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SLOVO STAROSTY ................................SLOVO STAROSTY ................................

Po čtyři roky jsem se snažil na této 
stránce Velkopavlovického zpravo-

daje formou článků či odpovědí na otázky 
vysvětlovat záměry města, komentovat jed-
notlivé akce či zdůvodňovat, proč jsou některé 
záměry realizovány tak či jinak. Ne vždy se dá 
vše jednoduše vysvětlit pár větami na strán-
kách tisku a ne vždy je smysl těchto odpovědí 
správně pochopen. Během volebního období 
jsme několikrát pro občany uspořádali pre-
sentaci záměrů města. Svolávali jsme zástup-
ce společenských organizací a sdružení, zvali 
občany na slavnostní ukončení investičních 
akcí, kulturní a společenské akce ve městě. 
Myslím, že velmi podrobné informace byly 
průběžně zveřejňovány ve zpravodaji a naše 
webové stránky jsou hodnoceny jako jedny z 
nejlepších v rámci Jihomoravského kraje. Kdo 
se zajímá o život ve městě, kdo chtěl být infor-
mován, ten určitě byl. 

Před necelým rokem všichni zastupitelé 
města obdrželi dopis, ve kterém nám zástup-
kyně části občanů města vytýká, že se ve měs-
tě málo vykonalo, že …. Snažil jsem se odpo-
vědět, že většina těchto připomínek pramení 
z neznalosti problematiky a nabídl jí osobní 
setkání, diskuzi nad vznesenými připomín-
kami. Odpověď jsem nedostal, ale uvědomil 
jsem si, jak mohou být názory rozličné a jak 
je důležité občany informovat o realizovaných 
akcích. Často a je to téměř pravidlem, že se 
rychle zapomíná, zkresluje se a upravuje his-
torie. Proto by i náš Velkopavlovický zpravodaj 
měl být shrnutím či pouhým konstatováním 
toho, co bylo ve městě za uplynulé volební 
období realizováno.  

Málo kdo z Vás asi ví, že před čtyřmi roky, 
na startu volebního období, začínalo město s 
nemalými závazky za akce, které byly realizo-
vány v uplynulém volebním období, a v tomto 
jsme je spláceli. Na akce zateplení školy a 
rekonstrukce fasády, na výstavbu inženýr-
ských sítí na Padělkách a na dofi nancování 
ČOV jsme měli úvěry na konci roku 2006, tj. 
na startu tohoto volebního období, ve výši 22 
mil. Kč a dalších 6 mil. Kč tvořily nezaplacené 
faktury. Celkem 28 mil. Kč jsme zaplatili za 
investice minulého volebního období. I nyní 
máme úvěry, ve výši 21 milion korun, z toho 
17 milionů je úvěr na zasíťování pozemků pro 
podnikatelskou zónu a 4 miliony překlenovací 
úvěr na výstavbu rozhledny. Zatímco 4 miliony 
za rozhlednu nám budou během následujících 
měsíců vráceny a úvěr tímto splacen, prode-

jem 5,0 ha pozemků na podnikání získáme až 
22,5 milionu korun. Naše úvěry jsou tedy nyní 
kryty majetkem a měly by nám přinést i zisk. 

O dobrém hospodaření města svědčí 
audity hospodaření, které u nás provádí audi-
toři krajského úřadu dvakrát ročně a časté 
kontroly na různé oblasti činnosti a hospo-
daření. Za čtyři roky činnosti nebylo u nás 
shledáno auditory jediné porušení rozpočto-
vé kázně či pochybnosti o hospodaření. I to 
svědčí o kvalitě činnosti ekonomického úseku 
města a jeho vedení. 

S blížícími se volbami se mohou obje-
vit otázky, zda byl odveden dostatek práce, 
zda jsme získali dostatek dotací či zda jsme 
investovali do správných oblastí života. Kam 
putovaly fi nanční prostředky, vyplývá z ohléd-
nutí za volebním obdobím. Rada města se 
pokusila nastínit zásadní investiční akce, kte-
ré ve městě byly v tomto období realizovány.  
Směr těchto fi nancí byl vázán na úspěšnost 
dotací. Dvakrát jsme např. žádali o prostředky 
na zateplení fasády mateřské školy a opravu 
střechy, dvakrát jsme neuspěli. Dokonce tři-
krát jsme byli neúspěšní se sýpkou a jeden-
krát s rekonstrukcí kina. Není možné uspět 
vždy a ve všem, to by bylo vše ideální. Naopak 
úspěšní jsme byli u rozhledny, inženýrských 
sítí, cyklostezek, sběrného dvora a mnoha 
dalších. Pro lepší informovanost našich obča-
nů uvedu nejvýznamnější dotace, které byly 
v našem městě proinvestovány. Některé v 
rámci společných projektů obcí sdružených 
do svazků obcí či akciových společností, jichž 
je město členem. Jsou to investice, které byly 
vybudovány ve městě a pro naše občany. 

Za čtyři roky bylo mimo jiné dotačně podpo-
řeno:
�  rekonstrukce kanalizace a ČOV Velké 

Pavlovice (investor VaK, a.s. Břeclav) – 
náklady celkem – 28 mil. Kč, podíl města 
3,6 mil. Kč

�  dotace na dofi nancování rekonstrukce ZŠ 
– 2006 – 5,0 mil. Kč

�  sběrný dvůr Špitálek (investor DSO Čistý 
Jihovýchod) – náklady celkem 15,9 mil. Kč, 
podíl města 1,8 mil. Kč

� odbahnění rybníka (investor město) – 
náklady celkem 8,3 mil. Kč, podíl města 
3,0 mil. Kč

�  turistický areál s rozhlednou Slunečná 
(investor město) – náklady celkem 6,4 mil. 
Kč, podíl města 1,4 mil. Kč

�  výstavba IS Padělky I. (investor město) 
– náklady celkem 2,1 mil. Kč, podíl města 
0,7 mil. Kč

�  výstavba IS Padělky II. - náklady celkem 
5,6 mil. Kč, podíl města 4,0 mil. Kč

�  zakoupení požárních vozidel - náklady cel-
kem 5,8 mil. Kč, podíl města 2,3 mil. Kč

�  na rekonstrukci vybavení sokolovny, MŠ, 
tělocvičny a rybářské klubovny – celkem 
dotace 1,2 mil. Kč, náklady celkem – odhad 
4,3 mil. Kč

�  cyklostezka I. - Velké Pavlovice – Bořetice 
– náklady celkem 7,1 mil. Kč, podíl města 
2,5 mil. Kč

� cyklostezka II. – Velké Pavlovice – náklady 
celkem 6,4 mil. Kč, podíl města 0,8 mil. Kč

���z úřadu práce na pracovníky vykoná-
vající VPP jsme získali dotaci ve výši 
2,5 mil. Kč

Pro rok 2011 je odsouhlasena dotace:
�  Ekocentrum Trkmanka – celkové náklady

39,6 mil. Kč, z toho podíl města – 4,5 mil. Kč

O společenské úrovni a životě v našem 
městě možná trochu vypovídá i naše účast v 
soutěži „Obec přátelská rodině“. Nikdy jsme 
se do žádné soutěže nehlásili, na všechno 
času nezbývá. Tentokrát však přišla s návr-
hem vedoucí knihovny paní Dana Růžičko-
vá a tuto žádost vypracovala. Potěšilo mě, 
že přijde náš zaměstnanec a nabídne svůj 
volný čas ke zpracování toho, co není jeho 
povinností. A výsledek? V kategorii obyvatel 
od 2.000 do 5.000 obyvatel jsme z 24 obcí 
postoupili společně s Jablonným nad Orlicí 
mezi fi nalisty. Výsledek bude znám zřejmě v 
listopadu. Dostat se však mezi dva nejlepší, 
je pro nás velkým úspěchem už teď. A snad 
je to i takové symbolické zakončení celého 
volebního období. 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
dovolte mi, abych Vám na závěr končí-

cího se volebního období poděkoval za spo-
lupráci a pomoc, které se nám v uplynulých 
letech bohatě dostávalo. Chtěl bych Vás 
pozvat ke komunálním volbám a požádat 
Vás o co nejvyšší volební účast. Vyberte 
si své zástupce na další čtyři roky, máte k 
tomu jedinečnou možnost. 

Přeji Vám dobrou volbu a pak čtyřletou 
spokojenost. 

                       Ing. Pavel Procházka 

Vážení spoluobčané,
již za pár dnů se uskuteční komunální volby. Občané budou svobodně, na 

základě svého rozhodnutí, volit nové vedení obcí a měst. Bude tomu tak i u nás 
ve Velkých Pavlovicích. Máte možnost vybrat si své představitele, kteří po další 
čtyři roky budou dbát o rozvoj města, ve kterém společně žijeme. Dnešní číslo je 
tedy svým způsobem výjimečné. Hodnotí práci stávajícího zastupitelstva a dává 
prostor všem stranám a sdružením, které kandidují do komunálních voleb, aby 
své názory a představy mohly presentovat naší veřejnosti.
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Z RADNICE ...........................................Z RADNICE ...........................................
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice

Rada města se za období od vydání mi-
nulého zpravodaje sešla dvakrát a mimo 
jiné se zabývala následující problemati-
kou:
Průběžně projednala a vzala na vědomí 
informace o činnosti Městského úřadu, 
informace ze školství, zprávy o průběhu 
investičních akcí ve městě a zprávy o čin-
nosti Služeb města, vzala na vědomí zprá-
vu o výsledku přezkoumání hospodaření 
Města Velké Pavlovice za leden – srpen 
2010
Projednala a schválila:
��� pronájem volného bytu 2+1, v byto-

vém domě Tovární 2, paní Iloně Jelín-
kové s dětmi

��� uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje na 
pořízení speciálního vysavače (požár-
ní technika pro JSDH) ve výši 50.000,- 
Kč

��� vnitřní směrnici upravující oběh účet-

ních dokladů, směrnici o dlouhodo-
bém majetku města, jeho evidenci a 
ocenění a směrnici – podrozvaha, v 
souvislosti s novým systémem účet-
nictví obcí a měst a nově platnými 
účetními předpisy

��� pronájem části pozemku PK parc.č. 
285 o výměře 2 300 m2, k.ú. Velké 
Pavlovice, trať Nadzahrady, za účelem 
zemědělského využití 

��� pronájem kůlny u bytového domu v ul. 
Tovární 8 na pozemku KN parc.č. 894, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
92 m2

��� výpověď z nájmu všech zemědělských 
pozemků Zemědělskému družstvu 
Velké Pavlovice dle občanského záko-
níku k  31.10.2010

��� rozpočtové opatření 5/2010, na zá-
kladě zmocnění zastupitelstva města 
– investiční dotace z JmKr – hasiči 
vysavač ve výši 50 tis. Kč, ostatní uka-
zatele beze změny

��� pasportizaci veřejného osvětlení ve 
městě, která bude obsahovat kom-
pletní zaměření

��� vypracování energetického auditu na 
objekt gymnázia a tělocvičny ZŠ

��� uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene mezi JMP 
NET, s.r.o. a Městem Velké Pavlovice 
a souhlas se zřízením stavby „Rekon-

strukce NTL Velké Pavlovice“ pro ulice 
Starohorská, Padělky a Zelnice

��� rozšíření viniční tratě – Humna, tj. 
zahrady v ul. Nádražní – trať Zádvor-
ská

��� převzetí záštity nad pořádáním 3. roč-
níku turnaje Gymnázia Velké Pavlovice 
„O pohár starosty města“ v malé kopa-
né středních škol, zakoupení pohárů a 
cen pro vítěze do výše 2.000,- Kč

��� nájemní smlouvu na byt č. 15 v ulici B. 
Němcové 25 na dobu neurčitou 

��� určila místo náhradní výsadby za vyká-
cené stromy - 7 ks listnatých stromů, 
bude vysazeno u rybníka 

��� rada města vzala na vědomí informa-
ci o jednání ohledně návrhu zrušení 
obvodního oddělení policie ČR ve měs-
tě. Bylo svoláno jednání starostů všech 
obcí spadajících pod obvod Velké Pav-
lovice a proběhlo jednání se zástupci 
oddělení v Břeclavi i krajského ředitel-
ství v Brně. Na základě výsledků těchto 
jednání se podařilo na další roky poli-
cejní stanici ve městě zachovat

Projednala a neschválila: 
��� příspěvek na odstranění škody, úhra-

dy nákladů spojených s odstraněním 
havarijního stavu nemovitosti rodinné-
ho domu v ul. Pod Břehy 

Jitka Krátká, tajemník MěÚ

Na základě žádosti města a sou-
hlasu nadpoloviční většiny vlast-

níků pozemků, zahájil již v uplynulém 
roce Pozemkový úřad v Břeclavi akci 
Komplexní pozemkové úpravy Velké Pav-
lovice. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o his-
torický zásah do budoucího vzhledu kra-
jiny a týká se všech vlastníků pozemků v 

1. Cíl pozemkových úprav
Pozemkovými  úpravami  se  uspořá-

dávají  vlastnická práva k pozemkům  a s  
nimi souvise jící  věcná břemena,  pozemky 
se jimi prostorově a funkčně upravují, scelují  
nebo dělí a za bezpečuje se jimi přístupnost  
pozemků a vyrovnání  jejich hranic. Součas-
ně  se jimi  vy tvářejí  podmínky  k  racionál-
nímu  hospodaření, k ochraně a zúrodnění  
půdního  fondu,  zvelebení  krajiny  a  zvýše-
ní  její ekologické stability.

našem městě, otiskujeme rozsáhlý mate-
riál, který má postup provedení komplex-
ních pozemkových úprav v našem městě 
vysvětlit a seznámit vlastníky s principy 
provádění úprav a jejich právy i povinnost-
mi. 

