
Vážení spoluobčané,

 s koncem měsíce června je za námi 
i první polovina letošního roku. V letních 
měsících užívá většina našich občanů 
prázdnin, dovolených i odpočinku. Pro 
vedení a pracovníky služeb města tomu 
tak není, ba právě naopak. Již za šest 
týdnů tu máme Velkopavlovické hody, 
které byly a zůstávají jakousi pomyslnou 
čarou v půlení roku, období před hody a 
po hodech. Dnes již však hody nejsou 
jedinou velkou slavností a úklidy probí-
hají průběžně po celý rok. Přesto bude 
„období prázdnin“ pro naše pracovníky 
velmi náročné. Služby města budou 
posíleny o další pracovníky z řad VPP a 
brigádníky-studenty. 
 V nejbližších dnech budou zahá-
jeny tři velké investiční akce. K rekon-
strukci zámečku přibude zahájení 
výstavby „Biocentrum Zahájka“, „Výsad-
ba a rekonstrukce zeleně ve městě“ a  
„Rekonstrukce mateřské školy“. Poku-
sím se Vám jednotlivé akce krátce přib-
lížit.
 Projekt „Biocentrum Zahájka“ má 
za cíl vrátit vodní plochy do krajiny a 
oživit přírodu v našem okolí. Stavba se 
bude nacházet v severní části města, v 
lokalitě zvané „Horní rybník“. Projekt se 
skládá ze dvou částí – vytvoření sou-
stavy tůněk se zelení po levé straně, na 
cestě do Němčiček za cihelnou a větší 
vodní plochy (3,5 ha) po pravé straně 
této komunikace, ve směru na Němčič-
ky, v místě, kde se dříve nacházelo tzv. 
„Velčovo zelinářství“. Na stavbu bylo 
vypsáno výběrové řízení, vítězem se 
stala fi rma Ekostavby Brno s celkovou 
cenou 12.708.742,- Kč. Stavba bude 
hrazena z větší části z prostředků OP 
ŽP a bude dokončena do června roku 
2012. Práce by mohly být zahájeny v 
srpnu letošního roku.
 Rekonstrukce a výsadba zeleně 
ve městě se týká lokality v okolí parčí-
ku před ZŠ a lokality Padělky. Výběrové 
řízení na tuto akci vyhrála fi rma Zábojník 
z Bystřice nad Pernštejnem. Postupně 
budou obnoveny trávníky a vysazeny 
nové stromy. Jedná se o výsadbu 120 
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ks stromů a více než 1.000 ks keřů. 
Zejména v lokalitě Padělky máme zájem 
postupně oživit a sjednotit právě probí-
hající zástavbu novými rodinnými domy. 
Akce bude dokončena do konce září 
letošního roku, náklady činí 1.083.562,- 
Kč a ze 75 % budou hrazeny z prostřed-
ků dotace z OP ŽP.
 Rekonstrukci mateřské školy plá-
nujeme v měsících srpnu a září letošní-
ho roku, tak, abychom co nejméně ome-
zili provoz v mateřské škole. Jedná se 
o kompletní rekonstrukci střechy, zatep-
lení fasády,  rekonstrukci vnitřní vodo-
instalace a úpravy topení. Celá akce je 
fi nančně značně náročná, náklady jsou 
odhadovány na 7,0 mil. Kč, nyní již pro-
bíhá výběrové řízení na dodavatele této 
akce.
 V současné době pracovníci 
služeb města dokončují výstavbu oplo-
cení druhého fotbalové hřiště, zpevnili 
téměř 300 metrů polní komunikace ve 
Starých Horách, ve spolupráci s fi rmou 
Štambacher vybudovali novou kana-
lizaci v ulici Trávníky, nové chodníky v 
lokalitě Padělky a v ul. Hodonínská. Ve 
městě zároveň probíhá rozsáhlá rekon-
strukce plynovodu a přeložky venkov-
ních vedení NN elektrického vedení a 
telefonu. Mimo již přeložené sítě v uli-
cích Dlouhá a Hlavní bude v nejbližších 
dnech prováděna přeložka u zámečku, 
v ulici Nádražní. Naše město je tedy v 
poslední době jedním velkým staveniš-
těm, přesto prosíme občany o trpělivost. 
Po dokončení všech těchto investičních 
akcí budou Velké Pavlovice opět čisté a 
ještě krásnější. V souvislosti s výše uve-
denými akcemi budeme muset přibrzdit 
rekonstrukci chodníků a některých dal-
ších akcí, jejichž realizace byla v letoš-
ním roce předpokládána. Nemělo by se 
to však týkat výstavby kolumbária, které 
by mělo být postaveno ve druhé polovi-
ně roku.
 V regionálním tisku se objevilo 
několik informací, které budou naše 
občany určitě zajímat. Jednou z nich je 
zamýšlená výstavba bioplynové stanice 
v areálu ZD. 
 Ze záměru výstavby bioplynové 
stanice nejsme příliš nadšeni. Pokud 
zemědělské družstvo doloží veškeré 
požadované podklady, nebude možné 
její stavbu zastavit. Důvodem našich 
obav snad není tolik to, že by bioplyno-
vá stanice zapáchala, což by při správně 
zvolené technologii nemělo nastat. Exis-
tují však obavy, že tato stavba dlouhodo-
bě negativně ovlivní životní prostředí v 
okolí i vzhled krajiny. Bioplynová stanice 
je navržena o kapacitě 1,4 MW. Investor 
uvádí, že k jejímu provozu bude nutné 
23.000 tun kukuřičné siláže a 5.000 tun 
chlévského hnoje, což odpovídá každo-
roční produkci kukuřice z více než 500 
ha plochy a částečnou živočišnou výro-
bu. Zemědělské družstvo v současné 

době pozemky nevlastní. Máme obavy, 
že po pozemkové úpravě nebude mít 
ani dostatek pronajatých pozemků. V 
družstvu nejsou dostatečné kapacity ani 
pro uložení této siláže, chybí silážní žla-
by. Po vytěžení bioplynu vzniká digestát, 
který se vrací zpět na pole jako hnoje-
ní, pouze v určitém období po sklizni. 
Záměr tedy není dostatečně podložen 
reálnými čísly a existuje až příliš nejas-
ností a pochybností. Město má zájem 
dlouhodobě prosazovat rozvoj vinařství, 
ovocnářství i vinařské turistiky. Výstavba 
bioplynové stanice může ovlivnit život 
v našem městě na desítky let dopředu. 
Hájíme proto zájmy našich občanů a 
jejich reakce náš názor podporuje.  
 Další zprávou, která se objevila v 
tisku, je náš záměr vybudovat ve městě 
„Katedrálu vína“ s vinnými sklepy a spo-
jit některé historické objekty navzájem 
podzemními chodbami.
 Tento záměr vznikl před pár týd-
ny a máme obrovskou příležitost jej 
realizovat. Podmínkou je, mít pro rea-
lizaci dostatek fi nančních prostředků. 
Finanční prostředky se snažíme získat 
na základě spolupráce a nabídky účasti 
v tomto projektu místním fi rmám, vinař-
ským fi rmám a fi rmám, které zde mají 
nemovitosti a mají zájem i o budou-
cí rozvoj města. Do jednání vstoupi-
la společnost VINIUM, a.s.,  Vinařství 
Radomil Baloun, Moravská Agra, a.s., 
Šlechtitelská stanice vinařská a místní 
vinaři, prostřednictvím sdružení Víno  z 
Velkých Pavlovic. Myšlenka se zrodila z 
naší fi losofi e: „Pokud máme zájem, aby 
se Velké Pavlovice rozvíjely a ve tvrdé 
konkurenci historických měst, jako jsou 
Mikulov, Valtice, Lednice a mnohá další, 
mělo naše město šanci pro svůj růst, je 
nutné zde vybudovat atraktivní objekt. 
Pokud tento projekt nebude realizován, 
na životě města se vůbec nic nezmění. 
Bude to jen jedna z možných myšlenek, 
jeden nerealizovaný záměr, který nás 
nic nebude stát. Kdo občas vyjede na 
výlet a navštěvuje historické objekty, 
obdivuje, co všechno dokázali vybudo-
vat naši předkové v dobách minulých. I 
nás a naše potomky by v budoucnu urči-
tě těšilo, že i v Pavlovicích je velmi zají-
mavý, krásný objekt sloužící občanům i 
návštěvníkům města. 
 Pokud se nám podaří zajistit pod-
statnou část fi nančních prostředků pro 
realizaci tohoto projektu, připravíme pre-
zentaci záměru pro občany. Pokud se 
najdou zájemci, kteří by chtěli do tohoto 
projektu vstoupit, mají mimořádnou pří-
ležitost. Záměr jsme samozřejmě ochot-
ni kdykoliv občanům vysvětlit na základě 
dohodnuté schůzky.
 Závěrem bych chtěl všem občanům 
města popřát krásné prožití letní dovole-
né a hodně sluníčka o prázdninách. 

Pavel Procházka  



Rada města se za období od vydání 
minulého zpravodaje sešla celkem pět-
krát a mimo jiné se zabývala následující 
problematikou:
- průběžně projednala a vzala na vědomí 
informace o činnosti městského úřadu, o 
průběhu investičních akcí, o činnosti služeb 
města, turistického informačního centra        
a zprávy o prověrkách BOZP ve školách 
Rada města schválila:
- výsledek veřejné zakázky „Ekocentrum 
Trkmanka – dodávka nábytku“ a uzavření 
smlouvy se spol. INTERIÉR Riebauerová, 
Slovácká 2587, 690 02 Břeclav, za cenu        
1 463.232,- Kč  
- výsledek veřejné zakázky „Ekocentrum 
Trkmanka – gastronomie, dodávka“ a uza-
vření smlouvy s vítěznou nabídkou: Petr 
Hrůza – CHEVRON GASTRO, Nová 23,  
692 01 Mikulov, za cenu 559.776,- Kč
- nákup 1ks ukazatele rychlosti a jeho 
umístění na ul. Nádražní
- provedení rozpočtového opatření                 
č. 2/2011- přijaté dotace z úřadu práce, od 
obcí na Policii ČR a dotaci Obec přátelská 
rodině
- pronájem části pozemku KN parc. č. 1878 
o výměře 16,65 m2 před sklepem v ul. Zelni-
ce za účelem vybudování posezení
- uzavření smlouvy o zřízení věcných bře-
men mezi Městem Velké Pavlovice a spol. 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pro 
uložení telefonních kabelů v ul. Dlouhá
- umístění a zřízení prodejny „Večerka“       
v objektu Hlavní 8, bývalé AGRICO 
- umístění sochy sv. Josefa před farním 
úřadem
- návrh na výrobu pamětní desky letci 
Josefu Pavelkovi
- pořízení studie a přípravné dokumentace 
pro vybudování sklepů v zámecké zahradě s 
možností vytvořit podzemní chodby spojující 
některé objekty
- výsledek veřejné zakázky „Enviromentál-
ní vzdělávací zahrada Ekocentra Trkmanka 
– Velké Pavlovice“ a uzavření smlouvy se 
spol. ZÁBOJNÍK contractors, s.r.o., Jeřabi-
nová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 
za cenu 1.082.119,- Kč
- výsledek veřejné zakázky „Velké Pavlovi-
ce – Biocentrum Zahájka“ a uzavření smlou-
vy se spol. EKOSTAVBY Brno, a.s., U Svita-
vy 2, 618 00 Brno, za cenu 12.708.742,- Kč
- negativní stanovisko RMě k výstavbě bio-
plynové stanice v areálu ZD
- partnerství města v dotačních projek-
tech:
- žadatele Univerzity Jana Evangelisty Pur-
kyně v Ústí nad Labem, s názvem projektu 
Partnerství pro udržitelné plánování
- žadatele Zemědělský výzkum, spol. s r.o., 
s názvem projektu Podpora transferu ino-
vací v zemědělství, potravinářství a oblasti 
bioenergií do praxe
- spolupořadatelství akce „Festival mla-
dých dechovek Mirka Pláteníka“  
- umístění ČOV pro Šlechtitelskou stani-
ci Velké Pavlovice na pozemku KN 4485/1  

Z RADNICE - - - - - - - - - - - - - - - - -Z RADNICE - - - - - - - - - - - - - - - - -
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města  Velké Pavlovice
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k.ú. Velké Pavlovice
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Velké Pavlovice a spol. MONS ANTIQUUS, 
s.r.o. pro „inženýrské sítě – vinařská ulička“ 
- uzavření MŠ v době letních prázdnin od 
1.8. - 31.8.2011, provoz bude zahájen ve 
čtvrtek 1.9.2011
- přeřazení dlouhodobého hmotného movi-
tého majetku do drobného dlouhodobého 
majetku 
- uzavření smlouvy o výpůjčce movitého 
majetku  
- výjimku z knihovního řádu – čtenářské 
průkazy zdarma pro žáky 1. tříd v rámci 
Pasování žáků na čtenáře
- výsledek veřejné zakázky „Ekocentrum 
Trkmanka-audio-video technika, slaboprou-
dé rozvody“ a uzavření smlouvy se spol. 
DAITE s.r.o., Bělohorská 4441/147a, 636 00 
Brno-Židenice, za cenu 1.271.878,- Kč
- zajištění posudku na opravu kulturních 
památek - soch u kostela
- spolupořadatelství akce Krajem André 
- dopravné pro účastníky „Poutě v Mikulči-
cích“ - 5.7.2011, které je město v letošním 
roce partnerem
- příspěvek ve výši 3.000,- Kč na poháry 
a odměny pro vítěze ve střelecké soutěži        
O pohár města Velké Pavlovice
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Velké Pavlovice a spol. E.ON Distribuce 
pro stavbu „Velké Pavlovice, Trávníky, kNN, 
Pilarčík“, „Velké Pavlovice, Tovární DP, Iste-
nes“ a pro umístění kabelového vedení NN 
Zapletal

Zastupitelstvo města na svém IV. zasedá-
ní, které se konalo 24. května 2011, pro-
jednalo a vzalo na vědomí:
zprávu o činnosti rady města a zprávu o prů-
běhu investiční akce Ekocentrum Trkmanka  
Na základě svého jednání a po diskuzi 
schválilo:
• celoroční hospodaření města a závěreč-
ný účet hospodaření města Velké Pavlovice 
za rok 2010, včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření - bez výhrad
• změnu příspěvku pro rok 2011 vlastní 
příspěvkové organizaci ZŠ na 4.402.234,80 
Kč 
• změnu příspěvku DSO Čistý Jihovýchod 
pro rok 2011 na 632.113,- Kč
• rozpočtové opatření č. 2/2011 provedené 
RMě dne 28.4.2011, celkové příjmy zvýše-
ní o 483.200,- Kč, celkové výdaje zvýšení 
o 483.200,- Kč a celkové fi nancování beze 
změny, závaznými ukazateli jsou hodnoty 
paragrafů u výdajů
• rozpočtové opatření č. 3/2011, celkové 
příjmy snížení o 6.247,2 tis. Kč, celkové 
výdaje snížení o 6 269,2 tis. Kč, celkové 
fi nancování snížení o 22 tis. Kč, závaznými 
ukazateli jsou hodnoty paragrafů u výdajů s 
tím, že jednotlivé paragrafy lze v celkovém 
součtu překročit o částku rozpočtové rezer-
vy, celkové výdaje překročit nelze

• záměr zřídit příspěvkovou organizaci 
Města Velké Pavlovice zajišťující provoz 
objektu „Ekocentrum Trkmanka“ a dalších 
kulturních objektů a činností
• odkoupení pozemků pro inženýrské sítě 
a komunikaci pro zástavbu rodinných domů 
v lokalitě u Trkmanky za cenu odhadní dle 
znaleckého posudku platného v době prode-
je
• předfi nancování projektu „Naučná stezka 
Velké Pavlovice – Zastavení v kraji vína a 
meruněk“ vedený v programu ROP JV pod 
registračním čísle CZ.1.11/2.1.00/13.0121
• realizaci podzemních objektů pod parkem 
v zámecké zahradě

