25 dnů v 
hnízdě a po vylétnutí mladých ještě něko-
lik dnů. Vidíte-li ledňáčka s rybou drženou 
v zobáku za ocas pak to znamená, že ji 
nechce pozřít, ale chystá se ji odevzdat 
samičce nebo mláďatům. Zpočátku však 

krmí mláďata hmyzem, jeho larvami a 
podobnou měkkou potravou, pak plevel-
nými rybkami. Mláďata brzy opouští rodný 
revír a rodiče začínají zpravidla s druhým 
hnízděním, kdy již nebývá vajec tolik.

Ledňáček obývá takřka celou Evropu, 
část severní Afriky a evropskou část Asie. 
Je částečně tažný, ale jeho tah je nepra-
videlný. I když ledňáček říční nedovede 
plavat, tráví velkou většinu dne lovem 
ryb. Střemhlavým letem se vrhne hlubo-
ko pod hladinu, rybku sevře do zobáku a 
zase se vynoří. Ledňáček říční je mnoha 
lidmi pokládán za našeho nejkrásnějšího 
ptáka.

Věra Procingerová

Třetí z cyklu víkendů je naplánovaný 
na 28. března a 29. března 2009 a téma-
tem tohoto posledního setkání je „Výcho-
va dětí a život rodiny“.

Přednášky jsou zajímavě zpracova-
né, proložené promítáním diapozitivů a 
vyprávěním příběhů z manželského živo-
ta. Každý z nás se v některém z těchto 
příběhů poznal. První víkend z cyklu „Lás-

ka a pravda pro manžele“ již proběhl a 
opravdu jsme nelitovali, že jsme se ho 
zúčastnili.

Další dva jsou ještě před námi.Využij-
te této příležitosti a přijďte mezi nás na 
druhý, případně třetí víkend tohoto cyk-
lu.  Investujte chvilku času do vašeho 
partnerského vztahu. Sami se přesvěd-
číte, že tato investice se vám mnohoná-
sobně vrátí.

A na závěr motto, které nás provází 
tímto cyklem: Manželství není událost, 
je to stavba, dům, který je třeba budo-
vat.

A kdo je má zájem za pomoci tohoto 
cyklu budovat,  může se přihlásit u pana 
faráře Mgr. Petra Papouška na faře, 
popřípadě na telefonu organizátorů číslo 
777 664 666. 

Těšíme se na vás.

Účastníci letošní Tříkrálové sbírky. Foto: Archiv farnosti

Za Velkopavlovickou farnost 
Zlatka Bedřichová
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Název „Misijní banka ubožá-
ků“ vznikl zcela spontánně. Až zpětně si 
manželé Baldínských uvědomili, jaké má 
výhody. 

Předně: Je vystihující a popisný, pro-
tože hovoří o misiích. Je moderní, protože 
používá slovo banka – to ale nechápejme 
jen ve smyslu fi nančním. Existují přece i 
banky krevních derivátů, orgánů a potra-
vin. „Takové banky jsou výrazem snahy 
zmírnit utrpení lidí. Naše banka by se měla 
stát depozitářem velkorysých skutků prak-
tické pomoci motivovaných evangelní lás-
kou,“ říká Pavel Baldínský.

A co ti ubožáci? To je naopak slovo 
poměrně archaické. „Ti lidé v africké buši, 
kde pracujeme, nám přišli opravdu ubozí. 
V pravém slova smyslu jsou ale ubožáci 
lidé, kteří jsou u Boha,“ vysvětluje Pavel 
Baldínský.

Když před deseti lety MBU vznikala, 
slovo „ubožáci“ se ve vyhraněně pravicové 
společnosti opravdu nenosilo. Ten termín 
se ale zalíbil kardinálu Vlkovi a brzy na to 
ho za svůj přijali i manželé Baldínských. 
„MBU burcuje svou naivitou a směsicí 
zdánlivě nesouměřitelných slov. Lidé, kteří 
název zahlédnou poprvé, zřejmě většinou 
napadne otázka: -Co je to za nesmysl? 
Na to se musím podívat!- A přesně to my 
potřebujeme!“ směje se Pavel Baldínský.

V Africe si MBU říká jenom „organiza-
ce“ anebo svůj název speluje v angličtině. 
Do svahilštiny se pak MBU překládá jako 
kryptologické znamení: „Mama, baba, 
umoja“ tedy „Máma, táta, vzájemná jed-
nota“.

Když přijeli manželé Baldínských do 
vesnice v tanzanijské buši poprvé, věděli, 
že největším místním problémem je nedo-
statek vody. Seběhli se k nim domorodci, 
uvítali je a radovali se z jejich přítomnosti.

Mirjam Baldínská se jich zeptala: 
„Potřebujete vodu... A modlíte se za ni?“ 
Domorodci odpověděli unisono: „Modlí-
me. Už dva roky. A teď vidíme, že nás Bůh 
vyslyšel: Poslal k nám vás!“ Takové přivítá-
ní člověka dojme i povzbudí k další práci. 
Za deset let jí manželé Baldínských, jejich 
spolupracovníci i dárci udělali spoustu. 
Podepsaná je pod ní organizace s názvem 
Misijní banka ubožáků (MBU).

Za podstatné pokládají manželé 
Baldínských to, aby si mladí Afričané osvo-
jili nějaké řemeslo. Škola, o kterou mají 
někteří z nich zájem, je jim v buši málo 
platná – potřebují spíš konkrétní doved-
nosti. Čeští misionáři se odvolávají na 
slova lékaře Alberta Schweitzera: „Afrika 
potřebuje morálku a řemeslo.“

„Cílem naší pomoci je, aby se domorod-
ci naučili sami hospodařit. Aby se v daném 
prostředí a s jednoduchými prostředky 
naučili ekonomickým principům a dodržo-
vali je. Nemá třeba smysl dělat pumpy na 
naftu – v nákladech na jejich provoz by se 
pak domorodci utopili. Ruční pumpa je 
mnohem praktičtější a přinese víc užitku,“ 
podotýká Pavel Baldínský.

To přísloví není africké, ale jeho plat-
nost je celosvětová – „Chceš-li nasytit 
člověka na jeden den, dej mu rybu. 
Chceš-li ho nasytit na celý život, 
nauč ho ryby chytat.“ Přesně tak to 
dělá Misijní banka ubožáků.

Pokud Vás myšlenka a práce MBU zau-
jala a rádi byste africkým lidem v nouzi při-
spěli, můžete složit svůj fi nanční dar na 
konto u Komerční banky pod číslem 
19 – 1621380207 / 0100.

Dobrovolné příspěvky na konkrét-
ní pomoc lidem v Africe je možné zasílat 
složenkou typu A-C. Děkujeme za Vaši vel-
korysost i odvahu nám důvěřovat!

Pavel & Mirjam B a l d í n s k ý

Příspěvek na žádost 
Velkopavlovické farnosti 

zpracovala Karolína Bártová

Ve čtvrtek 29. ledna 2009 navštívili velkopavlovickou faru manželé Baldínští, aby zde povyprávěli v rámci velmi 
zajímavé a poutavé přednášky, o své pomoci chudým a potřebným lidem žijícím v neskutečné bídě, pod věčným žárem 
afrického slunce. Jejich autentická výpověď byla nadmíru poutavá a brala všechny pozorně a tiše naslouchající za srdce. 

Abychom Vám nastolenou tématiku a problematiku co nejkvalitněji osvětlili, použili jsme příspěvku z Katolického týde-
níku, kterému tímto děkujeme za možnost následující materiál použít. 

Také Vy můžete uhasit žízeň těchto lidí, nasytit je a pomoci ...

MAMA, BABA, UMOJA

Peníze pod kontrolou

Nyní víme podstatné 
- Afrika potřebuje morálku 

a řemeslo

Aby měla práce MBU pozitivní ohlas a 
výsledek, musí si misionáři nad vybranými 
penězi udržet kontrolu. Nemůžou je poslat 
někam, odkud sice zní krásná slova, ale 
celý obnos by zmizel v nenávratnu.

Pavel Baldínský si tak mimo jiné udržu-
je povědomí i o vývoji cen v oblasti, aby ho 
místní obchodníci neošidili. Cenu ovšem 
na místě dojednávají jeho černí spolupra-
covníci. Bělochovi by místní prodali zboží 
nebo službu znatelně dráž.

MBU pomáhá nejen se stavbou, pro-
vozem i servisní údržbou vrtaných studní 
(jedna přijde podle hloubky vrtu na zhruba 
200 tisíc korun), ale pomáhá všude, kde je 
to třeba: ve školství, starým lidem, nemoc-
ným, sirotkům...
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chtěl o pomlázce přijít na námluvy. Někde 
také pojmenovali tuto neděli “středopostní”, 
neboť tvořila pomyslný střed čtyřicetidenního 
půstu. Jinde zas “růžebnou” nebo “růžovou”, 
protože se tuto neděli světí v Římě zlatá 
růže.

Pátá neděle postní – Smrtná 
(letos 29. března)
Pátou postní nedělí je neděle zvaná “Smrt-
ná” nebo také “Smrtelná”. V ten den vynášeli 
lidé ze vsi slaměnou “smrt, Mařenu, Mořenu, 
Mařanu, Smrtholku”, loutku oděnou do žen-
ských šatů. Šlo vlastně o slaměnou fi gurínu, 
ověnčenou hadříky a stužkami a nastrčenou 
na tyč. Za vsí ji vhodili do vody, zpět do vsi 
se vraceli se zeleným stromkem a chodili od 
domu k domu, přičemž si hlasitě prozpěvo-
vali. Vynášení smrti je zvykem, který pochází 
z pradávných dob pohanských. Díky řadě cír-
kevních zákazů v dřívějších dobách, už tento 
zvyk v některých oblastech Čech téměř zani-
kl, ale na Moravě se naštěstí udržel do dneš-
ních dnů ve své starobylé a téměř nezměně-
né podobě, s mnoha popěvky. V Čechách i 
na Moravě se upravuje Smrtka ze slámy, 
hadříků a pentlí. Hází se do vody, ze skály, 
někde se také zahrabává do země a pak lidé 
utečou pryč. Kdo by zůstal při útěku hodně 
pozadu, nebo by snad při útěku upadl, ten do 
roka zemře. “Líto” je malý smrček, na němž 
jsou zavěšeny všelijaké ozdoby: pestré papí-
rové věnce, kytičky, obrázky svatých, různo-
barevné penličky, malovaná i bílá vyfouknutá 
vejce čili poucha. S takto okrášleným “lítem” 
chodívají děti po koledě. Nejobvyklejší kole-
dou bývá:

Smrt nesem ze vsi, nový líto do vsi: 
buďte páni veselí, s červenými vejci,

s žlutými mazanci. 
Jakej je to mazanec, bez koření, bez vajec. 

Buďte páni veselí, 
na tu smrtnou neděli: 

smrt jsme Vám odnesli, nové léto přinesli.
Vítej líto líbezné,obilíčko zelené!

Všichni přítomní, děti i dospělí se pak upřím-
ně radují, že smrtka - symbol zimy, je již ze 
vsi pryč a všichni mají radost z “líta”, které 
představuje blížící se skutečné jaro.

Popeleční středou (letos 25. února), kte-
rá ukončuje masopustní veselí, začíná pro 
křesťanský svět doba půstu, trvající 40 

dní, na jejímž konci je 
oslava zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. V tento 
den dělá kněz věřícím 
křížek na čele z posvě-
ceného popela z rato-
lestí (kočiček), posvěce-
ných minulého roku na 
Květnou neděli, říkajíc 
při tom slova: “Pomni 
člověče, že prach jsi a v 
prach se navrátíš.” Tím-
to se věřícím připomíná 
pomíjivost života a nut-
nost pokání. Popeleční 
středě se také někdy 
říká středa černá, ška-
redá a nebo smetná. 
Dříve se mezi našimi 
předky tradovalo, že 
kdo by se byl býval o 
Popeleční středě napil 

svěcené vody, byl by podle lidové víry po celý 
nadcházející rok ochráněn před komáry. Ze 
stejného důvodu však pili muži o Popeleční 
středě i kořalku.

První neděle postní – Černá 
(letos 1. března)
První postní neděle po Popeleční středě se 
jmenuje Černá. Jméno černá si vysloužila 
díky černým šatům, do kterých oblékaly v 
tento den ženy vzhledem k nastávajícímu 
půstu.

Druhá neděle postní – Pražná 
(letos 8. března)
Tato druhá postní neděle má své jméno 
podle jednoho z postních jídel, nazývaného 
„pražmo“. Pražmo jsou vlastně upražená 
obilná zrna nebo klasy. Z tohoto pražma se 
také připravovala polévka “praženka”. 

Třetí neděle postní – Kýchavná 
(letos 15. března)
Třetí neděle postní je nazývána po kýchá-
ní. Ve středověkých spisech se můžeme 
dočíst o velikých a náhlých morech, které 
se začaly projevovat kýcháním. V té době se 
říkalo:”Jakž kdo kejchl, hned náhle umříti 
musil“. Lidé obávající se, aby z toho kýchnu-
tí neumřeli, přáli sobě: „Pomáhej pán Bůh“ 
anebo „Pozdrav Tě pán Bůh“. Všeobecnou 
rozšířenou pověstí bylo, že kolikrát kdo kých-
nul o kýchavné neděli, minimálně tolik roků 
byl ještě živ. Věřilo se také tomu, že kdo v 
tuto neděli třikrát kýchnul, byl po celý rok 
zdráv.

Čtvrtá neděle postní – Družebná 
(letos 22. března)
Družební - tak se říkalo v pořadí čtvrté post-
ní neděli. Staří Čechové ji také nazývali 
“družebadlná” nebo “družbadlnice”. Název 
neděle vychází zřejmě z toho, že v tuto nedě-
li chodíval ženich s družbou do domu, kam 

další lidové názvy jsou také Květnice (Čechy), 
Květnica (Morava), Beránková neděle (jižní 
Čechy) či Palmová neděle (Horácko). V tento 
den se slaví památka slavného vjezdu Ježíše 
Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali čer-
stvými ratolestmi ze stromů a házeli je na 
cestu. Celý tento den byl ve znamení obřadu 
svěcení kočiček a i dnes je pro mnohé rodiny 
svátečním otevřením Velikonoc. K posvěcení 
přinášeli lidé do kostela především jívové vět-
vičky – ratolesti (lidově zvané kočičky, což je 
nejznámější název, ale také kocanky, koťát-
ka, barušky nebo bahníře). Pro okrasu bylo 
zvykem svazky proutků zdobit pentlemi. Když 
se nově posvěcené kočičky přinesly domů, 
bývaly staré, do té doby zastrčené za křížem 
nebo za svatým obrázkem, spalovány. Na 
jejich místo pak přišly nové. Někde polykali 
jednu až tři kočičky v domnění, že je po celý 
rok nebude bolet v krku. Také si někde pře-
třeli kočičkami oči se slovy: “Kočičky, kočičky, 
aby nebolely vočičky”. Na Květnou neděli se 
nemělo nic péct, protože se prý zapekl květ 
na stromech, jinak řečeno neurodilo by se 
žádného ovoce. V tento den se také obléka-
ly nové šaty, aby v nich člověk kvetl. Obydlí 
se vymetalo zelenými ratolestmi, které měly 
vymést všechnu nemravnost a zhýralost.

Pašijový týden 
(letos od 6. do 12. dubna)
Tento týden se nazývá také „Svatý“ nebo 
„Velký“. Hned po Květné neděli začíná veliké 
čištění v domácnostech. Všude se bílí, upra-
vuje zahrádka a okolí domu, čistí se okna 
a připravují nové šaty. Na „Modré pondělí“ 
(někde také „Žluté“) začínaly pro děti a stu-
denty jarní prázdniny – „vakace“. Na „Šedi-
vé úterý“ hospodyňky uklízely a vymetaly 
pavučiny. Jinak tyto dva dny nebyly v lidových 
zvycích nijak bohaté a ani z náboženského 
hlediska nehrály tak velkou roli jako dny nad-
cházející.

Sazometná středa 
(letos 8. dubna)
Středa před Zeleným čtvrtkem se nazývá 
„Sazometná“, „Škaredá“ nebo „Smetná“. 
Sazometná proto, že staří Čechové v tento 
den vymetávali z komína saze. Škaredá se 
jí říká zřejmě proto, že v tento den Jidáš na 
Ježíše škaredil, žaloval. V tento den se neměl 
podle lidové pověry nikdo škaredit, protože 
by se pak škaredil každou středu v roce. 

Po období postním, bohatém na lidové zvyky, 
tradice a obyčeje nastanou Velikonoce, jež 
vždy vyvrcholí především pro děti radostným, 
veselým a po koledě sladkým Velikonočním 
pondělím (letos 13. dubna).

O nejvýznamnějších křesťanských svátcích, 
tedy o Velikonocích, budeme psát opět v příš-
tím čísle Velkopavlovického zpravodaje. Již 
nyní se můžete těšit na spousty zajímavostí 
z historie svátků a povídání o tradičních a 
mnohdy do dnes dodržovaných zvycích. 

Karolína Bártová

O Popeleční 
středě udělá 

kněz věřícímu 
na čelo křížek 
z posvěceného 

popela z ratolestí 
o loňské Květné 

neděle 
posvěcených 

kočiček. 

Vynášení Moreny symbolizuje 
konec zimy ...

Šestá neděle postní – Květná 
(letos 5. dubna)
Poslední postní nedělí je Květná neděle. Její 
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V čase takřka vánočním, o třetí neděli adventní, se uskutečnil 
ve velkopavlovické sokolovně Vánoční koncert oblíbené dechové 
hudby Zlaťulka. Repertoár byl zvolen v souladu s obdobím, kte-
rý si v onen čas všichni plnými doušky vychutnávali. Sálem tedy 
zaznělo nespočetné množství koled a krásných vánočních písní. 
Posluchači se stali svědky bravurního sólového vystoupení Jaro-
slavy Snopkové a Jany Janoškové a také dětských hostů, mezi 
nimiž nechyběla ani Barunka Grůzová z Velkých Pavlovic a  Mirka 
Snopková (dcera Jaroslava Snopka).

Vánoční atmosféru podmanivě dotvářela i vůně a posléze 
také lahodná chuť svařeného červeného vína, která se poma-
lu a sladce linula celou sokolovnou. Svařáček si bylo spolu 
s množstvím dalších pochutin a občerstvení možné zakoupit na 
baru, jehož výtěž ve výši 500,- Kč věnovali organizátoři jako dar 
Základní umělecké škole ve Velkých Pavlovicích.

Zlaťulka nezklamala, všem posluchačům se velmi líbila a 
proto věříme, že bude v koncertech pod střechou velkopavlovic-
ké sokolovny pokračovat i v roce 2009.   

Petr Jilka & Karolína Bártová

KULTURA ..............................................KULTURA ..............................................
VÁNOČNÍ ZLAŤULKA naplnila sokolovnu ...................

Z Vánočního koncertu Zlaťulky. Foto: www.zlatulka.cz
........................................................................

Poslední, avšak nezbytné přípravy ... o Vánocích nesmí chybět ani kapr, i když trošku netradičně v kašně. 
A pokud nepomůže šálek svařáku, tak i řádné teplíčko na promrzlé ruce. 

V ranních hodinách čtvrté adventní neděle byl před radnicí 
města ve Velkých Pavlovicích zahájen každoroční řemeslný Vánoč-
ní jarmark. V deset hodin začal vystoupením dětí z Mateřské školy 
celodenní bohatý kulturní program. A protože Vánoce patří pře-
devším dětem, dostaly od pořadatelů krásný a nevšední dárek  
– všechny si zde mohly poslat své největší vánoční přání přímo k 
Ježíškovi.