Provedení komplexních pozemkových 
úprav je na samém začátku, ke zdárnému 
provedení této akce bude nutná dobrá 

spolupráce všech zainteresovaných a 
citlivý přístup k dané problematice. Na 
druhé straně se nám dostává historické 
možnosti ovlivnit positivně tvář krajiny 
realizací prvků pomáhající ztvárnění a 
zkvalitnění krajiny. 

O komentář ke KPÚ jsme požádali 
Ing. Josefa Haara, vedoucího pracoviš-
tě Pozemkového úřadu v Břeclavi a Ing. 
Oldřicha Kahouna za dodavatelskou fi r-
mu Geodis Brno.

Ing. Pavel Procházka
starosta města Velké Pavlovice

V rámci řízení o pozemkových úpravách 
je rovněž možné vypořádat spoluvlastnictví 
k pozemkům v řešeném území a vytvořit 
každému spoluvlastníkovi v řízení nové 
pozemky, které budou v jeho výlučném vlast-
nictví. Výsledky pozemkových úprav slouží 
rovněž k obnově katastrálního operátu, t.j. 
aktualizaci všech údajů jak popisných, tak 
i geodetických, které jsou o katastru nemo-
vitostí ve deny.  Vzhledem ke skutečnosti, že 
od počátku padesátých let, kdy byla zavede-

na tzv. „Jednotná evidence půdy“ (od roku 
1964 platil zákon č. 22/1964 Sb. o evidenci 
nemovitostí)   a vlastnické hranice pozemků 
v polních tratích nebyly aktualizovány ani 
vedeny, byly to pouze archivní doklady, je 
rovněž v této oblasti význam pozemko vých 
úprav  výrazný. Za současného legislativní-
ho stavu jsou pozemkové úpravy, jediným 
způsobem jak odstranit chyby v katastrál-
ním operátu, které vznikly do roku 1993, t.j. 
před ustanovením sou stavy katastrálních 
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úřadů a nabytí účinnosti zákona o katastru 
nemovitostí /z.č. 344/92 Sb. ve znění poz-
dějších právních předpisů/.   

1.1 Vývoj pozemkových úprav
Zákony z let 1950 až 1990 dávaly  

přednost užívacím vztahům před právem 
vlastnic kým. Proto již v zákoně 229/91 Sb. 
/zákon o půdě/, bylo v § 19 uvedeno, že k 
zpřístupnění pozemků  budou prováděny 
pozemkové úpravy. Ještě v roce 1991 přijala 
Česká národní rada  zákon č. 284/91 Sb. o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřa-
dech. Od 1.1.2003 probíhá řízení o pozem-
kových úpravách podle zákona 139/2002 
Sb. o pozemkových úpravách a pozemko-
vých úřadech, v obecné části se řídí záko-
nem 71/1967 Sb. o správním řízení. Původ-
ní mapy byly vyhotoveny v souřadnicové 
soustavě na našem území nazývané Svatý 
Štěpán, podle počátku souřadnicového sys-
tému, který tvořila věž dómu sv. Štěpána 
ve Vídni. V roce 1927 byl přijat nový kata-
strální zákon, podle něhož všechna měření  
týkající se hospodářských map musela být 
prováděna v tzv. soustavě JTSK /Jednotná 
trigo nometrická síť katastrální/, která pla-
tí dodnes. Postupně v souladu s rozvojem 
legislativy na úseku pozemkových úprav, 
zeměměřič ství, katastru nemovitostí, ochra-
ny zemědělského půdního fondu a dalších 
navazujících zá konů, se pozemkové úpravy  
staly nástrojem ke zvelebení krajiny a zvýše-
ní její ekologické stability. Na úseku katast-
ru nemovitostí slouží od druhé poloviny 90. 
let  k obnově katast rálního operátu. 

1.2 Informace pro účastníky řízení
Účastníky řízení o pozemkových úpra-

vách vlastníci  pozemků, které  jsou dotčeny  
řešením v  pozemkových   úpravách  podle §  

2 (dále  jen “vlastníci  pozemků”) a fyzické   
a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo  
jiná věcná  práva k pozemkům mohou  být 
řešením pozemkových  úprav přímo dotče-
na; za takové osoby se nepovažují vlastníci, 
pro jejichž pozemky se v pozemkových  úpra-
vách  pouze   obnovuje  soubor  geodetických   
informací. Účastníky jsou i obce, v jejichž 
územním obvodu  jsou pozemky zahrnuté 
do obvodu pozemkových  úprav;  účastníky  
mohou  být  i  obce,  s jejichž územním obvo-
dem sousedí pozemky  zahrnuté do obvodu 
pozemkových  úprav, pokud  do 30 dnů od  
výzvy příslušného pozemkového úřadu  při-
stoupí jako účastníci k řízení o pozemkových 
úpravách, (dále  jen “obec”).

V rámci řízení o pozemkových úpravách 
mohou podílový vlastníci pozemků uzavřít 
dohodu o vypořádaní podílového spoluvlast-
nictví a zpracovatel pozemkové úpravy 
vypracuje nároky a následně návrh nového 
umístění pozemků tak, aby každý vlastník 
byl výlučným vlastníkem svých pozemků. 

1.3 Společná zařízení
Předmětem řízení o pozemkových úpra-

vách není jen obnova katastrálního operátu, 
ale také provedení prostorového a funkčního 
uspořádání pozemků ve vymezeném katas-
trálním území, což v sobě obsahuje jejich 
scelování nebo dělení, přičemž objektivním 
požadavkem je zajištění jejich přístupnosti 
a využití takovým způsobem, aby byly vytvo-
řeny podmínky pro racionální hospodaření 
vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k 
pozemkům v rámci plnění předmětu veřej-
né zakázky uspořádávají vlastnická práva a 
s nimi související věcná břemena, zajišťují 
se, resp. vytvářejí se podmínky pro zlepše-
ní životního prostředí, ochranu a zúrodnění 
půdního fondu, vodního hospodářství a 

Zpracováním pozemkové úpravy byla 
pověřena fi rma Geodis Brno spol. s r.o., 
která se v roce 2009 stala vítězem výběro-
vého řízení. Tato fi rma má dlouholeté zkuše-
nosti se zpracováním pozemkových úprav, 
dokončila již téměř dvacítku komplexních 
pozemkových úprav (KPÚ) na ploše přibližně 
15 000 hektarů (na okrese Břeclav to byly 
KPÚ v katastrálních územích Hlohovec, 
Zaječí, Pohořelice a Nová Ves, Pouzdřany a 
Drnholec). V současnosti má fi rma rozpraco-
váno dalších 9 pozemkových úprav (na okre-
se Břeclav jsou to kromě Velkých Pavlovic 
i Němčičky).

S ohledem na velký rozsah zájmového 
území a na velký počet dotčených vlastníků 
je dokončení KPÚ ve Velkých Pavlovicích 
naplánováno na rok 2014. Dotčení vlastníci 
budou zváni během jednotlivých etap KPÚ:

- K šetření obvodu KPÚ budou zváni 
pouze vlastníci, kteří se dotýkají obvodu 
pozemkové úpravy (buď je obvod pozem-
kové úpravy veden po jejich vlastnických 
hranicích, nebo bude obvodem KPÚ roz-
dělen jejich pozemek na části zahrnuté 

zvýšení ekologické stability krajiny (soubor 
takto navržených prvků se nazývá územní 
systém ekologické stability, zkratkou ÚSES). 
Výsledky pozemkových úprav slouží pro 
obnovu katastrálního operátu a jako závaz-
ný podklad pro územní plánování.

V rámci řízení o pozemkových úpravách 
se podle ust. § 9 odst. 8 zákona 139/2002 
Sb. o pozemkových úpravách a pozemko-
vých úřadech  zpracování návrhu nového 
uspořádání pozemků předchází zpracování 
„Plánu společných zařízení“, kterými jsou 
zejména:
a)  opatření sloužící ke zpřístupnění pozem-

ků jako polní nebo lesní cesty, mostky, 
propustky, brody, železniční přejezdy 
apod.

b)  protierozní opatření pro ochranu půdní-
ho fondu jako protierozní meze, průle-
hy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, 
terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění 
apod.

c)  vodohospodářská opatření sloužící k 
neškodnému odvedení povrchových vod 
a ochraně území před záplavami jako 
nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, 
ochranné hráze, suché poldry apod.

d)  opatření k ochraně a tvorbě životního 
prostředí, zvýšení ekologické stability 
jako místní územní systémy ekologické 
stability, doplnění, popřípadě odstranění 
zeleně a terénní úpravy apod.
V případě společných zařízení technic-

kého charakteru jde o nové stavby nebo o 
rekonstrukce, popřípadě modernizace sta-
veb stávajících. 

Po nabytí právní moc rozhodnutí o 
schváleném návrhu pozemkové úpravy, 
zahájí pozemkový úřad realizaci společných 
zařízení. 

Ing. Josef Haar

a vyloučené z KPÚ). Tato etapa bude 
zpracovávána na přelomu roků 2010 a 
2011.

- Po dokončení etapy obvodů (během roku 
2011) bude svoláno úvodní jednání spo-
lečné pro všechny dotčené vlastníky, kte-
ří se od zástupců pozemkového úřadu 
a zpracovatele dozví obecné informace 
týkající se pozemkových úprav či před-
pokládaný postup prací. Současně dojde 
ke zvolení sboru zástupců, který slouží 
jako poradní orgán při zpracování plánu 
společných zařízení.

- Jedním z nejdůležitějších jednání je tzv. 
projednání nároků (přibližně na přelo-
mu roků 2011 a 2012). Tomu předchází 
rozeslání „nárokových listů“ všem dotče-
ným vlastníkům s výpisem všech pozem-
ků v katastrálním území s rozčleněním 
na pozemky zahrnuté do KPÚ a vylouče-
né. V rámci tohoto jednání budou jednot-
livě vlastníkům ukázány jejich stávající 
pozemky v katastrální mapě a budou 
informováni, co lze v rámci pozemkových 
úprav s jejich pozemky dělat (scelení, 
rozdělení, přesun atd.). Hlavním cílem je 

získat maximum informací od vlastníků, 
jejich názory a požadavky. Ty pak slouží 
jako nejvýznamnější podklad pro zpraco-
vání návrhu KPÚ, požadavky se snažíme 
v maximální míře zapracovat. 

- Zpracovaný návrh nového uspořádá-
ní je pak rozeslán všem vlastníkům a 
v několika kolech je (opět jednotlivě s 
každým vlastníkem zvlášť) projednáván 
(2012-2013) – tzv. projednání návrhu. 
Případné nové požadavky vlastníků v 
rámci této etapy způsobují opětovné 
přepracovávání návrhu (z tohoto důvodu 
žádáme vlastníky, aby v maximální míře 
využili předchozí „projednání nároků“ a 
při něm svoje požadavky projektantům 
KPÚ sdělili, k většině pozdě dodaných 
připomínek nebude brán zřetel).

- Výsledný návrh odsouhlasený minimálně 
vlastníky 75% celkové výměry KPÚ (sna-
hou je však vždy získat souhlas 100%) 
je vystaven a následně po vydání všech 
potřebných rozhodnutí zapsán do katas-
tru nemovitostí (během roku 2014).

Ing. Oldřich Kahoun
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010

Volební program KDU-ČSL Velké Pavlovice
Vážení spoluobčané, předkládáme Vám volební program KDU-ČSL Velké Pavlovice, se 

kterým se v nadcházejících komunálních volbách ucházíme o Vaši přízeň a hlasy. Dovolte, 
abychom Vás seznámili s plánem rozvoje našeho města a s okruhem úspor, kterých chce-
me v následujícím období docílit, a zároveň Vám předložili některé další aktivity, které podle 
našeho názoru pomohou obyvatelům města ke spokojenějšímu životu. 

ROZVOJ MĚSTA
V oblasti rozvoje města chceme zejména napravit stávající stav, kdy vedení města nevyužívá možnosti čerpání fi nančních prostředků z EU. K dnešnímu dni 
jsou na účtu města za minulé čtyři roky pouhé 4 mil. Kč z dotací EU. Chceme energicky budovat a rozvíjet město za výrazného fi nančního přispění EU a při 
dodržení pravidel rozpočtové kázně. Prostor pro tuto snahu je opravdu široký. Dotace slouží především pro budování a rekonstrukce nemovitostí, infrastruktury 
a dalšího majetku města s cílem zlepšit životní prostředí a životní úroveň obyvatel. Ve městě Velké Pavlovice využití této, v budoucnosti nikdy neopakovatelné 
možnosti,  představuje realizaci následujících akcí: 
�� rekonstrukce a zateplení veřejných budov, to je kino, sokolovna, základní umělecká škola, radnice, mateřská škola, knihovna, 
��� rekonstrukce všech zbývajících chodníků ve městě a položení zámkové dlažby, 
��� výstavba domu - penzionu pro seniory, 
��� dořešení odvodu dešťových vod v zahradách ul. Zelnice (kanalizace),
��� rekonstrukce veřejného osvětlení, 
��� výstavba krytého plaveckého bazénu v areálu školy, 
��� nákup nové techniky, strojů a zařízení pro pracovníky služeb města, 
��� vyřešení komunikací, parkování a zeleně ve středu města, v prostoru sýpky, autobusového nádraží a Vinia, 
��� materiální vybavení všech škol, 
��� výstavba dětských hřišť, včetně rekonstrukce současných, 
��� vybudování video studia – místního TV kanálu k přenosu informací pomocí internetu, 
��� vybudování urnového háje, 
��� vytvoření podmínek pro výstavbu koupaliště. 
Současně zaručujeme dokončení realizovatelných projektů, které jsou dnes vedením města zpracovány. Všechny výše uvedené stavby a rekonstrukce jsou 
takového rozsahu, že je město bude realizovat samostatně, bez regionální spolupráce s okolními obcemi. Dalšími akcemi jsou akce regionálního charakteru, 
ke kterým je potřeba získat  podporu okolních obcí, o níž se budeme snažit. Jedná se o podporu výstavby dálniční křižovatky u Velkých Pavlovic, výstavbu centra 
moravského vinařství nebo obchodní zóny ve městě. 

HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Okruh úspor, který leží mimo oblast výstavby a rozvoje, a který chceme řešit, je velmi rozsáhlý. 
Radnice města by měla být tahounem prosperity ve městě a k tomuto cíli si musí vytvořit řadu podmínek. Jednou z nejdůležitějších je dostatek fi nancí, kterého 
lze dosáhnout nejen dobrým rozpočtovým hospodařením a nekompromisním tlakem směřujícím k získání peněz z EU. Velmi důležitým faktorem je také zefek-
tivnění  celkové činnosti radnice, které přinese do městského rozpočtu vysoké příjmy. 
Navrhujeme proto následující opatření, která zajistí významné úspory v městském rozpočtu: 
��� v příštím volebním období změnit funkci uvolněného místostarosty na funkci neuvolněnou, 
��� výrazně snížit plošnou odměnu členům zastupitelstva města, zohlednit pouze pracující komise a výbory zastupitelstva, 
��� nepořádat okázalé akce na sebeprezentaci vedení radnice, ale změnit na propagaci Velkých Pavlovic, 
��� nezadávat studie a projekty, které nemají předpoklad k realizaci a následně musí být likvidovány, 
��� průhledně prodávat pozemky města a zamezit dnešnímu stavu, kdy je stanoveno několik cen za pozemky, které jsou pak bez jasných pravidel používány, 
��� veřejné zakázky zadávat jasně, transparentně s možností kontroly, oslovovat také místní fi rmy, s cílem minimalizace nákladů a dodržení kvality.

DALŠÍ AKTIVITY
Další aktivity, které předkládáme k Vašemu posouzení a podpoře, jsou velmi rozličného charakteru, ale jsme přesvědčeni, že kladně ovlivní život nás všech. 
Jedná se o následující: 
��� zvýšit bezpečnost ve městě, a to posílením stavu městské policie, dále pak pomoci zachovat služebnu Policie ČR ve městě i její úzkou spolupráci 
 s městskou policií, 
��� spolupracovat s fi rmami a společnostmi ve městě a pomoci tak řešit problémy, které trápí podnikatelskou sféru, 
��� výrazně rozšířit činnosti služeb města v oblasti údržby a  omezit její činnost při investiční výstavbě, 
��� zajistit smluvní spolupráci Gymnázia Velké Pavlovice s českými univerzitami s cílem zvýšit provázanost těchto subjektů, 
��� zajistit dostatek fi nančních prostředků do školství, 
��� zpřístupnit sportovní areál u školy pro veřejnost, 
��� v rámci celkové podpory spolků a společenských organizací ve městě zajistit koordinaci kulturních a společenských akcí a programů, 
��� umožnit v areálu pod rozhlednou a ve speciální vinotéce prezentaci vín všech vinařů Velkých Pavlovic a vinařských podniků města, 
��� prosadit změnu územního plánu města s cílem nalezení ploch pro výstavbu rodinných domů. 

Vážení spoluobčané, předkládáme Vám volební program, který budou prosazovat naši zastupitelé města zvolení za KDU-ČSL. 
Tento volební program bude doplněn o komentář ve volebním zpravodaji KDU-ČSL, který obdržíte poštou. Zároveň se s programem můžete seznámit na www 
stránkách MO KDU-ČSL  Velké Pavlovice:  http://kdu-vpavlovice.webnode.cz 
Věříme, že Vás program zaujal a že naše kandidáty v nadcházejících volbách do ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE podpoříte a dáte jim svůj hlas. 
Děkujeme za Vaši podporu.

  Ing. Martin Bálka                                          Ing. Vlastimil Loveček 
  kandidát KDU-ČSL na starostu města Velké Pavlovice          předseda MO KDU-ČSL Velké  Pavlovice 
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Kandidáti KDU-ČSL pro volby do zastupitelstva města Velké Pavlovice
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Komunální volby 2010                                                  Velké Pavlovice

Vážení spoluobčané města Velké Pavlovice,
seznamte se 

s nově vzniklým 

SDRUŽENÍM NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
ZA DEMOKRACII, OTEVŘENOST A DISKUSI.

Jsme sdružení demokratické a otevřené, máme upřímný zájem vyslechnout 
Vaše problémy a společně je vyřešit.

Členy našeho sdružení jsou lidé ochotní, schopní, obětaví a mají zájem pro 
své město něco udělat.

Modré z nebe Vám slíbit nemůžeme, ale budeme se společně snažit 
na něj alespoň trochu dosáhnout.

Dejte nám příležitost.

NAŠE CÍLE:

 o tým, který bude bez politikaření pracovat pro město
 o zaměřit se na opomíjené, nedostatečné a zanedbané oblasti a napravit je
 o průhlednost výběrových řízení
 o podpora školství, rodinných aktivit a zájmů seniorů
 o vzkvétání našeho města – možnost najít práci a bydlení, služby a zábavu,   
  bezpečí a pomoc

Naší snahou je vytvořit volební program, který bude řešit konkrétní problémy 
našeho města a jeho obyvatel.

Před konáním komunálních voleb jej dostanete do svých poštovních schránek.

VÁŽÍME SI VAŠÍ PODPORY. DĚKUJEME ZA VÁŠ HLAS.

volebni_letak.indd 1 30.9.2010 14:37:25
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Omlouváme se slečně Janů, panu Francovi, panu Pilarčíkovi a samozřejmě i našim spoluobčanům za chybně 
uvedené údaje v letáčku našeho sdružení. Předkládáme Vám nyní správnou a bezchybnou verzi.  

Děkujeme za pochopení.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
ZA DEMOKRACII, OTEVŘENOST A DISKUSIZA DEMOKRACII, OTEVŘENOST A DISKUSI

  
- PŘEHLED KANDIDÁTŮ -- PŘEHLED KANDIDÁTŮ -

Ing. Ladislav HÁDLÍK /55/
Vedoucí Správy a údržby 

silnic Břeclav

1.
Ing. Antonín SCHÄFER /44/

Inženýrská činnost
ve výstavbě

Mgr. Michal RILÁK /49/
Zástupce ředitele Gymnázia

Velké Pavlovice

 Jaroslava JANŮ /27/
Učitelka na ZŠ
Velké Pavlovice

Alena CENDELÍNOVÁ /59/
Učitelka MŠ

Velké Pavlovice

Karel ČEPERA /58/
Majitel Tiskárny textilu 
Čepera, Velké Pavlovice

Ludmila ŘÁDKOVÁ /50/
Vedoucí výroby v Tiskárně  textilu 

Čepera, Velké Pavlovice

Jaromír HERZOG /54/
Policista ve výslužbě

MUDr. Věra HOCHLOVÁ /49/
Praktický lékař Hustopeče

Ing. Jaromír VEVERKA /46/
Odborný asistent 
na MZLU Lednice

Vladislav KYNICKÝ /37/
Prodejce STIHL
Velké Pavlovice

Martin ZBOROVSKÝ /30/
Majitel vinařství Zborovský

Velké Pavlovice

Roman FRANC /44/
Technik v podniku Rerosa-

-Hydraulika, Hustopeče

Miroslava MORÓCZOVÁ-
-UČŇOVÁ /57/

Účetní

Libor PILARČÍK /31/
Výrobce nábytku

Bořetice

Marcela ŠTAMBACHROVÁ, DiS. /29/
Pracovnice Centra celoživotního 

vzdělávání, Břeclav

Miluše ŠŤAVÍKOVÁ /52/
Laborantka

Gumotex Břeclav

2.

3. 4. 5.

6. 7. 8.

9. 10. 11.

12. 13. 14.

15. 16. 17.

volebni_letak.indd 2 30.9.2010 14:37:36
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Vážení spoluobčané,
Místní sdružení ODS ve Velkých Pavlovicích Vám předkládá volební program, se kterým se uchází v nadchá-
zejících volbách do Zastupitelstva Města Velké Pavlovice - 15. a 16. října 2010 o Vaši přízeň. Program se opírá 
o výsledky, kterých město dosáhlo v minulém období a na nichž se naši zástupci ve vedení města výrazným 
způsobem podíleli. ODS byla v končícím se volebním období nejsilnější stranou, v 17- členném zastupitelstvu 
měla pět svých zástupců, v pětičlenné radě hned tři, rovněž funkci starosty města zastával člen ODS. 

Naším volebním programem chceme požádat Vás voliče o podporu v započaté práci. Máme zájem dál rozvíjet naše město, aby se v 
něm velkopavlovickým občanům dobře žilo a mohli být hrdi na to, že Velké Pavlovice jsou jejich rodným městem a domovem. Na kan-
didátní listině  se Vám představuje tým lidí, který je schopen svým zvolením rozvoji města napomáhat. Jsou to lidé, kteří jsou ochotni 
obětovat svůj volný čas veřejnému dění a podporují aktivity, které byly v uplynulém volebním období rozvíjeny a realizovány. 

Program ODS vychází z vyhodnocení potřeb současných Velkých Pavlovic, znalosti problematiky ve vedení města a z odhadu finanč-
ních možností pro realizaci jednotlivých akcí. Je založen na serióznosti a podpoře různorodých aktivit. Za nejvýznamnější úkoly 
v nastávajícím období považujeme vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům v rámci komplexní pozemkové úpravy a vytvoření 
nového centra města v okolí sýpky a autobusového nádraží. Náš program nezapomíná ani na školství, životní prostředí, bezpečnost 
a ochranu obyvatel, kulturu, sport a podporu zájmovým organizacím a spolkům. 

ODS je pravicová strana, která vznikla v roce 1991, má tedy svou bohatou historii a od svého vzniku patří stabilně mezi nejvýznam-
nější politické strany ČR. Dobrá spolupráce našich členů s poslanci, senátory či zastupiteli kraje napomáhá k dobré orientaci i řešení 
mnoha problémů, které se v průběhu jednotlivých volebních obdobích vždy vyskytnou. I to je velmi důležité při rozhodování v 
komunálních volbách. 

Program ODS nabízí koncepční řešení pro budoucnost a programy, které postupně povedou k rozvoji našeho města. Za řešení 
považujeme realizaci více drobných projektů - skládání mozaiky, která vytvoří město pro krásný a spokojený život našich občanů. 
Samotné investice města nemohou pokrýt požadavky občanů. Je nutné získat pro město investory, podnikatele a firmy, které budou 
budovat to, co město nutně potřebuje. Stavby pro obchod, turistiku, bydlení a především pro podnikání a zaměstnávání místních 
občanů. 

Z konkrétních priorit podporovaných zástupci ODS jsme vybrali:

V OBLASTI SAMOSPRÁVY A ROZVOJE MĚSTA:
-  řádné hospodaření s majetkem města a finančními zdroji, zajišťování dalších finančních prostředků z evropských i jiných dotač-

ních titulů
 -  nový územní plán města se zapracováním dlouhodobého řešení dopravy, rozvoje bytové výstavby, vytváření nových studií 

řešících komplexně dílčí části města a jednotlivé investiční záměry
-  komplexní pozemkovou úpravu - dořešení vlastnických vztahů k půdě, dořešení vlastnických vztahů v intravilánu města
-  iniciaci a podporu nových investičních projektů propagujících Velké Pavlovice, podporu výstavby sklepních uliček a vinařských 

staveb, turisticky atraktivních cílů, sportovního letiště
-  zabezpečení kvalitních služeb – podporu výstavby nového obchodního domu na okraji města, podporu záměru přestavby sýpky 

na multifunkční dům pro cestovní ruch a turistiku – hotel se zázemím, iniciaci výstavby nového polyfunkčního domu se službami 
v místě budoucího náměstí  

-  presentace informující občany o záměrech města 

V OBLASTI PODPORY PODNIKÁNÍ:
-  obsazení podnikatelské zóny novými výrobními firmami s cílem vytváření nových pracovních míst
-  podporu veškeré stavební činnosti 
-  vytváření podmínek pro rozvoj vinařské turistiky a podnikání v oblasti cestovního ruchu s důrazem na vinařství,  gastronomii a 

ubytování
-  propagace informující o možnostech investic s cílem získat do města nové investory 

V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A VÝCHOVY MLÁDEŽE:
-  podporu všem formám vzdělávání, udržení a zkvalitnění studia na všech našich školách
-  zateplení objektu gymnázia, zateplení objektu mateřské školy a zhotovení nových fasád
-  rekonstrukci zahrady mateřské školy
-  rekonstrukci kina pro multifunkční využití a volnočasové aktivity mládeže

Občanská demokratická strana
VOLBY 2010VOLBY 2010
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V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
-  nové projekty výsadby uliční zeleně, vytváření parkových úprav pro odpočinek a relaxaci, dokončení výsadeb v lesoparku, úpra-

vu a řešení zeleně v okolí rybníka a v areálu TJ Slavoj, u vjezdových komunikací do města 
-  odkoupení a přestavbu objektu bývalého zámečku pro účely výchovy člověka ve vztahu k přírodě, vytvoření nové naučné zahra-

dy v sousedství tohoto objektu
-  udržení nadstandardní péče v likvidaci TKO a rostlinných zbytků, jejich využití kompostováním
-  vybudování mokřadu a nového rybníku v lokalitě za cihelnou