Některé dotazy a připomínky členů zastu-
pitelstva města a občanů města, které 
byly na zasedání uplatněny:
 člen ZMě Ing. Lacina podal návrh na při-
jetí obecně závazné vyhlášky na zavedení 
poplatků z ubytovacích kapacit 
 člen ZMě Ing. Stehlík upozornil na málo 
parkovacích míst ve městě, zejména v ul. 
Hlavní, Nám. 9. května a Zelnice a podal 
návrh na osazení některých dopravních zna-
ček
Ing. Procházka: „Parkování je problém 
všech měst i obcí, průběžně se snažíme 
nová parkovací místa řešit a budovat, nyní 
např. před spol. Vinium a před sportovištěm 
TJ Slavoj. O problému na ul. Hlavní i u ško-
ly víme, parkoviště pod hřištěm určené pro 
školy bývá plné, vybudování dalšího nového 
parkování v tomto místě je hůře řešitelné.“
 člen ZMě Ing. Hádlík uplatnil několik dota-
zů, připomínek a podnětů: 
 „Jak pokračuje problém se zatékáním do 
sklepů na Starohorské?“ 
 Ing. Procházka: „Provedeno bylo nové 
kamerové zaměření kanalizace, zjištěny 
byly závady u některých přípojek a napojení 
do kanalizace, bude svolána schůzka s fi r-
mou a navržena opatření.“
 „V minulém volebním období jsem 
požadoval zveřejnit ve zpravodaji ukončení 
fi nancování rozhledny, kolik byla dotace a 
kolik město doplácelo?“
Ing. Procházka: „Údaje byly zveřejněny ve 
zpravodaji 2/2010. Pokud je vznesen opě-
tovný požadavek, budou uvedeny v příštím 
čísle zpravodaje.“
 „Kolik platí TJ Slavoj za užívání tělocvič-
ny?“ 
Ing. Procházka: „Částku upřesním, ale zdů-
razňuji, že školní tělocvična je užívána pře-
vážně mladými sportovci a sportovní vyžití 
mládeže je nejlepší prevencí proti závadné-
mu chování – drogy, alkohol, cigarety.“
„Jaká je celková podpora města pro TJ Sla-
voj?“
 Ing. Procházka: „Přesné údaje budou před-
loženy na příštím zasedání.“ 
 „Na minulém zasedání byl vznesen 
požadavek na zamykání dětského hřiště u 
hřbitova, v pískovišti jsou zvířecí exkremen-
ty.“ 
Ing. Procházka: „Hřiště oplotit a uzavřít je 
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problém, zkoušeli jsme poklopy na písko-
viště, byly však často rozbité a písek vlhký. 
Pískoviště budou pouze v uzavřených pro-
storách, ostatní pískoviště budou zrušena, 
náhradou za ně budou umístěny do parku 
jiné prvky pro dětské hry.“
 „Jak pokračuje budování ostrůvku u cihel-
ny, bylo již jednáno s PF ČR?“ 
Ing. Procházka: „Jednání zatím neproběh-
lo, připravujeme žádost a podklady.“
 „Na pozemku naproti cihelny chodili           
a něco měřili nějací lidé, ví se za jakým úče-
lem?“ 
Ing. Procházka: „Pozemek je ve vlastnictví 
PF ČR, dle územního plánu má sloužit jako 
sportoviště. Na jeho využití se byl na měst-
ském úřadě informovat investor.“ 
 „Jak jste řešili návrh na zřízení diskuze na 
webových stránkách? Ostatní obce i města 
diskuzi mají.“ 

Ing. Procházka: „Domníváme se, že pro 
rozumnou diskuzi je dostatek jiných mož-
ností, náš názor k úrovni diskuze prostřed-
nictvím internetu je s převahou negativní.“
 „Jakým způsobem byl zveřejněn sraz 
rodáků?“ 
Ing. Procházka: „Občané města byli vyzvá-
ni prostřednictvím zpravodaje a webových 
stránek města, aby své příbuzné a známé 
na sraz pozvali. Aktuální kontakty na všech-
ny občany, kteří se kdy z Velkých Pavlovic 
odstěhovali, nemáme v souvislosti s ochra-
nou osobních údajů k dispozici.“
 členové zastupitelstva diskutovali o pro-
blémech napojení lokality za Drůbežářskými 
závody na kanalizaci. Lokalita je územním 
plánem určena pro bydlení, v současné době 
zde stojí pět rodinných domků, z nichž dva 
jsou napojeny na ČOV p. Kubeši s drahým 
stočným. Problémem přepojení je nutnost 

vybudování přečerpávací stanice z důvodů 
výškových rozdílů, což není pro celou lokali-
tu nejlepší koncepční řešení.  
 p. Jaromír Hercog: „Kdy bude opravena 
rozřezaná komunikace v ul. Starohorská?“ 
Ing. Procházka:  „V současné době zatím 
ještě neznáme fi rmu ani termín prací.“
 obyvatelé ulice Starohorská se spolu se 
zástupci města zabývali úpravou a zpev-
něním účelové komunikace mezi vinohrady       
v lokalitě Stará Hora, vlastnictvím pozemků 
a určením jejich hranic. Bylo navrženo oslo-
vit fi rmu GEODIS, která provádí komplexní 
pozemkové úpravy, aby podala nabídku na 
zaměření a zpracování podkladů pro vyře-
šení majetkoprávních vztahů k pozemkům    
v ulici Starohorská.

Jitka Krátká,tajemník MěÚ

Turistický areál Nad Zahradami s rozhlednou Sluneč-
ná byl vybudován v rámci Programu přeshraniční 
spolupráce Slovenská republika – Česká republi-
ka s projektovým názvem „Rozhlédni se a poznávej“. 
Od svého otevření (8. května 2009), se stal vyhledá-
vaným a oblíbeným cílem návštěvníků města i našich 
občanů a současně i místem pro mnoho kulturních a 
společenských akcí. Stal se jednou z nových domi-
nant města, foto rozhledny zdobí mnoho publikací i 
pohlednic. Náklady na stavbu byly zveřejněny ve zpra-
vodaji č. 2/2010. Vzhledem k tomu, že proběhlo závě-
rečné vyúčtování celé akce a na základě požadavku 
zastupitelstva města, upřesňujeme celkové náklady 
na pořízení tohoto zajímavého areálu.

Informace o realizaci projektu „Rozhlédni se 
a poznávej“ a rozhledně Slunečná

Celkové náklady na vybudování turistického areálu Nadzahrady (včetně rozhledny):
      4 543 717,00 Kč
Částka připsaná na účet města (přepočet na KČ kursem KB devizy nákup v den připsání):
      4 065 656,18 Kč
Spoluúčast Města Velké Pavlovice – vlastní prostředky (včetně rozhledny):
         478 060,82 Kč

Z toho:
Celkové náklady na vybudování rozhledny:   2 037 180,00 Kč
Částka připsaná na účet města (přepočet na KČ kursem KB devizy nákup v den připsání):
      1 822 841,09 Kč
Spoluúčast Města Velké Pavlovice – vlastní prostředky: 214 338,91 Kč
         

Jitka Krátká, tajemnice městského úřadu

Co všechno 
se dá 

chytnout
 Při každodenních pracovních pochůzkách 
po městě se mě vyptávají turisté, co je možné 
shlédnout v našem městě nového. Co ještě není 
vytisknuto na letácích, co ještě nevstoupilo ve 
známost.

 Nedávno se mne dotazoval mladý pár 
turistů, kde najdou nově vybudovaný skatepark. 
Přestože už byli turisti na lávce přes Trkmanku a 
skatepark byl na dohled, dovolil jsem si upřesnit 
pár bodů na trase, aby nezabloudili. „Takžéééé“, 
říkám: „Půjdete tady hned doleva, po chodníč-
ku, projdete parkem, u bílého psího exkrementu 
přejdete lávku přes kanál, potom okolo rybníčku 
a jste tam. U rybníčku dávejte pozor. Kdyby se 
tam koupal pes, tak je slepecký. Protože kdyby 
páníček viděl, tak by si přečetl ceduli, že je tam 
koupání psů zakázáno“. 

 Slečna s hochem vyrazili s úsměvem za 
cílem. Úsměv jim po chvíli asi ztuhl. Zaslechl 
jsem něco jako „Sakra o tomto mi nic neřekl!“ 
Já jsem si objel na kole stavebniny a pokračoval 
taky ke skateparku. Zde můj neformální rozho-
vor s turisty pokračoval. „Co všechno chytáte?“, 
zněl další dotaz na mě. Nevím, jestli měli nastu-
dované noviny, ale poslední dobou se chytá 
ve Velkých Pavlovicích ledasco. Vyhrkl jsem 
ze sebe: „Hady!“ „Taky psy, a už jsme tu honili            
i býka“, dodal jsem. 
 Upřesnil jsem, že pouze majitelé býka 
dělali něco pro odchycení. Majitel psů - labra-
dorů se do dnešního dne nenašel a psi jsou 
umístěni stále v útulku, kde čekají na nového 
majitele. Majitel hada se ani neobtěžoval úprk 
svého svěřence z terária nějak řešit a tak had 
několik dní, ne-li týdnů, bloudil po zahradách 
mezi ulicemi Střední a Zahradní. To, že jediný 
býk nepřežil, je asi osud.

 „A co byste chytat chtěl?“ další otázka na 
mě. Nejlepší je nechytat nic, v tom mám jas-
no. Ale chytnout si takovou malou opičku není 
vůbec špatné. Člověk má hned lepší náladu, a 
přeci jenom, žijeme tady v kraji vína. Ovšem vše 
s mírou. Než budit turisty podél silnic a šahat 

na ně gumovými rukavicemi, protože jsou od 
zvratků, to radši budu chytat hada. Ano i tako-
vá je práce strážníka či policisty a věřte tomu, 
že přesvědčit člověka opilého na mol o tom, že 
není ještě ve své posteli, bývá vskutku obtížné.
Abych se vyhnul dalším otázkám, tak odjíždím. 
Rychle na služebnu a potom domů. 

 Výjimečně mám v plánu dneska vyšláp-
nout ještě k rozhledně. Na cyklostezce, kde se 
ploužím navečer na kole k rozhledně, potkávám 
auto. Neprojíždí kolem mě s pokorou (asi netu-
ší, že je na cyklostezce), naopak slyším krásný 
zvuk motoru při akceleraci. Krásný jak pro koho. 
Zapisuji si SPZ, i když vím, že asi zbytečně 
– odvolání na osobu blízkou bude ještě chvil-
ku komplikovat práci strážníků a policistů. Naši 
poslanci však už vymysleli páku na řidiče, kteří 
své právo „zneužívali“ za každou cenu. Za pře-
stupky spáchané vozidlem bude odpovídat pro-
vozovatel, respektive majitel. Až teď mi dochází, 
co bych rád chytil.

 Článek byl napsán dne 16.června v 16.20 
hod. na notebooku při dvouhodinové kontrole 
cyklostezky. 
 Petr Hasil
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Správní poplatky, lhůty pro vydání 
a platnosti cestovního pasu

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat (biometrický)

Věk Lhůta pro vydání Správní poplatek Platnost

mladší 15 let do 30 dnů 100,- Kč platnost pasu 5 let

starší 15 let do 30 dnů 600,- Kč platnost pasu 10 let

Věk Lhůta pro vydání Správní poplatek Platnost

mladší 15 let do 15 dnů 1 000,- Kč platnost pasu 6 měsíců

starší 15 let do 15 dnů 1 500,- Kč platnost pasu  6 měsíců

Je-li žádost podána na zastupitelském úřadě, vydává se cestovní pas s biometrickými údaji ve lhůtě 
do 120 dnů. 

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů („rychlovka“)

Nová služba pro 
stavebníky

Město Velké Pavlovice zajistilo na svých 
webových stránkách novou službu pro 
stavebníky, která umožňuje všem, kteří 
chtějí stavět, pohodlné hromadné vytvoření 
žádostí o vyjádření, které potřebují od dotče-
ných správců inženýrských sítí. Stavebník si 
může v tomto systému vygenerovat žádost 
o vyjádření a elektronicky ji odeslat všem 
správcům inženýrských sítí, jako jsou např. 
EON, Telefónica O2 Czech Republic a.s.      
a další.
Obsah elektronických žádostí je v souladu 
s platnou legislativou a tiskopisy obsahují 
veškeré informace potřebné pro vystavení 
vyjádření správce. Službu najdete na webu 
města mezi formuláři stavebního úřadu.

• v České republice u obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností, v hlavním městě Praze 
u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, 
Ostravě a Plzni u magistrátů, v jejichž správním 
obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu; 
žádost nelze podat u těchto úřadů mimo místo 
trvalého pobytu občana nebo u matričního úřa-
du
• občané s trvalým pobytem ve Velkých Pav-
lovicích si mohou o vydání CP požádat na 
Městském úřadě v Hustopečích (budova staré 
pošty) 
Zapisování dětí – občanů ČR – do cestovních 
pasů rodičů - pozor změna!!
• Možnost zápisu dětí do cestovních pasů 
rodičů skončila dnem 30.6.2011.
• Děti (občané ČR), zapsané do cestovního 
pasu  rodiče, smějí s tímto rodičem překročit 
hranice bez vlastního pasu do dovršení 10 let 
věku, nejpozději však dne 25.6.2012. 
• Zápis dítěte se dnem 26.6.2012 stává 
NEPLATNÝM, od tohoto data musí mít každé 
dítě při překročení státních hranic svůj vlastní 
cestovní pas.

Doklady, které je nutno předložit při 
podání žádosti o vydání cestovního 
pasu  S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI
Nepodává se žádost na úředním tiskopisu, 
nepředkládá se fotografi e.

Občan ve věku do 15 let:
–   žádá zákonný zástupce spolu s dítětem 
• rodný list

• dosavadní cestovní pas (pokud občan pas 
dosud nevlastní, předloží doklad o státním 
občanství ČR **)
• občanský průkaz zákonného zástupce
- vyhotovený cestovní pas vyzvedne zákon-
ný zástupce

** Doklad o státním občanství ČR – žádost o 
vydání osvědčení o státním občanství ČR podá 
zákonný zástupce dítěte na matrice dle místa 
trvalého pobytu a předloží doklady:
• rodný list dítěte
• oddací list a rodné listy rodičů(e) dítěte 
• občanský průkaz rodiče k prokázání totož- 
 nosti
• správní poplatek – 100,- Kč
  

Občan ve věku od 15 do 18 let:
–   občan žádá osobně spolu se zákonným   
 zástupcem
• občanský průkaz
• dosavadní cestovní pas  
• občanský průkaz zákonného zástupce
- vyhotovený cestovní pas vyzvedne žadatel

 Občan od 18 let:
-   občan žádá osobně
• občanský průkaz
• dosavadní cestovní pas
- vyhotovený cestovní pas vyzvedne žadatel

Doklady, které je nutno předložit při 
podání žádosti o vydání cestovního 
pasu bez strojově čitelných údajů 
/vyhotovení cest. dokladu v kratší lhůtě, do 15 
dnů/

Předkládá se vyplněná žádost o vydání cestov-
ního pasu a 2 fotografi e. 
Občan ve věku do 15 let:
-  žádost podává zákonný zástupce
•  rodný list
• 2 fotografi e  
• dosavadní cestovní pas (pokud občan pas 
dosud nevlastní, musí předložit doklad o státním 
občanství ČR **)
• občanský průkaz zákonného zástupce
- vyhotovený cestovní pas vyzvedne zákon-
ný zástupce

** Doklad o státním občanství ČR – žádost o 
vydání osvědčení o státním občanství ČR podá 
zákonný zástupce dítěte na matrice dle místa 
trvalého pobytu a předloží doklady:
• rodný list dítěte
• oddací list a rodné listy rodičů(e) dítěte
• občanský průkaz rodiče k prokázání totož- 
 nosti
• správní poplatek – 100,- Kč

Občan ve věku od 15 do 18  let:
- žádost podává občan osobně spolu se zákon-
ným zástupcem
• občanský průkaz žadatele
• 2  fotografi e
• dosavadní cestovní pas
• občanský průkaz zákonného zástupce
- vyhotovený cestovní pas vyzvedne žadatel  
Občan od 18 let:
-  žádost podává občan osobně
• občanský průkaz
• 2 fotografi e
• dosavadní cestovní pas
- vyhotovený cestovní pas vyzvedne žadatel

Žádost o vydání cestovního pasu se 
podává:

Užitečné informace o vydávání cestovních pasů
Jak a kam se obrátit
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Májové otevřené 
sklepy  (7. 5. 2011)

Za nádherného, takřka letního 
počasí se konaly v sobotu 7. května 
Májové otevřené sklepy 2011. Stov-
ky návštěvníků a milovníků vína si 
vše náležitě vychutnávaly.  Vinných 
sklípků se protentokrát otevřelo 
šestnáct. K drobným vinařům ze 
spolku Víno z Velkých Pavlovic se 
přidala i velká vinařská fi rma Vinium 
a.s..

Již v podzimních měsících roku 2010 
byla vedle kynologického cvičiště, 
v sousedství relaxačního parčíku u 
zastávky ČD, připravena asfaltová 
plocha pro skatepark. Od pondělí 
9. května 2011, nastoupila na hřiš-
tě dodavatelská fi rma Parkpilot z 
Hradce Králové, která zde začala se 
sestavováním a montáží nezbytných 
prvků pro freestylové spory - skate-
boarding a in-line brusle.