Studnice dětských přání je bezedná – dopisy putující do 
Ježíškových rukou hýří vždy neuvěřitelnou fantazií. A pokud 
jich vzhůru k nebi stoupá společně několik stovek, nemají 
to tam nahoře skutečně jednoduché. Po posledním neděl-
ním dopoledni,  pouhé čtyři dny před Štědrým dnem roku 
2008, o tom věděl Ježíšek své. Především, nacházel-li se 
v tento okamžik právě nad velkopavlovickým náměstím... 

Vánoční atmosféru v prosluněných dopoledních hodinách  
navodily svým pásmem plným koled děti z Mateřské školy. pokračování na str. 29
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Před radnicí byly k dispozici modré 
balónky a kartičky, kam si děti namalova-
ly či napsaly své vánoční přání, podepsaly 
se a dopis uvázaly na šňůrku od balónku. 
Až byla všechna přání pečlivě zobrazena 
a ještě důsledněji přivázána k balónkům, 
ozvalo se z úst konferenciéra: „Tak tedy 
děti, pozor … tři, dva, jedna, teď!“ A stovky 
balónků s nejtajnějšími vánočními sny se 
začaly pomalu vznášet k nebi. Radost dětí 
byla umocněna spontánním tleskáním, smí-
chem a vískáním ... 

Na náměstí bylo stále plno, 
od rána až do pozdního mrazivého večera....

Country skupina Colorado podmalovávala písněmi příjemnou 
večerní adventní atmosféru.

Náměstí před radnicí se díky nesčetnému množství dětských vánočních přání změnilo na chvíli v moře modrých balónků 
plných snů a očekávání.

velkopavlovický mužácký Presúzní sbor a 
také již pro Vánoční jarmark neodmyslitelná 
country skupina Colorado. 

Občany města i všechny hosty přišel 
pozdravit starosta Velkých Pavlovic Ing. 
Pavel Procházka, který při této příležitosti 
popřál všem radostné Vánoce a také šťast-
ný nový rok 2009. Ten, jak sám starosta 
podotknul, nebude díky celosvětové fi nan-
ční krizi pravděpodobně vůbec jednoduchý. 
Popřál lidem spousty sil všechny problémy 
řešit, předcházet pesimistickým náladám a 
také si ve slabých chvílích uvědomit, že na 
to co je pro nás nejdůležitější – na zdraví 
– nemá žádná světová krize vliv. 

Jarmark pokračo-
val do pozdních 
večerních hodin.
Popíjelo se, lidé
si mezi sebou po-
vídali, k tomu hrá-
ly koledy … všich-
ni se o poslední 
neděli adventní 
roku 2008 příjem-
ně předvánočně 
ladili.

Foto: 
Ing. Zdeněk Karber, 
Karolína Bártová

V podvečer pozdravil všechny přítomné starosta města 
Ing. Pavel Procházka. Všem popřál pěkné vánoční svátky 

a úspěšný nový rok 2009.

Stánky voněly vanilkou, svařeným 
červeným vínem a skořicí. Chuťovým 
buňkám nebylo dovoleno odolávat.

Vůně skořice, svařeného vína, tóny 
koled, stovky zářících světýlek, vánoční 
strom, zpěv, všude přítomné úsměvy na tvá-
řích příchozích návštěvníků, podávání rukou 
s přáním krásných vánočních svátků, vesele 
pobíhající děti … Přesně tak to vypadalo po 
celý den na tradičním Vánočním jarmarku u 
radnice ve Velkých Pavlovicích. 

Co se dělo během dopoledne jste se 
již mohli dočíst, avšak posíláním dopisů 
Ježíškovi vše teprve začalo. Po zahajovacím 
vystoupení dětí z Mateřské školy následo-
valo pásmo žáků Základní školy, studentů 
gymnázia, žáků Základní umělecké školy, 
v hlavním programu navečer nechyběl ani 
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Pedagogové Květoslava Jarošová, 
Milena Karberová a Zbyněk Bílek s nimi 
připravili nádherné a dojímavé pásmo 
koled a vánočních písní. 

Tu nejkrásnější a současně i nejstarší 

Svatoštěpánskou mši 
rozezněly tóny něžných koled

Ze Svatoštěpánské ... Foto: Ing. Zdeněk Karber

dochovanou - Narodil se Kristus Pán, si na 
závěr slavnostní mše společně zazpívali 
všichni návštěvníci vánočně vyzdobeného 
kostela. Mladí muzikanti a zpěváčci, kteří 
se vzdali obvyklého vánočního lenošení, si 

Je již tradicí, že Svatoštěpánskou mši v koste-
le Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovi-
cích doprovází hudbou a zpěvem mladí muzikanti 
a zpěvačky z místní Základní umělecké školy. 

odnesli z kostela sladkou odměnu, podě-
kování všech přítomných a především 
nevšední pocit v duši.

Ing. Zdeněk Karber

Malá zpěvačka s velkých hlasem Beátka Blahová s dechovou 
kapelou Zlaťulka. Foto: www.zlatulka.cz

V souladu se zažitou tradicí patřil úvod našim nejmenším z 
dětského folklórního souboru při MŠ Sadováček. Ty předvedly pod 
vedením paní učitelek Zdeňky Pláteníkové a Radky Klaškové milé 
pásmo plné veselých tanečků. V závěru děti ukázaly, že kromě 
pochodového nástupu a mazurky bravurně zvládnou i pomalejší 
valčík. Zpěvem je během celého vystoupení doprovázela bývalá 
spolužačka, letos již prvňačka Beátka Blahová. 

Po vystoupení dětí následovala Moravská beseda, kterou již od 
podzimních měsíců pravidelně nacvičovala velkopavlovická chasa 
– Šmajchl. Příjemný plesový večer vyvrcholil bohatou půlnoční tom-
bolou.

Plesová sezóna ve Velkých Pavlovicích byla zahájena pro jižní 
Moravu ryze typicky – folklórně, v lidových krojích. Štafetový kolík 
hned týden po té převzali z rukou krojovaných myslivci, dále pak 
Modrohorší a studenti gymnázia. Během měsíce března nás ještě 
čekají Šibřinky, Maškarní diskotéka pro děti a na závěr Country bál 
YMCA Rakvice. 

Krojovaným 
plesem byla 
v sobotu 
10. ledna 
2009 
zahájena 
letošní 
plesová 
sezóna. 
Díky chase 
nastrojené 
v barevných 
a bohatých 
velkopav-
lovických 
krojích 
večer navo-
dil všem 
zúčastně-
ným příjem-
nou letní 
hodovní 
náladu a to 
i navzdory 
silným 
mrazům, jež 
panovaly za 
okny soko-
lovny. 

Krojovaní a jejich příznivci zaplnili 
velkopavlovickou sokolovnu do posledního 

místečka. Letošní Krojovaný ples tak zazna-
menal ve své letité historii bezkonkurenčně 
největší návštěvnost. Foto: Věra Procingerová

Karolína Bártová 
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Představitelé města
Velké Pavlovice velmi po-
děkovali pracovníkům Slu-
žeb města a všem, kteří 
se podíleli na náročné re-
konstrukci foyer sokolov-
ny, jež proběhla za neuvě-
řitelných a rekordních 16 
dnů včetně úklidu.

Kulturní program ple-
su, jehož výzdoba byla 
laděna do příjemných 
temně modrých odstínů 
barev, zahájili studenti
místního gymnázia s 
předtančením slavnost-
ní polonézou pod vede-
ním Mgr. Ivany Hejlové. 
Celým večerem provázel
všechny přítomné plesající Celý večer se nesl v příjemné taneční atmosféře.

Historicky první PLES MODRÝCH HORHistoricky první PLES MODRÝCH HOR 
hostily Velké Pavlovice

V sobotní večer dne 7. února 2009 se uskutečnil historicky první Modrohorský ples. 
Zahájen byl starosty obcí Modrých Hor – Ing. Pavlem Procházkou za pořádající Velké Pavlovice, 

Dagmar Kovaříkovovou za Kobylí a Václavem Surmanem za Bořetice.

Salónní orchestr Brno.
Pro všechny návštěv-

níky bylo připraveno k de-
gustaci Modrohorské cu-
vée z Vinařství Víta Sedláč-
ka z Vrbice. A nechyběla 
ani tombola, jež byla sku-
tečně bohatá a hodnotná. 
Děkujeme tímto všem, kte-
ří pěkné dary do tomboly 
ochotně věnovali.

První Modrohorský 
ples se nesl v úsměvné 
náladě a  pohodě. A tak 
se starostové musí rych-
le domluvit, která obec 
bude hostitelem plesu v 
roce 2010?

Ing. Zdeněk Karber

Na Modrohorském plese zazněly melodie světoznámých 
autorů oper a operet v podání 

brněnského Salónního orchestru.

Polonézu zatančili 
studenti 

velkopavlovického gymnázia. 

Sladká voňavá výhra v podobě obrovského sladkého dortu 
vždy potěší! Fota: Ing. Zdeněk Karber

A samozřejmě nechyběla ani bohatá půlnoční tombola s velmi 
pěknými a hodnotnými cenami.



Zavádka o hodech ve Velkých Pavlovicích, rok 2008. 
Foto: Milán Pecka
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V loňském roce navštívilo knihovnu 4.987 
čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 21.422 knih a 
časopisů, internet využilo 1.420 návštěvníků.

Nyní má knihovna ve svém fondu 12.729 
knih a v uplynulém roce bylo zakoupeno 349 
svazků nových knih, z toho je 296 beletrie a 53 
naučných knih.

Nejvíce půjčovaná kniha z beletrie byla „Ve 
zlomku vteřiny“ od autora Pattersona, z nauč-
ných to byl „Lexikon zemí“ a z knih pro mládež 
jednoznačně vede autorka Lenka Lanczová, z 
dětských naučných byl největší zájem o „Anglic-
ko–český a Česko–anglický slovník“.

Ludmila Plhalová

V uplynulém roce se v našem kině 
promítalo celkem 34krát včetně školních 
představení. Co se týká návštěvníků, bylo 
jich za celý rok 3.131, průměr na jedno 
představení je tedy 92 diváků. 

Úplně zaplněné kino při večerní pro-
jekci v počtu 233 diváků bylo na fi lmu 
Bobule, dalším nejvíce navštíveným fi l-
mem byla Bathory - 118 diváků. Tržba na 
vstupném byla 126.695,- Kč a za půjčov-
né fi lmů jsme zaplatili 55.533,- Kč. 

Ludmila Plhalová

Město Velké Pavlovice ve spolupráci s Turistickým informačním centrem uspořádají ve dnech 30. dubna 
– 24. května 2009 ve výstavním sále velkopavlovické radnice výstavu místních fotografů – profesionálů i ama-
térů, čímž navážou na nebývalý úspěch z předchozích dvou let.

První ročník modrohorské fotografi cké výstavy byl na volné téma. Záleželo zcela a pouze na autorech fotografi í, co je v krajině 
Modrých Hor nejvíce zaujalo a zároveň neuniklo pozornosti hledáčku jejich všetečného fotoaparátu. Následující druhý ročník 
přinesl hned několik novinek – stěžejní z nich byla ta, že jsme se rozhodli výstavu pojmout jako pravidelnou a vůbec druhým 
ročníkem na základě pozitivního ohlasu ze strany veřejnosti pokračovat. Další novinkou bylo vyhlášení určitého tématu, jež znělo 
„Modré Hory, červených vín krajina ...“. Třetí novinka byla postavena na charakteru expozice, která byla pro tento ročník putovní. 
Všech 140 fotografi í třinácti autorů tak postupně putovalo z Velkých Pavlovic do všech ostatních obcí Modrých Hor – Němčiček, 
Bořetic, Kobylí a Vrbice.

V roce 2009 budeme nadále a rádi v těchto výstavách pokračovat a to již III. ročníkem. Ten bude v něčem opět premiérový 
– prohlédnout si budete moci fotografi e na dvě vyhlášená stěžení témata:

1. Folklór a lidové veselice na jihu Moravy
2. Práce ve vinicích a sklepech
Vizí připravované expozice je představení a uvědomění si výraz-

ného kontrastu na jedné straně rozmanité, pestré a veselé jižní 
Moravy, jež se dokáže pobavit a navzdory toku času si udržet speci-
fi cké tradice a lidové veselice včetně tradičního oděvu a na straně 
druhé drsné, potem zkropené těžké práce na vinici a ve sklepech, 
korunované nezaměnitelným, lahodně chutnajícím vínem.

Byly bychom velmi rádi, kdyby se nám v rámci prvního tématu 
podařilo shromáždit snímky nejrůznějších typů krojů, jako jsou např. 
hanácko-slovácké jižní (k tomuto zařazení patří i velkopavlovický 
kroj), nebo kyjovské, kroje podlužácké a také, kdyby se podařilo 
vystavujícím autorům najít mezi svými snímky fotografi e jedinečných 
a nezaměnitelných detailů krojů podtrhujících podstatu a odlišnost 
tohoto konkrétního kroje od krojů okolních obcí a regionů. 

Co se týče tématu číslo dvě, zajímá nás zachycení veškerého 
dění ve vinohradech, vinných sklepech, celoročních běžných prací 
na vinici, vinobraní, zpracování révy vinné v presúzech, interiéry 
sklepů, zátiší, zkrátka vše, co k vínu, vinohradnictví a pracím s tímto tématem úzce spojených nepochybně patří. 

Pokud je pro Vás fotografování koníčkem a máte ve své sbírce pěkné snímky navozující atmosféru u nás tolik oblíbených lido-
vých veselic a také fotografi e zachycující práce ve vinicích a sklepech, neváhejte! Na snímky se velmi těšíme.

Máte-li chuť se výstavy aktivně zúčastnit, nabízíme Vám přesné propozice pro vystavovatele.
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Výstava fotografi í na témata

30. dubna – 24. května 2009

Výstavní sál radnice ve Velkých Pavlovicích
Slavnostní vernisáž – 30. dubna 2009, 19.00 hod.

 
Povinná tématika

1.  Folklór a lidové veselice na jihu Moravy
–  snímky pořízené v oblasti jižní Moravy a krajině Modrých Hor (Velké 

Pavlovice, Bořetice, Vrbice, Kobylí, Němčičky) – kroje, detaily kro-
jů, hody, zachycení atmosféry lidových veselic, krojovaných při tanci 
atd. 

2.  Práce ve vinicích a sklepech
-  snímky zachycující dění ve vinohradech, vinných sklepech, celoroční 

běžné práce na vinici, vinobraní, zpracování révy vinné v presúzech, 
interiéry sklepů, zátiší atd.

Požadovaný rozměr fotografi e
-   rozměr odpovídající velikosti A4 (210 x 297 mm) možné jsou i větší 

snímky, fotografi e mohou být i atypických formátů, avšak s rozměrem 
odvozeným od kratší strany formátu A4 (210 mm)

Počet fotografi í jednoho autora
-  minimální počet 6 ks (jeden výstavní banner), maximální počet 12 ks 

(dva výstavní bannery)

Popisky k fotografi ím
-  na základě podkladů autora jednotně zpracuje pořadatel výstavy. 

Povinný podklad ke každé fotografi i je název snímku, jméno autora, 
případně rok pořízení snímku.

Termín odevzdání fotografi í
–  23. března – 10. dubna 2009 (včetně)

Místo odevzdání fotografi í
-  Turistické informační centrum Velké Pavlovice, Hlavní 9, 691 06  Vel-

ké Pavlovice, tel.: 519 428 149, 777 736 413, 774 364 009, 
 e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz 

Při odevzdání fotografi í přiloží fotograf ke svým snímkům kon-
takt na svou osobu – celé jméno + titul, adresu, telefonní číslo, e-mai-
lovou adresu, případně webové stránky. 

Snímky budou vráceny autorům fotografi í po skončení výstavy, o mož-
nosti vyzvednutí snímků bude autor předem informován pracovnicemi 
TIC Velké Pavlovice, kde si fotografi e vyzvedne.

Bližší informace poskytne: 
TIC Velké Pavlovice, Hlavní 9, 691 06  Velké Pavlovice, 
tel.: 519 428 149, 777 736 413, 774 364 009
e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz 

Karolína Bártová

Sváteční den - pátek 8. května 2009 
bude ve Velkých Pavlovicích zapsán tuč-
ně do historie města i turistiky otevřením 
nové rozhledny, která na jaře vyroste v tra-
ti Nadzahrady.

Tato významná místní událost bude po 
celý den provázena pestrým kulturním i folk-
lórním programem, založeným na místních 
tradicích, spojeným s návštěvou vinařských 
sklípků a ochutnávkou vín.

Rozhodli jsme se využít této příležitosti 
a pozvat, opět po letech, k návštěvě naše-
ho města i velkopavlovické rodáky, kteří, 
jak doufáme, se do Velkých Pavlovic často a 
rádi vrací. Toto setkání s našimi bývalými 
spoluobčany, které život zavál mimo své 
rodiště, se uskuteční v pátek 8. května 
2009 v 10.00 hodin na radnici.

Vzhledem k tomu, že městský úřad 
nemá k dispozici žádnou aktuální eviden-
ci našich bývalých občanů, obracíme se o 
pomoc a spolupráci na všechny naše obča-
ny. Do zpravodaje přikládáme pozvánky, 
které slouží pro pozvání rodáků. 

Byli bychom rádi, kdyby nám naši čte-
náři byli nápomocni a toto pozvání zaslali 
svým příbuzným a známým.

Další volné pozvánky lze vyzvednout 
i na městském úřadě a v turistickém 
informačním centru v knihovně. Podrobný 
program pak bude k dispozici v dalším čís-
le zpravodaje, které bude vydáno koncem 
měsíce dubna.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Dagmar Švástová   

SETKÁNÍ RODÁKŮ SETKÁNÍ RODÁKŮ 
Z VELKÝCH PAVLOVIC,Z VELKÝCH PAVLOVIC,

Nabízíme Vám program na celý den, z něhož 
vybíráme již nyní několik akcí, které Vám zpří-
jemní pobyt v našem městečku:

� Slavnostní přijetí rodáků na radnici
��� Dny otevřených dveří - návštěva v kostele, 

prohlídky místních škol, výstava hasičské 
techniky

��� Májové otevřené sklepy – sklepy velkopav-
lovických vinařů ze spolku „Víno z Velkých 
Pavlovic“ zvou k návštěvě všechny přízniv-
ce našich lahodných vín

��� Slavnostní průvodu krojované chasy měs-
tem s doprovodem dechové hudby, odpo-
ledne plné pestrých lidových krojů a zába-
vy

��� Výstavy fotografi í: Folklór a lidové vese-
lice na jihu Moravy, Práce ve vinicích a 
sklepech, Velkopavlovické hody ve foto-
grafi i

��� Přehlídka vín s ochutnávkou za dopro-
vodu cimbálové muziky

��� Vycházka ke kapličce Sv.Urbana
��� Slavnostní otevření nové rozhledny 

v trati Nadzahrady s výhledem do širé-
ho kraje vinic

��� Kulturní program, večer při víně, zpí-
vání u cimbálu, noční ohňostroj

Milí rodáci, přijměte naše pozvání 
a přijeďte do svého rodiště prožít 

příjemné zážitky.

Podrobný program bude k dispozici 
v dalším zpravodaji, který vyjde 
ve druhé polovině dubna 2009.