V OBLASTI BYTOVÉ POLITIKY:
-  výstavbu penzionu pro seniory se sociálním zázemím
-  vytváření nových stavebních míst pro stavbu rodinných domů, podporu výstavby bytových a polyfunkčních domů developer-

ským způsobem
-  dokončení komunikací v lokalitě Padělky a budování nových inženýrských sítí pro další stavební místa
-  podporu privatizaci obecních bytů formou prodeje stávajícím nájemníkům

V OBLASTI KULTURY, SPORTU A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA:
-  podporu akcím s důrazem na  rozvíjení lidových tradic, pořádání hodů, vinobraní, výstav vín, podporu uměleckých souborů, 

výstav a koncertů
-  zajištění široké a různorodé nabídky kulturních akcí s cílem umožnit vyžití pro nejširší vrstvy našich občanů
-  dobudování sportovního areálu u fotbalového hřiště, vybudování bezpečného hřiště pro maminky s dětmi a dokončení skatepar-

ku
-  podporu všem aktivním místním spolkům, pomoc se zajištěním podmínek pro jejich činnost a finanční pomoc při významnějších 

akcích 
-  rozvíjení spolupráce s partnerskými městy – Senica, Ždírec nad Doubravou a Echenon, umožnění vzájemných návštěv obyvatel 

z partnerských měst

V OBLASTI DOPRAVY A BEZPEČNOSTI:
-  budování přechodů, parkovacích míst a opatření ke zklidnění dopravy ve městě
-  postupnou rekonstrukci chodníků
-  iniciaci dalších jednání k dosažení sjezdu z dálnice D-2 u Velkých Pavlovic

Vážení spoluobčané,
volební program, který Vám nabízíme a naši kandidáti na volební listině ho budou prosazovat, nemůže ani zdaleka pokrýt před-
stavy a požadavky všech občanů. Byly vybrány jen některé významnější oblasti života a návrh toho, co považujeme za velmi 
důležité. Nabízíme však serióznost a ochotu s Vámi řešit každodenní problémy. Všichni kandidáti, kteří díky Vašim hlasům získají 
důvěru občanů, jsou připraveni Vás během budoucího volebního období v Zastupitelstvu Města Velké Pavlovice kvalitně a dobře 
zastupovat. Děkujeme Vám za podporu a Vaše hlasy.

MO ODS Velké Pavlovice

Kandidáti – ODS, vylosované číslo 4

 1. Ing. Pavel Procházka, 51 let, starosta, ODS
 2. Ing. Dušan Bedřich, 46 let, IT specialista, ODS
 3. Jan Melichar, 40 let, finanční manager, bez politické příslušnosti
 4. Ing. Jana Václavková, 44 let, ekonomka, bez politické příslušnosti
 5. Jiří Hanzálek, 45 let, zemědělský technik, ODS
 6. Martina Hiclová, 33 let, obchodní managerka, ODS
 7. Přemysl Cendelín, 33 let, obchodní manager, ODS
 8. Mgr. Eva Drienková, 39 let, učitelka, bez politické příslušnosti
 9. MVDr. Vladimír Řádek, 45 let, farmaceutický manager, bez politické příslušnosti
 10. Jana Crháková, 44 let, obchodnice, bez politické příslušnosti
 11. Roman Šťavík, 45 let, vedoucí restaurace, bez politické příslušnosti
 12. Pavel Forejta, 43 let, státní zaměstnanec, bez politické příslušnosti
 13. Karel Hovězák, 49 let, dispečer, bez politické příslušnosti
 14. Jaroslav Pešák, 65 let, pekař, ODS
 15. František Popelka, 35 let, květinář, bez politické příslušnosti
 16. Mgr. Alexander Tomeček, 62 let, lékárník, ODS
 17. Bronislav Hejl, 33 let, výrobní technik, ODS
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VOLEBNÍ PROGRAM 
ZO KSČM Velké Pavlovice

 

V komunální politice chceme umožnit občanům větší účast na rozhodování o zásadních záměrech města pro-
střednictvím veřejných průzkumů a anket, pořádáním poslaneckých dnů a osobním kontaktem s voliči výrazněji 
prohloubit a v praxi uplatnit demokratické principy v řízení záležitostí města.

V jednání upřednostňujeme lidskost, pochopení a porozumění pro problémy občanů, pracovitost a vstřícnost v 
jednání.

V následujícím volebním období budeme usilovat o plnění nejdůležitějších reálných cílů v oblasti:

1.  INVESTIČNÍ VÝSTAVBY
- Preferovat využívání fi nančních prostředků k rekonstrukci a dobudování místních komunikací

- Usilovat o zahájení výstavby penzionu s denním stacionářem pro staré a osamělé občany v co nejkratší době

- Podporovat vybudování Ekologického centra pro výchovně vzdělávací i zájmovou činnost škol a společenských 

organizací

2.  ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- Vytvořit ekonomické nástroje k motivaci občanů v péči o životní prostředí našeho města a jeho okolí

- Dobudovat část lesoparku pro volnočasové aktivity dětí a mládeže

- Citlivěji přistupovat k likvidaci vzrostlé zeleně ve městě

- Přispět k aktivní činnosti komise pro životní prostředí

3.  ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
- Podporovat zkvalitnění výchovně vzdělávací práce škol zvýšenou materiálně technickou podporou

- Vytvářet podmínky pro privátní ubytování studentů gymnázia dojíždějících z větší vzdálenosti

- Podporovat iniciativu všech místních společenských organizací a zájmových sdružení v oblasti kultury a sportu, 

rozvíjet družební kontakty zejména na úrovni mladé generace

- Usilovat o zachování lidových tradic a zvyků 

4. DEMOKRATICKÉ SAMOSPRÁVY MĚSTA
- Uplatňovat rovný přístup všech občanů k využívání majetku města

- Usilovat o zamezení střetu zájmů při zadávání zakázek města

- Usilovat o to, aby výběrová řízení prováděla komise složená ze zástupců všech zvolených stran a sdružení
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Sdružení nezávislých kandidátů 
Pro rozvoj Velkých Pavlovic 2010

Volební strana č. 6

      
Sdružení nezávislých kandidátů srdečně děkuje všem spoluobčanům, kteří podepsali petiční listiny umož-

ňující našemu sdružení  již pošesté od roku 1990 kandidovat  do komunálních voleb. Vašich více než 350 
podpisů představuje průzkum veřejného mínění a kladné i záporné připomínky jsou inspirací pro další práci 
v zastupitelstvu města. Pevně věříme, že se Vaše řady v průběhu voleb ještě rozšíří a přispějete tak k dobrému 
volebnímu výsledku  SNK  Pro rozvoj Velkých Pavlovice 2010.

     Představujeme Vám naše kandidáty a ucházíme se o Vaše hlasy:
 

 1. Ing. Zdeněk Karber – místostarosta města, 53 let

 2. Ing. Jaroslav Benda, Ph.D. – soudní znalec, 46 let 

 3. Ing. Libor Benda – podnikatel, 34 let

 4. Ing. Pavel Lacina ml. – podnikatel, 34 let

 5. Mgr. Jana Valoušková – učitelka gymnázia, 27 let

 6. MgA. Zbyněk Bílek – učitel základní umělecké školy, 33 let 

 7. Jan Havránek – technik, 36 let

 8. Roman Pláteník – stavební technik, 35 let

 9. Eva Buchtová – vinařka, 42 let

 10. Radomíra Klašková -  učitelka mateřské školy, 46 let

 11. Petr Drbola -  majitel autoškoly, 36 let

 12. Petr Valoušek – kovář, 54 let

 13. Ing. Pavel Veverka – vinař, 57 let

 14. Jaroslav Kovář – podnikatel, 35 let

 15. Bc. Jaroslav Suský -  inspektor SZPI, 44 let

 16. Libuše Juchelková -  důchodkyně, 65 let

 17. Jan Blažek -  student VŠ, 20 let
 
V právě končícím volebním období 2002 – 2006 se díky Vašim hlasům na práci v městském zastupitelstvu  

podíleli a znovu se s ostatními kandidáty SNK o Vaše hlasy ucházejí: 

Ing. Zdeněk Karber –  místostarosta Města Velké Pavlovice
Ing. Jaroslav Benda , Ph.D. – člen rady a  předseda  Komise pro projednávání přestupků
Ing. Libor Benda –  člen Finančního výboru zastupitelstva města 

Chtěli bychom poděkovat i všem kolegům zastupitelům v období 2006 – 2010 za spolupráci, kdy jsme se, 
až na výjimky, ve všech zásadních a důležitých věcech pro Město Velké Pavlovice shodli na jednomyslném 
kladném hlasování.

V nadcházejícím volebním období 2010 - 2014 se vedle standardních, pravidelných a nut-
ných prací a úkolů vyplývajících z provozu města zaměříme na: 

•   Získávání investorů  pro zřízení  dalších pracovních míst ve Velkých Pavlovicích
   •    Aktivní přístup k čerpání strukturálních fondů EU pro zkvalitnění života občanů 
   •   Projektování a vybudování  dálničního sjezdu u Velkých Pavlovic
   •   Vybudování infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu 
   •   Podporu podnikatelského prostředí
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   •   Systematickou  propagaci Velkých Pavlovic jako centra Velkopavlovické vinařské podoblasti 
  ležící v srdci moravského vinařství  
   •    Propagaci odrůd révy vinné, které byly vyšlechtěny ve Velkých Pavlovicích 
   •    Spolupráci s Mendelovou zemědělskou univerzitou v Brně, konkrétně s Ústavem ovocnářství 
  v Lednici na Moravě  na udržení a rozšíření genofondu tradiční Velkopavlovické meruňky
   •    Aktivní podíl na spolupráci s  fondy, nadacemi, kluby a spolky zabývajícími se udržováním 
  folklorních tradic, vinařstvím a vinařskou turistikou 

   •   Vybudování  penzionu pro seniory a osoby vyžadující zvláštní péči 
   •  Dokončení výstavby inženýrských sítí  v obytné výstavbě Padělky a příprava rozšíření plochy 
  pro individuální bytovou výstavbu
     •  Zateplení fasády a výměna oken objektů gymnázia, mateřské školy, tělocvičny ZŠ, 
  základní umělecké školy a  Sokolovny
   •  Realizaci Centra enviromentálního vzdělávání TRKMANKA na „ Zámečku“ z dotačního titulu EU, 
  který již byl získán
   •  Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy ve městě formou prevence a stavebně-technickými opatřeními
  •   Údržbu, rekonstrukci a výstavbu chodníků a parkovacích míst
   •  Průběžné opravy kulturních památek 
   •  Vybudování pomníku účastníkům zahraničního odboje ve 2. sv. válce  - pilotům  RAF
   •   Vybudování  urnového  háje po dokončení oprav kostela
       
   •   Výsadbu  a údržbu městské zeleně
   •   Zakládání  tzv. společných zařízení  na obecní půdě při již  započaté pozemkové úpravě s ohledem 
  na ochranu zemědělského půdního  fondu a rázu krajiny –  remízky, hájky, aleje, stromořadí, tůňky 
  a mokřady
   •   Dokončení výsadeb zeleně a umístění hracích prvků  do areálu parku a dalších rekreačních  ploch 
  u Trkmanky 

   •  Zajištění kvalitního vybavení pro volnočasové aktivity mládeže jako preventivní opatření 
  proti civilizačním škodlivým návykům – drogy a alkohol
   •  Trvale věnovat péči bezpečnosti a pořádku ve městě prevencí a spoluprací s občany
   •  Udržení činnosti služebny Policie ČR ve městě
   •  Umístění bezpečnostních kamer na  místech, kde dochází k poškozování majetku, přestupkům  
  a kriminálním činům 

   •  Podporu a rozvoj kulturních a náboženských tradic Města Velké Pavlovice
   •  Pomoc a podporu spolků a organizací, které věnují nezištně svůj čas a energii akcím 
  pro spoluobčany a hosty ve městě

Výše uvedené body obsahují hlavní připomínky a přání Vás spoluobčanů, kteří podpořili svými podpi-
sy možnost vzniku kandidátky SNK Pro rozvoj Velkých Pavlovic 2010 do komunálních voleb.

My, kandidáti ze Sdružení nezávislých kandidátů Pro rozvoj Velkých Pavlovic Vám spoluobčanům do nad-
cházejících komunálních voleb přejeme:

-  Šťastnou ruku při výběru kandidátů na členy zastupitelstva města
- Svou volbou projevte a realizujte Váš vlastní zájem o rozvoj našeho města
- Nepromarněte svoji příležitost a aktivně dejte najevo svůj názor vhozením volební listiny 
 do hlasovací urny
- Volte konkrétní osobnosti, které dobře znáte

Za  Sdružení nezávislých kandidátů Pro rozvoj Velkých Pavlovic 2010

                  Ing. Zdeněk Karber                                                            Ing. Jaroslav Benda  Ph.D.
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Česká strana sociálně demokratická
VOLBY 2010VOLBY 2010

Vážení spoluobčané,
Senátní a komunální volby jsou již za, nebo přede dveřmi a tak mi dovolte pár 
úvah k tomuto snažení o obsazení teplých, ale hlavně výnosných postů, jak 
v Praze, tak na radnicích měst a obcí. Minulé parlamentní volby jasně uká-
zaly, co dokáží nevyprofi lované malé strany, které svojí agresivní a neférovou 
předvolební kampaní dokázaly zmást hlavně nové voliče, bez politického 
přehledu na laciné reklamní triky. Škoda. Vidíme, že jejich minulost je nejen 
tajemná, ale i předvolební sliby plané.
Toto nebezpečí čeká i na naší komunální úrovni, kde se objevilo několik 
nezávislých hnutí a stran. Tyto srandičky jsou však velmi nebezpečné 
v povolebním vyjednávání, nebo chcete-li vydírání. Slova o nezávislosti 
jsou jen plané řeči pro naivní voliče. Všichni jsme na něčem a někom 
závislí a v těchto případech až na prvním místě na rozpočtu státu, měst a 
obcí. Tak to prostě chodí.