Relaxační zóna u 
Trkmanky je bohatší 
o SKATEPARK
(9. 5. 2011)

Prodloužení ulice 
Trávníky (12. 5. 2011)
Po dokončení nové kanalizace 
upravují stroje plochu pro budou-
cí vozovku na prodloužení ulice 
Trávníky směrem k bývalé cihelně. 
Následně bude navezeno kamenivo 
jako základ kufru pod živičným povr-
chem.

Blahopřání pro 
maminky každého 
věku (15. 5. 2011)

Turističtí nadšenci 
pokořili PÁLAVSKOU 
HŘEBENOVKU 
(30. 4. 2011)
Poslední aprílový, jindy také řeče-
ný „fi lipojakubský“ den, s datem 30. 
dubna 2011, nebyl ve Velkých Pav-
lovicích pouze svátkem všech čaro-
dějnic, ale také svátkem zdravého 
pohybu, turistiky především. TJ. 
Sokol V. Pavlovice, v čele s hlavní 
organizátorkou Ing. Janou Václavko-
vou, uspořádaly při příležitosti nád-
herného slunečného dne I. ročník 
Jarního přechodu Pálavy. Zúčast-
nit se mohli jak členové velkopav-
lovického Sokola, tak také všichni 
zájemci z řad široké veřejnosti. Mož-
nosti prošlápnout si 15 kilometrovou 
pálavskou hřebenovku z Pavlova do 
Mikulova využila zhruba třicítka nad-
šenců. Výlet byl zakončen výbornou 
zmrzlinou v Mikulově, kde se právě 
odehrávaly Židovské slavnosti.

Stavební fi rma MSO Servis, spol. 
s r. o. z Kyjova, která se stala vítě-
zem výběrového řízení na stavební 
práce při přestavbě Zámečku na 
enviromentální centrum, přebrala 
21. dubna staveniště a započala 
první práce. K nim patřilo vybourání 
starých okenních a dveřních rámů 
a odstranění dozdívek, které nere-
spektovaly původní vzhled budov.

Stavební fi rma zahá-
jila rekonstrukci 
Zámečku  (21. 4. 2011)

T•E•L•E•G•R•A•F•I•C•K•Y• • • • • • • • • • 

Stavební skupina služeb města 
buduje chodník a veřejné osvět-
lení na nové části ulice Růžová. 
V pásu mezi vozovkou a novým 
chodníkem budou vysazeny stro-
my a okrasné keře.  

Nový chodník 
na Růžové (5. 5. 2011)

Chodník na ulici Bří. 
Mrštíků (17. 5. 2011)
Stavební skupina služeb města 
buduje pokračování chodníku na uli-
ci Bří. Mrštíků. U přilehlé křižovatky 
vznikne malý parčík a kolem chodní-
ku budou vysazeny stromy. Nedílnou 
součástí budování chodníků je insta-
lace veřejného osvětlení.

Den matek jsme letos ve Velkých 
Pavlovicích společně oslavili v nedě-
li 15. května. Hlavními organizátory 
byly Dámský klub a městská knihov-
na, záštitu převzalo město. Tíhu pří-
prav a realizace celého odpoledního 
programu pak nesly velkopavlovická 
základní škola, gymnázium a lví podíl 
měla ZUŠ Velké Pavlovice. V hudeb-
ních, dramatických, gymnastických 
i pěveckých číslech se postupně 
vystřídaly téměř tři desítky účinku-

jících – od prvňáčků až po studenty 
gymnázia, včetně pedagogů. Za prů-
vodní slovo je třeba poděkovat Janě 
Valouškové. Maminky a babičky snad 
potěšil i malý květinový dárek, kon-
cert na přivítanou i úsměvy malých 
gratulantů.

Socha sv. Josefa 
stojí pevně na svém 
místě!  (20. 5. 2011)
Nově restaurovaná socha svaté-
ho Josefa byla odbornou fi rmou 
Restart Mgr. art. Petera Šimona ze 
Slovenska instalována v pátek 20. 
května před budovu římskokatolické 
farnosti. Sochu požehnal v sobo-
tu 20. května velkopavlovický farář 
Mgr. Petr Papoušek. Na renovaci 
sochy použilo Město Velké Pavlovi-
ce fi nanční prostředky, které získalo 
díky hlasům našich spoluobčanů a 
příznivců při soutěži O nejlépe opra-
venou památku Jihomoravského kra-
je za rekonstrukci poklony svatého 
Antonína Paduánského.

Infokiosky a nový web 
Modrých Hor jsou 
v provozu!   (20.5.2011)
Potřebujete zjistit, které vinařství má 
tento týden otevřený vinný sklep nebo 
jaká kulturní akce se v tomto týdnu 
koná? Pro návštěvníky Modrých Hor 
to není žádný problém. Modré Hory 
spustily nejen nový turistický webový 
portál, ale především uvedly do pro-
vozu dotykové informační kiosky, kte-
ré v každé z obcí představí atraktivity 
kraje, folklór, vinařství a další služby. 
Věříme, že tento nový systém bude 
přínosem nejen turistům a návštěvní-
kům, ale také vinařům a ubytovacím 
a gastronomickým zařízením v oblas-
ti Modrých Hor.
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Pexeso 
ROZHLEDNY JMK
(25. 5. 2011)
TIC Velké Pavlovice nabízí k prodeji 
nové pexeso, tentokrát s motivy roz-
hleden Jihomoravského kraje. Pexe-
so si můžete zakoupit za 25,-Kč.

Mateřinka v ZOO 
Hodonín (25. 5. 2011)
Ve středu 25. května 2011 vyrazily 
děti z celé MŠ Velké Pavlovice do 
Hodonína do ZOO. Děti se už dlouho 
na výlet těšily. Konečně nastal oka-
mžik, kdy se zavřely dveře autobusů, 
a celá školka vyrazila k vysněnému 
cíli. Pozornost dětí nejvíce upoutali 
šimpanzi, papoušci, zebry a lev. Výlet 
se vydařil a na zpáteční cestě si děti 
vesele zazpívaly. Do své školičky se 
vrátili všichni v pořádku a s dobrou 
náladou.
Nový radar 
(26. 5. 2011)
Ve čtvrtek 26. května byl na Brněn-
ské ulici nainstalován nový radar. 
Dosah jeho měření je 350 metrů a 
při překročení povolené rychlosti 
v obci signalizuje řidičům, že mají 
zpomalit. Brněnská ulice trpí překra-
čováním rychlosti nejvíce, poněvadž 
příjezd s kopce svádí řidiče k rych-
lejší jízdě. Další radar byl umístěn 
na Nádražní ulici. Věřme, že instala-
ce radarů řidiče ukázní a přispěje ke 
zvýšení bezpečnosti ve městě.

Na  Hodonínské ulici 
se dočkali chodníku  
(27. 5. 2011)

Vinium a.s. 
obnovilo starý sklep 
(27. 5. 2011)

Koncem měsíce května dokončila sta-
vební skupina služeb města výstavbu 
chodníku u železničního přejezdu 
na Hodonínské ulici. Nový chodník 

Velkopavlovické Vinium se připojilo 
k trendu, kdy vinaři na jižní Mora-
vě obnovují staré sklepy a zvou do 
nich návštěvníky. Také a. s. Vinium 
v květnu otevřela nově zrekonstruo-
vaný křížový sklep. Sklep je dlouhý 
dvacet dva a široký devět metrů. 
Pochází z roku 1936, kdy jej tamní 
vinaři postavili pro uchování a dozrá-
vání svých vín.

Dokončovací práce 
na ulicích 
Bří. Mrštíků a Růžová 
(6. 6. 2011)
Montéři elektrofi rmy Peter Havelka 
a pracovníci služeb města započa-
li koncem května s osazováním a 
kompletováním stožárů veřejného 
osvětlení na nových úsecích ulic 
Růžová a Bří. Mrštíků. Následně 
pracovníci služeb města dokončili 
nový chodník na pokračování ulice 
Bří. Mrštíků a nakonec navezli ornici 
a srovnali terén v budoucím zeleném 
pásu mezi chodníkem a vozovkou, 
kde bude vyset trávník a na podzim 
vysazeny stromy, na jejichž výsadbu 
byla získána dotace z fondů Evrop-
ské unie.

Údržba zeleně
(7. 6. 2011)
Během celého jara se pracovníci 

Práce na rekonstruk-
ci Zámečku rychle 
pokračují  (15. 6. 2011)
Stavební práce na rekonstrukci 
objektu Zámečku na Nádražní uli-
ci postupují podle harmonogramu. 
Dokončeny jsou izolace a sanace 
základového zdiva, hotova a zasypá-
na je kanalizační přípojka, postupně 
jsou betonovány podlahy a opravují 
se cihlové klenby. Ve středu 15. červ-
na 2011 začala dodavatelská fi rma s 
demontáží střechy budovy.

Zpevněná cesta na 
Staré hoře je hotová
(15. 6. 2011)
Pracovníci služeb města dokončili 
téměř 250 metrů dlouhé zpevnění 
polní cesty na Staré Hoře. Z panelů 
a betonových pražců byla postave-
na vozovka, která řeší jak zpevnění 
povrchu, tak usměrnění srážkových 
vod. Dosypané meze byly osety voj-
těškou a svazenkou, které by měly 
svoji kořenovou soustavou svah 
zpevnit a stabilizovat.

Meteostanice 
poskytnou on-line 
informace  (16. 6. 2011)
V polovině června byly ve Velkých 
Pavlovicích osazeny a zprovozně-
ny dvě automatické meteostanice 
od fi rmy Amet, které získávají údaje 
pro sledování a vyhodnocování pod-
mínek pro vznik chorob révy vinné. 
Stanice jsou umístěny v areálu vinic 
na pravo- i levobřežní části katastru, 
který dělí tok říčky Trkmanky. Stani-
ce snímá údaje o teplotě a vlhkosti 
vzduchu, přízemní teplotě, množství 
srážek, ovlhčení listů, teplotu a vlh-
kost půdy. Během několika dnů 
budou on-line údaje k dispozici na 
webových stránkách Velkých Pavlo-
vic i Modrých Hor.

slouží jak obyvatelům čtyř domů na 
konci města, tak pracovníkům fi rmy 
Berendsen na cestu do práce. Tímto 
je završena investice do kanalizace, 
veřejného osvětlení, připojení plynu, 
rekonstrukce elektřiny a chodníků v 
této části Velkých Pavlovic. V pod-
zimních měsících budou v této lokali-
tě vysazeny nové stromy a keře.

sadovnické skupiny služeb města 
starají o veškeré zelené plochy ve 
městě. Průběžně se starají o sečení 
travnatých ploch a údržbu keřů i stro-
mů. Péče je věnována i novému stro-
mořadí, které v dubnu v rámci akce 
„Zasaď si svůj strom“ vysadily rodiny 
velkopavlovických občanů.
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     Je 24. února 2011. Brzy ráno vyrážíme ze západního pobřeží Floridy, od 
Mexického zálivu,  projíždíme městy Tampa a Orlando a nyní se nám již otevírá 
pohled na Atlantický oceán. Odbočujeme na ulici Columbia Bulvar, která vede 
přímo ke kosmodromu Kennedy Space Center. Právě odtud startují od 60. let 
minulého století pilotované i nepilotované lety do kosmu.

Z Pavlovic až téměř ke 
hvězdám aneb  Start 

raketoplánu Discovery

 Celý den  trávíme uvnitř návštěvní-
ho komplexu Kennedyho vesmírného 
střediska na Cape Caneveral, kde pro-
cházíme kolem raket programů Mer-
cury a Gemini, můžeme se podívat 
do interiéru vystaveného raketoplá-
nu a zažíváme jeho simulovaný start  
z provizorní paluby. Také zhlížíme 
slavnou mohutnou památeční stěnu, 
na které jsou uvedena jména všech 
obětí kosmických i cvičných letů 
NASA. Poté odjíždíme autobusem do 
expozice věnované projektu Apollo a 
raketám Saturn 5. Zde nás čeká první 
neopakovatelný zážitek dne v podobě 
simulace startu Apolla 8. Pro vytvoření 
dokonalé atmosféry startu se ve chvíli 
improvizovaného zážehu motorů celá 
budova, včetně podlahy, začíná silně 
otřásat. Dokonce velmi hlasitě vibrují 
skleněné tabulky v oknech. Všechno  
je naprosto famózně a realisticky pro-
vedené.
 Již se přibližuje čtvrtá hodina odpo-
lední, což znamená, že posádka dnes 
startujícího raketoplánu sedí v jeho nit-
ru, připoutána na svých místech. Hle-
dáme pokud možno nejlepší pozici pro 
sledování startu, tou je vyhlídkové 
místo č. 2, zhruba 12 km od starto-
vací rampy. Přípravy budeme sledo-
vat prostřednictvím velké obrazovky 
a raketoplán by se měl objevit nad 
stromy 6 vteřin po odpoutání od Země. 
Launch pad 39a, to je dok určený pro 
poslední start raketoplánu Discovery. 
Z této rampy také startoval k Měsíci 
v roce 1969 Neil Armstrong se svou 
posádkou na lodi Apollo 11. Zdá se být 
neuvěřitelné, že to, co od mládí sleduji 
jen v televizních pořadech a dokumen-
tech, se bude najednou odehrávat 
před mýma očima. Volná místa kolem 
nás se postupně zaplňují. S krátícím 
se časem postupně houstne atmosfé-
ra a napětí stoupá. Přece jenom nejde 
o žádnou rutinu, vždyť je tomu 25 let, 

co nad těmito místy explodoval star-
tující raketoplán Challenger. Nemluvě 
o stáří stroje Discovery, který poprvé 
vzlétl před sedmadvaceti lety. 
 Ve chvíli, kdy měřič času zobrazuje 
končící devátou  minutu, se od sou-
pravy anglicky nazvané Space Shuttle 
odpoutává tunel sloužící astronautům 
k nástupu.  To vzbuzuje nadšení davu, 
s největší pravděpodobností již start 
nebude odložen. Je to tady! Kamera 
zabírá ředitele startu, který již nesedí v 

poklidu na svém místě, ale přešlapuje 
u okna vyhlídky nového řídícího cent-
ra, ležícího 6 km od startovní pozice. 
Žádný člověk není z bezpečnostních 
důvodů blíže. Dvě minuty do startu. 
Odpoutává se závěs držící raketoplán 
za příď obrovské nádrže, která napá-
jí startovní motory.  Teď je Discovery 
uchycen k rampě pouze křídelními 
držadly, která jej uvolní až v okamžik 
startu. Propuká krátký potlesk, ale ve 
vteřině je kosmodrom znovu ponořen 
do úplného ticha a silného napětí. Tři-
cet vteřin před  startem záběr kame-
ry ukazuje jiskry dopadající na trysky 
motorů, z kterých vzápětí vyšlehnou 
růžové plameny.  Zážeh je úspěšný 

a od doku vyráží kouř do všech stran. 
Hluk z našeho místa není patrný, ale 
bylo nám řečeno, že v okruhu zhruba 
dvou kilometrů od bodu startu by byl 
rámus motorů smrtelný. 3,2,1 - rake-
toplán se odlepuje a jakoby těžce 
stoupá. Propuká jásot, nad stromy 
se v dáli objevuje to nejjasnější svět-
lo, jaké jsem kdy viděl, a za ním silný 
dým. V té chvíli se lehce otřásá zem 
a k našemu stanovišti dorazí hromo-
vý zvuk, mnohokrát silnější než hromy 
při největších bouřkách v Pavlovicích. 
Hluk ovšem trvá pouze několik sekund. 
Sledujeme teď již neuvěřitelně rychle 
stoupající světlo, samotný raketoplán 
není, ani nebyl okem patrný, což je 
vzhledem k vzdálenosti pochopitelné. 
Postupně let nabírá horizontální směr 
a zhruba po minutě mizí i světlo. Zbývá 
jenom sloup dýmu, který jakoby zpět-
ně ukazuje trasu letu. Let teď sleduje-
me na obrazovce; nejdříve se oddělují 
startovací motory, kamera je zabírá na 
padácích, jak směřují zpět k Zemi. Po 
chvíli je raketoplán ve vesmíru, oddě-

luje se i oranžová palivová nádrž, kte-
rá shoří v zemské atmosféře. Tímto je 
Discovery naposled, po devětatřicáté, 
bezpečně vynesen na oběžnou dráhu. 
Tak takový byl poslední start raketoplá-
nu Discovery, který letěl k Mezinárodní 
vesmírné stanici. Byl to zároveň jeden 
ze tří posledních startů amerických  
raketoplánů v historii.
     Tento neopakovatelný životní záži-
tek se odehrál vzdušnou čarou asi 10 
tisíc kilometrů na západ  od Velkých 
Pavlovic. Poděkovat za něj musím 
babičce Marii Šefránkové a svému 
strýci Hynku Šefránkovi. Bez nich 
bych se pravděpodobně nikdy na Mys 
Caneveral nedostal.