Vážení rodáci, 
milí přátelé,
Město Velké Pavlovice 

Vás srdečně zve na

které se uskuteční 
V PÁTEK 8. KVĚTNA 2009 

V 10.00 HODIN NA RADNICI.

SETKÁNÍ RODÁKŮ 
Z VELKÝCH PAVLOVIC,
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Doplňující a upřesňující informace o veškerých připravova-
ných akcích sledujte průběžně na ofi ciálních stránkách města 

Velké Pavlovice pod adresou www.velke-pavlovice.cz .

Děkujeme Vám za přízeň a přejeme příjemnou zábavu!

Karolína Bártová

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT, NABÍDKA JE VÍCE NEŽ BOHATÁ!

POZVÁNKYPOZVÁNKY ........................................... ...........................................

POSTNÍ DUCHOVNÍ 
OBNOVA

Pro farnosti: 

Velké Pavlovice, Němčičky, Horní Bojanovice

povede P. Martin Vařeka
Vojenský kaplan Univerzity obrany v Brně

V letech 2000 – 2002 kaplan v Hustopečích
Kdy: 5. – 7. března 2009   

Kde: Velké Pavlovice

Čtvrtek 5. března 2009
18.00 hod. mše svatá  

19.00 hod. - přednáška na Městském úřadě
 – VOJENSKÁ MISE

ŠIBŘINKY aneb 
MAŠKARNÍ PLES

TJ Slavoj Velké Pavlovice srdečně zve všechny 
na tradiční maškarní ples, 

který se koná v sobotu 7. března 2009 v sále sokolovny.

Začátek plesu je ve 20.00 hodin, k tanci a poslechu 
hraje hudební skupina ESSO.

Vstupné 75,- Kč, masky zdarma!

Těšit se můžete na bohatou půlnoční tombolu 
a vyhlášení nejlepších masek.

DĚTSKÁ MAŠKARNÍ 
DISKOTÉKA

SDH Velké Pavlovice zve srdečně všechny děti 
na tradiční veselý DĚTSKÝ MAŠKARÁK!!!

Můžete se těšit na spoustu soutěží a výher!
Každé příchozí dítko obdrží od pořadatelů 

drobný dáreček na uvítanou.
Odpolednem bude provázet DJ Tonda Schäffer.

 KTERÝ DEN?  Neděle 8. března 2009 
 V KOLIK?  Začínáme v 15.00 hod.
 A KDE?   V Sokolovně, ul. Hlavní
 VSTUPNÉ?  Dobrovolné

Tak tedy neváhejte a přijďte se 
pořádně vyřádit :-)!

YMCA Brno, Klub Rakvice – www.ymca-rakvice.cz

Pořádá dne 14. března 2009 
v sále Sokolovny ve Velkých Pavlovicích

COUNTRY BÁL

Začátek je ve 20.00 hod., předtančí děti 
z Mateřské školy Velké Pavlovice

K tanci a poslechu hraje country skupina MRAK

Předprodej vstupenek: Drogerie – Alena Hejlová, 
Nám. 9. května 8, Velké Pavlovice, tel.: 519 428 443

Tombola a občerstvení zajištěno.

Z mise v Afganistánu.

Pátek 6. března 2009
15.00 - 17.30 hod. - příležitost k tiché adoraci

17.00 - 18.00 hod. - příležitost ke svátosti smíření (2 kněží)
17.30 hod. - křížová cesta

18.00 hod. - mše svatá (pro děti)
19.00 hod. - adorace (pro mládež)

20.00 hod. - setkání s mládeží na faře

Sobota 7. března 2009
17.00 hod. - mše svatá (pro manžele)
Při mši svaté se bude udělovat 

svátost nemocných.
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AUSTRÁLIE
Pátek 6. března 2009 
Typ fi lmu: western, válečný, milostný, 
Austrálie, USA, Velká Británie, 165 min.

Anglická aristokratka Lady Sarah Ashley 
(Nicole Kidman) žije svůj život v prostře-
dí povrchní dokonalosti. Manželství bez 
lásky a dětí ji připravilo o víru ve vše, 
co kdy mělo smysl. Její tvrdohlavost ji 
dohání k cestě na druhý konec světa: z 
Londýna odjíždí do zastrčeného Darwi-
nu uprostřed Austrálie. Záminkou pro 
její cestu se stává záchrana velké farmy 
Faraway Downs, kterou v Austrálii zdědila 
a která je na pokraji bankrotu. Jediným 
způsobem, jak zabránit zániku farmy, je 
přehnat stádo patnácti set koní drsným 
středozemím až na druhý konec Austrá-
lie. Tento téměř neuskutečnitelný plán 
může Sarah podniknout jedině s pomo-
cí místního chovatele dobytka Drovera 
(Hugh Jackman). Epické, romantické dra-
ma Austrálie přináší příběh o nenávisti a 
lásce, o přátelství a intrikách, o poznání 
sebe sama a vůli změnit svůj život. Hrají: 
Nicole Kidman,  Hugh Jackman, Bryan 
Brown, Jack Thompson, David Wenham. 

SPOLKY A KONÍČKY ............................SPOLKY A KONÍČKY ............................

Na Vánoce ji vyhledávají desítky lidí, 
kteří obdivují, s jakou trpělivostí vytváří 
stále nové náměty a detaily na fi gurkách 
z kukuřičného šustí.

Ilona Plšková z Velkých Pavlovic má 
šikovné prsty odmalička, vyrábět kukuřič-
né postavičky se ale naučila až na kurzu. 
„Od té doby je to můj obrovský koníček. 

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BUTTONA
Pátek 27. března 2009
Typ fi lmu: drama, mysteriozní, romantický, 
fantasie, USA

Film vycházející z povídky F. Scotta Fitzge-
ralda vypráví o sympatickém padesátníko-
vi Benjaminu Buttonovi, který je se svým 

životem spokojený a navíc se nedávno 
zamiloval do třicátnice Daisy. Hlavní hrdi-
na však místo stárnutí začíná mládnout, 
což se mu nejdřív líbí, ale postupem času 
obrátí. Protože prožívat svůj život v opač-
ném směru a mládnout vedle své pozvol-
na stárnoucí lásky, to není úplně normál-
ní. Hrají: Brad Pitt, Julia Ormond, Tilda 
Swinton, Cate Blanchett, Elle Fanning.  

LÍBÁŠ JAKO BŮH
Pátek 24. dubna 2009 
Typ fi lmu: komedie, ČR, 110 min.

Hlavní hrdinkou fi lmu je středoškolská 
profesorka, která řeší prekérní situa-
ce v práci i doma, kde žije s bývalým 
manželem, úspěšným spisovatelem. Její 
život dále oživují ovdovělá sestra, syn i 
zamilovaná babička, ale zejména vztah 
s lékařem záchranné služby. Námět, 
scénář a režie Marie Poledňáková, hra-
jí: Kamila Magálová, Eva Holubová, Jiří 
Bartoška, Roman Vojtek, Nella Boudová, 
Arnošt Lustig.  

Změna programu vyhrazena
Věra Procingerová

hodinu. „Obyčejná selka trvá míň, ale když 
má mít postavička hodně detailů, jako tře-
ba housličky, vozík nebo něco jiného, tvo-
řím ji klidně i dvě hodiny,“ popisuje zručná 
výpravčí.

Nedávno se se svým uměním zapsa-
la také do české knihy rekordů. Spolu s 
Jaroslavem Vajbarem z Rakvic totiž vytvo-
řila nejmenší slaměný betlém a betlém s 
největším počtem fi gurek z kukuřičného 
šustí. 

Dagmar Fialová, Karolína Bártová

Po kukuřici vonící postavičky 
z dílny paní Ilony Plškové. 

Foto: Archiv Břeclavský deník

Každý z nás se občas rád zabývá nějakou zvláštní a originální formou činnosti, 
kterou si aktivně a smysluplně vyplní svůj volný čas, seberealizuje se jí, baví, osvo-
juje si určitou zručnost či vědomost a ve výsledku většinou vytvoří něco, co udělá 
radost jak jemu samotnému, tak i okolí... Řeč je o koníčcích a nebo také o hobby, 
jak se v poslední době tak často říká.  

Je mezi námi také spousta lidí, která se věnuje opravdu velmi zajímavým koníč-
kům a mnohdy bychom to právě do nich nikdy neřekli. Možná Vás nyní překvapí 
řemeslo, jemuž se již několik let intenzivně věnuje paní Ilona Plšková z Velkých Pav-
lovic. 

Její neskutečná zručnost a trpělivost natolik zaujala i redaktorku Břeclavského 
deníku paní Dagmar Fialovou, že ani na okamžik nezaváhala a paní Plškovou navští-
vila. Vzápětí (7. 1. 2009) byl v Břeclavském deníku otištěn následující příspěvek.

Všude teď máme šustí,“ říká skromně Plš-
ková.

A nejen koníček. Přestože pracuje na 
železnici jako výpravčí, fi gurky vyrábí hlav-
ně na prodej. „Jezdím s nimi na trhy, nejvíc 
žádané jsou fi gurky z šustí před Vánocemi, 
ale přírodní materiály jsou populární stále 
víc, i přes rok,“ pochvaluje si Plšková.

Výroba jedné fi gurky jí zabere většinou 
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Jednotka sboru dobrovolných hasi-
čů vyjížděla v roce 2008 ke 34 zása-
hům. Z těchto zásahů bylo pouze 7 na 
území Velkých Pavlovic. K většině přípa-
dům vyjížděla jednotka  vozidlem MAN. 
Celkem bylo najeto s tímto autem 1.930 
km s Tatrou 148 CAS32 pouze 300 km 
(byla v provozu až od srpna 2008).

K zásahům se dá podotknout, že se 
jedná o plnohodnotné zásahy a nikoliv 
nějaké čištění kanálů, atd. Průměrně 
se jednotka zdržela u každého zásahu 
(bez cesty zpět na základnu) asi hodinu 
a půl.

Velkopavlovičtí hasiči uchránili se 
svými kolegy majetek v celkové částce 
3,8 mil. Kč. Naopak pod rukama jim 
shořel majetek za 2,9 mil. Kč.

Zřizovatel jednotky SDH Velké Pav-
lovice Město Velké Pavlovice investo-
valo v roce 2008 do požární ochrany 
3.202.000,- Kč. Tato částka obsahuje 
státní dotaci 150.000,- Kč na mzdo-
vé náklady členů, státní dotaci cca 
62.000,- Kč na náklady spojené s výjez-
dy mimo katastr města Velké Pavlovice 
a výstroj (zvedací vaky, kyslíkový přístroj 
Saturn Oxy) a dotaci z JMK na výstroj 
a výzbroj ve výši 200.000,- Kč.  Z této 
dotace bylo zakoupeno mimo jiné: 13 
ks zásahových kalhot, 13 ks nomexo-
vých kukel, svítilny LED,vyváděcí masky 
Dräger, vysavač na hmyz, vysokotlaký 
čistič, elektrocentrála a přilby pro práci 
s motorovou pilou.

Celková výše fi nanční částky inves-
tované do požární ochrany je zásadně 
ovlivněna nákupem nového hasičského 
vozidla MAN CAS 20.

Rok 2008 byl pro místní hasiče 
vcelku náročný. Bylo potřeba dokončit 
rekonstrukci hasičské zbrojnice (přístav-
ba garáže - nové podlahy, malby, rozvod 
vzduchu. el. instalace, odpadů), rekon-
strukci nástavby hasičské Tatry 148 
CAS32 (výroba nových úložných prostor 
v nástavbě, rekonstrukce el. rozvodů a 
palubní desky, instalace světelné rampy 
a nakonec nástřik barvou s polepy) a 
drobnými úpravami byl zušlechtěn také 
domov hasičů (zasekání el. rozvodů 
z lišt pod omítku, malba). 

Za loňský rok bylo evidováno téměř 
800 odpracovaných hodin a protože se 
vše neeviduje, můžu s klidným svědo-
mím konstatovat, že na hasičské zbroj-
nici a technice odpracovali místní hasiči 
hodin dvakrát tolik.  

Petr Hasil, 
starosta SDH Velké Pavlovice

Čas od času 
se každému z nás stane, že 
jsme poctěni milou návště-
vou našich známých, příbuz-
ných či přátel a my bychom 
jim rádi ukázali nějaký typic-
ký kousek naší svérázné a 
možná i někdy trošku drsné 
domoviny. Něco ryzího, neza-
měnitelného, něco, co dělá 
jižní Moravu v tom nejpravěj-
ším slova smyslu skutečnou 
jižní Moravou a zároveň i 
podtrhuje Velké Pavlovice co 
by kolébku vinařství v pomy-
slném tlukoucím srdci Evro-
py. Co takhle pozvat je do 
vinného sklípku? 

Pokud nemáte svůj vlast-
ní, nemusíte věšet hlavu. 
Díky spolku velkopavlovic-
kých vinařů Víno z Velkých 
Pavlovic dnes není problém 
zajít si prakticky kdykoliv do 
některého z vinných sklíp-
ků, jimiž je naše městečko 
obrazně řečeno „prošpiko-
váno“. 

Jak je to možné? Odpo-
věď je jednoduchá. Pravi-
delné otevírání sklípků se 
stalo ve Velkých Pavlovicích 
novodobou a již také zaběh-
nutou tradicí. Nejvíce a nej-
dříve začali tuto skutečnost 
registrovat, vítat a oceňovat návštěvníci 
našeho města a turisté. 

Princip pravidelného otevírání sklíp-
ků je naprosto jednoduchý. Každý rok se 
členové spolku Víno z Velkých Pavlovic 
dohodnou, které ze sklípků budou držet 
pro nadcházející sezónu průběžné služ-
by. Poté se vytvoří časový harmonogram, 
neboli „rozpis Otevřených vinných skle-
pů“. Tento rozpis je pak zveřejněn v tiš-
těné podobě na letáčcích spolku Víno 
z Velkých Pavlovic a pak samozřejmě 
i na internetu, konkrétně na stránkách 
spolku samotného pod adresou www.
vinozvelkychpavlovic.cz a také na strán-
kách města Velké Pavlovice pod adresou 
www.velke-pavlovice.cz. Letáčky jsou 
vždy volně k dispozici u všech zúčastně-
ných vinařů a na Turistickém informač-
ním centru ve Velkých Pavlovicích.

Sklepy jsou otevřeny vždy od začát-
ku dubna do konce října, každý den od 
14.00 do 20.00 hod. Avšak po osobní 
(nejlépe telefonické) domluvě s vina-
řem je možné si posezení dohodnout i 
na jinou dobu. A to jak denní, tak i mimo 
sezónu. Letos se do akce zapojilo 15 

Na návštěvě ve vinném sklípku ...

vinařství – Vinařství Buchtovi, Vinařství 
Ing. Josef Procházka, Vinařství Lacina, 
Vinařství Mikulica, Vinařství V & M Zbo-
rovský, v. o. s., Vinařství Marek Suský, 
Vinařství Fůkalovi, Vinařství Pavel Halm, 
Vinařství Reichman, Vinařství Kosík, Vinař-
ství Jan Michna, Vinařství Valovi, Vinařství 
Lubomír Zborovský, Vinařství Hlávka a 
Vinařství Řádek. 

Otevřený sklep najde i nezasvěcený 
návštěvník v ulicích našeho města velmi 
jednoduše, je totiž označen oranžovou 
vlaječkou s logem spolku, která je díky 
své výrazné barvě vidět již z dálky. Vina-
ři v rámci této zajímavé aktivity nabízejí 
svým návštěvníkům ochutnávku vzorků 
vín z vlastní produkce, prohlídku sklepní-
ho hospodářství, vinice, možnost nákupu 
vína a samozřejmě se každý může zeptat 
na cokoliv, co jej ohledně vína a vinařství 
zajímá. 

Neváhejte tedy, i místní jsou ve vel-
kopavlovických sklípcích srdečně vítáni!

Karolína Bártová

Nekonečná pohoda ve vinném sklípku ...

... i před ním! Foto: Ing. Zdeněk Karber
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Národní vinařské centrum začalo v polovině září 2008 udělovat 
historicky první certifi káty kvality služeb pro vinné sklepy, vinotéky a 
další subjekty vinařské turistiky. Mezi zájemci o udělení exluzivních cer-
tifi kátů zaručujících pro zákazníky jistý nadstandard služeb nechyběla 
ani vinařství z Velkých Pavlovic. Z nich se nyní mohou titulem „Vína z 
Moravy – Certifi kace vinařské turistiky“ prezentovat Vinařství Lacina, 
Vinařství Marek Suský, Vinařství Reichman & Reichman a Vinařství 
Lubomír Zborovský. 

Certifi kace probíhá výběrem zařízení podle stanovených kritérií. 
Zařízení jsou rozdělena do pěti kategorií: vinařství, vinný sklep, vinoté-
ka, restaurace s vínem a ubytování s vinařskou tematikou. Pro každou 
kategorii jsou samostatná kritéria. Pro objekty, kde je sdruženo více typů 

provozů, je možné 
provést jejich zvý-
hodněnou společ-
nou certifi kaci.

Certifi kace zaří-
zení vinařské turis-
tiky je realizována v 
rámci kontinuálního 
projektu rozvoje a 
podpory vinařské 
turistiky na Moravě 
a v Čechách. Projekt 
certifi kace realizuje 

Národní vinařské centrum společně s Nadací Partnerství za podpory 
Vinařského fondu České republiky.

Certifi kace obecně je známkou dosažení určité úrovně kvality, měři-
telné pomocí stanovených kritérií. V turistice jsou certifi kace vodítkem 
pro všechny, kteří očekávají a hledají dobrou kvalitu služeb. Smaltová 
tabulka s logem „Vína z Moravy – Certifi kace vinařské turistiky“  a také 
certifi kát umístěný v interiéru provozovny bude patřit jedné, možná 
dvěma stovkám zařízení ve vinařské turistice a vytvoří špičkovou třídu 
služeb. 

Zařízením se dostane výhod prezentace na národní úrovni před 
ostatními zařízeními. Je to pro nás příležitost zvednout laťku kvality ještě 
výš a ukázat to nejlepší, co ve víně a dovednostech našich vinařů je. 

CERTIFIKOVANÉ VINAŘSKÉ FIRMY VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

Vinařství Lacina - certifi kovaný vinný sklep, certifi kované vinařství
Vinařství Marek Suský - certifi kovaný vinný sklep, certifi kované 
vinařství
Vinařství Reichman & Reichman - certifi kovaný vinný sklep, 
certifi kované vinařství, certifi kované ubytování
Vinařství Zborovský Lubomír - certifi kovaný vinný sklep, 
certifi kované ubytování

CERTIFIKOVANÉ OBJEKTY V PROJEKTU CYKLISTÉ VÍTÁNI

Vinařství Buchtovi - turistický cíl
Vinařství Reichman & Reichman - ubytování
Penzion U Hiclů - ubytování
Vinium a. s. - turistický cíl
Restaurace Vinopa - stravovací zařízení

Všem fi rmám a službám, jež prošly náročným sítem požadovaných 
kritérií a certifi kát zaslouženě získaly blahopřejme a přejeme hodně 
zákazníků a úspěchů v podnikání!

Karolína Bártová

Ve středu 21. ledna 2009 uspořádala 
společnost VINIUM a.s. degustaci svých 
mladých vín z ročníku 2008. Na ochut-
návku byli pozváni přední vinaři a osob-
nosti vinařství z Velkých Pavlovic a doda-
vatelé společnosti VINIUM.