Proto Vám přeji šťastnou ruku a hlavně volbu těch čitelných a osvědčených stran při těchto volbách a nezapo-
meňte na velkou účast, a ta bude rozhodující.

 Těšíme se na Vaši přízeň a hlasy.
MO ČSSD Velké Pavlovice

Kandidáti – ČSSD, vylosované číslo 7

 1. Ing. Bc. Štěpán Pavelka, 53 let, středoškolský učitel, bez politické příslušnosti
 2. Ing. Šárka Frantová, 28 let, kontrolorka, bez politické příslušnosti
 3. Jan Škodák, 60 let, živnostník, ČSSD
 4. Ing. Bc. Charlotta Pavelková, 49 let, úřednice, bez politické příslušnosti
 5. Ivan Podešva, 55 let, programátor, ČSSD
 6. Marie Jurenová, 44 let, vychovatelka, bez politické příslušnosti
 7. Zdeněk Krčmař, 60 let, školník, ČSSD
 8. Mgr. Bc. Jana Pláteníková, 26 let, psycholožka, bez politické příslušnosti
 9. Petr Franek, 21 let, student, bez politické příslušnosti
 10. Ing. Miroslava Hájková, 49 let, úřednice, bez politické příslušnosti
 11. Jaroslav Horák, 54 let, technik, bez politické příslušnosti
 12. Ing. Barbora Srholcová, 24 let, laborantka, bez politické příslušnosti
 13. Mário Švásta, 49 let, strojvedoucí, bez politické příslušnosti
 14. Zdeňka Kalivodová, 38 let, úřednice, bez politické příslušnosti
 15. Miroslav Franek, 22 let, technik, bez politické příslušnosti 
 16. Josef Hájek, 27 let, technik, bez politické příslušnosti
 17. Roman Hicl, 31 let, obchodní referent, bez politické příslušnosti
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Z DĚNÍ VE MĚSTĚZ DĚNÍ VE MĚSTĚ ................................ ................................

Velkopavlovické vinobraní roku 2010 je již minulostí.
Hudba a veselí utichly a brány se na celý dlouhý rok uzavřely. 

Jaké bylo? Pojďte s námi v malých střípcích zavzpomínat…

Páteční zahájení

Vinobraní zvalo 
k návštěvě sýpky

V páteční podvečer dne 3. září 2010 
byly již po šesté otevřeny brány Velko-

pavlovického vinobraní. Bohatý pro-
gram lákal návštěvníky k příjemně pro-
žitému víkendu na jihu Moravy plného 
místního specifi ckého folklóru, hudby, 
vína, burčáku a atraktivních protago-
nistů na všech scénách. Každý ze šesti 
uplynulých ročníků byl vždy okořeněn 
nějakou novinkou či překvapením. 

Letos převzalo tuto 
pomyslnou štafetu 
otevření přízem-
ních prostor kon-
tribučenské sýpky 
veřejnosti. 

Prohlídku si 
nechal ujít jen 
málokdo, zvědavost 

jakou patinou dávných časů dýchají 
honosné barokní oblouky a jak monu-
mentálně působí mohutné podpěrné 
sloupy ukryté nesčetná léta za pečlivě 
uzamčenými dveřmi.

Nutno připomenout, že v prosto-
rách sýpky byly při příležitosti Vel-
kopavlovického vinobraní vystaveny 
architektonické studie a záměry města 
do budoucna, svůj stánek zde otevře-
li také vinaři ze spolku Víno z Velkých 
Pavlovic s nabídkou ochutnávek neko-
nečné řady odrůd vín a několika řízený-
mi degustacemi a nezbytné informace 
o akci i o našem městečku zde během 
celého sobotního dne podávaly pracov-
nice Turistického informačního centra 
na svém pro tento den přesunutém pra-
covišti.

Hudební večer 
patřil nezkrotným 

Diabolským huslam

Velkopavlovické vinobraní roku 
2010 bylo plné hudebních perliček. 
První z nich si mohli účastníci slavnost-
ní vychutnat hned v pátek podvečer. 
Zahájení programu bylo totiž přímo 
ďábelské, první tóny patřily nezkrot-
ným divokým houslím, tedy Diabolským 
huslam – netradiční strhující cimbálové 
muzice, jejímž protagonistům se doko-
nale podařilo rozehřát nízkými teplota-
mi trošku prokřehlé obecenstvo. 

Po Diabolských huslach následovalo 
ve zcela dokonalé symbióze vystoupení 

Bez ochutnávek vín a burčáků 
si slavnosti Vinobraní nelze ani představit.

Otevření přízemních prostor 
kontribučenské sýpky veřejnosti.

Páteční večerní program ovládly 
Diabolské husle ... 

zvítězila téměř u 
všech. Snad nikdo 
netušil, jak zajíma-
vě jsou interiéry 
této budovy řešeny, 

velkopavlovických mužáků s názvem 
Presúzní sbor a místní taktéž netradiční 
cimbálové muziky Medicimbal Romana 
Veverky v programu s názvem Hudební 
presúz. 
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Sobotní 
pokračování

Dopoledne roztančil 
Sadováček

Sobotní dopoledne Velkopavlovic-
kého vinobraní je každoročně věnováno 
dětem. Program je koncipován tak, že 
se jej děti účastní nejen pasivně, třeba 
jako diváci četných divadelních před-

stavení nebo 
pásem folklór-
ních souborů, ale 
také aktivně, co 
by aktéři samot-
ných vystoupení. 

Jedním z ta-
kových bylo již 
tradiční vystou-
pení velkopavlo-
vického souboru 
při MŠ Sadová-
ček. Děti tančily 
a zpívaly s nadše-
ním a neskrýva-
nou radostí a co 
navíc, nenechaly 
se znechutit a 
znervóznit ani 
hustým deštěm, 
který dělal nejed-
nomu dospěláko-
vi vrásky na čele. 
Vše se vyřešilo s 
pořadateli přímo 
na místě a dopo-
lední program 
pro nejmenší byl
operativně pře-
sunut do krytých
prostor sokolov-
ny. Malí taneč-
níci rozjeli své 
pásmo, které na-

cvičili pod vedením paní učitelek 
Zdeňky Pláteníkové a Radky Klaškové 
za pouhopouhý jeden týden, naplno a 
proto byl závěrečný obrovský potlesk 
vskutku oprávněný!

Miroslava Němcová 
vzácným hostem 

Velkopavlovického 
vinobraní roku 2010

Mezi návštěvníky slavnostního Vi-

nobraní 2010 bylo mnoho vzácných 
hostů. Nejvýznamnějším se stala před-
sedkyně Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky Miroslava 
Němcová. Ta společně se senátorem 
Ing. Janem Hajdou a starostou měs-
ta Ing. Pavlem Procházkou slavnostně 
zahájili sobotní slavnost vína.

Pozvání k návštěvě Velkopavlovic-
kého vinobraní přijali v letošním roce i 
hosté z partnerských měst Senica (Slo-
vensko) a Ždírec nad Doubravou. Hosté 
ze Ždírce přijeli i se starostou města Ja-
nem Martincem s manželkou. 

Mezi mnoha dalšími hosty byli sta-
rostové Peter Majtán - Modra (SR), 
Terezie Lvová -Valtice, Marie Vlková 
– Velké Bílovice, Dagmar Kováříková - 
Kobylí, Václav Surman - Bořetice, Vlas-
timil Bařina - Vrbice, zástupci investorů 
a sponzorů letošního vinobraní a také 
zahraniční řezbáři, účastnící řezbářské-
ho sympózia, kteří se s tradicí vinobraní 
na jižní Moravě setkali poprvé. 

Paní Miroslava Němcová překvapi-
la znalostí historie města Velké Pavlovi-
ce. Jejím rodným městem je Žďár nad 
Sázavou a právě první písemná zmínka 
o Velkých Pavlovicích z roku 1252 se 
týká tohoto města na Vysočině.    

Vinobraní také 
v country stylu 

- déšť nedéšť, 
na ranči to žilo!

Ještě ráno dávaly nesmělé paprsky 
sluníčka naději, že bude o letoším vino-
braní pěkné počasí. Ovšem bohužel – 
všeho do času. Téměř současně s začát-
kem programu se na ranči za cihelnou 
spustil déšť. Mařil úsilí všech, kteří byli 
připraveni pobavit návštěvníky ranče.

Rozblácený terén nepřál ani coun-
try tanečníkům z místního tanečního 
souboru, jež vystupuje pod příznačným 

... velkopavlovický Presúzní sbor 
a cimbálová muzika.

Folklórní soubor při MŠ Velké Pavlovice Sadováček 
se svým veselým a hravým pásmem.

Miroslava Němcová (předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky) vzácným 

hostem Velkopavlovického vinobraní 2010.
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Hudební scény 
Velkopavlovického 

vinobraní 2010
plné skvělých 

protagonistů…

Tak jako každý rok nabízel i 
letos program řadu zajímavých 
koncertů a vystoupení. Vybrat 
si mohl vskutku každý – od dětí, 
přes mládež, střední věk až po ty 
úplně nejstarší.

A právě to je cílem pořadatelů 
– vytvořit program pro všechny 
generace, dát prostor co nejroz-
manitější škále žánrů, zaujmout 
a strhnout každého, kdo projde 
branou Velkopavlovického vino-
braní s tím nejpřirozenějším přá-
ním – pobavit se…

V loňském roce se velmi osvědčilo 
koncertování na dvou hudebních scé-
nách. První z nich „za sokolovnou“ se 
věnuje lidovějším žánrům, druhá „za 
sýpkou“ žánrům modernějším. A tak se 
dělo i letos. 

Dopoledne na scéně „za sokolov-
nou“, nebo pro letošek přesněji řeče-
no v sokolovně, bylo věnováno dětem. 
Kromě SADOVÁČKU zde vystoupil 
dětský folklórní soubor z Kysuce KEL-
ČOVÁNEK, ZÁHORÁCKÉ LOUTKOVÉ 
DIVADLO ze Senice pobavilo děti i rodi-
če představením Princezna zalúbená 
do strašidla, vystoupila zde šermířská 
skupin SWORD a také zahrála DĚTSKÁ 
DECHOVÁ HUDBA PŘI ZUŠ VELKÉ 
PAVLOVICE. 

Odpoledne se neslo v souladu s tra-
dicí ve znamení slavnostního průvodu 
krojovaných městem a netrpělivě očeká-
vanou scénkou ZARÁŽENÍ HORY, kte-
rá byla pro letošek v lecčems netradiční. 

Colorada. „Tisíce“ děkovných e-mailů, 
které zaplnily po skončení slavností 
schránky členů kapely, všechny ujistily, 
že jejich hudba byla „to pravé ořecho-
vé“. Takže za rok opět na shledanou! 

Vinobraní se slavilo 
také v místním 

barokním kostele

Během letních prázdnin proběhla 
rozsáhlá rekonstrukce střechy velko-
pavlovického barokního kostela Na-
nebevzetí Panny Marie. Do Vinobraní 
byla celá hlavní loď, včetně výměny 
krovů, olaťování i krytiny, pod novotou 
vonící střechou a tak se farnost rozhod-
la aktivně zapojit do oslav.

V rámci programu bylo možné 
navštívit nejen interiéry svatostánku 
vyzdobené právě dozrávajícími plody 
naší vinorodé krajiny, které zde byly 
umístěny jako poděkování za úrodu, ale 
také mimořádně věž kostela. Kdo této 
možnosti využil, rozhodně nelitoval. 
Taková příležitost se nenaskýtá každý 
den!

Westernová zábava s Přáteli country na ranči za cihelnou.

názvem „Přátelé country“. I když se 
jejich tanec občas podobal nechtěným 
kreacím v krasobruslení, tanečníci to 
nevzdali a večer za doprovodu kapely 
Čtyřlístek si krásně užili.

Colorado & Baloun? 
Úžasné spojení 

pro slavnosti vína

V krásných stylových prostorech 
vinařství Baloun vyhrávala o sobotním 
Vinobraní odpoledne i večer místní 
country kapela Colorado. Vystoupení 
bylo příjemným zpestřením dne jak pro 
obrovský počet běžných návštěvníků, 
tak i pro skupinu skalních příznivců z 
blízkých i dalekých krajů, včetně přá-
tel ze Senice. Krásná vína od Balouna a 
dobrá americká country muzika vytvo-
řily ruku v ruce příjemnou atmosfé-
ru, která mnohé návštěvníky strhla k 
odvážným tanečním kreacím.

Vítanou změnou, co se týče hudební-
ho stylu, se stalo také vystoupení decho-
vé hudby Večerka, která vyhrávala mezi 
odpoledním a večerním vystoupením 

Ve společenských prostorech Vinařství Baloun 
vyhrávala místní country skupina Colorado.

Poděkování za úrodu 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
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Nesehráli ji pouze místní ochotníci a chasa, ale 
také vzácní hosté ze Senice. Další program patřil 
opět hudbě a to v podání legend moravské lido-
vé písně HANY a PETRA ULRYCHOVÝCH se 
skupinou JAVORY, osobitého herce a písničká-
ře JIŘÍHO SCHMITZERA, folklórního souboru 
KELČOVAN či dechové kapely VEČERKA.

Pódium na scéně „za sýpkou“ ovládla moder-
ní hudba. Dopolední koncertování bylo zaháje-
no doslova sladce – čokoládovým blues skupiny 
MINACH. To vystřídala slovenská world music 
KARPATSKÉ HORKÉ a po ní následoval pro 
mnohé naprostý vrchol dne – koncert pop-
rockové kapely KRYŠTOF. Odpoledne si mohl 
každý vychutnat vystoupení irské world music 
MARW, balkánské skupiny DENEB, jazz-funk 
kapely GRIMASA ČÁPA nebo mistra kyta-
ry a pokračovatele legendy českého art-rocku 
RADIMA HLADÍKA se skupinou BLUE EF-
FECT. Koncertování za sýpkou bylo ukončeno 
melodickým jazzem a nádhernými chansony v 
podání skupiny KK BAND & ÁJA.