Luděk Šefránek ml.

10 sekund po startu...

PUBLICISTIKA - - - - - - - - - - - - - -  PUBLICISTIKA - - - - - - - - - - - - - -  
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8

 VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
 3/2011

Ve dnech 27. až 29. dubna 2011 probě-
hl v monackém knížectví v pořadí již pátý 
ročník mezinárodní soutěže vín Femmes 
et Vins du Monde (Ženy a světová vína), 
druhý ročník Femmes et Spiritueux du 
Monde (Ženy a duchovno světa) a třetí 
ročník mezinárodní soutěže Grand Con-
cours Packaging (soutěž adjustáže lahví), 
které se odehrály pod jednou střechou  v 
hotelu Le Méridien Beach Plaza v Monte-
Carlu.
Českou republiku letos zastupovala tři 
vinařství: Znovín Znojmo a.s., Víno Dali-
bor - vinařství „U kapličky“ Zaječí a Vinař-
ství Baloun - Velké Pavlovice, přičemž 
posledně jmenované vinařství získalo od 
organizátorů speciální cenu Prix Spécial 
Producteurs 2011 za pětiletý nepřetržitý 
úspěch. Letos si toto velkopavlovické 

vinařství ze soutěže odneslo dokonce 
čtyři zlaté a tři stříbrné medaile, zatím-
co do Zaječí a do Znojma putovaly pro 
každé vinařství jedna zlatá a jedna stříbrná 
medaile. 
60 degustátorek 24 národností ohodno-
tilo přes 300 vzorků vín a destilátů z 20 
zemí světa a toto jsou jejich výsledky: 1 
diamantová medaile pro řecké víno Mus-
cat de Samos, 20 zlatých a 61 stříbrných 
medailí. Česká republika se s počtem 11 
medailí umístila na čtvrtém místě za Fran-
cií, Itálií a Portugalskem. Šest zlatých, pět 
stříbrných a speciální ocenění pro Rado-
mila Balouna představuje pro vinařství 
České republiky další fenomenální úspěch 
na mezinárodní vinařské scéně.

Helena Baker, 
AIWS, Monte-Carlo, Monaco

Redakci zpravodaje zaujal nejenom citovaný článek paní Heleny Baker, ale také 
vůně exotiky, kterou vyvolává jméno Monte-Carlo. Poprosili jsme proto vinaře Rad-
ka Balouna, aby nám odpověděl na pár zvědavých otázek.

- Byl jste v Monte-Carlu osobně. 
Nebo víno cestuje „samo“?
Letos cestovalo víno samo, prostě se spo-
lehnete na spediční fi rmu. V předchozích 
letech jsme si s rodinou udělali jarní výlet 
a jeli jsme také.

- Jezdíte na zahraniční výstavy a 
soutěže osobně, je to „bonus“ Vaší 
práce?
Není v silách vinaře jezdit jako „průvod-
ce“ do celého světa. Jezdím pouze tehdy, 

když mě pozvou jako hodnotitele. Čas-
to jezdím do Rakouska, chystám se do 
Lublaně, naposledy jsem byl v Prešově, 
zdejší soutěž patří mezi jednu z dvaceti 
nejvyšších soutěží pod záštitou pařížské 
OIV. 
Čtenáři se na informace mohou podí-
vat na našich webových stránkách                 
www.baloun.cz .
Můžete si všimnout, že zahraniční sou-
těžní přehlídky jsou často obsazovány 
novináři a dalšími zástupci médií, pokud 

„do jisté míry“ rozumí vínu, protože 
mohou zpětně poskytnout propagaci 
a reklamu. A abych byl upřímný, jistou 
roli hraje také jazyková bariéra, protože 
něco jiného je běžně se domluvit a něco 
jiného je znalost odborných termínů.

- Jaká Vaše vína ženám chutnala? 
Povězte nám, jaká ta vína jsou?
Jsou všechna vyjmenována na našich 
webových stránkách. Zlatou medaili jsem 
dostal např. za Ryzlink rýnský, Sylvánské 
zelené nebo Tramín červený, všechno to 
byly pozdní sběry ročníku 2010. A všech-
na ta vína byla mladá a š�avnatá.

- To by asi chtělo bližší vysvětlení.
Pokud to záleží na mně, dávám na výsta-
vu mladá vína, protože ta zaujmou mno-
hem více, než vína starší. Určitě je to 
všem jasné, protože to platí i o soutěžích 
krásy. :))
Nedají se posuzovat mladá bílá vína spo-
lečně třeba s tříletými, protože soutěže o 
Miss a Dámu roku také probíhají samo-
statně.

- Jak posuzují stejná vína čeští 
zákazníci? Neuděláte degustaci jenom 
pro ženy?
Odpově� na druhou část otázky je jed-
noduchá: když se najde dámská parta, 
která bude schopna připravit kulturně-
vinařskou akci pro ženy, tak se určitě 
můžeme domluvit.

Odpovědět na první část dotazu je těžší. 
Všichni o mně vědí, že raději dávám vína 
na zahraniční výstavy a prodávám zahra-
ničním zákazníkům. Protože tam vztah 
ke gastronomii a názory na ni dosahují 
podstatně vyšší úrovně. Protože vztah     
k vínu  a znalost vína se nedá získat 
someliérským osvědčením, ale dlouho-
letou vinařskou praxí. Všechny ostatní 
posuzovatele a hodnotitele vína označuji 
za „vinařské kritiky“, kteří, jako všichni 
kritikové, sami nic hodnotného nevytvá-
řejí. Také to ovšem neznamená, že když 
máte zlaté medaile ze zahraničí, že máte 
lepší víno.

Moje poslední zkušenost pochází ze 
soutěžní přehlídky Grand Prix v Ledni-
ci, kde vína hodnotili odborníci z VŠZ  
a someliéři. Mohl bych být s hodnoce-
ním svého vína spokojen, ale vadí mi, 
že byla posuzována mladá vína společ-
ně s víny např. z roku 2007. Tenhle sys-
tém některým vinařům určitě ublížil.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na 
další akce pro veřejnost.

za redakci zpravodaje 
Dana Růžičková
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Setkání 

Blahopřání ke 
Dni matek 2011

Pohádka O budce se líbila především nejmenším divákům

Setkání se starostou města patří pro rodáky 
k nejslavnostnějším okamžikům.

Dámský klub a Městská knihovna Velké Pavlovice pod záštitou Města 
Velké Pavlovice připravily na neděli 15. května 2011 slavnostní odpo-
ledne ke Dni matek. Ačkoliv jsme svým maminkám a babičkám doma 
blahopřáli už první květnovou neděli, hledali organizátoři v našem měs-
tě vhodnější termín pro kulturní odpoledne, neboť první víkend v květnu 
byl ve Velkých Pavlovicích věnován vinařské turistice. 
V chladném a deštivém odpoledni jsme s radostí přivítali téměř stov-
ku diváků, kteří někdy reprezentovali celé rodiny a třeba i jejich různé 
generace. Všem ženám jsme poděkovali malým květinovým dárkem a 
především vystoupením dětí, od prvňáčků až po studenty. Celým 
programem provázela Jana Valoušková, která postupně uvedla téměř 
tři desítky malých i větších účinkujících. Líbilo se již uvítání připrave-
né dechovou hudbou při ZUŠ Velké Pavlovice pod vedením MgA. 
Zbyňka Bílka, i celý koncert této dechovky se zpěvačkami Lýdií Procin-
gerovou a Eliškou Vomáčkovou.
S recitací se představili postupně Evička Novotná, Vojtěch Antoš a Šár-
ka Koutná. Skvělým hudebním číslem bylo také vystoupení akordeo-
nového dua pedagoga ZUŠ Roberta Zemana, dipl. um., a studentky 
Veroniky Poláchové. Velký potlesk si v divadelní scénce pohádky O 
budce vysloužily děti ze ZŠ pod vedením Ing. Lenky Bukovské: Barbora 
Kallusová, Dominika Paštiková, Viktor Bednařík, Matyáš Fůkal, Pavel 
Krejčiřík a Antonín Střítecký. Sportovní aktivity dětí byly reprezentovány 
akrobatickým vystoupením roztomilých malých gymnastek: Natálky 
Drbolové, Sárinky Forejtové, Terezky Fůkalové, Sárinky Horákové, 
Elišky Konečné, Barborky Listové a Klárky Pejchlové, které vede paní 
učitelka Jaroslava Janů.
Krásnou část programu připravilo Gymnázium Velké Pavlovice, studen-
ti Štěpánka Veverková a Lukáš Melichar četli ukázky ze slohových 
prací svých spolužáků, které všechny vznikly na téma Moje maminka. 

Kulturní program uzavřelo vystoupení kytarového souboru při SVČ, se kte-
rým si všichni na závěr mohli zazpívat folkové a country písničky. Pod taktovou 
studentky velkopavlovického gymnázia Karolíny Osičkové se představili Jana 
Dofková, Barbora Forejtová, Tereza Kalivodová, Karolína Zborovská, Filip Cvan 
a Matěj Kynický.
Poděkování patří ředitelům i pedagogům obou velkopavlovických škol za přípra-
vu dětí i za účast na oslavě Dne matek. V neposlední řadě také paní ředitelce 
Mileně Karberové, jejíž učitelé i posluchači se významným dílem podílejí na 
všech kulturních akcích, které město Velké Pavlovice organizuje při aktivitách 
projektu „Velké Pavlovice sobě“ v rámci dotace Obec přátelská celé rodině. 
Organizátoři kulturních akcí o přípravě slavnostního odpoledne dlouho diskuto-
vali, protože kulturních a společenských aktivit se ve Velkých Pavlovicích během 
roku koná opravdu hodně. A možná právě proto si nakonec všichni řekli: „Jak by 
to vypadalo, kdybychom zrovna na Den matek, který slaví celý svět, v našem 
městě zapomněli?“

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Bohatý program pro setkání velkopavlovických 
rodáků, které se konalo 21. května 2011, byl 
sestaven tak, abychom je nejen přivítali, ale 
ukázali město a život v něm dnes.
Vystoupení dechové hudby ZUŠ pod taktovkou 
MgA. Zbyňka Bílka přilákalo na náměstí před 
radnici řadu posluchačů. V prostorách radni-
ce, v sále, kde právě probíhala výstava obrazů 
MUDr. Studničky, se pak sešli rodáci, občané 
a zaměstnanci města, které srdečně přivítal 
starosta města, Ing. Pavel Procházka. Vítání 
se neobešlo bez slavnostního přípitku a hodo-
vých koláčků. Slavnostní atmosféru doplnilo 
několik skladeb žesťového kvartetu ZUŠ Vel-
ké Pavlovice pod vedením pana učitele Bílka. 
Na žesťové nástroje hráli Martin Jílka, Pavel 
Omáčka, Lukáš Melichar a Ondřej Novák. 
Účastníci si mohli také prohlédnout výstavu 
obrazů a vyslechli si průřez životem MUDr. 
Jana Studničky, který v našem městě strávil 
28 let své bohaté lékařské praxe. Slyšeli jsme, 
že to byl člověk mnoha zálib a člověk skrom-
ný, ale v první řadě skvělý diagnostik, přísný 
nejen na své pacienty, ale i na svou rodinu.
Také já jsem před více než 50 lety (v té době 
byly Velké Pavlovice městys) odešel a při 

návštěvách rodiny sledoval, jak se mění ulice a 
vznikají nové, jak „moje“ město mění svou tvář. 
Ze svého rodného města jsem odešel ve 14 
letech, ale stále mám živé vzpomínky na dětství, 
školu a své bývalé učitele. Vždy jsem se těšil 
domů a stejné pocity jsem prožíval s těmi, kte-
ří přijali pozvání města a stejně jako já se chtěli 
svým městem pochlubit mezi svými známými a 
společně zavzpomínat.
Na cestě po známých místech mě zaujal muž 
s chlapečkem, který držel v ruce starou zažlout-
lou pohlednici s nápisem „Velké Pavlovice – kraj 
meruněk a vína“, ještě více mě zajímaly chlap-

covy otázky: „Tati, a kde je ten vysoký komín 
cihelny, kde děda pracoval? Proč jsme nebyli 
v zámecké zahradě? A tati, kde je ten Zájezdní 
hostinec, který je na pohlednici?“ A děda říkal, 
že chodil do školní zahrady a sáňkoval na kopci, 
který bourají.“ Muž krčil rameny a jen opakoval: 
„To bylo dávno.“ Jistě se stejně vrátí do vzpo-
mínek leckterý rodák a snad si dá i stejnou odpo-
věď: „To už je dávno“. Je tam moc hezky a plno 
hodných lidí, kteří pozvou na skleničku, posedí, 
povyprávějí si…“. Snad dědu potěší, až budou 
vyprávět o rozhledně Slunečná a cyklistech na 
stezkách pro ně upravených, o nově vybudo-

rodáků

vaném parku u zastávky nebo o 
vystoupení mužáckých sborů na 
závěr dne, o městě v Modrých 
Horách.

Stejně jako starosta města při 
slavnostním přivítání rodáků 
i já jsem si vypůjčil příznačný 
citát slavného římského fi lozofa 
Senecy: 
„Neohlížejte se smutně za minu-
lostí, už se nevrátí. Raději moud-
ře využijte přítomnosti. To je 
správná cesta.“

Tak zase přijeďte naši rodáci 
– domů! Rádi Vás přivítáme a 
těšíme se, že nezapomínáte na 
své rodné město a že jste na něj 
právem hrdí.

Josef Bazala
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Součástí akce Putování po Modrých 
Horách bylo v sobotu 21. května 2011 
podvečerní vystoupení všech pěti mužác-
kých sborů z modrohorských obcí. 
Dostaveníčko pod rozhlednou Slunečná 
společně s hosty, domácími i přespolní-
mi návštěvníky, se všemi, kteří mají rádi 
folklór a lidovou píseň, představovalo 
příjemné zakončení sobotních aktivit, a� 
už sportovních (Putování po Modrých 
Horách), společenských (Setkání rodáků) 
či kulturních (koncert skupiny A. M. Úlet), 
kterými byl tento jarní den  naplněn.  Své 
pěvecké repertoáry převedli mužáci z 
Bořetic, Kobylí, Němčiček, Velkých Pavlo-
vic a Vrbice, skvělým hudebním výkonem 
přispěla cimbálová muzika z Mistřína, 
která vytvořila vynikající atmosféru také 

Partu Přátel country bylo vidět i v Modrých Horách

Květnové   
putování 
Modrými 

Horami letos 
již pošesté

 Ať už na kole, nebo pěšky, ať už za spor-
tovním výkonem, nebo vinařským zážitkem, 
vydala se v sobotu 21. května 2011 téměř 
dvěstěpadesátka zaregistrovaných účastníků 
na trasy VI. ročníku Májového putování po 
Modrých Horách. Jako každoročně je přilákaly 
dobře označené tratě, slunné počasí, pohostin-
ná jihomoravská krajina, gurmánské vinné lístky 
vinařů, kteří pro ně otevřeli své sklípky, a také 
nějaká ta kulinářská specialita.
 V každé z pěti obcí Modrých Hor se 
nacházelo jedno razítkovací a zároveň i regis-
trační místo, které museli pěší i cykloturisté najít 
a kde získali potřebné registrační razítko. Záro-
veň, jako odměnu za zdolání předchozí trasy, 
dostal každý putující zdarma vzorek vína z Mod-
rých Hor a malé občerstvení. Kdo si troufl  na 
celou trasu, měl na konci dne v nohou celých 
31 km, což je délka ofi ciální cykloturistické 
stezky Modré Hory. Cestu si však mohl každý 
dle svých sportovních schopností a momentální 
nálady změnit – na výběr bylo hned několik krat-
ších či méně náročných variant.
 Mnozí ze zdatných turistů si naplánovali 
celodenní výlet tak, aby jej ukončili pod roz-
hlednou Slunečná ve Velkých Pavlovicích. 
Jako vrchol sportovního dne byla přidána i kultu-

ra reprezentovaná večerní přehlídkou modro-
horských mužáckých sborů, což znamenalo, 
že nechyběli mužáci z Velkých Pavlovic, Boře-
tic, Kobylí, Němčiček ani z Vrbice. Doprovázela 
je cimbálová muzika z Místřína, která opravdu 
dělala čest svému muzikálnímu regionu. Třeš-
ničkou na dortu pak byl moderátorský um Petry 
Polzerové z Českého rozhlasu Brno, kterým 
celý program chutně okořenila.
 Přestože pořadatele celý předchozí týden 
strašily nepříliš optimistické předpovědi počasí, 
nakonec vše vyšlo na výbornou. Začínající jaro 
vytáhlo z rukávu ten nejpříjemnější trumf, který 
zná – pravý jarní voňavý slunečný den. Kdo na 
akci do Modrých Hor přijel, určitě nelitoval, 
radoval se z dobře připravené akce a získal 
nespočet pěkných zážitků. Turisté a cykloturis-
té chválou i uznáním nešetřili a povětšinou se 

loučili se slovy: „Bylo to bezvadné! Tak za rok na 
shledanou.“
 Dobrovolný svazek obcí Modré Hory se 
mohl ústy svých starostů při ranním zahájení 
Májového putování pod rozhlednou Slunečná 
pochlubit jednou veledůležitou technickou novin-
kou. Zahájením provozu informačních kiosků 
propojených on-line s nově vytvořeným webo-
vým portálem obsahujícím elektronická data 
vinařů, ubytovacích a stravovacích zařízení, 
turistických cílů a zajímavostí. Informační kiosky 
určené široké veřejnosti jsou zajímavé nejenom 
svým designem, ale také jednoduchou obsluhou 
a aktuálností svých dat. Projekt je spolufi nanco-
ván z prostředků EU – ROP Jihovýchod.