Za vinaře ochutnávali starosta Velkých Pavlo-
vic Ing. Pavel Procházka, Eva a Jaroslav Buchtovi, 
Jaroslav Suský, Josef Veverka a Mirek Mikulica, 
za dodavatele se ochutnávky zúčastnil zástupce 
společnosti LIPERA Libor Zlomek. Ze společnosti 
VINIUM degustoval generální ředitel Jozef Marček, 
výrobní ředitelka Olga Moravcová, sklepmistři Ing. 
Ján Gajda a Peter Mislovič, technolog Pavel Hejl, 
mistr lahvovny Bronislav Hejl a manažer řízení 
jakosti společnosti České vinařské závody a.s. Ing. 
Ctirad Krpeš, CSc..

Z degustace ... Foto: Ing. Zdeněk Karber

Velké Pavlovice 
PATŘÍ DÍKY ČTYŘEM MÍSTNÍM VINAŘSTVÍM 
mezi špičku služeb vinařské turistiky v ČR

Degustace 
ve VINIUM a. s.

Hodnocení probíhalo systémem 1-5 jako při 
známkování ve škole, ochutnávalo se celkem 25 
vzorků – 13 vzorků bílých vín a 12 vzorků červených 
vín. Průměrná známka z celého hodnocení byla 2+.

Po degustaci bylo připraveno malé občerstvení a 
probíhala diskuse. „Vzhledem ke kladným ohlasům 
zúčastněných, plánujeme další degustaci. Chtěli 
bychom pozvat i další vinaře a vinohradníky z Vel-
kých Pavlovic a okolí,“ řekla výrobní ředitelka Olga 
Moravcová.

Za přítomné poděkoval za pozvání Ing. Pavel 
Procházka, který ocenil jednak snahu zlepšit spo-
lupráci a komunikaci mezi VINIUM a.s., Městem 
Velké Pavlovice, místními vinaři a pěstiteli révy 
vinné. Za všechny hosty a vinaře přítomné na tomto 
setkání vysoce ohodnotil kvalitu předložených vzor-
ků a vyslovil přání, aby si tato vína našla cestu ke 
spokojeným zákazníkům a společnost VINIUM a.s. 
přispívala k rozvoji vinařství.

Ing. Veronika Vykydalová
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Abyste se v nich mohli snáze oriento-
vat a vybrat si podle svého gusta, nabízí-
me Vám v následujících řádcích alespoň 
stručný přehled toho, co Velké Pavlovice 
a Festival otevřených sklepů v sobotu 21. 
března 2009 nabízejí.

Slavnostní zahájení 
od 9.00 hod. na náměstí 
před radnicí Festival ote-
vřených sklepů Mladá 
vína z Modrých Hor začí-
ná příhovorem starostů, 
prezidenta a pořadatelů. 
Pro hosty a účastníky 
zde zahrají a zazpívají místní soubory.

Prohlídka Šlechtitelské stanice vinař-
ské Velké Pavlovice s výkladem a ochut-
návkou netradičních, zde šlechtěných vín 
je připravena na 11.00 hod. Nabízí se 
Vám jedinečná příležitost ochutnat výsled-
ky novošlechtění odrůd révy vinné a zatím 
neuznané odrůdy.

Prohlídka Vinia, a. s. Velké Pavlovice 
začíná ve 13.00 hod. Máte možnost pro-
hlédnout si fi rmu, která vyrostla ze samot-

Řeč je o hudebně nadaných chlap-
cích HONZOVI MÍCHALOVI (11 let) 
a LUKÁŠI MELICHAROVI (13 let). 
Hoši hrají již od útlého věku na hudební 
nástroje, zpívají a vůbec, hudba je pro 
ně obrovským koníčkem. 

Neobvyklého nadání Honzíka si 
nemohl nevšimnout jeho učitel hry na 
kytaru Josef Kralovič ze Základní umě-
lecké školy ve Velkých Bílovicích. Právě 
v jeho hlavě se zrodila prvotní myšlenka 
přihlásit Honzu na Dětskou portu. Hon-
zík souhlasil a podotknul, že má kama-
ráda, který hraje na fl étnu a že by nebylo 
špatné zkusit to spolu jako duo. Honza 
hraje na kytaru a také zpívá, Lukáš na 
fl étnu, jeden se jmenuje Míchal, druhý 
Melichar a tudíž název „Duo M + M“ 
byl z rázu na ráz spontánně na světě.  

Dětská porta je v soutěžním řádu 
charakterizována jako dětská přehlídka 

KLÍČOVOU DÍRKOUKLÍČOVOU DÍRKOU .............................. ..............................

ných kořenů vinné révy v srdci vinařské 
oblasti. Velký závod, který zpracovává ve 
víno hrozny z 2.500 ha vinic. Můžete vidět, 
jakými technologiemi pracuje moderní 
velké vinařství a ochutnat a porovnat vína 

připravovaná ve velkých 
objemech.

„Chlap a Kohout“ 
- vyprávění a divadlo 
jednoho muže v podá-
ní Martina Haka se 
koná ve sklepě vinař-
ství Reichman & Reich-
man ve 13.30, 15.00 a 

17.30 hod.. Divadlo jednoho muže přímo 
mezi sudy vinného sklepa. Prostředí, ve 
kterém podobné představení jen tak neu-
vidíte. A ve kterém divadle si můžete užít 
představení se sklenkou v ruce? „Chlap a 
kohout“ – příběh, který se dozajista stal a 
ještě mockrát se stane. Chce-li vás někdo 
povozit na hřbetě, směje se a už se ohýbá, 
bude za to něco chtít. Zvlášť když, zdá se, 
smrdí sírou. Syrová pohádka pro dospělé, 
pro otrlé, pro ty, kdo se nebojí usmát se 

rohatýmu do tváře a poslat ho včas tam, 
kam patří. 

„Ženy a vína, kouzlení s chutí“ v 15.00 
hod. se ve sklepě u Halmů můžete zúčast-
nit vinařské akce určené výhradně pro 
ženy. Pokud o víně hovoří výhradně ženy, 
vzniká úplně jiná energie i jiná témata 
hovoru. Pod vedením vinařky Jarky Hal-
mové je možné ochutnat a podiskutovat 
o vínech z ženského pohledu bez přítom-
nosti mužů. V autentickém prostředí vin-
ného sklepu u Halmů jsou připravena vína 
vybraná právě pro tuto příležitost. Nefor-
mální program zahájený malou řízenou 
degustací bude pokračovat představením 
zvláštních chutí ve spojení vín a sýrů a 
ukázkou přípravy míchaných nápojů s 
vínem.

„Bobule… nevinně o víně“ – v 17.00 
hodin se bude v kině konat promítání fi l-
mu „Bobule ...nevinně o víně“, fi lmu, který 
ukazuje nádherné pohledy na vinorodou 
Moravu na pozadí příběhu, jak se lze 
zamilovat nejen do tohoto kraje.

„Beseda u cimbálu“ začíná v 19.00 
hodin v Sokolovně. Posezení u krbu ve 
sklepě U Halmů ve 20.00 hodin.

Podrobné informace o programu a 
cenách vstupného na vybrané akce najde-
te na www.otevrenesklepy.cz. nebo na TIC 
Velké Pavlovice, tel. 519 428 149, info-
centrum@velke-pavlovice.cz. Bližší infor-
mace jsou také na zadní barevné straně 
tohoto Zpravodaje.

Věra Procingerová

interpretační a autorské hudby jednot-
livců i hudebních skupin orientovaných 
na folk, country a příbuzné žánry ve 
věkových kategoriích do 26 let, probíha-
jící na celém území ČR. Soutěž je postu-
pová – tím pádem musí být interpreti 
úspěšní nejprve v kole oblastním. Umís-
tění na předních místech zaručuje mla-
dým hudebníkům možný postup do kola 
celostátního. I toto náročné kritérium 
naše „Duo M + M“ bezezbytku splnilo.

Chlapci se tedy nejprve zúčastnili 
oblastního kola v Hustopečích, které 
proběhlo 13. prosince 2008. Zde sou-
těžili v kategorii 12 let a mladší a se svým 
brilantním umístěním na první příčce, 
odekorováni pomyslným zlatem, hlad-
ce postoupili do pražského celostátního 
kola. To se uskutečnilo 31. ledna 2009, 
avšak zde byli kluci přeřazeni do katego-
rie mezi zkušenější soupeře ve věku 13 

Festival otevřených sklepů, který se premiérově uskuteční ve dnech 21. a 22. 
března 2009, nenabízí jenom víno, ale i širokou škálu akcí vinařských, kulinářských i 
kulturních. Některé akce můžete navštívit jen po předchozí registraci, další po zaplace-
ní více méně symbolického vstupného a jiné jsou určeny pro specifi cké publikum. 

až 15 let. Důvod byl pro pořadatele vel-
mi jednoduchý – Lukáš oslavil v lednu 
třinácté narozeniny, a tudíž splnil pod-
mínku pro postup do vyšší kategorie. 

T  entokrát nakoukneme zvědavým okem do království dětských 
pokojíčků „náctileých“, o nichž se v poslední době tak často mlu-

ví jako o generaci „nula“. Avšak nulami v žádném případě nejsou. 
Navzdory svému nízkému, spíše ještě dětskému věku, dokázali to, 
co se jiným nepodaří za celý život ...

Duo M + M  na Dětské portě 
v Praze, odkud si přivezlo 

sladké, především však 
zasloužené, vítězství. 

Foto: www.detskaporta.cz

pokračování na str. 39
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v dechovce, v Lácarance.
Lukáš: Mě taky taťka. Je to velký hudeb-
ník, hraje na trubku a taky v dechovce, 
v Túfarance.

Jak vím, oba navštěvujete hudební 
školu. Kdo vás učí?
Honzík: Já se učím hrát na klavír u paní 
učitelky Liselotty Stehlíkové, v hudebce ve 
Velkých Pavlovicích a pak ještě jezdím do 
hudebky ve Velkých Bílovicích k panu uči-
teli Josefu Kralovičovi na kytaru. Právě on 
nás přihlásil na Portu.
Lukáš: Já hraju na dechové nástroje tady 
na hudebce ve Velkých Pavlovicích. Na 
trubku i fl étnu mě učí pan učitel Zbyněk 
Bílek.

Jaké máte ještě koníčky, kromě hud-
by? Co rádi děláte, když máte volno?
Honzík: Já si rád zahraju fotbal a pak mě 
baví čtení.
Lukáš: Já mám opravdu rád hlavně tu 
hudbu, hraju si i jen tak, pro radost. A pak 
hodně čtu, to ano, to mě moc baví.

Co byste chtěli vystudovat, čím byste 
chtěli být, až budete dospělí?
Honzík: Tak to teda zatím opravdu 
nevím. Mám různý sny, ale často se mění. 
On vždycky člověk něco chce a pak je to 
úplně jinak. Tak třeba můj děda chtěl být 
úředník a teď je vinař – je to úplně jiná 
práce, než kterou chtěl dělat. Tak uvidím!
Lukáš: Hm, nevím, ale možná bych rád 

studoval i tu hudbu, třeba kon-
zervatoř a pak někde hrál. Ale to 
bych musel být hodně dobrý.

A co tedy ta Porta? Jaké to 
celé bylo? Podělíte se se 
mnou o nějaké zážitky a 
klípky ze zákulisí?
Honzík & Lukáš: Tak my Vám 
to trochu povykládáme, jak to 
celé bylo... Soutěž se konala 
v sobotu, ale my jsme do Prahy 
dorazili už v pátek. Ubytování 
jsme měli zajištěné u kama-
rádky naší mamky. Odpoledne 
jsme vyrazili do města, trochu 
se podívat po památkách a měli 
jsme naplánované jít na koncert 
Fleretu. Nakonec jsem na něj 
ale nešli, protože jsme zjistili, 
že hraje Divadlo Na Fidlovačce 
hru Malované na skle. Tak jsme 
si koupili vstupenky a šli. Bylo to 

perfektní, moc se nám to líbilo. V sobotu 
ráno jsme jeli na soutěž – vystoupení bylo 
v prostorech psychiatrické léčebny v Boh-
nicích. Trochu se nám podařilo zajet a 
zabloudit, ale nakonec jsme všechno našli. 
Celý areál léčebny je obrovský, je tam 
krásný park, opravdu moc hezký. Samot-
né vystoupení bylo také bezva. Sice jsme 
byli trošku ze začátku nervózní, ale to pak 
přešlo. Jediné, co bylo takové nepříjemné, 
bylo hrozné horko. Hráli jsme a zpívali 
jako sedmí ze 13 účinkujících, takže jsme 
si trochu počkali. A byla tam spousta lidí, 
hráli jsem před úplně plným sálem. Po 
vystoupení jsme jeli hned domů, aby jsme 
nedojeli moc pozdě v noci. V Bohnicích 
zůstala naše paní učitelka Liselotta Stehlí-
ková, která nám hned po vyhlášení výsled-
ků napsala SMSku, že jsme vyhráli. SMSka 
přišla až o půl desáté v noci. Byli jsme moc 
šťastní, překvapení, vůbec jsme to nečeka-
li, byl to perfetní pocit!

Kluci, děkuji vám moc, že jste se sta-
vili a popovídali si se mnou. Ještě 
jednou vám přeju spousty úspěchů 
– nejen těch hudebních. Držím vám 
moc palce, ať vám v životě vyjde 
vždycky všechno tak, jak si sami 
přejete. Zkrátka, ať je to vždycky 
„na zlatou“, jako na Portě!

Karolína Bártová

Ani tento fakt kluky neznervóznil a 
ku svým soupeřům se postavili zpříma 
a čelem. Zdravě sebevědomé, bezchyb-
né a příjemné vystoupení korunované 
ohromným potleskem je tak vyneslo na 
neuvěřitelné první místo. Protože byli 
chlapci trošku překvapeni přeřazením 
do věkově vyšší skupiny mezi kluky a 
holky, kteří byli vesměs starší a proto i 
mnohem zkušenější, příliš ve vítězství 
nedoufali. 

Jejich zlaté vavříny tak potrhly sta-
rou dobrou pravdu, že jen tvrdá a cílevě-
domá práce, v tomto případě okořeněná 
notnou dávkou talentu, vysněné růže 
přináší.

Protože byli kluci velmi 
ochotní si s námi popovídat 
a zároveň i sdílní, můžete si 
nyní také vy přečíst, co klu-
ky zajímá a například také 
to, zda míní v hudbě i nadále 
pokračovat...

Ahoj kluci! Předem Vám moc blaho-
přeji k obrovskému úspěchu! Máte 
můj obdiv! 
Honzík & Lukáš: Děkujeme! (se smí-
chem)

Ráda bych se vás zeptala, od kolika 
let hrajete na hudební nástroje a na 
jaké? 
Honzík: Já hraju už od pěti let. Začal jsem 
na fl étnu, pak na klavír a teď i na kytaru.
Lukáš: Já jsem začal hrát mezi čtvrtým a 
pátým rokem. Tři roky jsem hrál na fl ét-
nu, pak jsem přešel na trubku, na tu jsem 
hrál čtyři roky. Jenomže teď nosím fi xní 
rovnátka a tak nemám dobrý nátisk. Proto 
jsem na dobu, kdy budu rovnátka nosit hru 
na trubku přerušil a zase pokračuju s hrou 
na fl étnu, tam nátisk nepotřebuju. 

Je hra na hudební nástroje a vůbec 
hudba vaším koníčkem, nebo jste do 
toho doma rodiči tzv. trošku „tlače-
ní“?
Honzík: No, jak kdy (potutelný úsměv)... 
někdy mě to baví, ale někdy je to opravdu 
úmorné. Jenomže je to všechno pak koru-
nované, když hraju před veřejností, před 
lidma. Je to strašně krásný pocit, když se 
mi to povede a druhým se to líbí a tleskají 
nám. To potom to cvičení stojí za to!
Lukáš: Mě to docela baví, hraju si i rád 
jen tak sám pro sebe. Baví mě cvičení i hra-
ní pro druhé.

A co tréma?
Honzík & Lukáš: Dřív jsme trému měli, 
ale s věkem a trošku se zkušenostma zmi-
zela. Takže teď je to už celkem v pohodě!

Kdo vás k hudbě přivedl?
Honzík: Mě hlavně taťka. Je učitel hud-
by tady v hudebce (Mgr. Jan Míchal), umí 
hrát snad na všechny dechové nástro-
je a vyučuje hru na trubku. A taky hraje 

„Zlatí kluci“ z Dětské porty 
– Honza Míchal a Lukáš Melichar. 

Foto: Karolína Bártová

Zúčastnili jste se již někdy dříve, 
před Portou, nějakých hudebních 
soutěží?
Honzík: Spolu? To ne, jenom na Portě. Ale 
sám ano. Vyhrál jsem první místo v okres-
ním kole – hra na fl étnu, druhé místo 
v krajském kole – hra na fl étnu, první místo 
v okresním kole – hra na klavír a v kraj-
ském kole hry na klavír jsem obdržel ještě 
čestné uznání. To je myslím všechno ...
Lukáš: Já zatím ne, jen tu Portu teď.

Všechna ocenění jsou kluci obdivu-
hodná, jste opravdu moc šikovní, 
klobouk dolů... Tak mě nyní napadá, 
máte v úmyslu si přidat „do učení“ 
další hudební nástroj?
Honzík: Já zatím ne, je toho už i tak dost. 
Možná někdy časem, zatím ale nevím co.
Lukáš: Já bych chtěl moc pokračovat v té 
trubce, ale dokud budu mít rovnátka, tak 
to nepůjde. Možná taky potom popřemýš-
lím, jestli bych si něco nepřibral.

Chtěli byste se zabývat hudbou i do 
budoucnosti? Třeba se jí i živit?
Honzík: Já jo! Ale chtěl bych mít třeba 
nějakou rockovou kapelu, to by bylo pará-
da! Ale živit se? Asi ne, nevím, to by asi 
nešlo...
Lukáš: No, nevím, to mě ještě nenapadlo, 
nepřemýšlel jsem o tom ještě. Ale tak třeba 
ta dechovka, to by mě náhodou bavilo.
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Ve školce byl Ježíšek!
A nejen že byl, ale snad se tu i překlopil! Tolik dárků a hraček mnozí 

z nás kromě hračkářství pohromadě jaktěživ neviděli! Nadílka a rozdě-
lování dárků bylo však pomyslnou třešničkou na dortu celého krásného 
vánočního dopoledne, které se ve středu dne 17. prosince 2008 odehrá-
lo ve školce. 

Atmosféra se nesla na vlnách něžných českých Vánoc. Děti si nej-
dříve s paní učitelkou přečetly povídání o tom, jaké bývávaly Vánoce za 
našich babiček a dědečků. Poté se, co by malí koledníčci, odebraly do 
vedlejší třídy společně si zazpívat několik pěkných koled.

Mezitím si paní učitelka zahrála na Ježíška a naskládala dětem pod 
stromeček obrovskou nadílku. Aby bylo vše opravdu jako o Štědrém dnu, 
naservírovala ještě na stolky talíře přetékající voňavým cukrovím. Teď už 
jen zapálit svíčku a je to! 