Snad nejtypičtější snímek vystihující Velkopavlovické vinobraní
- mládež v pracovních krojích a obrovské hrozny révy vinné.

Slavnostní průvod krojovaných městem.

První hrozny chutnají nejsladčeji.

Ofi ciálního zahájení Velkopavlovického vinobraní 2010 
za sokolovnou se ujal starosta města Velké Pavlovice 

Ing. Pavel Procházka spolu se vzácnými hosty 
Ing. Janem Hajdou a Miroslavou Němcovou.

Taneční zábava s dechovou muzikou za sokolovnou.
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Karolína Bártová

Divadelní scénka Zarážení hory 
v podání velkopavlovických ochotníků, 

chasy a hostů ze Záhoráckého divadla v Senici.

Sobotní večerní program 
okořenil nezkrotný temperament 
slovenského souboru Kelčovan.

VINOBRANÍ 2010 
                          v ohlasech …

Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic hodnotí proběhlé Velkopavlovické vinobraní 2010 velmi pozitivně. 
I přes nepřízeň počasí přišlo či přijelo hodně návštěvníků, kteří rádi ochutnávali velkopavlovická vína, burčák 
a bavili se při pečlivě vybraném programu vinobraní. 

Zajímavým a novým zpestřením pro návštěvníky byla jistě i vinařská expozice v sýpce, kde si návštěvníci mohli 
prohlédnout nejen historické prostory tereziánské sýpky a nové urbanistické studie města Velké Pavlovice, ale mohli 
si i přečíst zajímavosti o místních vinařích a ochutnat jejich vína přímo v prostorách sýpky.  

Lucie Prokešová, spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic

I přes nepřízeň počasí, která v letošním roce doprovázela téměř všechny kulturní akce, lze konstatovat, že se 
Vinobraní vydařilo. V bohatém programu, který je snad rok od roku pestřejší, si mohou přijít na své milovníci růz-
ných žánrů. Milým zpestřením letošního programu bylo zpřístupnění přízemí starodávné sýpky.

Již nyní se občané i návštěvníci města Velkých Pavlovic mohou těšit na příští ročník tohoto kulturního svátku.

Jiří Hanzálek, předseda Komise pro kulturu a sport 

Modrý Effect nezklamal
V pestrém kulturním programu letošního velkopavlovického vinobraní vyniklo, dle mého názoru, zejména 

vystoupení kytarového mága, dnes již 64 letého Radima Hladíka se skupinou Modrý Effect. Všichni vyznavači kva-
litního rocku a zejména pak ti, kteří na jeho hudbě vyrostli, si přišli na své. Při jeho instrumentální “ Čajovně”, kterou 
se s námi rozloučil, se nejen mně, ale všem, kdo si ho přišli poslechnout, tajil dech. Děkujeme Radime!

Ing. Vlastislav Surman, návštěvník letošního Vinobraní



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 
5/2010

21

 ve Velkých Pavlovicích
Lidoví umělečtí řezbáři z 5 evropských zemí přijeli do Velkých Pavlovic na týdenní společné setkání 

od 2. do 9. září 2010. O konání umělecké akce mezinárodního významu právě v našem městě se zasadilo 
vedení města na základě velmi dobrých kontaktů s uměleckým řezbářem Jaroslavem Bunckem z Rajhradic, 
který je autorem sochy sv. Urbana v pavlovické Kapličce sv. Urbana, stejně jako autorem sochy sv. Antonína 
Paduánského, která bude již brzy zdobit renovovanou barokní kapličku Na Příčníkách.

Všem umělcům, kteří postupně vytvářeli svá díla pro 
naše město, je společná celoživotní láska ke dřevu 

a k umění. Bylo to téměř neuvěřitelné, jak z kusů dubového 
dřeva z bučovského polesí a ze dvou kusů dubu starého téměř 
300 let z Mušovského lesa u Ivaně, vznikla během jednoho 
týdne umělecká díla nedocenitelné hodnoty.

Výsledky týdenní každodenní intenzívní umělecké práce 
přítomných řezbářů zůstávají majetkem města Velké Pavlovi-
ce a budou prozatím zdobit prostory dvora farního úřadu, než 
bude pro sochy nalezeno nové umístění.

Řezbářské sympozium ve fotografi ích …

Tak s tímto materiálem řezbáři začínali.

Za pár dnů se dřevené kmeny proměnily k nepoznání.

Výsledek týdenní řezbářské práce stál rozhodně za to, 
návštěvníci vernisáže neskrývali obdiv a uznání.

Farní dvorek se zcela zaplnil obdivovateli 
nádherných dřevořezeb.

Hotová umělecká díla 
bylo třeba přesunout 

z prostor myslivny 
na farní dvorek. 

Stěhování nebylo 
vůbec jednoduché, 
vyžádalo si pomoc 

těžké techniky.
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Jaroslav Buncko
byl patronem letošního sympózia, sou-
časně zde pracoval s nejmladším ze 
svých tří synů. S  Radkem společně zde 
reprezentovali Českou republiku.  Pan 
Jaroslav Buncko se může pochlubit více 
než 30 letou tradicí účasti na meziná-
rodních výstavách a sympóziích. Kromě 
monumentálních plastik a předmětů 
parkové architektury se věnuje také 
výrobě šperků a dekorativních předmě-
tů ze dřeva dubu, akátu či lípy.

Radek Buncko
už dávno není pouze nejmladším synem 
a pouhým spoluautorem, pracujícím po 
boku otce, i když stále ještě mnohá díla 
tvoří společně. Samostatně se věnuje 
řezbářské tvorbě od roku 2004. Radek 
se zúčastnil poprvé řezbářského sym-
pózia, když mu bylo 10 let, a postupně 
si našel pro práci lidového řezbáře svou 
vlastní cestu. Oba umělci dnes mají 
každý svou vlastní dílnu a svůj vlastní 
styl. Radek Buncko říká, že výslednou 
podobu jeho děl většinou tvoří hladké 
dřevo, pečlivě vypracované řezbářské 
detaily. Na letošním sympóziu společně 
s otcem pracoval na vytvoření sochy Sv. 
Huberta. 

Roberto Merotto
z Itálie, je absolventem Akademie krás-
ných umění v Benátkách. Nositelem 
řady mezinárodních ocenění, na mezi-
národním fóru vystavuje od roku 1997 
– ve Slovinsku, Německu, Rakousku či 
Francii. Jeho sochy jsou vysoké, štíhlé, 
hladké a jemné (také se romanticky 
nazývají Mateřství, Panenství, Elegance, 
Tanec …), vyjadřují romantický pohled 
na životní realitu přesně tak, jak bychom 
si možná pro italského umělce sami 
představovali. Roberto Merotto používá 
pro své sochy nejrůznějších materiálů, 
nejenom dřevo, ale také hlínu, sádru, 
železo, bronz či kámen. Dřevěná socha, 
kterou vytvořil na našem sympóziu, se 
jmenuje Prosperita.

Jakub Moravčík
ze Slovenska, žije a pracuje v obci, kte-
rá se krásně jmenuje Liptovská Porúb-
ka. Lidovému řezbářství se učí celý svůj 
život, profesionálně se tomuto umění 

věnuje od roku 2004. Byl nejmladším 
účastníkem a na mezinárodním sympóziu 
pracoval poprvé, dosud se zúčastňoval 
takovýchto akcí na Slovensku. Věnuje se 
všem formám řezbářství, vyrábí interiéro-
vé dekorativní předměty, dřevěné obrazy, 
drobné řezby, stejně jako sochy do exterié-
rů.  Socha, kterou představil jako výsledek 
své práce na sympóziu, se jmenuje Bača, 
který si pochutnává na víně, a je jeho 
20. nadrozměrnou sochou. 

Arunas Sniečkus
z Litvy, přijel na sympózium do Velkých 
Pavlovic z městečka Vilkija, ve kterém 
profesionálně působí jako ředitel národo-
pisného muzea. Muzeum, které vede, se 
věnuje národopisu, litevské lidové tradi-
ci, hudbě a umění. Řezbářská sympózia 
jsou vzácnou příležitostí, kdy se může v 
klidu věnovat práci se dřevem.  Dosud se 
zúčastnil setkání v Čechách, Maďarsku, 
Polsku a Rakousku. Sochy tohoto umělce 
mají ojedinělý a pro něj typický řezbářský 
rukopis. Jsou to vlající, plující, pulzující a 
vznášející se postavy. Vyjadřují jeho životní 
víru v dobré mezilidské vztahy, v lásku a 
tradici. Pan Sniečkus na sympóziu před-
stavil svou sochu Sv. Urbana.

Aivars Students
z Lotyšska, přijel z městečka Bauska. 
Sám není přímo profesionálním řezbá-
řem, ale působí především jako umělecký 
restaurátor nábytku, dřevěného zařízení a 
vybavení, dřevěných stavebních prvků na 
zámcích a jiných historických budovách. 
Přátelství a úzké, téměř již rodinné, vazby 
s rodinou Bunckových trvají více než 10 
let. Pan Studenst se však mezinárodních 
řezbářských sympózií zúčastňuje celý 
život, v Lotyšsku i Litvě, Čechách, Polsku, 
Německu a Rakousku, ale také například 
v Japonsku. Lidová řezba je koníčkem 
tohoto umělce, sochařství pro něj předsta-
vuje cestu, jak vyjádřit lásku ke dřevu a k 
umění. 

čovat a aby postupně vznikala v exte-
riérech města malá umělecká galerie 
dřevěných soch, které budou obohaco-
vat kulturní život našich občanů i všech 
návštěvníků Velkých Pavlovic.

Upřímně doporučujeme všem, aby 
si sochy v prostorách fary prohlédli a 
potěšili se jejich krásou i jejich smys-
lem.

Svatý Hubert otce a syna 
Bunckových, je určen pro Myslivecký 
svaz ve Velkých Pavlovicích. Legenda 
o patronovi lovců má původ ve Francii, 
svatému Hubertovi přisuzuje jelena s 
mohutným parožím, uprostřed hluboké-
ho lesa. Všechny důležité části legendy 
jsou v soše zobrazeny.

Mezinárodní řezbářské sympózium bylo ukončeno v pátek, 
9. září, v 18 hodin slavnostním setkáním s umělci a pre-

zentací všech pěti vytvořených soch. K přátelské srdečné atmosfé-
ře podvečera přispěl také dívčí pěvecký sbor Základní umělecké 
školy z Velkých Pavlovic. Pokud se občané města nemohli slav-
nostní akce zúčastnit, rádi bychom umělecké řezbáře představili 
na stránkách zpravodaje:

Mezinárodní řezbářské sympózium 
reprezentuje aktivitu, se kterou jsme se 
ještě ve Velkých Pavlovicích nesetkali a 
jejíž duch a působení jsou pro nás něčím 
objevným. Velice doufáme, že se podaří 
vytvořit i pro další roky takové podmínky, 
aby sympózia mohla v Pavlovicích pokra-

Prosperita Roberta Merotta 
může mít celou řadu významů. Krásná 
štíhlá socha může být prostým vyjád-
řením Ženy, můžeme v ní vidět Matku 
zemi nebo Matku přírodu. V líbeznosti 
sochy se pokusil Roberto vyjádřit líbez-
nost naší krajiny a kouzlo místa, které 
poznal v našem městě. Je to pocta přá-
telství a srdečného jednání, se kterým 
se zde setkal.
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Bača, který si pochutná-
vá na víně Jakuba Moravčíka, vy-
jadřuje lásku svého řezbáře k tématice 
„bačovství“. Velkopavlovický bača vymě-
nil žinčicu za víno, nalévá si z koštýře a 
vesele si zpívá. Je také symbolem rado-
sti ze života. Má vyjadřovat zemitost, 
stabilitu, pevný charakter lidí, kteří žijí a 
pracují v souladu s přírodou.

Svatý Urban Arunase Snieč-
kuse přímo bytostně patří do našeho 

Anděl Aivarse Studentse je 3 m 
vysokou sochou, představující mladého 
anděla, který zpívá píseň o víně a vino-
hradech. Spirála, o kterou se postava 
opírá, je spirálou života. Stejně jako ten 
běží vzhůru, ke štěstí a úspěchům, ale 
lehce se může zase stočit zpět a pad-
nout dolů. Tam jej životní energie, stejně 
jako je to v přírodě s vodou, znovu ucho-
pí a vynese vzhůru k novým začátkům. 
Také andělova píseň stoupá vzhůru, aby 
byla modlitbou za všechny vinaře.

P rvní projekt, který byl netrpělivě očekáván především milov-
níky cykloturistiky a pěší turistiky, je nový celkem 1.500 m 

dlouhý úsek asfaltové cyklostezky propojující trasu od rozhledny Slu-
nečná ke kapli sv. Urbana a dále trasu od železničního přejezdu po 
zastávku ČD. Nyní je tedy možné projít si okruh od lesoparku u zastáv-
ky, přes rozhlednu Slunečná, se zastávkou u kaple sv. Urbana a zpět 
do lesoparku, naprosto suchou nohou. 

Hladký povrch této cca 3 km dlouhé trasy ocenili nejen cyklisté, 
ale také in-line bruslaři, koloběžkáři a také maminky s kočárky, pro 
které se stala rozhledna Slunečná již zcela přirozeně, a to i za kra-
tičkou dobu své existence, oblíbeným cílem delších vycházek. Tento 
okruh byl dokonce v loňském roce pod žlutou turistickou značkou KČT 
zaznačen do ofi ciálních turistických map. Proto zde najdete několik 
rozcestníků a po cestě vás budou doprovázet klasické třípruhové 
barevné značky.