Ing. Přemysl Pálka, Mgr. Dana Růžičková

Mužáci z Modrých Hor zpívali 
pod Slunečnou

na následné besedě u cimbálu. Večerem 
pak provázela odbornice na slovo vzatá, 
Petra Polzerová z Českého rozhlasu, jejíž 
moderování si připomínají všichni, kteří 
povedený večer hodnotí.

Komentář Petry Polzerové a její rozhovo-
ry se zpěváky a muzikanty velmi vtipně 
a nápaditě doplňovaly atmosféru veče-
ra. Pro stránky zpravodaje jsme se proto 
zeptali představitelů modrohorských obcí, 
kteří byli čestnými hosty večera, jaké doj-
my si z vystoupení mužáckých sborů v 
sobotu 21. května 2011 sebou odnesli.

Ing. Dagmara Kovaříková, 
starostka obce Kobylí
Zpívání mužáckých sborů z obcí Modrých 
Hor pod rozhlednou Slunečná si určitě 

postupně získává své příznivce díky pěk-
nému prostředí, letos vydařenému počasí 
a hlavně díky mužnému zpěvu chlapů z 
našeho kraje. Když se k tomu přidá ještě 
vtipné moderování redaktorek Českého 
rozhlasu Brno Marcely Vandrové nebo 
Petry Polzerové, tak si myslím, že bychom 
si už te� měli poznamenat do kalendáře 
datum příštího zpívání.

Ing. Eliška Kopřivová, 
místostarostka obce Němčičky
„Májové putování po Modrých Horách 
bylo, tak jako v předchozím roce, zakonče-
no přehlídkou mužáckých sborů, a je moc 
dobře, že se stává tradicí. Tento vydařený 
podvečer, který přilákal především milov-
níky lidových písní, byl podbarvený nád-
hernou scenérií západu slunce, což jistě 
přispělo k atmosféře. Nezapomenutelný 
byl komentář Petry Polzerové, která jed-
notlivé pěvecké sbory uváděla s lehkostí a 
důvtipem. Výkony všech mužáckých sbo-
rů byly obdivuhodné a srdečně jim přeji 
hodně úspěchů a radosti ze zpívání.“
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Václav Surman, 
starosta obce Bořetice
„Vystoupení modrohorských mužáckých sbo-
rů na mě udělalo velmi silný dojem. Stává se 
tradicí, což je velmi dobře. Schází se zde v 
podstatě 5 okolních obcí, které mají k sobě 
odjakživa blízko. Pozitivní je, že mimo sta-
rostů a občanů Modrých Hor se začínají do 
spolupráce zapojovat i spolky jednotlivých 
obcí. Redaktorky z ČRo Brno jsou nedílnou 
součástí moderování dalších ročníků tohoto 
zpívání pod rozhlednou. Už te� se moc těším 
na další rok.“

Ing. Pavel Procházka, 
starosta města Velké Pavlovice
„V letošním roce nám přálo počasí a mne 
potěšila i návštěvnost této akce. Mimo skvělou 
náladu, kterou svým vystoupením vytvořily 
mužácké pěvecké sbory a skvělá moderátor-
ka, oceňuji i to, že se setkávají občané z těch-
to pěti našich obcí, přátelé a známí. Možná 
se jen pozdraví, prohodí nějaké to vlídné slo-
víčko, zavzpomínají na své mládí a kamarády. 
A to je to, o co nám ve své podstatě jde a 
co nám mnozí závidí. Kéž by těchto akcí bylo 
více a ve zdraví jsme si jich ještě po mnoho 
dalších letech užívali.“    

Moderátorka Petra Polzerová okouzlila všechny přítomné

Středeční sváteční ráno letošního 1. červ-
na nezačalo dvakrát zvesela, déš� a hro-
mobití doprovázely děti do školy. Každý si 
jistě řekl: „To nám ten den pěkně začíná!“. 
Pak se ale přece jen sluníčko objevilo na 
obloze a vykouzlilo tu pravou sváteční 
náladičku. A oslava Dne dětí v našem měs-
tě mohla začít. Pro všechny malé i velké 
děti nastal den plný legrace, her, zábavy 
a dárečků.

Ptáte se, co všechno se událo? Začneme 
pěkně od začátku. 
Odpoledne, po divadelním představe-
ní, pokračovala pod taktovkou Střediska 
volného času, pavlovického Sboru dobro-
volných hasičů a Dámského klubu veselá 
zábava pro všechny děti i jejich rodiče. Na 
travnatém hřišti u sýpky byly připraveny 
soutěžní hrátky s vodníkem Čmandou. Na 
šesti stanovištích si děti vyzkoušely svoji 
obratnost a zdatnost při plnění vtipných 
úkolů. Kartičku, na kterou se zaznamená-
valo splnění každé disciplíny, pak odevzda-
ly ke slosování o drobné ceny. Za splnění 
těchto úkolů dostal každý dětský účastník 
sladkou odměnu. 

Děti velmi zaujala přehlídka dvou hasič-
ských aut i s vybavením. Každý si mohl 
vyzkoušet, jak se v takovém velkém autě 
sedí a jak vypadá pohled shora s korby 
auta. Hasiči pak založili malý táboráček, 
u kterého si děti mohly posedět a opéct S vodníkem Čmandou si užívaly všechny děti

š�avnatý špekáček. Děti se také náramně 
vyřádily na skákacím hradu a trampolíně. 

Vedle zábavných atrakcí u sýpky vládl sou-
časně v prostorách sokolovny tvůrčí duch. 
Na třech stanovištích zde byl dán průchod 
kreativitě a fantazii. Děti si vyráběly pěkné 
dekorativní předměty, jako třeba skleničku 
sypanou ozdobnými písky, dřevěnou des-
tičku zdobenou ubrouskovou technikou či 
nejrůznější barevné papírové zápichy do 

květináčků. V 16 hodin proběhlo v soko-
lovně losování cen, a tak se 20 š�astných 
dětí mohlo pyšnit získanou odměnou.

Zajímavou a neobyčejnou tečkou na závěr 
celého programu se stala praktická ukáz-
ka výcviku psů. Kluci a holky se dozvěděli, 
jak učit psa poslušnosti, ale také jak se k 
pejskovi chovat a zacházet s ním. Někteří 
odvážnější si pak sami vyzkoušeli chůzi s 
pejskem u nohy a základní povely. 

Dětský den v režii SVČ, Dámského klubu 
a místních hasičů byl pro všechny chlapce 
i děvčata velkým zážitkem.

Mgr. Lenka Tesařová,
Středisko volného času při ZŠ

Děti slavily se střediskem volného 
času, Dámským klubem a s hasiči



Meteostanice pomáhají 
pěstitelům

Meteostanice představují další významnou službu 
všem vinohradníkům a ovocnářům.
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V půli června byly v katastru města instalovány RNDr. Tomášem Litschman-
nem z firmy AMET Velké Bílovice dvě automatické meteostanice. Z jedné 
budou získávána data pro viniční trati Nadzahrady, Poštory a Lizniperky, z 
druhé pro Starou horu, Novosády, Štarvicka, Francle, Bedříšky, Bojanovska 
a Išperky. 
Stanice snímají každých 15 minut údaje o teplotě vzduchu, vlhkosti vzdu-
chu, ovlhčení listů, vlhkosti půdy, přízemní teplotě v 0,2 m a teplotě půdy.  
Získaná data z každé stanice jsou archivována a sumarizována.
Žadatelem dotace na pořízení meteostanic ve Velkých Pavlovicích, Bořeti-
cích, Němčičkách, Vrbici a Kobylí byl Dobrovolný svazek obcí Modré Hory. 
Finance byly poskytnuty z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje 
pro rok 2011, z dotačního titulu 7 - Integrované projekty venkovských mik-
roregionů. 
Meteostanice jsou určeny především vinohradníkům, kteří na veřejných 
webových stránkách najdou u dané stanice jednak meteorologické údaje, 
prognostický graf a prognostickou tabulku s informací o nebezpečí napadení 
vinic infekcí peronospory. Při porovnávání se Zprávou o ochraně révy 
vinné, kterou každý týden vydává pro Moravu Státní rostlinolékařská správa 
v Brně, může pěstitel rozhodnout, jak razantní a v jakém časovém intervalu 
zvolí fungicidy na ochranu vinic. Zpráva je každé úterý v týdnu v době 
vegetace révy zveřejněna na webových stránkách Velkých Pavlovic a 
na vývěskách městské radnice a infocentra.

Z FARNOSTI - - - - - - - - - - - - - - - -  Z FARNOSTI - - - - - - - - - - - - - - - -  
Pouť do Mariazell
Hlavním cílem naší pouti bylo nejznámější poutní místo 
střední Evropy - Mariazell v Rakousku. Z domova jsme 
vyjeli v 5 hod. ráno a jeli přímo do hor, do Mariazell. 
Průvodce nám dělal P. Rudolf Zbožíček, farář z Bolera-
dic. Umí perfektně německy, takže se ve všem domluvil 
a dobře to všude znal. Po příjezdu do Mariazell jsme 
měli volný čas, abychom mohli projít stánky s různými 
obrázky, křížky, medovým pečivem a hlavně se svícemi. 
Taky jsme mohli vidět právě přijíždějící auta – veterány. 
Než začala ve 13 hodin česká mše s poutníky z Klokot, 
tak jsme si prošli křížovou cestu, našli rekonstruované 
místo, kde vyvěrá zázračná voda, navštívili kapli svící, 
vyšlápli kopec na meteostanici a někteří si vyjeli kabin-
kovou lanovkou do hor. Se začátkem mše začalo pršet, 
ale to by nebyla naše pouť, abychom nezmokli.
V bazilice uprostřed hlavní lodi se nachází tzv. Zázrač-
ná kaple, která je vlastním poutním místem, se sochou 
trůnící Madony s Ježíškem posazeným na klíně, oba 
jsou oděni v drahých šatech, které se sundávají jen 
2x do roka. U této zlatem se lesknoucí Madony jsme 
nechali své prosby a motlitby za své blízké, zemřelé i 
za celou farnost a ve 14 hod. jsme odjížděli.

Zpáteční cesta vedla opět přes horu sv. Josefa 
– Josefsberg, sv. Jáchyma – Joachimberg a horu sv. 
Anny – Annaberg. Toto jsou místa, na kterých odpočí-
vají pěší poutníci do Mariazell. V Annabergu jsme se 
podívali do kostela, ve kterém nás zaujaly sochy sv. 
Šebestiána a sv. Rocha.

Druhým cílem naší cesty bylo, dříve Čechy hojně nav-

štěvované, poutní místo Mariadreieichen (Marie Třídubská). Přiví-
tal nás otec Robert, který mluvil česky, což bylo super. Po mši nám 
vykládal, jak toto poutní místo vzniklo, ukázal nám za oltářem zbytky 
dřeva kmenů oněch tří dubů. Kúra byla ošetřena a použita na reliéf tří 
dubů, který je zepředu na oltáři. Za oltářem je také bývalá kaple, která 
byla nejdřív dřevěná, pak kamenná, ale protože byla pro poutníky 
malá, tak se postavila tato bazilika. V boční kapli nám bylo ukázáno 
barevné okno s našimi věrozvěsty – sv. Cyrilem a sv. Metodějem, 
které zde posvětil papež Jan Pavel II.. Nedaleko kostela je i křížová 
cesta a studánka s vodou. Při odchodu od velice příjemného otce 
Roberta jsme mu ještě zazpívali několik písní a na oplátku on nám 
zazpíval jejich píseň o Panně Marii Třídubské, za deště jsme pak 
nastupovali do autobusu.

Na pokračující zpáteční cestě jsme si ještě zazpívali krásnou píseň 
Večer tichounce se sklání, dostali požehnání a po 21 hod. jsme byli 
unaveni, ale duchovně občerstveni, doma. 

Marie Šlancarová

Sumarizace teplot a srážek je důležitá i pro rozhodování 
pěstitelů meruněk a dalších peckovin i jádrovin, hlavně 
jabloní. Zde se jedná o choroby jako je gnomonie, stru-
povitost, moniliový úžeh aj. Také výskyt mnoha živočiš-
ných škůdců je vázán na teplotu půdy, příkladem je vrtule 
trešňová.
Informace z meteostanic najdete v příslušných odkazech 
na:  www.velkepavlovice.cz    a      www.modrehory.cz

Ing.Zdeněk Karber
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Jarní víkendovka v Těšanech 
nezklamala

 Jarní měsíce již tradičně patří 
„víkendovce v Těšanech“, a tak 
maminky napekly bábovky, dětem 
nabalily čisté ponožky (některé děti 
byly tak hodné, že je čisté přivezly 
i zpět) a mohlo se vyrazit. Letos v 
sestavě 24 dětí ze všech tří farností 
otce Petra a 3 holek z Mutěnic.

Těšanské víkendovky se realizují 
už několik let a za tu dobu nám 
někteří účastníci stačili odrůst, tak 
jsme je pro letošní rok „pasovali“ 
na funkci pomocných vedoucích 
(Markéta a Zdenka Bálková, Ště-
pánka Veverková, Lucka Šlancaro-
vá, Honza Míchal a Lukáš Meli-
char). Musím říci, že se osvědčili na 
výbornou. Pro děti připravili řadu 
her, které zpestřily náš sobotní 
výlet, ale nepředbíhejme.
Celý víkend jsme zaměřili na jed-
nu z největších osobností sou-
časného křesťanského světa, a to 
zesnulého papeže Jana Pavla II, 
který byl nedávno blahořečen. K 
velmi oblíbeným těšanským ever-

greenům patří hrané scénky, a pro-
to jsme jich také využili, abychom 
dětem přiblížili jeho významné 
životní momenty. Děti asi nejvíce 
zaujal, jak jinak než nezdařený, 
atentát. Pak děti čekal první úkol, 
a to namalovat, jak oni si papeže 
představují.

Večer se „rozjížděl“ a proto jsme 
si zahráli několik seznamovacích 
her a rozdělili se do čtyř soutěží-
cích skupin nesoucí názvy – Jan, 
Pavel, Karol, Wojtyla. Děti po celý 
víkend měly za úkol v soutěžích 
sbírat obrázky papeže v barvě své-
ho družstva, ze kterých jsme pak 
udělali tři krásné koláže. A že jsou 
opravdu vydařené, se můžete pře-
svědčit ve všech farnostech otce 
Petra Papouška, kde budou spolu s 
kresbami papeže umístěny.
V sobotu jsme si opravdu „vymod-
lili“ krásné počasí. Hned jsme toho 
využili a vyrazili na výlet. Po cestě 
děti plnily soutěžní úkoly. V závě-
ru cesty je nečekala obvyklá slad-

Muzicírování nemůže chybět při žádné aktivitě dětí z velkopavlovické farnosti

ká odměna, ale sáček s polévkou, 
kterou bylo nutné uvařit. Děti si v 
družinkách postavily improvizova-
ná kamna a vařily skoro jako pej-
sek s kočičkou. Pak už jsme poloplní 
vyrazili zpět na faru, kde na nás 
čekal výborný guláš. 