Za chviličku se koledníci plní očekávání vrátili z obchůzky. Stromeček 
zářil, svíčky hořely a všude byla cítit lahodná vanilka. Ale kdepak se hned 
vrhnout pod stromek, tak to by určitě pravé české Vánoce nebyly! Děti to 
moc dobře ví a proto se hned pustily i s paní učitelkou do zpívání koled 
a také si povyprávěly o tom, jak se letos doma připravují na nejkrásnější 
svátky roku. Společně se zasmály, když jim spolužačka Klárinka oznámi-
la, že mají již doma stromeček a „taťka ho šoupl na dvoře do jezírka!“

Všechny děti stále netrpělivě pomrkávaly pod stromeček a zkou-
mavé pohledy téměř nadzvedávaly ubrusy, jimiž byly dárky přikryté ... A 
pak nevydržela napínat už ani paní učitelka a vyzvala děti k „průzkumu“. 
Děti se vrhly pod stromeček jako utržená lavina! Jak by ne, bylo tu tolik 
nádherných dárků! Snad ve všech dětských očích svítilo tisíce plamínků 
štěstí, přesně tak, jak to má o pravých Vánocích být ...

Karolína Bártová ... a hraní! Fota: Karolína Bártová

ŠKOLNÍ OKÉNKO .................................ŠKOLNÍ OKÉNKO .................................

Vánoce našich nejmenších jsou především 
o nekonečném čekání a napětí ...

... úžasu a překvapení ...

... radosti a dovádění ...

... předlouhém rozbalování ...

Vzduch je plný andělíčků, třpytí se a křídly šumí,
každý zpívá haleluja, krásně, jak jen anděl umí...

(Jan Neruda; Romance Štědrovečerní)

Vzpomínka na Vánoce 
s mateřinkou
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Již v předmikuláš-
ském shonu jsme 
několikrát slyšeli 
otázku: „Kdy už 

bude Sadováček?“ 
„Půjdem zase v 

krojách na krojovej 
ples?“

Těšil nás zájem dětí 
a s úsměvem jsme 

odpovídali: „To víte, 
že půjdeme!“ A tak jsme 

už před vánočními 
svátky začali 

s přípravou. V pondělí 
5. ledna se sešla spous-
ta dětí plných nadšení 

na první ofi ciální 
zkoušce. Ty nejmenší 

přece jen postihly oba-
vy typu „zvládnem to?“

Bohužel se vyskytla i 
nějaká ta nemoc, která 
dětskou radost překazi-
la. Přes všechny potíže 
a útrapy však v sobotu 

10. ledna odvážně 
vykročilo před zaplně-
nou sokolovnu 24 dětí 
v rozmezí 3,5 až 6 let. 
Víte, jak je to těžké? 

Tolik lidí, tolik světel, 
hraje nám doopravdic-
ká kapela! No, uhlídejte 

to všechno! A ještě: 
„Kam vlastně jít?“

Ale děti to zvládly. Cíti-

Drobotina ze Sadováčku si s „dospěláky“ v krojích nezadala, 
děti tancovaly jako o život! Fota: Radek Bárta

ly zodpovědnost a tak 
tančily upravené 

části „Slovácké besedy“ 
za doprovodu harmoni-
ky a zpěvu kamarádky 
Beátky Bláhové velice 

vážně.
Když dechová hudba 

Zlaťulka zahrála k 
tanci a závěrečnému 
pochodu, ani se jim z 

„placu“ nechtělo. Krás-
ným zakončením jejich 
návštěvy „doopravdic-

kého  plesu“ byl spo-
lečný tanec „Káčátko“ 
s dospělými krojova-

nými. „Panečku, to byl 
zážitek!“

Nám nezbývá, než 
poděkovat především 

dětem za jejich odvahu, 
paní učitelce Dobrovol-
né za hudební dopro-

vod, Beátce Bláhové za 
pěkný zpěv, Zlaťulce, 

krojovaným a ostatním 
hostům za příjemnou 

atmosféru.
Přejeme si, aby tako-

vých krásných zážitků 
měly děti ještě hodně 
a aby v nich navždy 

zůstaly.

Za Sadováček při 
MŠ V. Pavlovice 

Zdeňka Pláteníková
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2009/2010

se uskuteční ve středu 15. dubna 2009
od 14.30 do 16.00 hod. v budově MŠ

Při rozhodování o přijetí dětí na 4 hodinovou docházku 
bude brán zřetel na věk dítěte a na kapacitu tříd.

RODIČE PŘINESOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ A RODNÝ LIST DÍTĚTE.
Formulář žádosti je k vyzvednutí v hale MŠ 

od 6. do 10. dubna 2009 v době od 12.00 do 16.00 hodin.

Podařilo se zkvalitnit informovanost 
našich žáků, ale i veřejnosti o činnosti 
školy formou webových stránek, instalací 
vitrín před budovami školy, na chodbách 
a ve třídách.

Vybavení pomůckami je na velmi 
solidní úrovni, jsou využívány k přiblížení 
učiva žákům, ke zpestření vyučovacích 
hodin. Podařilo se zajistit na 1. stupni ZŠ 
pro všechny třídy televizory, videa, DVD, 
na 2. stupni nás čeká vybavení dvou tříd 
ke vhodnějšímu využití přímo ve vyučování 
bez střídání tříd. Podařilo se vyřešit odbor-
nou pracovnu pro výtvarnou výchovu, čeká 
nás dořešit výuku hudební výchovy přímo 
na 2. stupni s tím, aby žáci nemuseli pře-
cházet na 1. stupeň.

Na 1. stupni máme druhé oddělení 
školní družiny samostatně, v budoucnu    
uvažujeme o samostatném 3. oddělení.

Na úseku dodržování řádu školy 
k zásadním problémům ve škole nedo-
chází, pokud však to situace vyžaduje, že 
dojde k výkyvům v chování a vystupování, 
situace je řešena citlivě, v některých pří-
padech s rodiči.

Vzhledem k tomu, že je nutná preven-
ce v oblasti přístupu žáků ke spolužákům, 
dospělým, vydalo MŠMT Pokyn k prevenci 
a řešení šikany mezi žáky a to jak slovního, 
tak fyzického napadání, zůstává zásad-
ním úkolem školy aktualizovat postup 
v této oblasti, včetně nevhodného využívá-
ní mobilních telefonů. V žádném případě 
nechceme zakrývat problémy, snažíme se 
je řešit ihned. Tato oblast předpokládá, 
že se na tomto celospolečenském úkolu 
musí podílet, společně se školou, všichni.

V oblasti dodržování školního řádu 
a vnitřního řádu školy  je třeba upozornit 
na problém v dopravě dojíždějících  žáků 

do školy. Je to v souvislosti se změnou 
v zajišťování dopravy, a ne jenom žáků. 
Zatímco jízdní řád stanovuje včasný 
dojezd ranními spoji, skutečnost je trošku 
jiná. Pozdní příjezd byl z počátku způso-
ben hlavně tím, že některými spoji dojíž-
dí větší počet účastníků přepravy, než 
se předpokládalo. Nelze dělat ukvapené 
závěry, zatím však není vidět zlepšení, i 
když dochází k posílení některých, zvláště 
ranních spojů. Věřím, že bude proveden 
rozbor zavedení tohoto systému a dojde 
ke zlepšení.

Jaký je stav na úseku výchovně vzdě-
lávací činnosti? V letošním školním roce 
se vyučuje na naší škole podle školního 
vzdělávacího programu (ŠVP) již v 1. a 2. 
ročníku, v 6. a 7. ročníku. Postup ve výu-
ce je v souladu s požadavky a rámcovým 
vzdělávacím programem, vydaným MŠMT. 
Návaznost na jednotlivé ročníky dává záru-
ku, že naše škola bude úspěšně výchovně 
vzdělávací práci zvládat. Záruka je v kvali-
fi kovanosti a odbornosti vyučujících, kteří 
se podílejí na zpracování a realizaci těchto 
školních vzdělávacích programů. V sou-
časné době máme zpracován ŠVP pro 
všechny ročníky a ten pak bude postupně 
dopracováván a upravován.

Žáci jsou vedeni k realizaci klíčo-
vých kompetencí a to především k učení, 
k řešení problémů a komunikaci. Kladen 
je důraz rovněž na stránku pracovní.

Významná pozornost je věnována pří-
pravě žáků na vyučování, zadávání domá-
cích úkolů v souladu s pedagogicko hygi-
enickými požadavky. Neustále sledujeme, 
aby se žáci a jejich rodiče se mohli opřít o 
dobře probrané a procvičené učivo, které 
by si doma měli opakovat.

Jsme rádi, že se podařilo zařadit výu-

ku anglického jazyka již od 1. ročníku ZŠ 
a tím vhodně navázat na celkový systém 
výuky cizího jazyka. Kvalifi kovaná výuka 
na 1. stupni je zárukou dobrých výsledků. 
Jsme si vědomi, že při domácí přípravě 
v této oblasti  je to složitější. Z toho důvo-
du usilujeme velkou většinu složitějších 
úkolů zvládnout ve škole a doma si žáci 
budou především opakovat již probrané.
Věříme, že se vše zdárně bude zvládat.

Velká pozornost je věnována čtenář-
ské gramotnosti. Procvičování uvědo-
mělého čtení textů se stává stěžejním 
v naší práci. Správnost čtení je zárukou 
pochopení učiva ve všech předmětech a 
o to jde především.

Významnou složkou práce našich 
vyučujících je realizace individuálního pří-
stupu k žákům, péče o žáky se SPU. Jsem 
přesvědčen, že se nám v této oblasti daří.

Jak tedy vypadá hodnocení práce 
našich žáků: 
-  v 1. - 5. ročníku prospěli všichni žáci, 

s vyznamenáním prospělo 139 žáků
-  v 6. - 9. ročníku prospěli všichni žáci, 

s vyznamenáním prospělo 53 žáků
Jak bylo hodnoceno chování:
-  v 1. - 5. ročníku obdrželo pochvalu 

třídního učitele 50 žáků
-  v 6. - 9. ročníku obdrželo pochvalu 

třídního učitele 35 žáků, pochvalu 
ředitele školy 6 žáků: 
Martin Bálka – ze VI. A
Michal Kubík – ze VI. B
Petr Hanzálek – z IX. A
Gabriela Gabrielová – IX. B
Veronika Hrabalová – IX. B
Lenka Kubíková – IX. B  
kromě toho bylo uděleno 5 žákům 

výchovná opatření za nevhodné jednání, 
nenošení pomůcek a přípravu do školy. 
Závažnější problém nemusel být řešen.

Prezentace žáků školy v soutěžích a 
olympiádách se v tomto období rozjíždí. 

Mateřská škola Velké Pav-
lovice děkuje touto cestou 
organizátorům Memoriálu Vladislava 
Trsťana za fi nanční příspěvek 2.000,- 
Kč na hračky pro děti.

Jiřina Zigová, 
ředitelka MŠ Velké Pavlovice

Naše škola vytváří vhodné prostředí pro žáky jak po stránce přístupu k žákům, jejich 
výchově a vzdělání, tak i po stránce vybavení školy, pobytu žáka ve škole a dalších pod-
mínek včetně nabídky. 

pokračování na str. 43
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Postup do okresního kola ze školních kol 
mají zajištěno vítězové Dějepisné olym-
piády, Olympiády v českém jazyce, Olym-
piády v anglickém jazyce, připravujeme 
Zeměpisnou olympiádu, recitaci, Pytha-
goriádu, matematického Klokana, Biolo-
gickou olympiádu, pravidelně probíhají 
školní kola ve sportovních soutěžích (na 
1. stupni soutěže v malé kopané, připra-
vuje se vybíjená), výtvarné výchově.

Naši žáci mají v průběhu školního 
roku možnost navštívit fi lmová předsta-
vení, divadelní představení v Brně, absol-
vujeme plavecký výcvik v Hustopečích, 
připravujeme lyžařský výcvik pro žáky 
7. ročníků. V nejbližší době připravuje 
naše škola besedy a přednášky na úseku 
sociálně patologických jevů a to pro žáky 
již od 4. ročníku. Úspěšně probíhají akce 
v dopravní výchově, besedy s Policií ČR 
pro naše nejmladší.

Naši žáci se významně zapojují do 
veřejně prospěšné činnosti a to sběru dru-
hotných surovin. Za poslední období škola 
odevzdávala 27.000 kg papíru.

Škola vytváří podmínky pro žáky i 
v oblasti využívání volného času a to 
tím, že zajišťuje chod tří oddělení  školní 
družiny, které navštěvuje celkem 71 žáků. 
Vycházíme vstříc rodičům zajištěním ranní 
školní družiny s provozem od 7.00 hod. do 
zahájení vyučování  a odpolední činností 
od 11.30 do 16.00 hodin. Zaměření škol-
ní družiny na oblast zájmové činnosti se 
ukazuje správný. Žáci si mohou vybírat 
z nabídky zájmové činnosti , a jak se uka-
zuje, mají o ni zájem zájem. 

Školní klub společně se střediskem 
volného času realizuje činnost v 11 krouž-
cích s různorodým zaměřením. Volnočaso-
vé aktivity mají velký význam v organizová-
ní v mimoškolní činnosti žáků, podporují 
rozvoj jejich zájmů a nadání.

Prezentace práce školy se děje jednak 

přímým kontaktem s veřejností a rodiči, 
dále pak prostřednictvím vývěsky před 
budovou školy, školním zpravodajem, 
zpravodajem města a v posledním obdo-
bí se výrazně prezentujeme na webových 
stránkách. Třídní schůzky a konzultace 
jsou  jednou z forem spolupráce s rodiči.

Kladem je velká účast rodičů na 
1. stupni (94%), špatná není ani na 
2. stupni (73%). Věříme, že tato spoluprá-
ce přispívá především ke vzájemné infor-
movanosti a tím i společnému postupu 
v oblasti výchovy a vzdělání žáků.

Významný podíl na práci a na dobré 
prezentaci naší školy má i školní jídelna. 
Jsme rádi, že nabídka výběru ze tří jídel je 
zajímavá jak pro naše žáky a zaměstnan-
ce školy, tak pro veřejnost.

Naše škola dobře spolupracuje s 

Začátkem února se každoročně v 
naší škole koná zápis žáků do první 
třídy. Letošní zápis proběhl ve čtvrtek 
dne 5. února 2009 a jeho program byl 
připraven jako „Povídání o krtečkovi“. 

V doprovodu svých rodičů i sou-
rozenců přišlo 25 dětí, které se těšily 
na to, co je čeká. Při povídání s paní 
učitelkami předvedly své znalosti a 
dovednosti – kreslení obrázků, recito-
vání básničky, poznávání číslic, mate-
matických tvarů a barev. Mnohé z dětí 
se pochlubily i tím, že už mají připrave-
nou školní tašku, pouzdro a pastelky. 

Na závěr dostaly děti pamětní list 
školy, omalovánky a dárečky vyrobené 
žáky pátých tříd – pantofl íček se včelič-
kou a první pero. Všem budoucím prv-
ňáčkům přejeme úspěšné a radostné 
zahájení školní docházky.

Za kolektiv učitelek 1. st. ZŠ 
Mgr. Miroslava Fišerová

Žáci sedmých ročníků Základní školy Velké Pavlovice v letošním roce 
uskuteční svůj lyžařský výcvikový kurz na svahu v Němčičkách a to sice 
v termínu 16. – 20. února 2009.

Toto rozhodnutí padlo již na konci roku 2008, kdy se na kurz přihlásilo malé procento 
zájemců z řad žáků sedmých tříd. Tato vzniklá varianta je pro mnohé přístupnější co se 
týče fi nanční částky a také možností zapůjčit si lyžařské vybavení přímo na místě v lyžař-
ském areálu.

Kurz začne v pondělí základním rozdělením do družstev a bude pokračovat i následu-
jící dny. Ve čtvrtek je zajištěno ubytování přímo v ubytovně pod svahem a strava zajištěna 
na ZD Němčičky. Žáci kromě základního lyžařského výcviku si zde zkusí i své dovednosti 
v několika závodech a na večer je pro ně připravena řada soutěží. Výcvik bude zakončen 
v pátek vyhodnocením celého týdne.

Kurz proběhne pod vedením p.učitelek – instruktorek lyžování Ing. Lenky Bukovské a 
Mgr. Lenky Veverkové. 

Ing. Lenka Bukovská

ostatními institucemi a organizacemi a to 
jak s MŠ, tak ZUŠ a DDM. K naší činnosti 
výrazně pomáhají takové akce, jaké pro 
nás připravila ZUŠ. Poděkování patří paní 
Mileně Karberové, ředitelce ZUŠ a jejím 
spolupracovníkům za velmi hezké a na pří-
pravu náročné vystoupení, které proběhlo 
pro všechny věkové kategorie naší školy 
před vánočními svátky.

Poděkování patří sponzorům p. Reich-
manovi, p. Kucínovi, fi rmě Mikulica, za 
vstřícnost v řešení provozních záležitostí 
pak vedení a pracovníkům MěÚ. Naše 
spolupráce s TJ Slavoj je velmi dobrá.

Jsem přesvědčen, že naše škola bude 
zvládat vytýčené cíle. Má k tomu předpo-
klady jak obsazením školy, tak zázemím.

PaedDr. Antonín Kavan, ředitel školy

U zápisu byli budoucí prvňáčci velmi šikovní a zvídaví. 
Foto: Archiv ZŠ V. Pavlovice
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Děti jsou to nejcennější, co máme. Jejich zdraví a bezpečnost je 
pro nás učitele, rodiče i prarodiče tím nejdůležitějším. Proto na naší  
ZŠ ve Velkých Pavlovicích do výuky pravidelně zařazujeme dopravní 
výchovu, besedy a praktická cvičení, kde se děti učí ochraně zdraví, 
správnému chování na silnici i při setkávání s cizími lidmi.

Pozvání na 1. stupeň naší školy přijali policisté a odborníci, kteří se prevencí  
bezpečnosti zabývají. 

Za druháky a třeťáky  přijeli policisté z Břeclavi. Mluvčí břeclavské policie 
p. Čechová se svým ko-
legou besedovali s žáky 
na téma dopravy a bez-
pečnosti chodce, jak 
se zachovat při setkání 
s cizím člověkem, co 
dělat, když nám někdo 
ubližuje. Děvčata a 
chlapci řešili problémo-
vé situace na obrázcích 
i v drobných scénkách.

Na závěr poučného 
a úsměvného dopoled-
ne policisté děti pochvá-
lili a rozdali jim drobné 
dárečky.

Pro čtvrťáky a páťá-
ky si dopolední program 
připravila paní Pixová 
z autoškoly v Lednici. Ve 
třídách proběhla teore-
tická část a na hřišti si 
školáci vše vyzkoušeli 
v praxi. Jezdili na kolech 
i koloběžkách podle 

Z prací třeťáčků

Lyžař
Hanka Bálková, III.A

Mám lyže a chci jít ven!
Splnil se mi krásný sen.
Na lyžích se krásně jede, 
navrch šlape, dolů sjede.
Pozor, ať se nevybourám 

dole leží velká roura!
Ještě dál je rybníček

a v něm hodně rybiček.
A já říkám: „Lyže, to je krásná věc!“
Sjel jsem dolů a jdu zase na kopec.

Hanka Bálková si nakreslila ke své 
básničce také zdařilou ilustraci!

Malý lyžař
Katka Kadlecová, III. A

Hodně padá sníh,
zima jak má být.

Stojí lyžař na svahu,
smutně kouká nahoru.

Lanovka ho vyveze,
kam ho asi přiveze?
Na vysokou horu,
pak posviští dolů.

Dole čeká maminka
a s ní dobrá svačinka.

Lyžař
Jan Maincl, III. A

Lyžař sviští svahem,
umí však jen pluhem.

Jezdí rychle, jezdí rád,
dole brzdí neví jak.

Když vyjede nahoru,
tak se spustí hned dolů.
Při té cestě umělecké,

ztratí obě hole,
pomohou mu rodičové, 

najít mu je dole.
Protože moc neumí,
přihlásí se do školy.