Mgr. Dana Růžičková

města. Svatý Urban je odedávna považo-
ván za patrona vinařů, ale i bednářů. Čas-
to bývá vzýván na ochranu vína, vinohra-
du, proti bouřce i mrazu a v neposlední 
řadě také proti opilství. Každá část sochy 
představuje některou z důležitých součás-
tí vinařské práce: zemi, vodu, hlínu, slunce 
či déšť. Stejně jako sám umělec byl opo-
rou sympózia, i jeho socha má dodávat 
sílu a pevné zázemí v dobách dobrých i v 
dobách nepohody.

Volný den o státním svatováclavském svátku připadl letos 
na úterý. Velkopavlovičtí se rozhodli tento jindy pracovní den 
neprolenošit, ale využít jej pro slavnostní uvedení do provozu a 
představení veřejnosti hned několika právě dobudovaných novi-
nek. Datum 28. září 2010 se tak tučně zapsalo do dějin místní 
cykloturistiky, sportu a rybaření. 

Otevření nového 1.500 m dlouhého úseku cyklostezky 
se zúčastnili jak cyklisté, tak i pěší. Hladký, dobře sjízdný 

povrch, si nemohli vynachválit.
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Slavnostního přestřižení pásky k 
novému úseku cyklostezky se 

zároveň s úvodním slovem ujal starosta 
města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procház-
ka, který přivítal Ing. Pavla Vacka, ředitele 
dodavatelské fi rmy Strabag, s nímž spo-
lečně pásku přestříhli. Mezi váženými hos-
ty nechyběli ani členové rady a zastupitel-
stva města Velké Pavlovice a starostové 
okolních obcí.

Po uvedení cyklostezky do provozu 
se všichni přítomní vydali po její trase až 
k místnímu rybníku a to s jednou pláno-
vanou zastávkou, kde si mohli prohléd-
nout nové hřiště pro budoucí skatepark. 
To se nachází přímo po trase cyklostezky, 
nedaleko lesoparku, vedle kynologického 
cvičiště.

Úderem jedenácté hodiny dopolední 
byla u velkopavlovického rybníka přestři-
žena pro tento den již druhá páska ote-
vírající další novinku – budovu rybářské 
klubovny. Jedná se o netypickou stavbu 
rozkládající se jednou polovinou na bře-
hu a druhou nad hladinou. V budově, 
které se během stavby začalo lidově říkat 
„rybářská bašta“,  bylo vytvořeno příjemné 
a moderní zázemí pro činnost znovuobno-
veného rybářského spolku – společenská 

Otevření nového úseku cyklostez-
ky, nové klubovny a nového hřiště pro 
skatepark. To vše si naplánovali Velko-
pavlovičtí na úterní státní svátek. Pro-
cházku po dokončených projektech jim 
nezhatilo ani nepříznivé počasí.

„Nejprve jsme přestřihli pásku nové 

cyklostezky. Ta se skládá ze dvou úseků. 
První vede od rozhledny ke kapli svaté-
ho Urbana, druhá navazuje od šlechti-
telské stanice k zastávce Českých drah. 
Obkroužíme tedy celý areál k vyhlídce 
Slunečná,“ vysvětlil starosta Velkých 
Pavlovic Pavel Procházka.

místnost, kuchyňka, skladovací prostor 
a sociální zařízení. Vše bude sloužit také 
dětem, které se povětšinou ve šlépějích 
svých dědečků či tatínků daly na rybaření 
či na netradiční sport – rybolovnou techni-
ku. A také dětem ze škol - jako zázemí pro 
enviromentální výchovu v praxi.

Aktu slavnostního přestřižení pásky k 
„rybářské baště“ se účastnili za město Vel-
ké Pavlovice starosta Ing. Pavel Procház-
ka, dále poslanec Parlamentu ČR Ing. 
Pavel Suchánek a nejstarší velkopavlovic-
ký aktivní rybář pan Zdeněk Hanák. Kdo 
měl zájem, mohl si budovu v rámci akce 
„otevřených dveří“ prohlédnout. Ohlasy 
byly velmi pozitivní. Typickou poklidnou 
rybářskou atmosféru dotvářel na břehu 
nedaleko bašty pan Jan Bazala, který před 
zraky všech hostů vytáhl z vody krásného 
kapříka.

Počasí kultuře pod širým nebem o 
zářijovém státním svátku příliš nepřálo. 
Celý den drobně mžilo a přeprchalo, ale 
ani to neodradilo spousty lidí přijít se ales-
poň na chvilku podívat. A vězte, kdo přišel 
neprohloupil. V rámci takřka celodenní 
akce nebyly na programu pouze body ofi -
ciální, ale také oddychové s bohatou spo-
lečenskou a kulinařskou nabídkou.

Na stadionu TJ Slavoj hrála ve wester-
novém stylu country skupina Čtyřlístek z 
Břeclavi doprovázená rytmickým tancem 
v podání místního tanečního souboru Přá-
telé country, to vše podmalováno vůněmi, 
ze kterých se každému bouřily chuťové 
buňky! Pod pokličkou mistrů kuchařů T.J. 
Sokol Velké Pavlovice bublal pikantní vep-
řový gulášek, o kousek dál se linula vůně 
z kotlíku plného netradičního rybího gulá-
še rybáře pana Jiřího Šuly a nechyběli ani 
vyhlášení nakládaní pstruzi taktéž rybáře 
pana Václava Halma. Kdo měl chuť na 
sladké, mohl si smlsnout na kynutých 
buchtách, kdo žízeň, hasil ji vínem, bur-
čákem či teplým svařáčkem, nabízenými 
Sdružením vinařů JPK Velké Pavlovice. 
Déšť nedéšť, po všem se jen zaprášilo!

Vybudování bezmála jeden a půl 
kilometru dlouhé cesty stálo necelých 
šest milionů korun. 

Úterní akce se zúčastnili zástupci 
města, tamních spolků a také dodava-
telé jednotlivých staveb. „Je to takové 
slavnostní zakončení našich projektů,“ 

Dalšího slavnostního přestřižení pásky se dočkali především 
milovníci přírody a vyznavači rybolovu. Slavnostního aktu 

se ujali starosta města Ing. Pavel Procházka, 
nejstarší velkopavlovický rybář Zdeněk Hanák 

a poslanec Parlamentu ČR Ing. Pavel Suchánek. 

Akce s názvem “OTEVŘENÍ ... nového ÚSEKU CYKLOSTEZKY, nové RYBÁŘSKÉ KLUBOVNY 
a nového hřiště pro SKATEPARK” se dostala také na stránky regionálního Břeclavského deníku. 
Co o nás autor příspěvku Jiří Ševčík napsal?

Pásku slavnostně přestříhli 
starosta města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka 
a ředitel dodavatelské fi rmy Strabag Ing. Pavel Vacek.

Na velmi příjemné a pohodové 
akci se jako pořadatelé podíleli Měs-
to Velké Pavlovice, Český rybářský 
svaz Velké Pavlovice, T.J. Sokol Velké 
Pavlovice, ZAF velo sport Velké Pavlo-
vice, Taneční soubor Přátelé country 
a Sdružení vinařů JPK Velké Pavlovi-
ce. Všem patří velké poděkování! 

Karolína Bártová
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vysvětlil starosta.
Netýká se to ale hřiště pro ska-

tepark, kolem kterého účastníci pocho-
du procházeli. Zatím je hotová zpevně-
ná plocha, na níž mají podle Procházky 
přijít rampy pro mladé vyznavače ska-
teboardu a kol BMX.

„Město slíbilo, že nám tady udě-
lá dirtovou dráhu, což jsou skokánky 
kolem skateparku. Nás, kteří tady bude-
me jezdívat, je celkem dost, takže se moc 
těšíme,“ ocenil práci města šestnáctiletý 
David Václavek. S kamarády předvedl 
na kole před zraky procházejících lidí 
několik zajímavých kousků.

Spokojenost s novou klubovnou zase 
neskrývali u velkopavlovického ryb-
níka tamní rybáři. Budova, jejíž část 
stojí nad vodou, nahradila starou rybář-
skou klubovnu, která byla v dezolátním 
stavu. „Nová se začala stavět loni. 
Vznikla na základě toho, že se nám před 
třemi lety podařilo odbahnit rybník,“ 

vylíčil starosta.
Nová klubov-

na přitom nemá 
sloužit jen rybá-
řům. Mohou ji 
navštěvovat i děti 
ze školky a základ-
ní školy, aby se 
dozvěděly, co 
všechno v rybníce 
žije. „Bude sloužit 
taky k výstavám 
našich úspěchů v 
rybolovné techni-
ce, kterých bude, 
myslím si, dost,“ 
dodal mladý rybář 
Jakub Svoboda.

Ze stavby byl
nadšený i jedna-
sedmde sátiletý Josef Jilka. „Je to nád-
hera. Taky jsem rybář, navíc v důcho-
dě, takže jsem chodil na brigády. Člo-

věk to dělá rád. Ví, že to k něčemu je,“ 
svěřil se.

Dne 16. října jsme si připomněli „Světový den chleba“. Význam chleba, jehož dějiny jsou dlouhé jako lidstvo samo, je 
třeba dle organizace FAO téměř 350 milionů tun ročně. V České republice chléb a pekařské výroby tvoří významnou část 

potravinového příjmu (1/3) a proto si zaslouží vel-
kou vážnost a úctu. Chléb – pro někoho věc napros-
to samozřejmá a pro jiného „Boží dar“.

V České republice máme dlouhou a bohatou tra-
dici výroby kvalitního chleba a patříme, spolu se 

sousedními státy (Německo, Rakousko, Polsko a pobalt-
ské státy), k zemím, kde chléb sehrával velmi význam-
nou roli nejen ve výživě obyvatelstva, ale i v jejich historii 
a kultuře. 

Chléb představuje nezastupitelný zdroj výživy – je 
potravinou velmi biologicky hodnotnou, je zdrojem vita-
mínu B, železa, vápníku a samozřejmě vlákniny, které je 
v naší stravě stále nedostatek. Za 20 let klesla spotřeba 
chleba v České republice o 23% a v současné době se 
pohybuje na jednoho obyvatele 50 kg za rok.

V mém profesním životě v oboru jsem napekl hodně 
chleba a vždy jsem k této základní potravině měl úctu a 
snažil jsem se ji dělat co nejlépe. K tomu vedu i kolektiv 
spolupracovníků.

Jaroslav Pešák – pekař

Z nové rybářské klubovny mají radost nejen samotní rybáři 
(na snímku Václav Halm a Zdeněk Hanák), ale také děti.

Chléb z pekařství Jaroslava Pešáka 
je nádherně propečený, voňavý, chutný a především zdravý.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ .................

Pan Tuček byl zakladatelem Letec-
ké amatérské asociace ČR (LAA) 

a její první prezident. LAA je sdružením 
leteckých nadšenců, kteří v minulém 
režimu nemohli bez „požehnání“  stranic-
kých a bezpečnostních orgánů stavět a 
létat na ultralehké letecké technice.

Soutěž onoho dne byla poslední sou-
těží 6ti dílného celorepublikového seriálu 
pro rok 2010. A byla v mnoha směrech 
premiérová. Jednalo se o historicky první 
leteckou soutěžní akci na našem letišti a 
náš letecký klub podobnou soutěž orga-
nizoval rovněž poprvé. No a v neposlední 
řadě se jednalo o první soutěž v rámci 
Poháru ČR, kdy vítěze dekoroval prezident 
republiky – sice Kravihorské, ale přeci 
jenom prezident! 

Ne všechna přilétnutá letadla se však 
soutěže zúčastnila. Většina z nich přilétla 
jen tak povzbudit kolegy letce, ale hlavně 
prohlédnout si letiště a jeho okolí. Tato 
soutěž, do které se nakonec přihlásilo 19 
ultralajtů, se konala pod záštitou hejtma-
na Jihomoravského kraje, kterého zastu-
poval člen Rady JMK MUDr. Oldřich Ryša-
vý. Ten také odstartoval prvního pilota do 
soutěže.

Letiště Kraví Hora bylo vybráno díky 
velmi dobrému zázemí v areálu sklepů pro 
stravování a ubytování soutěžících a také 
díky schopnosti našeho leteckého klubu 
vše potřebné zorganizovat.

Soutěžilo se v navigační soutěži na 
přesnost vzletu a přistání na simulované 
„letadlové lodi“ s dráhou 100 x 25 m a 
letu po určené trati. Letadla startovala v 
5ti minutových časových rozstupech. Sou-
těžící byli rozděleni do dvou kategorií. 

V  „rekreační“ kategorii (kde piloti 
nelétají soutěže, ale je jim umožněno si 
to vyzkoušet) startovalo 7 letadel, a ve  
„sportovní“  12 letadel. Tuto kategorii tvo-
řili i letci reprezentačního týmu ČR, kteří 
jsou v současné době  vícemistry Evropy 
a mistři světa! Startoval také Jan Bém 
a navigátorka Olga Záluská, kteří týden 
před soutěží překonali světový rekord v 

Nad KRAJEM ANDRÉ

V sobotu 18. září 2010 uspořádal Letecký 
klub Nad krajem André Velké Pavlovice spo-
lu s  Republikou Kraví hora a obcí Bořetice 
na svém letišti Kraví Hora letecké sportovní 
zápolení, kterému přihlíželo několik stovek 
návštěvníků. Po celý den mohli obdivovat 
nejen „ultralehká“ letadla, (letouny, rogala a 
vrtulníky), kterých se na letiště slétlo skoro 
padesát, ale hlavně mohli ocenit šikovnost 
jejich pilotů v navigační soutěži o „Pohár 
Petra Tučka“.