Po obědě jsme vyráběli pro mamin-
ky dárky ze slaného těsta. Pak 
jsme využili krásného počasí a 
hráli venku na hřišti hry. Poté co 
jsme unavili tělo, jsme museli také 
zapojit ducha, a to ve známé hře 
„Chcete být papežem“ (samozřej-
mě upravené pro naše účely). Děti 
nedostávaly „peníze“, ale naopak 
hodnosti, ve kterých se přes kně-
ze, biskupa, kardinála mohly stát 
samotnými papeži. 

Večer jsme si opekli buřtíka. Nav-
štívil nás taky jáhen Jiří, který 
dětem vyprávěl o svém setkání s 
papežem. Děti si získal tím, že udě-
lal takovou malou audienci přímo 
v Těšanech. S každým si potřásl 

rukou a rozdal pravé 
vatikánské bonbóny. 
Překvapením pro děti 
bylo také pouštění 
lampiónků štěstí, kte-
ré nás však zlobily a 
moc se jim nechtělo 
létat.

Víkendovku zakon-
čila nedělní mše. 
Vyjmenovat na závěr 
všechny, kteří se 
podíleli na organi-
zaci celého víkendu, 
by vystačilo na celý 
další článek, a tak 
bychom všem (od 
kuchařů, vedoucích, 
pomocných sil, až po 
maminky) alespoň 
chtěli vyjádřit velké 
společné díky za to, 
že jsme si víkend v 
Těšanech užili.

E. Káčerová 
a J. Sadílek
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V sobotu 14. května jsme brzy ráno vyjížděli od kostela 
ve Velkých Pavlovicích na Ministrantský den, který při-
pravili bohoslovci v Olomouci. Zastavovali jsme v něko-
lika vesnicích pro ministranty, kteří jeli s námi. 
Společné setkání všech ministrantů a bohoslovců pro-
běhlo na mši svaté, kterou celebroval přímo brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle.
Následovalo zařazení všech účastníků do skupinek, 
které mezi sebou soutěžily v netradičních sportovních 
i vědomostních disciplínách. Jednotlivé úkoly účastní-
kům zadávali přímo slovanští verozvěstové sv. Cyril a   sv. 
Metoděj,  jako například běh a skládání puzzle na čas, 
nesení míčku mezi rameny, a podobné další. Na závěr 
sportovního odpoledne proběhlo slavnostní vyhlášení, 
kde první tři vítězná družstva byla odměněna sladkou 
odměnou a diplomem.

Noc kostelů letos rozezněli velkopavlovičtí hudebníci

Ministrantský den 
v Olomouci

Samozřejmě jsme měli i chvíli čas projít si Olomouc a nakoupit pár dárečků 
pro sebe nebo domů. Ve zdraví jsme všichni dorazili zpátky do Pavlovic.

Za velkopavlovickou delegaci ministrantů
Štěpán Prokeš pod vedením P. Mgr. Petra Papouška

Setkání se sv. Cyrilem a sv. Metodějem nakreslil Matěj Prokeš.

Noc kostelů 2011 
již potřetí ve 
Velkých 
Pavlovicích
Brány kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovi-
cích se otevřely již od 17 hodin, kdy byly zpřístupněny všech-
ny prostory kostela pro komentovanou prohlídku. Následova-
la mše svatá pro děti, ve které zazněly nové písně v podání 
velkopavlovické Scholy Boží Děcka.

V rámci programu Noci kostelů zazněla také přednáška evangelického faráře z 
Klobouk u Brna, Luďka Korpy. Otec nejprve představil v krátké prezentaci svou 
farnost a aktivity, které jsou v Kloboukách pořádány pro různé skupiny občanů 
– rodiny, seniory a děti samotné. Dále se v přednášce zaměřil na představení 
křesťanského a ekumenického řádu Svatého Lazara Jeruzalémského, jehož hlav-
ní činností je zdravotnická činnost u nemocných a postižených. Na tuto část před-
nášky dále navázal tématem hospicového hnutí v České republice, které je stále i 
v současnosti diskutovanou problematikou. 
Význam otevírání kostelů pro všechny ocenil za všechny pořádající páter Petr 
Papoušek: „Jedná se o dobrovolné pozvání pro objevení krás pod staletými klen-
bami, možnosti setkání v rozhovoru o prostých i velmi hlubokých věcech a také 
možnosti zklidnění se a uvolnění, takových příležitostí – zdá se – není dnes až 
zas tak mnoho“. 
Ve večerních hodinách se potom kostel ve Velkých Pavlovicích proměnil v kon-
certní síň, ve které nejmladší velkopavlovičtí varhaníci rozezvučeli nově restau-
rované varhany: Jan Míchal ml., Eliška Vomáčková, Eliška Veverková a Markéta 
Veverková. Zpívala Schola Boží Děcka pod vedením Elišky Vomáčkové. 

Celým programem koncertu provázel 
odborným slovem  Jan Míchal, jednotlivé 
vstupy prokládala sólová vystoupení v 
podání Hanky Bálkové, Zdenky Bálkové, 
Štěpánky Veverkové a Lukáše Melichara.
Bohatý program Noci kostelů ve Velkých 
Pavlovicích by nebylo možno uspořádat 
bez přípravy a intenzivního zkoušení 
všech zúčastněných. Všem vystupujícím 
vzdáváme velké díky. 
Noc kostelů letos proběhla již potřetí. 
Smyslem Noci kostelů nebylo lámat rekor-
dy, přesto se oproti loňskému roku rekor-
dy objevily. Jednak to byl počet kostelů i 
návštěvníků, dále potom počet množství 
nabízených programů, které byly pro-
pracovanější a více souzněly s duchem 
kostela.  Noc kostelů zahájilo společné 
vyzvánění zvonů v 17:50 napříč celou 
naší zemí. 
Pro velký zájem jsou pořadatelé připrave-
ní uspořádat Noc kostelů i v roce 2012.

Mgr. Veronika Prokešová
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Slovo organizátorů:
 Je tomu již 1148 let, co na 
Velkou Moravu přišli věrozvěstové sv. 
Konstantin (později Cyril) a Metoděj, 
aby vytvořili liturgický jazyk, srozumi-
telný Slovanům – staroslověnštinu a k 
němu i jeho psanou podobu – hlaholi-
ci. Věnovali se také překladu Bible a 
dalším církevním textům. Zhruba o půl 
století později vznikla v Bulharsku cyri-
lice, kterou pravděpodobně sestavili 
Cyrilovi žáci, snad Kliment Ochridský. 
Církevní slovanština, která se z Bul-
harska šířila spolu s pravoslavím, už 
byla psaná výhradně cyrilicí; díky tomu 
se cyrilice prosadila u řady pozdějších 
spisovných jazyků.  
 Počátkem 9. stol. existují dvě 
velká knížectví, která spolu vedou poli-
tický boj - Moravské knížectví, jehož 
centrem byly Mikulčice, sídlo knížete 
Mojmíra, a Nitranské knížectví se stře-
diskem v Nitře na jihozápadě dnešní-
ho Slovenska, kde sídlil kníže Pribina. 
Knížeti Mojmírovi se podařilo knížete 
Pribinu vypudit a spojení těchto dvou 
knížectví označujeme jako vznik Vel-
komoravské říše a kníže Mojmír se tak 
stal prvním velkomoravským panovní-
kem. 
 Od devadesátých let 20. stol. 
si věřící křesťané každoročně připomí-
nají příchod soluňských bratří slavnost-
ní mší svatou. Koná se v Mikulčicích 
pod širým nebem na místě, kde sv. 
Cyril a Metoděj kázali lidu a kde dnes 
stojí památník s mnohými archeologic-
kými nálezy. Důležitost a důstojnost 
tohoto místa ještě umocňuje pravidel-
ná návštěva nejvyšších, nejen českých 
a slovenských církevních hodnostářů, 
kteří se do Mikulčic sjíždějí hned po 
pouti z Velehradu dne 5. července, na 
svátek sv. Cyrila a Metoděje. 
 Pouť každoročně pořádá a 
zaštiťuje Farní úřad Mikulčice, Obec 
Mikulčice a oslovená okolní obec. Pro 
letošní rok bylo vybráno město Velké 
Pavlovice. Prosíme všechny farníky, 
krojovanou chasu, zpěváky i všech-
ny ostatní, aby se této velké události 
zúčastnili. 
 Pouť se koná v úterý 5. čer-
vence od 15.30 modlením růžence 
- účinkuje schola Boží děcka. Hlavní 
ceremonie začíná v 16.30 konceleb-
rovanou mší svatou za účasti biskupů 
a kněží, při níž bude zpívat Chrámový 
sbor z Mikulčic, Chrámový sbor Lau-
damus z Velkých Pavlovic a dechová 
hudba pod vedením Víta Němečka. 

Mgr. Jan Kosík

Program primiční slavnosti

Pozvánka do Čejkovic 
na kněžské svěcení 
Petra Baláta

13.00 hod. průvod kněží, ministrantů a krojovaných od kostela
  k domu novokněze

13.40 hod. průvod kněží, krojovaných a věřících od domu novokněze
  na zámeckou zahradu

14.30 hod. primiční mše svatá v zámecké zahradě

16.30 hod. pohoštění pro pozvané v sále Orlovny a na farní zahradě
  ( v případě nepříznivého počasí v sále Sokolovny)

Pozvánka na pouť do 
Mikulčic

Město Velké Pavlovice a Římskokatolická farnost se letos podílejí na organizaci 
Cyrilometodějské poutě na Podluží do Mikulčic. 

Pouť se uskuteční na státní svátek 5. července 2011. 

V 15.30 začíná modlitební program a v 16.30 koncelebrovaná mše svatá všech 
biskupů Čech a Moravy. Mše svatá se odehrává pod širým nebem na místě 

posvěceném působením soluňských bratří sv. Cyrila  a Metoděje. 

Z Velkých Pavlovic pojedou tři autobusy. Poutě se zúčastní zástupci města 
a farnosti, Chrámový sbor Laudámus, schóla Boží děcka, krojovaná mládež 

a mnoho poutníků. 

Srdečně jste zváni i vy.
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KULTURA - - - - - - - - - - - - - - - - - -   KULTURA - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
UMĚNÍM POZNÁVÁME 

SVÉ SOUSEDY
Projekt, jehož název jsem použila do titulku, jsem již na stránkách velkopavlovic-
kého zpravodaje představovala. Jenom si dovoluji připomenout, že jde o projekt 
přeshraniční spolupráce mezi našimi družebními městy, tedy Velkými Pavlovicemi 
za ČR a městem Senica v SR.

Projektu se účastní celkem 32 amatérských umělců, kteří 
se setkali pod vedením odborných lektorů na dvoudenním 
workshopu v sobotu 7. května v neděli 8. května 2011 ve Vel-
kých Pavlovicích. Využili jsme současně sobotní akce velko-
pavlovických vinařů a také krásného májového počasí, aby 
amatérští umělci pořídili co nejzajímavější a nejhodnotnější 
umělecké záběry.
Fotografy na dvoudenním workshopu vedli bratislavští peda-
gogové Mgr. Fero Tomík a Mgr. Rudolf Lendel, video-kame-
ramany brněnský pedagog Bc. Jaroslav Beneš.
Úkolem účastníků projektu je během letošního roku pořídit 
co nejvíce co nejzajímavějších fotografi í a video-nahrávek o 
životě a prostředí obou výše jmenovaných měst, tedy Vel-
kých Pavlovic (a také celého regionu) a Senice (a celého 
senického okresu). Výsledky projektu představíme nejenom 
na webových stránkách města, ale především na výstavě 
fotografi í, která se bude u nás konat v listopadu 2011 a v 
Senici pak v prosinci letošního roku. 
Vinařům ze spolku Víno z Velkých Pavlovic děkují všichni 
účastníci za vlídné přijetí a přívětivě otevřené dveře, které 
umožnily pořídit zajímavé video-záznamy a super fotky.
Prezentaci celého projektu Uměním poznáváme své sou-
sedy můžete najít na webových stránkách města, tedy na 
www.velke-pavlovice.cz → O městě → Projekty nebo na 
stránkách Městské knihovny Velké Pavlovice.

Mgr. Dana Růžičková, manažerka projektu

OBEC PŘÁTELSKÁ CELÉ RODINĚ 
ANEB VELKÉ PAVLOVICE SOBĚ
 Sobota, 21. května 2011 byla ve Velkých Pavlovicích synonymem rozmanitých 
kulturních, společenských i sportovních aktivit. Všechny byly připraveny v rámci projektu 
Velké Pavlovice sobě a byly hrazeny z dotace MPSV ČR v rámci aktivity Obec přátelská 
celé rodině. V tento krásný, teplý a provoněný den  začal připravený program v 9 hodin 
ráno před budovou Radnice, kde vyhrávala dechová hudba při ZUŠ Velké Pavlovice neje-
nom očekáváným rodákům, ale všem obyvatelům a návštěvníkům, kteří měli náladu přijít 
si ji poslechnout. Slavnostního přijetí na Městském úřadu Velké Pavlovice se zúčastnily 
přes tři desíty velkopavlovických rodáků všeho věku. Starosta města Ing. Pavel Procház-
ka hovořil o změnách, kterými město prošlo a prochází, stejně jako o záměrech a vizích do 
budoucna. Líbila se také výstava obrazů MUDr. Jana Studničky, 
krátké hudební varhanní vystoupení ve farním kostele i prohlíd-
ka obou velkopavlovických škol. Sportovněji založení rodáci se 
dostali i na půdu kostela, pod nově vybudovaný krov střechy.
 Krásným kulturním příspěvkm pro rodáky bylo ve 13 
hodin vystoupení dětského souboru Sadováček při MŠ Velké 
Pavlovice na farní zahradě, návštěvníci si prohlédli vystavené 
sochy z loňského mezinárodního řezbářského sympózia. Oka-
mžikem zamyšlení se pak stalo slavnostní požehnání nové 
sochy svatého Josefa, která je umístěna před farním úřadem. 
Sochu požehnal farář Mgr. Petr Papoušek. Novou sochu jako 
přesnou kopii té původní z konce 19. století dalo zhotovit Město 
Velké Pavlovice za částku 100 tisíc korun. Svatý Josef je patro-
nem celé svaté církve a proto má v našem městě nepochybně 
své místo.
 Aktivity plynule pokračovaly také odpoledne, od 14 hodin 
hrála poprocková kapela A. M. Úlet v nově vybudovaném dět-
ském koutku v lesoparu u zastávky ČD. Pro malé i velké děti 

Vinař Jaroslav Suský všechny fotografy zcela okouzlil

zde byly instalovány krásné hrací prvky z akátového dřeva. 
Město i fi rma Tomovy parky, která hrací prvky vyrábí, se 
skutečně vytáhly. O to více, že od 15 hodin se otevíral pro 
všechny milovníky freestylingových sportů nový skatepark, 
což ocení především teenageři z blízka i z dáli.
 Nesmíme zapomenout ani na celodenní cykloturistické 
Májové putování po Modrých Horách, tenisový turnaj a odpo-
lední show v rámci akce fi rmy Elisha Mode  a především pak 
večerní modrohorské zpívání mužáckých sborů pod rozhled-
nou Slunečná. Kdo z místních i přespolních poslouchal večer 
u Slunečné cimbálovou muzik a mužáky a mohl se přitom 
dívat na rudozlatý západ slunce, ten si jistě odnesl nezapo-
menutelný zážitek.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

Sobota 21. května byla vrcholným dnem projektu s názvem Velké Pavlovice sobě
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Přečti knihu a získej 50 korun pro něko-
ho, kdo potřebuje Tvou pomoc! Daniel 
potřebuje pro svůj život asistenčního 
psa Gáju. Dan potřebuje pro možnost 
pohybu speciální tříkolku. Mnoho dětí 
potřebuje asistenční službu, aby moh-
ly chodit do školy. Staří lidé potřebují 
speciální polohovací lůžka. Některé děti 
potřebují oční operace. Je tolik potřeb-
ných lidí!

Cílem projektu je vést děti ke čtení a 
současně i k pomoci druhým. Základní 
principem projektu je, že registrovaný 
čtenář, žák nebo student, získá za pře-
čtení každé z doporučených knih kredit 
50 korun, který může věnovat na něk-
terou z určených charitativních akcí. 
Jen po měsíci fungování projektu se do 
něho zapojilo více než 15 000 dětí, kte-
ré „vyčetly“ pomoc charitám ve výši přes 
milion korun.

Chcete také pomoci? 
Podívejte se na webovou adresu 
www.ctenipomaha.cz Zaregistrujte 
se podle pokynů. Podívejte se na 
doporučené knihy. Většinu z nich 
dobře znáte a máte je rádi. Postupuj-
te podle pokynů na webové stránce. 
Rodiče vám jistě rádi pomohou.