Ne však do té normální,
ale k lyžování.

Besedy a následující praktická cvičení s radami z úst policistů jsou 
pro děti tou nejpřínosnější formou výuky. Foto: Archiv ZŠ V. Pavlovice

Školáky navštívili policisté 

dopravních značek a semaforů, správně přecházeli křižovatky, snažili se nezís-
kat trestné body do svých „řidičských průkazů“.

Autoškole Lednice i policistům z Břeclavi děkujeme za odbornou spolupráci 
při výuce o ochraně zdraví našich dětí. 

Za kolektiv vyučujících Mgr. Eva Drienková
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Studenti gymnázia obdrželi 
ve čtvrtek 29. ledna 2009 
pololetní výpis vysvědčení za 
školní rok 2008/2009, čímž 
se období výuky přehouplo 
do své druhé poloviny. Jak 
dopadlo toto pololetí po strán-
ce klasifi kace prospěchu a 
chování se pokusím velmi 
stručně zhodnotit.

Z celkového počtu 326 studen-
tů prospělo s vyznamenáním 110 
žáků školy, což je 33%. Dalších 210 
studentů tj. 64 % prospělo. Tři žáci 
neprospěli. V náhradním termínu 
budou klasifi kováni tři žáci školy. 

Průměrná známka v českém 
jazyce je 2,02, z matematiky 2,34. 
Celkově je průměrná známka stu-
denta na našem gymnáziu 1,72. Po 
stránce chování obdrželo 36 studen-
tů pochvalu třídního učitele. Studen-
tům Anně Holáskové (sexta) a Václa-
vu Šafaříkovi (3.A) udělil ředitel školy 
pochvalu za aktivní přístup v řešení 
projektu „Studenti čtou a píší novi-
ny“.  Šesti studentům školy bylo udě-
leno napomenutí třídního učitele. 

Z pohledu absence je nutné 
věnovat zvýšenou pozornost docház-
ce žáků do školy. Za první pololetí 
průměrně na žáka připadalo 69 
omluvených hodin. Skončené první 
pololetí z hlediska prospěchu a cho-
vání hodnotím pozitivně s vědomím 
toho, že každý student má rezervy 
a zatím i čas své studijní výsledky 
vylepšit.

Na tomto místě chci poděkovat 
za úspěšnou reprezentaci školy v 
olympiádě z anglického jazyka Denisi 
Dagidirovi (prima), který získal první 
místo ve své kategorii,  v olympiádě 
z německého jazyka Davidu Kuče-
rovi – 3.A, který skončil na pátém 
místě v okrese Břeclav. V okresním 
kole chemické olympiády získala 
Barbora Mrázková třetí a Karolína 
Osičková (obě kvarta) sedmé místo. 
V okresním kole soutěže Bible a my 
byli úspěšní Jakub Fridrich, Eliška 
Vomáčková a Markéta Veverková. 
Všichni tři ve svých kategoriích uspě-
li a postoupili do regionálního kola, 
které se koná ve Strážnici. V dějepis-
né olympiádě reprezentovali školu 
Kateřina Horáčková a Jakub Fridrich. 
Další naukové soutěže se uskuteční 
v jarních měsících a lze si jen přát, 
aby i další studenti byli úspěšní.

PaedDr. Vlastimil Kropáč,
 ředitel školy

Když jsme se dozvěděli, že se v prvním ročníku na gymnáziu 
uskuteční lyžařský kurz, většina z nás neváhala a v brzké době se 
přihlásila. 

V sobotu 24. ledna 2009 kolem půl osmé ráno jsme se vydali na pětihodi-
novou cestu do Krkonoš, do města Rokytnice nad Jizerou. Po příjezdu jsme se 
ubytovali v útulné chatě Světlanka umístěné ve svahu Lysé hory. 

Lyžování a snowboardování jsme ponechali druhému dnu, kdy jsme se také 
rozřadili do tří skupin. Chvíli jsme jezdili za chatou na malém svahu, avšak poz-
ději, s pokročilejšími lyžařskými dovednostmi, jsme vyrazili lyžovat a snowboar-
dovat přímo na Lysou horu. 

Po celý lyžařský kurz jsme se náramně bavili. I když některé žáky skolila 
poslední den střevní chřipka, většina z nás si odnesla spoustu nezapomenutel-
ných zážitků.

Nikola Richterová, 1.A 

Po namáhavém lyžování na čerstvém ledovém vzduchu 
se nám náramně a zaslouženě odpočívalo :-)! 

Foto: Archiv Gymnázia V. Pavlovice

Studenti gymnázia se učili 
umění lyžařskému 

v Rokytnici nad Jizerou
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Zpočátku jsme si mysleli, 
že teplé počasí způsobí zrušení 
našeho lyžařského výcviku. Nako-
nec však přeci jen trochu sněhu 
napadlo, a tak jsme se jednoho 
sobotního rána poskládali společ-
ně s batohy a lyžemi do autobusu 
a vydali se do krásného prostředí 
Jeseníků. 

Přijeli jsme do vesničky Ludvíkov 
poblíž světoznámých lázní Karlova Studán-
ka. Přivítala nás krásná chata U Sovy, v níž 
jsme se ubytovali. V okolí byly dva vleky. 
První, nacházející se v těsné blízkosti naší 
chaty, byl určen spíše pro začátečníky, ale 
o několik desítek metrů dál se nalézal vlek 
druhý, určený pro pokročilejší lyžaře. 

Kurzem nás provázeli pan profesor Rilák, paní profesorka Michnová 
a pan profesor Horáček. Zdravotní dohled zajišťovala paní doktorka Věra 
Hochlová, která naštěstí mnoho práce neměla, neboť jsme byli všichni 
vcelku zdrávi. 

Ubytování bylo standardní, strava dobrá, tudíž jsme byli všichni spo-
kojeni. Sněhu bylo tak akorát, abychom mohli lyžovat. V neděli dopo-
ledne nás instruktoři rozřadili do tří družstev a začali jsme s výcvikem. 
Postupně se i ti méně zdatní lyžaři zdokonalili. Po skončení kurzu jsme 
již uměli lyžovat všichni, i jízdu na vleku jsme všichni nakonec zvládli na 
výbornou. 

Během kurzu jsme navštívili Karlovu Studánku. Jsou to lázně s nej-
čistším klimatem ve střední Evropě, kde se léčil i bývalý prezident ČR 
pan Václav Havel. Týden uběhl jako voda, se vším pěkným jsme se roz-
loučili a zůstaly nám jen vzpomínky na hezké zážitky.

Miroslav Hochel, 
student sekundy gymnázia

JESENÍKY
10. – 17. ledna 2009
aneb na počátku amatéři, 
za sedm dní kaskadéři :-)

Domovem se nám stalo na celý týden ubytování 
U „moudré“ sovy. 

Sněhu bylo nakonec dost a tak jsme si užili jak her ...

... tak i lyžování! Foto: Archiv Gymnázia V. Pavlovice
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V lednu roku 2008 byl přijat ke stu-
diu na státní Konzervatoři P. J. Vejvanov-
ského v Kroměříži žák naší školy Jakub 
Kostrhun (hra na pozoun) ze třídy zástup-
ce  MgA. Z. Bílka a přesně za rok - v led-
nu 2009 byla na tutéž školu přijata i jeho 
sestřenice Eliška Vomáčková (hra na kla-
vír) ze třídy ředitelky M. Karberové. Obě-
ma žákům blahopřejeme, děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy a přejeme jim 
mnoho úspěchů ve studiu. Doufáme, že se 
možná za čas vrátí na naši ZUŠ jako profe-
sionální hudebníci - pedagogové a budou 
dalším generacím předávat své umění a 
obohacovat kulturní život v našem krás-
ném městě.

Ve Velkých Pavlovicích začali první 
žáci docházet do hudební školy založené 
Karlem Francem v roce 1949 - letos tomu 
bude již 60 let! K významnému výročí při-
pravujeme několik koncertů, o kterých Vás 
budeme včas informovat. 

Hlavním posláním ZUŠ je poskyto-
vat základní odborné vzdělání v oborech 
hudebním a tanečním, které jsou na škole 
zřízeny. V hudebním oboru má škola 130 
žáků (v souladu s výpisem MŠMT plat-
ným od 1. 9. 2002), 6,496 přepočtených 
úvazků pedagogických pracovníků. Kromě 
individuální výuky hry na hudební nástro-
je (klavír, elektrické klávesové nástroje, 
akordeon, housle, kytara, zobcové fl étny 
všech typů, příčná fl étna, žesťové a dře-
věné dechové nástroje), navštěvují žáci 
hromadnou výuku hudební nauky, komor-
ní hry (houslový soubor, fl étnové a žesťové 
soubory, akordeonový soubor a chlapecká 
dechovka) a sborového zpěvu. Škola pra-
videlně veřejně prezentuje výsledky své 
práce na besídkách a koncertech ZUŠ i 
na kulturně-společenských akcích v rámci  
města Velké Pavlovice i okolí.

V tanečním oboru má škola 30 žáků 
(t.j. dle výpisu MŠMT z 1. 9. 2002 maxi-
mální výše, kterou povoluje stanovený 
limit) a 0,190 úvazku pedagogického pra-
covníka. Organizačně se škola řídí vyhláš-
kou MŠMT č. 71/2005 Sb. o základním 
uměleckém vzdělávání. Odborně vychází 
výuka z učebních plánů MŠMT pro ZUŠ ze 
dne 1. 9. 2005 pod. č.j.22035/2005-22 a 
učebních osnov pro jednotlivé obory.

Škola poskytuje vzdělání ve jmenova-
ných oborech žákům mateřských, základ-
ních a středních škol ve Velkých Pavlovi-
cích, Kobylí (odloučené pracoviště školy) 
a okolí (Němčičky, Bořetice, Vrbice, Zaječí, 

Starovičky, Brumovice, Rakvice, Čejkovi-
ce).

Kromě přípravy žáků ke studiu na 
středních odborných a vysokých školách 
(hra na hudební nástroje i hudební teo-
rie) je důležitým posláním školy pořádání 
výchovných koncertů pro ostatní školy 
našeho města. 

Během roku 2008 uspořádala škola 
řadu koncertů a besídek a zúčastnila se 
aktivně i kulturních akcí ve Velkých Pav-
lovicích, Velkých Bílovicích i v Praze na 
Žofíně.
16. 1. 2008 - úspěšná talentová zkouška 
Jakuba Kostrhuna ze třídy zástupce MgA. 
Z.Bílkana státní Konzervatoř  P. J. Vejva-
novského Kroměříž
23. 1. 2008 - veřejná besídka účastníků 
soutěže ZUŠ ČR (hra na klavír a akorde-
on)
13. 2. 2008 - okresní kolo klavírní sou-
těže v ZUŠ Mikulov (žáci ze třídy učitelky L. 
Stehlíkové J. Fišer - 2. místo, J. Míchal - 1. 
místo, žákyně ze třídy ředitelky M. Karbe-
rové  E. Vomáčková -1.místo)
14. 2. 2009 - okresní kolo akordeonové 
soutěže v ZUŠ V. Pavlovice (žákyně ze třídy 
učitele R. Zemana V. Poláchová -1.místo a 
N. Stávková - 1.místo)
5. 3. 2008 - absolventské vystoupení žáků 
ze třídy učitele Mgr. J. Míchala M. Hiclové 
a M. Češka (hra na zobcové fl étny - klavírní 
spolupráce učitelka L. Stehlíková)
15. 3. 2008 - vystoupení anglického 
pěveckého sboru Singing Ladies ředitelky 

M. Karberové na vernisáži výstavy fotogra-
fi í
9. 4. 2008 - besídka žáků Mgr. J. Míchala 
- dechové nástroje
11. 4. 2008 - besídka žáků Mgr. J. Hanáka 
a L. Šauerové - pěvecké oddělení
30. 4. 2008 - besídka žáků MgA. Z. Bílka 
- žesťové nástroje
3. 5. 2008 - vystoupení anglického sbo-
ru Singing Ladies na koncertě „Balada o 
rudém víně“ v sokolovně ve Velkých Pav-
lovicích
7. 5. 2008 - besídka žáků učitelky Mgr. J. 
Valouškové, koncert pěveckého sboru uči-
telky K. Jarošové a absolventské vystoupe-
ní klavíristek N. Škrobákové a M. Bálkové 
ze třídy ředitelky M. Karberové
11. 5. 2008 - Svátek matek - společná 
akce MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM a Gymnázia V. 
Pavlovice
13. 5. 2008 - Besídka žáků ředitelky M. 
Karberové a učitelky B. Dobrovolné
25. 5. 2008 - Koncert souborů ZUŠ - fl étno-
vé soubory Píšťalky a Cácory učitele Mgr. 
J. Míchala, pěvecké sbory dětský (Mgr. J. 
Valoušková), dívčí (K. Jarošová) a Singing 
Ladies (M. Karberová), žesťový kvintet 
(MgA. Z. Bílek) a folklóní taneční soubory 
(L. Šauerová) za doprovodu CM Vojara
26. 5. 2008 - besídka žáků učitele V. Steh-
líka - dechové nástroje, kytary
27. 5. 2008 - besídka žáků učitelky L. 
Stehlíkové - klavír, elektrické klávesy

Rok 2008 v Základní umělecké škole
Žáci ZUŠ se svými pedagogy i některými rodiči vystoupili během roku 2008 celkem na 45 

besídkách, koncertech, přehlídkách a výstavách. Veřejná vystoupení jsou nejlepší prověrkou 
výsledků práce celé školy. Největší satisfakcí a důkazem skutečné kvalifi kovanosti učitelů je však 
přijetí žáka ke studiu na odborné škole, kde musí při náročné talentové zkoušce obstát v konku-
renci nejnadanějších žáků ZUŠ z celé ČR a prokázat znalosti z intonace, sluchové analýzy, z dějin 
hudby a samozřejmě ovládat hru předepsaných povinných skladeb na hudební nástroj.

Úspěšná klavíristika Eliška Vomáčková na klavírním koncertě 
s paní učitelkou Karberovou. Foto: Ing. Zdeněk Karber

pokračování na str. 48
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29. 5. 2008 - besídka žáků ze tříd učitelů 
R. Zemana a M. Čecha - akordeony, hous-
le
8. 6. 2008 - přehlídka juniorských decho-
vých hudeb - pořadatel ZUŠ a Město V. 
Pavlovice (vystoupily dechové hudby ze 
ZUŠ Hustopeče, Velké Bílovice, Čejkovi-
ce a naše velkopavlovická dechovka pod 
vedením zástupce ředitelky MgA. Z. Bílka)
9. - 13. 6. 2008 - postupové zkoušky žáků 
ZUŠ, kterými musí na konci školního roku 
povinně projít všichni mladí hudebníci
11. 6. 2008 - absolventské vystoupení 
fl étnistek ze třídy MgA. Z. Bílka E. Mainclo-
vé a V. Halmové (klavírní spolupráce ředi-
telka M. Karberová)
15. 6. 2008 - Čaj o páté - anglický pěvecký 
sbor Singing Ladies s písněmi Beatles (M. 
Karberová), žáci DDM se scénkami a mód-
ní přehlídkou (Mgr. J.Valoušková) - vše v 
anglickém jazyce
25. 6. 2008 - studijní poznávací zájezd 
zaměstnanců ZUŠ do Poličky - rodiště 
Bohuslava Martinů
29. 6. 2008 - vystoupení dechovky MgA. 
Z. Bílka v Mutěnicích na přehlídce „Pod 
mutěnským vinohradem“
29. 8. 2008 - vystoupení dechovky na 
slavnostním městském vinobraní
20. 9. 2008 - vystoupení dechovky v Pra-
ze na Žofíně při příležitosti mezinárodní 
výstavy hub
27. 9. 2008 - vystoupení žákyň pěveckého 
oddělení ZUŠ E. Vomáčkové a L. Procinge-
rové ze třídy učitelky L. Šauerové (klavírní 
spolupráce M. Karberová) pro delegaci 
z družebního města Senica – SR
26. 10. 2008 - Vlastenecký koncert k 90. 
výročí vzniku ČSR, na kterém zazněla díla 
významných českých skladatelů B. Sme-
tany, A. Dvořáka, L. Janáčka a B. Martinů 
a české, moravské a slovenské národní 
písně, vystoupili žáci ZUŠ N. Škrobáková, 
E. Vomáčková, duo sourozenců Hanzál-

kových (ze třídy ředitelky M. Karberové 
- klavír), H. Pospíšilová (ze třídy učitele V. 
Stehlíka - příčná fl étna), M. Bálková (ze tří-
dy učitele R. Zemana - akordeonové duo), 
S. Prachař (ze třídy učitele Mgr. J. Hanáka 
- zpěv), žesťový kvartet (trubky -MgA. Z. 
Bílek a P. Vomáčka, baskřídlovka - M. Jil-
ka, pozoun - J. Kostrhun), a dívčí pěvecký 
sbor (pod vedením učitelky K. Jarošové). 
Návštěvníci koncertu si poslechli i písně 
v klavírní úpravě Jana Masaryka a byli 
seznámeni s historií české státní hymny 
„Kde domov můj“ - písně J. K. Tyla a F. 
Škroupa (z  koncertu bylo pořízeno DVD, 
které si mohou zájemci objednat v ZUŠ na 
tel. 519 428 166).
14. 11. 2008 - vystoupení žáků ze třídy 
učitele Mgr. J. Míchala na akci ČSŽ
17.11. 2008 - družební akce Gymnázia 
a ZUŠ V. Pavlovice a ZUŠ Senica - Plenér 
2008 - hudební pořad spojený s výstavou 
výtvarných prací žáků
23.11. 2008 - vystoupení dechovky MgA. 
Z. Bílka na III. ročníku přehlídky k svátku 
sv. Cecílie ve Velkých Bílovicích
7. 12. 2008 - vystoupení anglického sboru 
Singing Ladies v Hustopečích s pásmem 
písní Beatles k 28. výročí zavraždění Joh-
na Lennona v New Yorku 8. 12. 1980
9. a 10. 12. 2008 - výchovné koncerty ZUŠ 
pro ZŠ V. Pavlovice - Přehlídka hudebních 
nástrojů a koledové pásmo dívčího pěvec-
kého sboru.
ZUŠ uspořádala pro ZŠ celkem 6 výchovně 
vzdělávacích koncertů, kde byly předsta-
veny všechny hudební nástroje, na které 
se učí žáci ZUŠ hrát: klavír (E. Vomáčko-
vá), cimbál (J. Šíbl), akordeon (M. Bál-
ková), elektrické klávesy (M. Jelínková), 
kytara (M. Kynický), housle a kontrabas (P. 
Hanzálek), klarinet (I. Jilková), příčná fl ét-
na (H. Pospíšilová), zobcové fl étny všech 
typů (soubory Píšťalky a Cácory) a žesťové 
nástroje (žesťový soubor). Koncerty pro-

Zima 2008 až 2009 byla po několika dlouhých letech i na teplém jihu Moravy 
skutečně bílá a mrazivá, což potěšilo především milovníky lyží a snowboardů. A 
zdaleka ještě nekončí, vždyť první jarní den přijde až téměř za měsíc – 21. března. 
Do té doby se nám může zima kdykoliv ukázat ve své plné síle, někdy i mnohem 
později ... 

běhly v tvořivé atmosféře přátelské spolu-
práce obou zúčastněných škol.
9. 12. 2008 - vánoční besídka klavíristů 
ředitelky M. Karberové
10. 12. 2008 - vánoční besídka učitele 
Mgr. J. Míchala - zobcové fl étny
16. 12. 2008 - vánoční besídka žáků uči-
telky B. Dobrovolné – klavír
16. 12. 2008 - vánoční koncert komorních 
souborů učitele Mgr. J. Míchala
17. 12. 2008 - besídka žáků ze třídy uči-
telů L. a V. Stehlíkových - klavír, elektrické 
klávesy, dechové nástroje, kytary
18. 12. - vánoční koncert žáků ze tříd uči-
telek J. Valouškové a B. Oudové - klavír, 
zpěv, cimbál
21. 12. 2008 - koncert u vánočního stro-
mu - dechovka zástupce MgA. Z. Bílka a 
dívčí pěvecký sbor učitelky K. Jarošové 
(pásmo nejkrásnějších a nejznámějších 
vánočních koled) 
24. 12. 2008 - vystoupení žesťového kvin-
tetu na půlnoční mši svaté v kostele
26.12. 2008 - dechovka a dívčí sbor - 
koledové pásmo v kostele
10. 1. 2009 - vystoupení učitelky ZUŠ B. 
Dobrovolné s folklórním tanečním soubo-
rem „Sadováček“ z MŠ (doprovod na akor-
deon) na velkopavlovickém krojovaném 
plese
15. 1. 2009 - úspěšná talentová zkouška 
Elišky Vomáčkové ze třídy ředitelky M. Kar-
berové na státní Konzervatoř P. J. Vejva-
novského v Kroměříži

Všem pedagogům, žákům ZUŠ i jejich 
rodičům a prarodičům bychom chtěli 
poděkovat za spolupráci při výchově mla-
dých hudebníků, zpěváků i tanečníků. 
Paní školnici L. Veverkové patří velký dík 
za stálé vytváření krásného a příjemného 
prostředí pro tvořivou práci učitelů s dět-
mi.