SE SOUTĚŽILO V LETECKÉ NAVIGACI

maximální dosažené výšce na dvoumíst-
ném rogalu. Vystoupali do výšky 8.150 
m (novým světovým rekordem se tento 
výkon stane až po uznání světovou letec-
kou federací FAI). 

Vítězem v „rekreační“ kategorii se sta-
la posádka ve složení Surý Radek a Surý 
Jakub z Kunovic. Vynikající druhé místo 
obsadila domácí posádka Ing. Nádeníček 
Vratislav a Králíček Ladislav. Ve sportovní 
soutěži  zvítězila posádka ve složení Sei-
fert Michal a Záluská Olga. 

Soutěžící na prvních třech místech ve 
sportovní kategorii byli ofi ciálně přijati za 
občany Kravihorské republiky a získali její 
pas. Že to není jen formalita, zjistili hned 
večer kdy na zahájení večerního posezení 
ve sklepě u Jarina Procházky (mimocho-

dem ministra vnitra Kravihorské 
republiky) museli vzdát při hym-
ně hold s pravicí na srdci. To, že 
ještě neznali slova, jim prezident 
protentokrát odpustil…

Velké poděkování za uskuteč-
nění této zajímavé soutěže beze-
sporu patří všem členům Letec-
kého klubu Nad krajem André, 
Letecké amatérské asociaci ČR 
a také několika sponzorům, kteří 
přispěli propagačními předměty 
svých fi rem.

Všichni letci bez rozdílu obdi-
vovali naše letiště a prostředí, do 
kterého jsme toto letiště posta-
vili. Večerní posezení ve vinném 
sklepě ještě znásobilo příjem-
nou atmosféru mezi piloty, kteří 
jednomyslně požadují konání 
posledního závodu na našem 
letišti každoročně. Celou noc až 
do rána parkovalo na ploše 14 
letadel a 5 rogal.

Letiště i prostředí se zalíbi-
lo také těm, kteří nejen vedou 

reprezentační tým, ale též vytváří tratě 
pro závody a provádí vyhodnocení závodů. 
Tito vyslovili myšlenku uspořádat do 4 let 
na našem letišti  mistrovství světa v ultra-
lehkém létání! Je to zajisté velká výzva. 
To ovšem není jednodenní akce. Takové 
mistrovství trvá 14 dní a tudíž je náročné 
i na organizaci doprovodného programu 
pro letce ve dnech, kdy se nelétá z důvodů 
nepříznivého počasí nebo přestávky mezi 
disciplínami. I tak to nevzdáme a pokusí-
me se přivést do tohoto nádherného kraje 
světovou leteckou špičku.

Z leteckého dne nad krajem, 
kde dozrává nejen André…

Vítězný úsměv se stříbrným pohárem.

Ing. Vratislav Nádeníček, 
předseda Leteckého klubu 

Nad krajem André
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Dne 22. září 2010 
navštívily děti z 1. – 3. 
ročníku Základní školy ve 
Velkých Pavlovicích diva-
delní představení Mauglí, 
které se konalo v divadle 
Polárka v Brně. Představe-
ní se dětem líbilo a domů 
si všichni odváželi krásné 
zážitky. 

Především pro prv-
ňáčky se stal tento den 
nezapomenutelným. Výlet 
do brněnského divadla 
byl jejich zce-
la prvním 
š k o l n í m 
zájezdem. 
Po návratu 
se nadšení 
a usměvaví malí školáci 
začali těšit na další.

Mgr. Jitka Martincová

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

Ve čtvrtek 23. září 2010 bylo úvodními zápasy ve skupinách zahájeno Mistrovství světa v basketbale žen, které se 
konalo v Brně, Ostravě a Karlových Varech. 

Žáci základní školy na MS v basketbale

Jeden ze strhujících zápasů 
Mistrovství světa v basketbale žen 

– sportovní hala Vodova, Brno.

České reprezentantky skončily nakonec na úžasném druhém 
stříbrném místě. Za skvělou podporu děkovaly především 
fanouškům, tedy i žákům velkopavlovické základní školy.

Dvou zápasů brněnské skupiny se zúčastnilo celkem 47 žáků osmých a devátých tříd v doprovodu čtyř vyučujících. Využili tak 
skvělé nabídky Českého basketbalového svazu, který školám nabídl na vybraná utkání mistrovství světa vstupenky zdarma. 

V prvním zápase zdolaly obhájkyně světového stříbra  hráčky Ruska výběr Japonska 86:63. Ve druhém, o mnoho dramatičtějším 
duelu, zvítězila Korejská republika nad Brazílií rozdílem pouhého bodu v poměru 61:60. Všichni žáci byly nadšeni organizací a vynikající 
atmosférou mistrovství světa a možností vidět na vlastní oči hvězdy světového basketbalu.

RNDr. Ludvík Hanák, 
ředitel ZŠ Velké Pavlovice

Společné foto spolu s herci představení Mauglí na jevišti divadla Polárka 
– zážitek, na který se nezapomíná … Na snímku žáci 1.A třídy.
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První čtyři dny nám přálo počasí, takže 
celý den děti trávily na tenisových kurtech 
TJ Slavoj Velké Pavlovice. Bohužel, posled-
ní den v pátek, celé dopoledne propršelo 
a závěrečné fi nálové zápasy musely být 
přesunuty do kryté haly v Rakvicích, která 
nám byla zapůjčena panem Bronislavem 
Průdkem, za což mu patří velké poděko-
vání.

Soustředění se letos zúčastnilo 18 
dětí. Dopoledne probíhaly od 8.00 hod. 
tréninky, v podvečer kondiční cvičení a 
přes celý den děti mezi sebou hrály zápa-
sy. Byly rozděleny do čtyř skupin, a to star-
ší žáci, mladší žáci, starší žákyně, mladší 
žákyně, vždy po čtyřech dětech, kromě 
mladších žákyň, kterých bylo šest. Dále 
byly vytvořeny deblové páry, a to čtyři páry 
chlapců a pět párů děvčat. Soutěž probí-
hala systémem každý s každým a první 
dva ze skupiny postoupily do závěrečného 
pátečního fi nále.

Ve starších žácích si pohár za 1. místo 
odnesl Jan Melichar, v mladších žácích 
Jan Maincl, ve starších žákyních Micha-
ela Otřelová a v mladších žákyních Šárka 
Koutná.

Ve čtyřhře chlapců se na prvním mís-
tě umístila dvojice Kryštof Kaderka – Jan 
Maincl, ve čtyřhře děvčat první místo zís-
kala dvojice Vendula Bauerová – Eliška 
Otřelová. Většina dětí se snažila v těchto 
turnajích  odvést maximum, patří jim velká 
pochvala za obrovské nasazení a bojov-
nost, s kterou šli do všech zápasů.

Na závěr tohoto soustředění byly tre-
nérkou Lenkou Filipovou vyhlášeny výsled-
ky a předány ceny. Všechny děti obdržely 
tričko s nápisem „Tenisový kemp Velké 
Pavlovice 2010“, sadu tenisových míčků 
a pamětní medaili. Všechna první a druhá 
místa byla odměněna poháry a věcnými 
cenami. 

Poděkování patří všem sponzorům, 
kteří umožnili toto tenisové soustředění 
uspořádat. Jsou to:
- Město Velké Pavlovice, 
- tenisový oddíl TJ Slavoj Velké Pavlovice,
- pan Koubek – Restaurace u stadionu 

Velké Pavlovice,
- manželé Radek a Iveta Kaderkovi,
- Pekařství – Jaroslav Pešák,
- Rodinné vinařství Pavel Halm,
- JUDr. Svatomír Helešic, notář v Břeclavi
- pan Bronislav Průdek, Rakvice
- krytá tenisová hala Velké Pavlovice 

– Dalibor Šefránek, kteří poskytli peněž-
ní či věcné dary. Poděkování dále patří 
též manželům Otřelovým za fotodoku-
mentaci pátečního turnaje a vyhlášení 
výsledků turnaje.

V tomto roce, poprvé v historii Velkých 
Pavlovic, byla provedena registrace 20 
dětí do „Registrovaných soutěží Českého 
tenisového svazu v kategorii mladší žáci, 
starší žáci a dorost.“

Od 1. 5. 2010 začali malí tenisté 
postupně hrát soutěže družstev Jihomo-
ravského tenisového svazu, a dále se 
zúčastňovat individuálně tenisových sou-
těží po celé České republice.

Postavení tří smíšených družstev pro 
sezónu 2010 je následující:
- dorost, III. třída CD, 4. místo ze 6 

družstev,
- starší žáci, III. třída CS, 4. místo ze 7 

družstev,
- mladší žáci, III. třída CM, dělené 3-4. 

místo ze 6 družstev.

Za uvedené výsledky se vůbec nemu-
síme stydět. Vzhledem k tomu, že jsme do 
této soutěže teprve vstoupili, postavení 
družstev dopadlo velmi dobře.

Velký dík patří trenérce Lence Fili-
pové za  přípravu dětí do těchto soutěží. 

Rodiče, popřípadě trenéři soupeřů nechtě-
li uvěřit tomu, že děti tenis hrají teprve 
prvním rokem. Obdivovali jejich techniku a 
herní taktiku v jednotlivých zápasech.

A zeptali jsme se, jaké má předseda 
tenisového oddílu Dalibor Šefránek  s tre-
nérkou Lenkou Filipovou s dětským teni-
sem plány do budoucna?

Chtěli by uspořádat zimní turnaj pod 
záštitou Jihomoravského tenisového svazu 
– dorost, starší žáci a starší žákyně, dále 
by chtěli vytvořit nové skupinky mladších 
žáků pro doplnění družstev na rok 2011, 
a dále by chtěli uspořádat outdoorový den 
pro závodní hráče. V neposlední řadě usi-
lují o výstavbu třetího kurtu, který tato dět-
ská tenisová škola opravdu potřebuje. 

Doufejme, že se jim všechny jejich plá-
ny splní.

A slovo závěrem:
Jsme rádi, že ve Velkých Pavlovicích 

máme  tak dobře fungující dětský tenisový 
oddíl,  což je především zásluha Lenky Fili-
pové a Dalibora Šefránka.

Velká pochvala patří všem závodním 
hráčům za jejich zodpovědný přístup k 
soutěžím a turnajům, za to, že žádný 
zápas nevzdali a do všech šli s plným 
nasazením.

Dětské tenisové škole přejeme mno-
ho úspěchů v krajských či republikových 
soutěžích.

Manželé Bedřichovi

SPORT ..................................................SPORT ..................................................
II. ročník týdenního  tenisového soustředění

„Dětské tenisové školy ve Velkých Pavlovicích“
Tak jako loni, i letos bylo uspořádáno týdenní tenisové soustředění dětské tenisové školy. 

Tentokrát proběhlo ve dnech 2. srpna – 6. srpna 2010.

Společné foto mladých tenisových nadějí, které se zúčastnily II. ročníku týdenního  
tenisového soustředění „Dětské tenisové školy ve Velkých Pavlovicích“.
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Systém soutěže se hraje jedno-
kolově, každé družstvo s každým. 
Každé utkání se hraje jako jedno-
denní, v utkání se hrají celkem tři 
zápasy (v pořadí nejdříve dvě dvou-
hry a poté jedna čtyřhra). 

Tenisový klub Slavoj Velké 
Pavlovice tým “A”, ve složení 
Přemysl Cendelín, Pavel Floder, 
Dalibor Šefránek, Jiří Matuška, 
Lenka Filipová, Radek Kynický se 

INZERCE ..............................................INZERCE ..............................................
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V roce 2010 se konal 32. ročník soutěže družstev

umístil na 7. místě ve třetí sezóně I. ligy. Na loň-
skou sezónu 2009, kde jsme skončili celkově tře-
tí,  jsme nemohli navázat z důvodu dlouhodobých 
zranění hráčů. Podařilo se nám zajistit nové hráče 
- Jiří Matuška (Hustopeče), Lenka Filipová (Brno), 
Radek Kynický (V. Pavlovice), kteří pomohli svými 
výkony zachovat I. ligu na následující 33. ročník 
regionu Podluží. 

Tenisový klub Slavoj Velké Pavlovice tým 
“B”, ve složení Miroslav Levčík, Jan Melichar, 
Libor Pilarčík, Vladimír Řádek, odehráli sezónu 
2010 ve III. lize, kde se umístili na 4. místě. V 
nové sezóně jistě tým zabojuje o postup do II. ligy 
regionu Pudluží.

Více na … www.tenisbreclav.cz/tenis/ten_vysledky_10.htm
  http://www.pavlovickyopen.cz/

Všechny příznivce amatérského tenisu srdečně zveme do nové sezóny 
2011 na kurty areálu Slavoj Velke Pavlovice. 

Sportu zdar a tenisu zvlášť!

Přemysl Cendelín
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� dámské a pánské oděvy
��� zakázkové krejčovství
��� látky, doplňky
��� dárkové šeky

Elisha beauty
����kosmetika
��� nehtová modelář
��� psychoterapeutická poradna
��� výživová poradkyně

tel.: 728 067 749
e-mail: elisha@elisha-mode.cz
web: www.elisha-mode.cz

Zveme Vás na Den otevřených 
dveří 14.10.2010

Využijte možnosti nákupu vánočních 
dárků v místě Vašeho bydliště.
V prodeji dárkové šeky.

STAVEBNÍ 
POZEMEK 

V BOŘETICÍCH 
O VÝMĚŘE 

817 m2 

Cena 850,- Kč/m2 

Veškeré IS

Info: 

606 349 120
 Možná sleva