O projektu
Fakta o projektu Čtení pomáhá
• Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý 

rok 10 milionů korun na dobročinné úče-
ly. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou 
dětští čtenáři. 
• Každé dítě, které se zapojí do projek-
tu, získá po přečtení některé ze sezna-
mu vybraných knih kredit 50 korun, který 
bude moci věnovat na jeden z nomino-
vaných dobročinných projektů. 

Knihy
• Knihy jsou rozděleny do kategorií 
podle věku čtenářů (3.– 5. třída, 6.– 9. 
třída, střední škola). 
• Účastnit se mohou i žáci 1. a 2. 
tříd, kteří zvládnou samostatně přečíst 
vybrané knihy. Zařazeni budou do nej-
mladší kategorie. 
• V každé kategorii bude k dispozici 
minimálně 20 knih k přečtení. Cílový 
stav je minimálně 100 knih v každé 
kategorii 
• V nejmladší a střední kategorii vybra-
la první knihy veřejnost v anketě O nej-
lepší knihu pro děti a mládež. Do ankety 
nominuje knihy odborná porota v čele 
se Zdeňkem Svěrákem. Pro nejstarší 
kategorii vybrala knihy odborná porota 
přímo. 

Hlasování o nejlepší knihu pro děti a 
mládež
• Projekt Čtení pomáhá společně s 
Českou televizí, MF DNES, Lidovými 
novinami a iDnes.cz vyhlásil soutěž o 
nejlepší knihu pro děti a mládež. 

ČTENÍ POMÁHÁ – RODIČE 
A DĚTI, POMOZTE I VY!

• Výchozí knihy pro hlasování vybra-
la odborná porota, jejímž předsedou je 
Zdeněk Svěrák a členy Marek Eben, 
Alena Ježková, Jiří Dědeček a zástupci 
partnerů projektu. Se svými nominace-
mi však mohli přijít i všichni hlasující. 
• Vítězem v kategorii 3.– 5. třída je kni-
ha Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgre-
nové 
• Vítězem v kategorii 6.– 9. třída je 
kniha Malý princ od Antoine de Saint-
Exupéry 
• Nejvíce hlasů mimo nominované kni-
hy v kategorii 3.– 5. třída obdržela kniha 
Pippi Dlouhá punčocha od Astrid Lin-
dgrenové 
• Nejvíce hlasů mimo nominované kni-
hy v kategorii 6.– 9. třída obdržela série 
knih Hraničářův učeň od Johna Flana-
gana 

Charity
• Charity, kterým budou moci čtenáři 
věnovat své kredity, bude projekt Čtení 
pomáhá vybírat ve spolupráci s Fórem 
dárců, renomovanými neziskovými 
organizacemi a partnery. 
• Předpokládáme, že ročně podpoří-
me více než 100 charitativních projek-
tů celkovou sumou 10 milionů korun. 
V každém okamžiku bude v projektu k 
dispozici pro hlasování minimálně 10 
charit. Tím bude zajištěno, že peníze se 
k potřebným dostanou dříve. Po úspěš-
ném naplnění charity bude nabídka 
doplněna o další.
 
Partneři projektu
Česká televize, MF DNES, Lidové novi-
ny, iDnes.cz, Lidovky.cz, Frekvence 1, 
Evropa 2.

Král knih František a Dvorní dáma Eva byli pro prvňáčky 
velkou atrakcí

„PASOVÁNÍ“ PRV-
ŇÁČKŮ  - PŘÍJEM-

NÝ VSTUP DO 
KNIHOVNY

Každý rok před prázdninami přivítá 
řada knihoven po celé České repub-
lice žáčky prvních tříd a pozve je do 
svých prostorů, aby si trošku pohráli a 
trošku zasoutěžili, aby splnili tři „pohád-
kové“ úkoly a aby je závěrem Král knih 
pasoval skutečným rytířským mečem na 
nové čtenáře knihovny.
 Do Městské knihovny Velké Pavlovi-
ce přišly letos obě první třídy velkopav-
lovické základní školy docela brzy - 30. 
května, kdy do letních prázdnin zbývá 
ještě celý měsíc. To však prvňáčkům 
vůbec nevadilo, protože zcela spolehlivě 
prokázali, že číst a psát už umějí. Kro-
mě knihovnice je přivítali ještě Král knih 
František a Dvorní dáma Eva, kteří 
také tří hlavní úkoly přidělovali. A že to 

opravdu nebyly úkoly lehké. Zkuste si 
třeba v první třídě napsat, že pohádka se 
jmenuje 0 šípkové Růžence. A pohádek 
měly děti poznat zrovna pět. Knihovnice 
je také poprvé začala učit, jak se knížky 
v knihovně vyhledávají. Dokonce i velcí 
spolužáci by možná měli problémy, když 
se kniha jmenuje třeba Nezapomenutel-
né příběhy Sherloc-
ka Holmese.  A děti 
z prvních tříd ji pře-
sto našly. To je, co?

 Malé prvňáč-
ky potěšili všichni, 
kteří se na organi-
zaci akce podílejí: 
Město Velké Pav-
lovice poskytnutím 
bezplatných čte-
nářských průkazů, 
občanské sdružení 
Domino při ZŠ krás-
nou knížkou, měst-
ská knihovna malou 
sladkostí a pamět-
ním listem, Eva a 
František vytvo-
řením pohádkové 
atmosféry.

 Knihovnice sice napsala všem rodi-
čům, že děti nemají žádnou povinnost 
do knihovny chodit, ale protože nyní 
žijeme v době, kdy se celá společnost 
semkla pro obnovení vztahu dětí ke čte-
ní a knížkám, těší se jistě právem, že 
bude nové čtenáře v knihovně pravi-
delně a často vídat.

 Dana Růžičková
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 Akce „Lucerničky štěstí“ ke Dni dětí, na kterou se 
Městská knihovna a Středisko volného času Velké Pavlo-
vice tak pečlivě připravovaly, se nám letos příliš nevyved-
la. Může za to ovšem jen a jen počasí, které se proti nám 
skutečně spiklo. V pátek 3. června vpodvečer přišla prud-
ká bouře, takže jsme akci museli zrušit a vybrat náhrad-
ní termín. Dohodli jsme se na středě, 8. června. „Přece 
nemůže pršet zrovna na Medarda“, řekli jsme si. Pršelo, 
jen se lilo. Tedy až ve chvíli, kdy jsme s rodiči pomohli 
dětem namalovat svá přání na lucerničky a připravovali 
jsme se, že podle pokynu hasičů půjdeme všechna svě-
týlka zapálit a vypustit do parku k zastávce ČD.
 Radili jsme se mezi sebou, radili jsme se s rodiči, ale 
nakonec jsme museli všechny malé i větší děti zklamat. 
Pršelo stále víc, takže si nakonec děti odnesly lucer-
ničky z knihovny sebou domů, společně s malým dár-
kem a malou sladkostí. Marně jsme celý večer počasí 
zaklínali, nakonec bylo rozhodnutí správné, protože ve 
chvilce přišla ta bouře, o které psali další den noviny         
v celém regionu.
 Aspoň, že jsme si předtím stihli v knihovně pohrát 
i zasoutěžit. Vyprávěli jsme si o pohádkách a museli 
jsme velkopavlovické děti jednoznačně pochválit. Naše 

knihovna si opravdu nemůže stěžovat, že by děti pohádky 
neznaly – poznají je podle obrázku, podle fotky, podle gramo-
fonového úryvku, ale také podle několika slov, náhodně vybra-
ných z textu. Předškoláci dokázali složit jednoduché „puzzle“ 
a malí školáci zase text písničky ze zpřeházených slov. Cesty 
papírovými bludišti a luštění křížovek dokonce některým dětem 
připadalo „srandovně lehké“. Můžeme si všichni jenom přát, 
aby nám to příští rok vyšlo lépe.

KDYŽ  BROUČKŮM 
S LUCERNIČKAMI 

„PRŠÍ ŠTĚSTÍ“

Přestože nám počasí nepřálo, v knihovně jsme si společně užili

SPOLKY A KONÍČKY - - - - - - - - - - SPOLKY A KONÍČKY - - - - - - - - - - 

 Děkujeme také všem rodičům, kteří děti ve středu 8. června 
do knihovny přivedli a trpělivě na ně čekali i přes nepřízeň poča-
sí. Snad „lucerničky štěstí“ přinesly radost aspoň později doma.

 
Dana Růžičková

Na jaře májové, v létě, když dozrávají 
meruňky, oranžové a na podzim sva-
tomartinské. Velkopavlovické Otevře-
né sklepy si našly spoustu příznivců 
a milovníků vína, kteří se k nám rádi 
vrací a většinou si sebou přivezou další 
milovníky lahodného moku.  
 Letošní Májové otevřené sklepy se 
konaly za nádherného, takřka letního 
počasí v sobotu 7. května. Pohostin-
nost vinařů doplnili svou nabídkou také 
velkopavlovičtí hasiči i prodavač sýro-
vých specialit, kteří nabízeli občerst-
vení hned vedle prodeje vstupenek, již 
tradičně na náměstí u Radnice.  Stovky 
návštěvníků a milovníků vína si náleži-
tě vychutnávaly to, co jim ve svých 
sklepech nabízelo tentokrát šestnáct 
zkušených vinařů ze spolku Víno z 
Velkých Pavlovic. Opomenout nesmí-
me ani největšího producenta vína ve 
městě, akciovou společnost Vinium, 

Akcí „Otevřené 
sklepy“ se můžeme 
chlubit

která se letos se svým sortimentem 
přidala.
 Rozložení vinných sklepů dává náv-
štěvníkům docela rozmanitou možnost 
vyšlápnout si uličkami našeho města, 
pokud doputují až k rozhledně Sluneč-
ná nebo ke kapličce sv. Urbana, mají 
za sebou již docela solidní sportovní 
výkon. Odměnou jim pak může být 

odpočinek v trávě a krásný výhled na 
celé panorama města i okolí. Vinaři 
sami doplnili nabídku vína o možnost 
„něčeho k zakousnutí“. 
 Třešničkou na dortu pak byla večer-
ní nabídka besedy u cimbálu, kolem 
kterého stáli členové orchestru lidových 
nástrojů OLiNa z Hodonína. Lákadlem 
pro návštěvníky bylo i předvedení mis-

trovství v sabrage.
 Se svými hosty se 
Víno z Velkých Pavlo-
vic neloučilo nadlouho, 
již v sobotu 2. červen-
ce 2011 otevřou vinaři 
své sklepy při Vínu v 
oranžovém a všichni 
návštěvníci jsou co 
nejsrdečněji vítání.

Věra Procingerová,
TIC Velké Pavlovice

Není důležité, že přišlo 600 návštěvníků, důležité je, 
že odjíždělo 600 spokojených hostů
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Co nového 
u Přátel 
country?
 Stále se scházíme dvakrát týdně 
v tělocvičně při trénincích. Na svých 
zkouškách opakujeme již naučené tan-
ce, abychom je nezapomněli. Ale úplně 
nejvíce nás baví, pokud se naučíme 
nějaký nový. I když to jde zpočátku 

ztuha, o to větší radost a potěšení je z 
každého dalšího zvládnutého tance.
Ve volných chvílích neváháme used-
nout na kolo, šlápnout do pedálů a 
utužovat svoji kondici při projížďkách 
po okolí. Ne vždy má každý čas, proto 
se někdy sejdou třeba jen dva, tři,…, 
ale jindy vyjede i dvanáctičlenná skupi-
na cyklistů. 

 V prvním čtvrtletí letošního roku 
jsme se intenzívně věnovali nácviku 
vlastní choreografi e na vystoupení 

nazvané podle úvodní písně - Tequila 
Sheila. Premiéru jsme si odbyli na míst-
ním country bále  už v březnu. Hned 
následující týden jsme si vystoupení 
zopakovali na country bále v Mikulči-
cích. Ve Velkých Pavlovicích jsme se 
předvedli ještě jednou, a to na Májové 
zábavě svazu postižených civilizačními 
chorobami. Vystoupení se velmi líbilo 
a došlo i na malý přídavek. Pak jsme 
si zatancovali jen tak, pro potěšení, i 
během pokračující zábavy.

 Hned následující den jsme využili 
možnost ukázat svoji choreografi i na 
country bále v Pozořicích, kde vystupo-
vali i ostřílení tanečníci Honky Tonk z 
Brna a Kentucky z Nivnice.

 Významnou událostí, ke které 
směřovalo naše celoroční snažení, byla 
Přehlídka amatérských tanečních coun-
try souborů v Nivnici. Dvacet souborů, 
od dětských až po seniorské, se snažilo 
ostatním přihlížejícím ukázat, co umějí 
a kam za uplynulý rok pokročili. Naše 
skupina se skvěle a se ctí předvedla 
v tom nejlepším světle. V sále vládla 
příjemná přátelská atmosféra, našla se 
chvíle i na popovídání s kolegy z jiných 
skupin.

 Kdo se více zajímá o to, co Přátelé 
country ve Velkých Pavlovicích právě 
dělají, může navštívit webovou stránku: 
http://pratelecountry.blogspot.com/

za Přátele country
Jana Vondrová

Přátelům country to společně opravdu sluší

Kam se vypravil Dámský 
klub …
… na Abecedu řemesel do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve 
Strážnici. Muzeum bylo cílem členek Dámského klubu Velké Pavlovice 
v rámci cyklu „Poznáváme svůj rodný kraj“. Ve velmi pěkném stráž-
nickém areálu, plném starobylých chaloupek roztroušených po celém 
skanzenu, se dámy postupně seznamovaly s různými řemesly: výrobou 
sukna, prací na kolovrátku, zhotovováním výrobků z proutí, hlíny a ze 
dřeva, se zajímavými výšivkami pro kroje, prostě s abecedou řemesel. 
To vše bylo zpestřeno vystoupením cimbálových muzik a pěveckých 
sborů.

Po dobrém obědě následoval odpolední program, který jsme věnovaly 
prohlídce malebného zámeckého parku, kde se každý rok konají Stráž-
nické slavnosti. Obdivovaly jsme mohutnost a rozmanitost stromů a také 
čistotu a pěknou úpravu celého parku. Náš výlet byl zakončen prohlíd-
kou města Strážnice a návštěvou místní nezapomenutelné cukrárny.

Skvělou průvodkyní nám po celý den byla paní Eva Žáková, strážnická 
rodačka. Prožily jsme krásný slunný den plný nových zážitků a cestou 
domů jsme již začaly přemýšlet, kam vyrazíme příště.

za Dámský klub 
Mgr. Alena Kocmánková

Slunečný pozdrav ze Strážnice posílají všem 
velkopavlovickým občanům členky Dámského 

klubu
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Páteční odpoledne 20. května 2011 
patřilo již tradičně Májové zábavě a pak 
také setkání členů místního sdružení 
Svazu postižených civilizačními cho-
robami jednak s hosty a návštěvníky 
z družebního města Ždírec nad Doub-
ravou, jednak s přáteli z organizací 
SPCCH v Lednici a v Břeclavi. 
 Dopoledne trávili senioři ze Ždírce 
návštěvou Lednického zámku a přesto, 
že je letní vedro poznamenalo dávkou 
únavy, po návratu do Pavlovic neodo-
lali vykráčet na rozhlednu Slunečná 
a podívat se pěkně z výšky na naše 
město, rozlehlé vinice a okolní krajinu. 
Odpoledne přivítal hosty ve výstav-
ním sále Radnice starosta města, Ing. 
Pavel Procházka, také měli možnost si 
zde prohlédnout výstavu obrazů MUDr. 
Jana Studničky. Ti nejzdatnější si ješ-
tě před odpoledními tanečky zašli pro-
hlédnout náš krásný park u zastávky a 
další se pak prošli k rybníku, co kdyby 
právě zabral „šupináč“.
 V sále sokolovny pak všechny 
místní i přespolní srdečně přivítala 
předsedkyně místní organizace SPCCH 
paní Emílie Zajícová a všem přítom-
ným popřála dobrou zábavu. Měli jsme 
radost také z toho, že jsme se opět 
setkali s hudebníkem, panem Františ-
kem Pazderkou z Rajhradu, který hrál 
a zpíval do večerních hodin. Taneční 

parket se zaplnil, jen některé tanečnice 
se musely spokojit s „partnerkou“.
 „My dva se přece známe!“ „Ano, 
byli jsme na návštěvě u vás ve Ždírci 
v penzionu a dokonce jste nám ukázal 
váš byt.“ „A kde máte toho chovatele 
holubů?“ A tak se vedla řeč o poštov-
ních holubech, houbách v lesích oko-
lo Ždírce, předzahrádkách v našem 
městě. Velkých zpestřením večera bylo 
vystoupení tanečníků ze skupiny Přá-
telé country, které si vysloužilo velký 
potlesk a naše uznání. K poděkování 
všem country tanečníkům se připoju-
je také předsedkyně velkopavlovické 
organizace SPCCH paní Zajícová: 
„Chtěla bych všem poděkovat za 
ochotu, se kterou přišli zatančit, i za 
skvělý kulturní program, který pro 
nás připravili. Hrála nám každá žilka 
v těle, trošku jsme jim záviděli, ale 
současně přáli do budoucna jenom 
to nejlepší. Také proto, že se těšíme 
na příští návštěvu a vystoupení Přá-
tel country. Ještě jednou jim všem 
posíláme své díky.“
 Májová zábava již tradičně vyvr-
cholila neodmyslitelnou tombolou, zce-
la správně nakonec téměř každý vyhrál 
malý dárek. Pak se už začali hosté z 
Vysočiny loučit: „Čeká nás dlouhá ces-
ta k domovu, moc se na vás zase těší-
me, ale vezměte příště více tanečníků“, 
přáli si hosté závěrem.
Dovolte, abych také za sebe poděko-
val všem, kteří se podíleli na přípravě a 
organizaci tohoto skvělého květnového 
setkání.