Milena Karberová, 
ředitelka ZUŠ

TURISTIKA ............................................TURISTIKA ............................................

pokračování na str. 49
Lyžařský svah v Němčičkách nabízí sportovní vyžití skutečně 

pro všechny věkové kategorie! Foto: www.sportnemcicky.cz
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Patříte-li tedy mezi zmiňované vyzna-
vače bílých sportů a nemáte čas či fi nanč-
ní prostředky na lyžování ve vzdálených a 
nákladných horských střediscích, můžete 
si zalyžovat třeba i mezi vinicemi. Přiná-
šíme Vám pět zajímavých tipů, kam si v 
nejbližším okolí vyrazit za zimními rado-
vánkami. 

NĚMČIČKY – www.sportnemcicky.cz 
Velkým Pavlovicím nejbližší a současně i 
nejnížeji položená sjezdovka ve střední 
Evropě se nachází v sousedních Něm-
čičkách. Nazývá se také velmi často jako 
„Lyžařské středisko mezi vinohrady“. Sjez-
dovka má 350 m, nadmořská výška je 
pouhých 180 m n. m. Samozřejmostí je 
vlek s klasickou pomou, umělý povrch a 
zasněžování sněžnými děly. 
Přes zimu zde působí instruktoři pomáha-
jící s výcvikem dětí i dospělých. Středisko 
má zázemí s občerstvením, ubytování pro 
94 osob se servisní obsluhou a s půjčov-
nou výzbroje pro lyžaře. Od letošního roku 
je v provozu dopravníkový pás pro nejmen-
ší lyžaře. Areál nabídne též noční lyžování.

OLEŠNICE – www.ski-areal.cz 
V areálu najdete sjezdovku o délce 500 
metrů, s převýšením 100 metrů, vyba-
venou sněžnými děly. Samozřejmostí je 
údržba sjezdovky rolbou. V provozu jsou 
vleky s kapacitou 1.500 lyžařů za hodinu, 

Město Velké Pavlovice ve spolu-
práci s Turistickým informačním cen-
trem a hustopečskou grafi ckou fi rmou 
Graweb, s. r. o. vydalo začátkem ledna 
2009 čtyři druhy nových pohlednic. 
Stalo se tak jen pár dnů před zaháje-
ním veletrhu cestovního ruchu Region-
tour v Brně a proto se přirozeně staly 
žhavou novinkou našeho stánku. 

Pohlednice jsou tvořeny kolážemi 
těch nejzdařilejších fotografi í autorů 
Ing. Zdeňka Karbera, Milána Pec-
ky, Vladislava Hoška, Radka Bárty a 
Karolíny Bártové. Po grafi cké stránce 
jsou velmi nápaditě a citlivě zpraco-
vány. Pohlednice se návštěvníkům 
našeho veletržního stánku velmi líbily 
a bleskurychle nám mizely z pultíku. 
Snad nejvíce byli potěšeni sběratelé, 
kteří si u nás skutečně přišli na své a 
především, právě oni dovedli náš nový 
počin na poli cestovního ruchu a turis-
tiky skutečně ocenit. 

Jak bylo již řečeno, pohlednic jsou 
čtyři druhy, z nichž každá je zaměřena 
na určité téma – Město Velké Pavlovi-
ce, Hody a folklór ve Velkých Pavlovi-
cích, Vinařství ve Velkých Pavlovicích 
a Velkopavlovické vinobraní. Nejsou tedy pouhými pohlednicemi v pravém slova smyslu, ale mohou být také použity jako pozvánky ke 
dvěma nejvýznamnějším folklórním akcím pořádaným v našem městě.  

Pohlednice si můžete zakoupit v našem Turistickém informačním centru na Hlavní ul. č. 9 (budova knihovny) za 5,- Kč/1 ks. Kromě 
nich nabízíme za stejnou cenu také spousty dalších pohlednic sousedních obcí a okolí.

Karolína Bártová, TIC Velké Pavlovice

nejmenším lyžařům je k dispozici zdarma 
dětský vlek. V nabídce areálu je lyžařská 
škola pro děti i dospělé, lyžařská školka 
pro maminky s dětmi, večerní lyžování a 
na své si přijdou i snowboardisté. Zázemí 
tvoří půjčovna a servis lyží, občerstvení, 
ubytování v turistické ubytovně přímo pod 
svahem či parkoviště zdarma. 

ZBRASLAV U BRNA 
– www.lyzovani-zbraslav.cz 
Ve Zbraslavi si zalyžujete na dvou 300met-
rových sjezdovkách s převýšením 40 
metrů, na snowboardisty čeká speciálně 
upravená sjezdová zmola. Sjezdovky mají 
střední až lehkou obtížnost a jsou vybave-
ny vlekem s kapacitou 700 lyžařů za hodi-
nu. Areál má možnost přisněžování spodní 
části, navážení přírodního sněhu a úpravy 
sněžným skútrem. Parkování je možné na 
konci obce Zbraslav.

BLANSKO – HOŘICE – www.skihorice.cz 
V areálu jsou k dispozici dva vleky, pro 
náročnější lyžaře je určen vlek o délce 315 
m s převýšením 74 m, pro méně náročné 
pak vlek o délce 170 m s převýšením 43 
m. Sjezdovky jsou upravovány rolbou a 
celý areál může být uměle zasněžován. 
Občerstvení je přímo na místě u stánku, 
případně lze využít blízké restaurace. 
Parkovat zdarma lze 400 m od lyžařské-
ho komplexu. Areál nabízí i lyžařskou a 

snowboardovou školu pro začátečníky i 
pokročilé. 

PŘEDKLÁŠTEŘÍ U TIŠNOVA 
– www.vlekpredklasteri.cz  
Lyžařský vlek „Klínek“ nabízí tři uprave-
né sjezdovky s převýšením 100 metrů a 
celkové délce 1.660 metrů, jedna z nich 
umožňuje noční lyžování. Dopravu lyžařů 
zajišťuje jeden vlek, v rámci dětské školy je 
k dispozici i vlek pro děti. Areál je vybaven 
sněžnými děly a rolbou. O začátečníky se 
postarají zkušení instruktoři ve víkendové 
lyžařské a snowboardové škole. Na okraji 
sjezdovky je možno sáňkovat a bobovat. 
Parkoviště je 100 m od vleku, občerstvit 
se můžete v bufetu přímo pod svahem.

FILIPOV – www.skifi lipov.info 
Ski areál se nachází za obcí Javorník nad 
Veličkou v Bílých Karpatech. Areál je vhod-
ný jak pro lyžaře, tak pro snowboardisty. 
Zalyžovat si můžete na dvou tratích – hlav-
ní sjezdovka má délku 550 metrů a převý-
šení 85 metrů, dětská sjezdovka pak 80 
metrů a převýšení 10 metrů. Lyžařům jsou 
k dispozici dva vleky s kapacitou 950 osob 
za hodinu, areál je vybaven sněžnými děly 
a osvětlením pro noční lyžování. Občerst-
vení naleznete přímo u vleku.

Město Velké Pavlovice vydalo čtyři zbrusu nové pohlednice ............

Nové pohlednice Velkých Pavlovic se na veletrzích cestovního ruchu 
Regiontour a Slovakiatour velice zalíbily ...

pokračování na str. 50
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Jarní TIP našeho TIC ...
... jak si užít výlety na kole 

bez zbytečných šrámů?
Znáte předepsané osvětlení jízdního 

kola? Víte, zda smíte vést při jízdě na kole 
psa? Nebo zda je cyklistovi dovoleno jez-
dit bez držení řídítek? Pokud ne, jste na 
správné adrese, stačí se pozorně začíst 
do následujících řádků.

Při provozu jízdního kola na pozem-
ních komunikacích je třeba zajistit spl-
nění technických podmínek stanovených 
vyhláškou č. 341/2002 sb., (příloha 13), 
spočívající v jeho vybavení především dvě-
ma na sobě nezávislými účinnými brzdami 
s odstupňovaným ovládáním brzdného 
účinku, jízdní kola pro děti předškolního 
věku vybavená volnoběžkovým nábojem 
s protišlapací brzdou nemusí být vybave-
na přední brzdou.

K povinné výbavě jízdního kola 
dále patří:
- za nesnížené viditelnosti
� přední odrazka bílé barvy
��� zadní odrazka červené barvy
��� odrazky oranžové barvy na šlapadlech 

a v paprscích kol
 (Tyto odrazky mohou být nahraze-

ny odrazovými materiály obdobných 
vlastností, mohou být umístěny i na 
oděvu či obuvi cyklisty.)

přednost pouze pokud své kolo vede-
te, nikoli pokud na něm jedete!

8. K bezpečné jízdě dále přispěje mít na 
kole kryt řetězu, který ochraňuje před 
zachycením oděvu a blatníky, které 
ochraňují cyklistovi oči, obličej a chrá-
ní jeho oděv před znečištěním.

9. Podle zákona č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích je 
cyklista mladší 18 let povinen použít 
za jízdy ochrannou přilbu schváleného 
typu a mít ji nasazenou a řádně při-
pevněnou na hlavě.

10. Při jízdě je cyklista povinen jet při 
pravém okraji vozovky, nejsou-li tím 
ohrožováni ani omezováni chodci, smí 
jet po pravé krajnici. Nikdy nejezdí po 
chodníku.

11. Jízdním kolem se z hlediska provozu 
na pozemních komunikacích rozumí i 
koloběžka.

12. Cyklisté smějí jet jen po jednom za 
sebou, nikoliv ve dvojicích.

Budete-li tato běžná pravidla při svých 
cyklistických výletech dodržovat, respek-
tovat a také se k sobě slušně, tolerantně 
a předvídatelně chovat, nemůže Vám nic 
nepříjemného stát.

Letní TIP našeho TIC...
... jak vybrat dětem ten 
nejkrásnější letní tábor, 

ušitý přímo na míru?
Napadlo vás už nyní, v období kdy se 

pomalu přehoupl školní rok do své druhé 
poloviny, kam vyslat své ratolesti na letní 
tábor? Aby je pobyt bavil, něco nového se 
na táboře naučily, věnovaly se zde svým 
koníčkům a třeba se i trošku zocelily?  

Pokud ano, přicházíme v pravou chvíli 
– s nabídkou prohlídky zcela nových webo-
vých stránek věnovaných ucelené nabídce 
dětských táborů v České republice. Stačí 
jen využít služeb internetu, do vyhledá-
vače vepsat adresu www.cesketabory.cz 
a společně si s dcerkou či synem vybrat. 
Bez nadsázky se dá říci, že nabídka nezná 
mezí ... 

Avizovaný katalog České tábory.
cz vznikl teprve v roce 2009. Disponu-
je naprosto nejrozšířenější katalogovou 
nabídkou dětských táborů na území ČR. 
Kromě toho zde návštěvníci najdou také 
cenné a praktické rady pro rodiče, přehled 
platné legislativy, právní rady a e-shop 
tábornických potřeb.

„Dětské tábory jsou v české republice 
fenoménem a nemají ve světě obdoby. 
Tento web má prioritně sloužit k popula-
rizaci dětských táborů. Každý si zde může 
vybrat pro svoje děti nejvhodnější tábor, 
ať už letní nebo zimní či podle zaměření 
a místa konání,“ vysvětluje podstatu webu 
Jan Burda, hlavní autor projektu.

Další důležité zásady:

1. Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozi-
dla za sebou při pravém okraji vozov-
ky, může cyklista jedoucí stejným 
směrem tato vozidla předjíždět nebo 
objíždět z pravé strany po pravém 
okraji vozovky nebo krajnici, pokud 
je vpravo od vozidel dostatek místa, 
přitom je povinen dbát zvýšené opatr-
nosti.

2. Při vjíždění do provozu od chodníku 
nebo z polní či lesní cesty nebo z obyt-
né zóny musí dát přednost v jízdě 
všem vozidlům, která jedou po silnici. 
Takže: od chodníku – ohlednout se, 
dát znamení o změně směru jízdy a 
nejede-li žádné vozidlo urychleně se 
zařadit.

3. Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní 
komunikaci a veřejně přístupné účelo-
vé komunikaci jet na jízdním kole jen 
pod dohledem osoby starší 15 let, to 
neplatí pro jízdu na chodníku, cyklis-
tické stezce a v obytné a pěší zóně.

4. Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, 
držet se jiného vozidla, vést za jízdy 
druhé jízdní kolo, ruční vozík nebo psa 
a vozit předměty, které by znesnadňo-
valy řízení jízdního kola nebo ohrožo-
valy jiné účastníky provozu. Při jízdě 
musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

5. Po chodníku smí cyklista vést jízdní 
kolo. Nesmí při tom ale ohrozit chod-
ce.

6. Cyklista musí respektovat dopravní 
značení, ale i pokyny policistů, stráž-
níků obecních policií a dalších osob 
oprávněných k řízení či usměrňovaní 
provozu.  

7. Nezapomeňte, že jako cyklista jste 
považován za řidiče, nikoli chodce, 
proto na přechodu pro chodce máte 

Z Expedice Krajem André 2008... Kolo je nezbytnou součástí výbavy snad každého 
z návštěvníků nejjižnějšího koutku Moravy, Velké Pavlovice nevyjímaje. 

Foto: Ing. Zdeněk Karber

- za snížené viditelnosti
��� odrazky uvedené výše
��� světlomet svítící dopředu bílým svět-

lem
��� svítilna svítící dozadu stálým nebo 

přerušovaným světlem červené barvy
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Webový portál cesketabory.cz nabízí 
řadu doplňkových služeb, které uvítají pře-
devším rodiče, ale také pořadatelé táborů. 
„Rodiče zde najdou rady, které jim pomo-
hou ve správném výběru tábora a také se 
dozvědí, jak svoje dítě na tábor nejlépe 
vybavit,“ doplňuje Jan Burda. V interneto-
vém obchodě je možné najít různé tábor-
nické potřeby a také potřebný materiál na 
vybavení táborů a tábořiště.

Každý rok jezdí na tábory tisíce dětí. V 
současné době si mohou vybírat i ze spe-
ciálně a tématicky zaměřených, například 
vodácky, horolezecky, sportovně, na práci 
s koňmi atd. 

Pokud jsme Vás dostatečně nalákali, 
navštivte portál www.www.cesketabory.
cz, nebo se kontaktujte přímo buď e-mai-
lem info@cesketabory.cz nebo na tel.: 777 
750 131, 603 183 603. Dětem přejeme 
spousty nezapomenutelných zážitků!

Zejména pěstitele meruněk, broskvoní a višní v posledních letech trápí níže uvedené choroby, které 
jsou schopny zlikvidovat nejen úrodu, ale oslabit stromy tak, že uhynou.
Podotýkáme, že je nutná prevence, jakýkoliv zásah po objevení se příznaků onemocnění už je 
neúčinný.
Je nutno zdůraznit, že monilia se do rostliny dostává přes bliznu květů, proto je nutný zásah v době 
kvetení. Ovšem  nelze při tomto ošetření používat mix fungicidu na monilii a insekticidu na škodlivý 
hmyz, poněvadž by byly ohroženy včely, kterých i tak neustále ubývá.

Při aplikaci jakéhokoliv pesticidu je nutné řídit se návodem na použití přípravku, který je součástí 
každého balení.

Moniliová spála (Monilia laxa)

Příznaky napadení:
Květy hnědnou a zasychají. Listy a letorosty za-
vadají a spolu s postiženými větévkami usychají.

Termín aplikace přípravků:
Ošetření se provádí na počátku kvetení, v průběhu 
kvetení a při dokvétání, při vlhkém počasí a teplo-
tách pod 13 °C. První ošetření se provádí, když 
kvete cca ¼ květů, podruhé, když začínají na zem 
padat první okvětní lístky.

Peckoviny
Třešeň, višeň, slivoň, meruňka, broskvoň, mandloň.

Přípravky:   Horizon  250 EW          0,75-1 l/ha    300-1000 l vody/ha
            Lynx                          0,75-1 l/ha
        Ornament 250 EW     0,75-1 l/ha
         Rovral Flo               3  - 4 l/ha       0,3-0,4 %
        Sporgon 50WP      0,04 %           na začátku květu a v plném květu
   Talent                     0,7 l/ha         jen višně
        Teldor  500 SC         1,5 l/ha           jen  višeň, meruňka
         Baycor 25 WP         1,5  kg/ha       jen meruňka

Podmínky pro šíření choroby: 
Chladné vlhké počasí, teploty pod 13 °C, ovlhčení květů a vysoká relativní vlhkost nad 85%.

Kadeřavost broskvoně (Taphrina deformans)

Příznaky napadení:
Na listech vznikají zpočátku mírné, později nápadně vypouklé světlezelené nebo červené puchýře.
Ty se zvětšují a dochází ke zkadeření listů. Na spodní straně listů se v červnu vytváří bělavý povlak 
zapáchající po houbách.

Termín aplikace:
Ošetření v období nalévání pupenů. Pokud dojde po vyrašení k ochlazení a zpomalení vývoje broskvoní 
je nutno ošetření 1 - 2x zopakovat v intervalu 7 - 14 dní.

Přípravky:  Cuprocaffaro               6 kg/ha   0,6 %      1000 l vody/ha
                   Delan 700 WDG         1 kg/ha    0,1 %     při splnění podmínek,
    co nejdříve na jaře
                   Dithane DG                 3 kg/1000 l        0,3 %
                   Flowbrix                      0,4%       300-1000 l/ha
                   Funguran  50 WP         0,5-06 %              1000 l vody /ha
                   Champion 50 WP        6 kg/ha      0,6 %
                   Koside 2000                 3,5 kg/ha      0,35 %
                   Kuprikol 250 SC          8-10 l/ha
                   Kuprikol 50                  6 kg/ 1000 l vody/ha
                   Sulka                            40-50 kg/ha   4-5 % před rašením
                   Syllit  65 WP                1,5-2 kg/ha     0,15- 0,2 %
                   Thiram Granulo           3 kg/ 1000 l vody/ ha

Podmínky pro šíření choroby:
Ovlhčení listů při teplotě v rozmezí 6 - 26 °C ( optimum 20 - 22°C)

Podzimní TIP našeho TIC...
... bez zbytečných 

průtahů a řečí, do sklípku 
- na BURČÁK PŘECI!

Dětské letní tábory bývaly vždy domé-
nou a zároveň i příjemným zpestřením 
volných letních dnů Domu dětí a mlá-

deže ve Velkých Pavlovicích. 
Foto: Archiv DDM V. Pavlovice

Karolína Bártová

Lahodné chuti a vůni burčáku podlehne 
snad každý z nás, a rád ...

Ing. Lenka Šabatová – Belagra  Břeclav
Ing. Zdeněk Karber
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Ve čtyřech základních skupinách 
proběhly opět dramatické souboje o 
postup do čtvrtfi nále.

Prvenství v A skupině si zajistila favori-
zovaná Sadová, o druhé postupové místo 
bojovali dramaticky mladíci F4ever Team 
a zkušení Lázeňští šviháci. V posled-
ním zápase skupiny uhráli F4ever Team 
potřebný bod proti Benfi ce Suchý řádek a 
díky vítězství ve vzájemném zápase pro-
ti Lázeňským švihákům si zajistili druhé 
postupové místo. 

Ve vyrovnané B skupině rozhodl AC 
Suchý řádek o svém prvenství vítězstvím 
3:2 v dramatickém zápase proti Němčič-
kám. Na druhém místě skončili Trsťani, 
na jejichž postupu měl lví podíl kanonýr 
Caban. 

V C skupině se představila Restaurace 
U Kolíka, která byla tentokrát velkým zkla-
máním turnaje a obsadila poslední místo. 
Mužstvu výrazně chyběl pohyb, absence 
nejlepšího hráče minulého ročníku Pavla 
Šultése se ukázala velmi citelná, také dal-
ší tradiční opory Kolíků se tentokrát nepro-
sadily. Postup z prvního místa ve skupině 
si zajistil Kepák Team, kteří měli při stej-
ném bodovém zisku o jeden gól lepší skó-
re než mužstvo B O C A.

D skupinu vyhráli bez ztráty bodu 
Young Boys, ale jejich výkon nebyl zdaleka 
tak suverénní a koncentrovaný jako minu-
lý rok. Druhé místo a výhodný los do čtvrt-
fi nále si zajistilo zkušeně hrající mužstvo 
B – 52. Mladíci Dorost 2008 a Celtic B 
na své soupeře ve skupině nestačili, ve 
vzájemném zápase potvrdili svou solidní 
výkonnost velkopavlovičtí dorostenci, když 
své bořetické kolegy porazili s přehledem 
2:0.

Čtvrtfi nále
Velmi dobrý výkon Kepák Teamu v 

souboji proti F4ever Teamu korunoval 
hattrickem David Kallus a měl lví podíl na 
vítězství svého týmu v poměru 5:2. 

Druhé semifi nále si zkušeně pohlídalo 
mužstvo B – 52 a svého soupeře AC Suchý 
řádek vyřadilo po výsledku 7:3.

Nejdramatičtější čtvrtfi nále se ode-
hrálo mezi Young Boys a Trsťany. Favorizo-
vaní Young Boys svého soupeře viditelně 
podcenili a po nekoncentrovaném výkonu 
pouze remizovali 3:3.  Penalty nakonec 
zvládlo lépe mužstvo Trsťani v poměru 3:2 

a zaslouženě šlo do semifi nále. Loňským 
fi nalistům Young Boys letos výrazně chy-
běly góly kanonýra Konvalinky (překvapivě 
měl více defenzivních úkolů) a také bran-
kář Strýček nebyl zdaleka takovou oporou 
jako loni.

V posledním čtvrtfi nále zvítězila Sado-
vá proti týmu B O C A  3:0. Výraznou osob-
ností v týmu vítězů byl tentokrát Richard 
Struška, který ke svým výborným defenzív-
ním úkolům přidal ještě dvě branky a spo-
lu s jistým gólmanem Tomášem Kučerňá-
kem zajistili svému mužstvu již počtvrté za 
sebou postup mezi nejlepší čtyři družstva 
v turnaji.

Semifi nále
První semifi nále bylo dramatickým 

a vyrovnaným zápasem dvou zkušených 
mužstev Kepák Team a Trsťani. Zápas 
nakonec skončil remízou 1:1. Branku 
Kepáku vstřelil vynikající David Kříž, k 
němuž se svými výkony přiblížili zkušený 
Pavel Forejta a brankář Marek Novotný. 
Za Trsťany opět skóroval neudržitelný 
Jozef Caban, ovšem další gól již nepřidal 
a v penaltovém rozstřelu byly šťastnější 
Kepáci po výsledku 2:1. 

Výborného zápasu byla naplněná tri-
buna svědkem i ve druhém semifi nále 
mezi B – 52 a Sadovou. Velmi dobře hra-
jící B – 52 tentokrát uhlídali nebezpečné 
„snajpry“ ze Sadové a také díky výborné-
mu výkonu gólmana udrželi čisté konto. 
Na druhé straně se podařilo skórovat Pet-
rovi Mikelovi, který sehrál vynikající zápas 
a druhý gól B – 52 přidal Petr Lebeda.

V zápase „zklamaných“ o třetí místo se 
opět prosadila Sadová a po výsledku 4:1 
odsunula Trsťany na nepopulární 4.místo. 
Pro hráče Sadové je to již čtvrté medali-
ové umístění za sebou, sestava mužstva 
je stabilizovaná a zkušená, pouze trocha 
štěstí jim chybí k celkovému vítězství v 
turnaji. Trsťani dosáhli na svůj historický 
úspěch, který jim doslova „vystřílel“ svými 
7 góly kanonýr turnaje Jozef Caban.

Finále
Finále bylo tentokrát mimořádně dra-

matické a vyrovnané. Na obou stranách 
množství zkušených hráčů, opatrný začá-

tek a hlavně snaha neinkasovat. Jako prv-
ní se prosadil Kepák Team, když stále se 
lepšící Ivan Dvořák otevřel skóre. Mužstvo 
B – 52 zvyšovalo obrátky a dostávalo se 
do tlaku.

Kepáky dlouho držel bezchybný gól-
man Marek Novotný, ovšem nakonec se 
podařilo vyrovnat Ivo Čermákovi na 1:1. O 
osudu zápasu rozhodla zkušená defenzív-
ní opora Kepáků Pavel Sokolář. Překvapi-
vě prošel středem hřiště, připravil si míč 
na svou levačku a bombou vymetl šibenici 
gólmana Ladi Vaška – 2:1 ! Byla to nád-
herná akce a důstojné vyvrcholení turnaje. 
Hráči Kepáku už svůj nejtěsnější náskok 
udrželi a po zásluze slavili po letech 1998 
a 2004 třetí triumf na turnaji.

Branku Kepáku hájil Marek Novotný, 
který byl po zásluze vyhlášen nejlepším 
brankářem turnaje. O defenzívu se starali 
nestárnoucí Pavel Forejta, „hrdina“ fi ná-
le Pavel Sokolář a tvrdý nekompromisní 
hráč Jaromír Šátek. V ofenzívě kraloval 
David Kříž, který byl již podruhé vyhlášen 
nejlepším hráčem turnaje, a velmi dobrým 
výkonem se k němu přidali Ivan Dvořák a 
David Kallus.

Poražení B – 52 svůj úspěch z roku 
2006 sice nezopakovali, ale se svým 
výkonem mohli být spokojeni, Kepáku byli 
vyrovnaným soupeřem a chybělo pouze 
trochu štěstí. Velkou oporou týmu byl Petr 
Mikel, který byl těšně druhý v souboji o nej-
lepšího hráče turnaje za Davidem Křížem. 
V defenzívě drželi mužstvo bratři Vaškové 
(brankář Laďa a hráč Petr), o góly se sta-
rali hlavně Lukáš Černý, Petr Damborský 
a Ivo Čermák.      

VYHODNOCENÍ HRÁČI
 
Nejlepší střelec:  
JOZEF CABAN (Trsťani) – 7 branek

Nejlepší brankář:  
1. MAREK  NOVOTNÝ (Kepák Team) 
    – 7 hlasů
2. Tomáš Kučerňák (Sadová) – 3 hlasy

Nejlepší hráč:  
1. DAVID  KŘÍŽ (Kepák Team) – 5 hlasů
2. Petr Mikel (B – 52) – 3 hlasy
3. Pavel Sokolář (Kepák Team) – 1 hlas
3. Jozef Caban (Trsťani) – 1 hlas 

František Čermák

SPORT ..................................................SPORT ..................................................
MEMORIÁL VLADISLAVA TRSŤANA

Na „Štěpána“ loňského roku proběhl ve velkopavlovické sportovní hale již 
15. ročník turnaje v kopané Memoriál Vladislava Trsťana. 
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MEMORIÁL  VLADISLAVA  TRSŤANA V ČÍSLECH
15. ročník  –  26. 12. 2008

Skupina  A
Sadová – Benfi ca Suchý řádek  6:2     Bača 2, Urbánek 2, Šebesta Petr, Otřel – Hicl A. 2   
F4ever Team - Lázeňští šviháci   1:0     Jilka M.
Sadová – Lázeňští šviháci   1:1     Pláteník V. – Herzán Jar.
F4ever Team – Benfi ca Suchý řádek   1:1     Jilka M – Hicl L.
Sadová – F4ever Team     3:1     Šebesta Petr, Urbánek, Pláteník V. – Jilka M.
Lázeňští šviháci – Benfi ca Suchý řádek 2:1     Rástočný, Šabata – Hicl A.

1.  Sadová         10:4   7  b. Nejlepší střelci skupiny  A:
2.  F4ever Team         3:4     4  b. 1. Urbánek, Jilka M., Hicl A.   3 g.
3.  Lázeňští šviháci        3:3     4  b. 4. Bača, Šebesta, Pláteník      2 g.
4.  Benfi ca Suchý řádek    4:9     1  b.   

Skupina  B
AC Suchý řádek – Němčičky  3:2    Hejl Br., Procházka Petr, Kynický – Mikulica M., Suský M.
Trsťani – Němčičky   3:3    Caban 3 – Mikulica M., Ludín L., Hálek
AC Suchý řádek - Trsťani                       1:1     Procházka Pavel ml. - Caban

1. AC Suchý řádek      4:3      4  b. Nejlepší střelci skupiny  B:
2. Trsťani      4:4      2  b. 1. Caban        4  g.
3. Němčičky    5:6      1  b. 2. Mikulica M.    2  g. 
 
Skupina  C
Kepák Team – Restaurace U Kolíka  3:1    Forejta, Kříž, Šátek - Ordoš
B O C A - Restaurace U Kolíka   2:1    Lakatos, Gremmel - Janíček
Kepák Team – B O C A     1:1    Forejta – Ulica Tom.

1.  Kepák Team        4:2     4  b. Nejlepší střelci skupiny  C:
2.  B O C A         3:2     4  b. 1. Forejta     2  g.
3.  Restaurace U Kolíka    2:5     0  b.  

Skupina  D
Young Boys  - Celtic B   3:2    Konvalinka, Pavlas, Diviš Jar. – Dufek Michal 2
B – 52 – Dorost 2008     3:1    Lebeda, Mikel, Černý Luk. – Levčík Patrik  
Young Boys – Dorost 2008  6:0    Diviš Jar. 2, Diviš Rad. 2, Pavlas, Šenk 
B – 52 – Celtic B     5:1    Čermák, Damborský, Černý Luk., Mikel, Lebeda – Šťavík I.
Young Boys – B – 52               2:0    Pavlas, Šenk
Dorost 2008 – Celtic B                        2:0    Levčík Patrik, Petrásek David

1.  Youg Boys    11:2    9  b. Nejlepší střelci skupiny  D:
2.  B – 52       8:4    6  b.    1. Diviš Jar., Pavlas    3  g.
3.  Dorost 2008        3:9    3  b. 3. Diviš Rad., Šenk, Lebeda, Mikel, Černý Luk.,     
4.  Celtic B       3:10   0  b.      Levčík Patrik, Dufek Michal   2  g.
 .
Čtvrtfi nále
Kepák Team – F4ever Team   5:2    Kallus D. 3, Forejta, Kříž – Pilarčík Viktor 2  
B – 52 – AC Suchý řádek   7:3    Čermák 2, Damborský 2, Černý Luk. 2, Mikel – Kynický, Řádek, 
      Procházka Pavel st.
Trsťani – Young Boys   3:3  penalty 3:2   Caban 2, Ondrejka – Šenk 2, Pavlas
Sadová – B O C A     3:0     Struška R. 2, Bača

Semifi nále
Kepák Team – Trsťani   1:1  penalty 2:1   Kříž - Caban
B – 52 - Sadová   2:0     Mikel, Lebeda       

O  3. místo
Sadová - Trsťani   4:1    Bača, Urbánek, Struška R., Pláteník V. – Ondrejka

Finále
Kepák Team – B – 52   2:1    Dvořák, Sokolář - Čermák

Nejlepší hráč turnaje:      David  KŘÍŽ  (Kepák Team)

Nejlepší brankář turnaje:    Marek  NOVOTNÝ  (Kepák Team)

Nejlepší střelci turnaje:   1. Jozef   CABAN  (Trsťani)      7  branek

   2. – 8.  Bača, Urbánek (oba Sadová), Pavlas, Šenk (oba Young Boys),
    Černý Luk., Čermák, Mikel (všichni B – 52)                            4  branky
   9. – 18.  Forejta, Kříž, Kallus D. (všichni Kepák Team), Damborský, Lebeda (oba B – 52), 
    Pláteník V., Struška R. (oba Sadová),  Jilka M. (F4ever Team), 
    Diviš Jar. (Young Boys), Hicl A. (Benfi ca S.řádek),     3 branky

V tomto ročníku  bylo vstřeleno 105  gólů – průměr  4,04 gólu na zápas    

Celkem zatím bylo vstřeleno 1.821  gólů v 438 zápasech – průměr  4,16 gólu na zápas    
Zpracoval: František Čermák
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V sobotu 7. února 2009 
proběhl ve sportovní hale vel-
kopavlovické základní školy 
II. ročník turnaje žáků v sálo-
vé kopané – ŠTAMBACHER 
CUP 2009. Zúčastnilo se jej 6 
mužstev starších žáků z našeho 
okresu.

Vítězem turnaje se stalo družstvo 
FK Šardice, v jehož dresu se předsta-
vilo několik hráčů, kteří nastupují 
v 1.žákovské lize!

Šardice prošly turnaje bez ztrá-
ty bodu a odsunuly na druhé místo 
Velké Bílovice, které získaly celkem 
8 bodů. Z dvojice sedmibodových 
mužstev byly lepší ve vzájemném 
zápase Rakvice a získaly třetí místo. 
Čtvrtí skončili starší žáci domácího 
Slavoje, když nešťastnou vyrovnáva-
cí brankou těsně před koncem proti 
V. Bílovicím ztratili druhé místo.

Páté místo obsadilo se ziskem 
šesti bodů mužstvo MSK Břeclav a 
poslední šesté místo patří mladším 
žákům z Velkých Pavlovic.

Nejlepším hráčem turnaje byl 
vyhlášen MILAN  SYCHA z Velkých 
Bílovic, cenu pro nejlepšího branká-
ře si převzal gólman Rakvic MIREK 
MOUDRÝ a nejlepším střelcem tur-
naje se stal s celkovým počtem 7 bra-
nek TOMÁŠ ZÁVORKA ze Šardic.

František Čermák
Velké Pavlovice A team s diplomem za 6. místo. 

Kluci dali do hry skutečně naprosto všechno.

Velké Pavlovice B team s diplomem za 4. místo.

Halový turnaj 
starších žáků
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VÝSLEDKOVÁ TABULKA

Nejlepším hráčem byl vyhlášen Jaromír Otá-
hal z Kobylí, nejlepším brankářem Tibor Toman, 
rovněž z Kobylí a nejlepším střelcem s 10 vstře-
lenými brankami místostarosta z partnerského 
města Senica Peter Hutta. 

Velmi dobrý dojem zanechalo jako každo-
ročně kvalitní mužstvo ze slovenského města 
Senica. Turnaj se stal pokračováním Memoriálu 
Klementa Minaříka, bývalého hráče TJ Slavoj 
Velké Pavlovice.

Vydařený a náročný turnaj zakončili hráči 
zaslouženou odměnou ve formě přátelského 
posezení u chutného guláše a dobrého vína. 

STŘELECKÁ TABULKA TURNAJE:

Peter Hutta Senica 10 branek  

Pavel Procházka Velké Pavlovice A  9 branek

Pavel Urbánek  Velké Pavlovice A 7 branek 

Andrej Sloboda Kobylí – Senica 7 branek 

Zbyněk Pohl Velké Pavlovice B 6 branek 

Pavel Miklík Brumovice 6 branek

Luboš Sladký Velké Pavlovice B 5 branek 

Milan Bednařík Velké Pavlovice B 5 branek

Víkendový turnaj v sálové kopané O pohár Modrých Hor (sehraný 
v sobotu 31. ledna 2009) skončil překvapivým vítězstvím hráčů z Kobylí. 
Turnaje se zúčastnila mužstva bývalých aktivních hráčů z Velkých Pavlovic, 
Kobylí, Němčiček, Brumovic a slovenského města Senica. 
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PŘÍJEM INZERCE
TIC a Městská knihovna

Hlavní 9, Velké Pavlovice 691 06 
tel.: 519 428 149, 777 736 413 

e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz

Èeká Vaše kamarádka, sestra, sousedka, 
dcera, vnuèka ... miminko a Vy si marnì 
lámete hlavu nad originálním dárkem?

www.bublinkashop.cz
tel: 603 53 97 70

Dále nabízímeDále nabízíme v našem e-shopu:

��� koèárky, autosedaèky, postýlky, lehátka, 
hrací deky

��� chùvièky, sterilizátory a ohøívaèky lahví, 
odsávaèky na rýmu

��� koj. lahve a odsávaèky mateøského mléka
��� zdravotnické potøeby (tlakomìry, zvlhèovaèe 

vzduchu, teplomìry, váhy, inhalátory)
��� deky španìlské, antibakterilání, 

rychlozavinovaèky …
��� skluzavky, domeèky na zahradu, hlavolamy 

a další zboží …

Baby Otisk® Vám umožní samostatnì vytvoøit 
otisk ruèièky nebo nožièky dítìte do 3 let 

do speciální trvanlivé hmoty v ozdobném balení.

Nabízím k pronájmu zcela zrekonstruovaný, 
nezařízený, samostatný byt v rodinném domě o 
velikosti 3+1, ve Velkých Pavlovicích. Ústřední 
plynové topení, koupelna - vana, umyvadlo. Sa-
mostatné WC. Plastová okna, kvalitní podlahové 
krytiny – dlažba, plovoucí podlahy. Max. pro 3 
osoby, zákaz kouření v bytě, bez zvířat. 

Vratná kauce ve výši Kč 25.000,- Kč. Možnost 
dlouhodobého nájmu, nejlépe na rok a déle. 
Volné od srpna 2009. 
Nájem Kč 7000,- Kč/ měsíc + energie. 

Tel.: 606 208 104