Josef Bazala

Senioři tančili 
na tradiční 
Májové zábavě

Nová přátelství a nové kontakty byly možná tím nejhezčím dárkem

Zlatá udiceZlatá udice
2 0 1 12 0 1 1 

svazové kolo

V sobotu 4. června se na rybníku ve 
Velkých Pavlovicích a jeho bezprostřed-
ním okolí uskutečnilo celosvazové kolo 
soutěže mladých rybářů s romantickým 
názvem Zlatá udice. V soutěžních dis-
ciplínách museli mladí rybáři postup-
ně ukázat svůj lovecký um, znalosti z 
oblasti rybářské historie a předpisů, 
poznat co nejvíce ryb, živočichů a rostlin 
nacházejících se v okolí vod a konečně 
prokázat schopnost trefovat cíl a házet 
udicí do dálky.   
   
Zúčastnit soutěže se mohli mladí rybá-
ři z více jak 100 místních organizací 
patřících do Moravského rybářského 
svazu, jehož působnost je shodná s 
územím Jihomoravského kraje. Tuto 
příležitost využilo 6 místních organizací 
(Adamov, Brno 5, Hodonice, Kroměříž, 
Týnec, Znojmo), které vyslaly komplet-
ní šestičlenné týmy, další 4 mladí rybáři 
soutěžili jen jako jednotlivci. Celkem se 
tedy soutěže zúčastnilo 40 závodníků 
ve věku 7 - 18 let.
Soutěž ve čtvrt na osm zahájil ředitel 
soutěže Ing. Šula. Účastníky rovněž 
přivítali, popřáli úspěšný den a bohaté 
úlovky, místostarosta Velkých Pavlovic 
Ing. Zdeněk Karber a předseda Klubu 
sportovního rybářství při TJ Slavoj pan 
Ladislav Blata.     
 

Po vylosování míst pro oba závody 
první části - lovu ryb udicí na plavanou 
- začala jednotlivá družstva míchat spe-
ciální návnady, které by přilákaly co nej-
větší počet ryb. První závod začal o půl 
deváté, druhý po výměně míst v 11:15, 
konec byl odtrouben ve 12:45. Velmi 
dobrou znalost místních podmínek pro-
kázali závodníci z Velkých Pavlovic, 
reprezentující místní organizaci Brno 
5, které jsou členem. Soutěž družstev v 
lovu ryb na plavanou suverénně vyhráli, 
v jednotlivcích překvapivě zvítězil nová-
ček v týmu Ondra Latýn, který jako jedi-
ný žák z 25 vyhrál svůj sektor v obou 
kolech. Na krásném 3. místě skončil 
teprve jedenáctiletý Martin Horák. Velmi 
dobře se umístili i další dva naši žáci 5. 
Pavel Gála a 7. Jakub Procinger. Jakub 
Svoboda soutěžící v kategorii dorosten-
ců skončil druhý, stejně jako benjamí-
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nek družstva Julinka Šulová v kategorii 
žákyň.   
  
Po obědě byli mladí rybáři rozděleni do 
dvou skupin, první se odebrala na hřiště, 
kde na ně čekala již postavená háziště 
pro disciplíny rybolovné techniky, dru-
há zůstala na rybářské chatě, aby zde 
nejdříve společně absolvovala náročný 
písemný test o 50 otázkách a poté již 
chlapci a děvčata po jednom prošli pro-
věrkou schopností poznat ryby, vodní 
živočichy a živé rostliny. Přibližně po 2,5 
hodinách se skupiny vyměnily. Dobojo-

váno bylo až po sedmé hodině večer a 
dlouhý čas zpracovávání výsledků byl 
přerušován postupným vyhlašováním 
výsledků jednotlivých částí soutěže.   
   
Velkopavlovičtí rybáři pokračovali ve 
vítězném tažení i v odpoledních disciplí-
nách a jako družstvo byli nejlepší jak ve 
znalostech, tak i v rybolovné technice. 
Je tedy jasné, že pak zvítězili i v celko-
vém pořadí, a to s obrovským násko-
kem. V jednotlivcích celkově zvítězil v 
kategorii žáků Pavel Gála a hned těsně 
za ním skončil Jakub Procinger. V kate-

gorii žákyň (7 závodnic) obsadila celko-
vě 2. místo teprve 7letá Julinka Šulová 
a konečně v kategorii dorostenců (8 
účastníků) získal stříbro Jakub Svobo-
da. Za zmínku stojí i celkové 5. místo 
Ondry Latýna, kterému tak velmi těsně 
utekl postup do národního kola, a 11. 
místo Martina Horáka. Tonda Střítecký, 
soutěžící jen v jednotlivcích, skončil na 
pěkném 13. místě z 25 žáků.  
 
Na závěr musíme říct, že soutěž se po 
všech stránkách povedla a byla všemi 
účastníky vysoko hodnocena. Velké 
štěstí jsme měli i na počasí, v průběhu 
odpoledne nás postupně z jihu minuly 
3 bouřky.     
Zvláště poděkovat chceme všem míst-
ním dospělým rybářům i nerybářům, 
kteří se významně zapojili do náročné 
organizace této soutěže. Jmenovitě je 
zapotřebí poděkovat technickému ředi-
teli Radku Bártovi, jako nejbližšímu ze 
spolupracovníků, dále členům sboru 
rozhodčích a technické čety:  Jiřímu  
Šulovi st., Marii Šulové, Václavu Hal-
movi ml., Zdeňku Buchtovi, Michaele 
Šulové, Věře Procingerová, Oldřichu 
Vymazalovi, Petru Vojtovi, Michalu 
Mauerovi a Vladimíru Šulovi. Celoden-
ní občerstvení zajistili pánové Hlávka a 
Bazala. Dík patří i Jožkovi Konečnému 
za perfektní přípravu travnaté plochy.

Vítězům upřímně gratulujeme a všem, 
kteří postupují do národního kola, přeje-
me mnoho úspěchů.

Ing. Jiří Šula – ředitel soutěže

Členové Moravského rybářského svazu si s budoucností svého rybářského 
„potěru“ určitě nemusí dělat žádné starosti

Nápad pořádat sraz „SKÚTRŠŇŮRU“ 
vznikl v roce 2004, kdy si pár nadšenců 
řeklo, že tu pro milovníky skútrů žádný 
sraz nikdo nedělá a to je velká škoda. 
Během dvou měsíců jsme vše vymys-
leli a výsledkem byla šňůra 60 skútrů. 
V roce 2007 už byla šňůra tvořena 250 
skútry a byla přes kilometr dlouhá. Pro 
velký zájem o tuto akci se organizátoři 
rozhodli ji pořádat i další roky, aby as-
poň částečně propagovali skútry, jejich 
majitele i fanoušky. 

Scooter club Brno se této krásné akce 
zúčastnil také. Letos se konala v sobotu 
11. června v Praze. Projíždět hlavním 
městem na dvou kolech svého skútru, 
to je prostě nádhera.  Lidé mávali, fotili, 
rodiče ukazovali svým dětem naše krás-
né stroje. Radost měli nejenom diváci, 
ale také srdíčka nás skútrařů. 

Na sraz jsme vyrazili už v pátek ze 
shromaždiště za Brnem. Méně odvážní 
naložili své stroje na dodávky, ti otrlejší 
sedli a jeli po ose. Večer jsme si pose-
děli v hospůdce u vody na Slapech a 

ráno jsme vyrazili směr Praha-Braník, 
kde bylo zahájení srazu.
Odtud se vyjíždělo na spanilou jízdu 
Prahou. Dojeli jsme na Strahov, kde 
všechny stroje byly pohromadě a my si 
je mohli prohlédnout a popovídat o nich. 
Sešlo se nás celkem 649 a kolona 
byla dlouhá 1460 metrů. Naše jízda 
končila v kempu Rabyně, kde nás čeka-
la zábava, soutěže, pečené kýty, pivko, 
prostě završení krásné akce. Poznali 

Máte rádi motorky? Zamilujte se do skútrů!
jsme nové kamarády z celé republiky. 
Říká se: „Všude dobře, doma nejlíp“, 
ale na společnou akci budeme dlouho 
vzpomínat a příští rok jedeme zase. Kdo 
by se chtěl zúčastnit, tak se k nám může 
přidat, budeme jen rádi. Videa a fotky z 
akce najdete na www.scBrno.cz .
                           

člen Scooter Clubu Brno 
Libor Klementa alias Harry

z Velkých Pavlovic
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Chodí se potichu, společně s rodinou, kamarády i zvířecími miláčky

JAK SE CHODÍ PO STO-
PÁCH PY TLÁKA FLORIÁNA

Jsme pejskaři. To je neoddiskutovatelné. Češi jsou největšími chovateli 
psů v celé Evropě. Každý majitel psa by však měl být obeznámen se 
všemi povinnostmi, které pro něj z vlastnictví psa vyplývají. 
Zvláště teď, když se celá příroda zelená a kvete, nás to láká na vycház-
ky se psy do přírody. Ale víme, jak se na takové vycházce s pejskem 
máme chovat? Především v době kladení mláďat, bychom měli být k 
přírodě pozorní a omezit volné pobíhání psů v honitbě. 

Zatímco pohyb psů ve městě bývá upraven místní vyhláškou, pohyb 
psů mimo město je přímo upraven zákonem o myslivosti. 

Vlastníci psů a koček si musí být vědomi ustanovení § 21 odst. 3 záko-
na o myslivosti, které jim bez výjimky zakazuje psy a kočky nechat 
volně pobíhat v honitbě. Pes i kočka musí být na vodítku. Honitbou se 
v tomto případě rozumí i nehonební pozemky uvnitř, například silnice. 

V neděli 12. června pořádala Myslivec-
ká jednota Velké Pavlovice již potřetí 
akci s názvem Po stopách pytláka Flori-
ána. Dětský den pořádaný k příležitos-
ti Června  - měsíce myslivosti si mezi 
dětmi i rodiči za tu dobu stačil získat 
spoustu příznivců. 

Červen nebyl zvolen Měsícem mysli-
vosti náhodou – v přírodě přicházejí na 
svět nové životy, které často potřebují 
péči a ochranu. V červnu si také při-
pomínáme, že myslivci mají se svou 
činností seznamovat veřejnost a přede-
vším mládež. Pořádané akce by měly 
především směřovat k „výchově“ veřej-
nosti, aby byla k myslivosti tolerantnější 
a správně chápala její význam v péči o 
krajinu a zvěř.
Děti se svými rodiči se začaly schá-
zet v areálu myslivny o půl třetí, aby 
si vyzvedly soutěžní listy, a poté se již  
vydaly plnit úkoly na jednotlivá stano-
viště. Byly pro ně připraveny soutěže v 
poznávání rostlin a živočichů, po hmatu 
poznávaly předměty a hledaly věci, kte-
ré do přírody rozhodně nepatří. Posled-

ním úkolem, který děti s nadšením 
splnily, bylo potrestat pytláka Floriána 
za jeho zlé skutky. Děti ho s chutí bom-
bardovaly dříve šiškami a letos prázd-
nými patronami. Nevadilo ani, že je pyt-
lák Florián jenom vyřezaný z dřevěné 
lepenky, stejně si to „odskákal“.

Možnost, aby se pes vzdálil z vlivu svého vedou-
cího jen přechodně, je dána jen u psů lovec-
kých, slepeckých, zdravotnických, vojenských a 
služebních.

Omezování pohybu psů v honitbě (a jejich vlast-
níků s nimi) nemá nic společného se základní-
mi právy pohybu a osobní svobody uvedenými v 
Listině základních práv a svobod. Podle ní totiž 
mohou být meze těchto práv a svobod upraveny 
zákonem a z této úpravy není vyloučen zákon o 
myslivosti.

Rozhodně by se tedy pejsek neměl vzdálit z 
dosahu vašeho vlivu. Je velmi smutný pohled na 
mládě uštvané k smrti vaším pejskem, ve kte-
rém se náhle probudily lovecké pudy po dávných 
předcích.

Děkuji za všechno živé v přírodě, že láska k 
vašemu příteli - psu nepřekračuje naši společnou 
lásku k volně žijící zvěři, o kterou se staráme a 
kterou chráníme... 

Věra Procingerová

Pohyb psů v honitbě - jak to vidí zákon 
o myslivosti

Za splnění všech úkolů získávaly děti 
razítka, které v cíli vyměnily za občer-
stvení v podobě oplatku, limonády a 
špekáčku - ten si na ohništi za vydat-
né pomoci rodičů opekly. Domů děti 
odcházely s Glejtem pytláka Floriána a 
drobnými dárečky. 
K všeobecné radosti a spokojenosti 
všech přispěli jednak členové mysli-
vecké jednoty, jednak sponzoři - Město 
Velké Pavlovice a Pekařství Pešák.

Věra Procingerová



V neděli 19. června se na myslivecké střelnici konaly střel-
by na loveckém kole O pohár města Velké Pavlovice. Svůj 
postřeh, pevnou ruku a dobrou mušku předvedlo 34 střel-
ců. Pohodová neděle přilákala na střelnici nejen střelce, ale i 
jejich známé, rodinné příslušníky i zájemce o výbornou mys-
liveckou kuchyni. Desítky velkopavlovických rodin si dopřály 
malý luxus a nedělní oběd nevařily, ale pro skvělou dršťkovou, 
guláš, divočáka se zelím, nebo řízek si přišly na myslivnu. 
Na závěr sportovně pohodové neděle byli vyhlášeni a oce-
něni vítězové. Pohár a první místo získal Jakub Zapletal, 
který nastřílel 74 bodů, druhé místo si vystřílel Josef Žák se 
73 body a třetí skončil Josef Němeček se 72 body. Ceny pro 
vítěze darovali město Velké Pavlovice, Berendsen Textil Ser-
vis s.r.o., Vinařské potřeby Bureš, Hospodářské potřeby Sta-
nislav Crhák, Extrudia a.s., Vinařství Lacina, Vinařství Vajbar, 
František Drtil, Josef Ulica mladší a Jaroslav Hlávka mladší.
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Vítězové střelby na pomyslných stupních slávy

O pohár města 
Velké Pavlovice 

se soutěžilo urputně

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ - - - -   OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ - - - -   

Pořadatelé výstavy by se následujícími rozhovo-
ry rádi ohlédli nejenom za výstavou samotnou, ale 
také celkově za osobností MUDr. Jana Studničky, 
kterému možná ještě dlužíme poděkování za dlou-
holetou práci pro velkopavlovické občany. 

Znovu jsme se sešli s paní Naděždou Malčíko-
vou – Studničkovou a zeptali jsme se:

S Vzpomínáte si ještě na své dětství ve Vel-
kých Pavlovicích?
Samozřejmě, vzpomínám. Bylo mi deset let, když 
jsme se přestěhovali z Dřevohostic u Přerova. Při-
znávám se, že jsem po starém bydlišti a kamarád-
kách dost tesknila. Záhy, jak už to u dětí bývá, jsem 
si zvykla a přišla novému prostředí na chuť. Přestalo 
mi vadit, že místo malebných remízek byly vinohra-
dy, že místo každodenního pohledu na Hostýn ční 
nad Pavlovicemi Floriánek. A ta každoroční vůně 
z lisovaných hroznů byla senzační. Samozřejmě 
meruňky i hroznové víno neměly konkurenci. Záhy 
jsem si zamilovala i krásné slovácké písně, které 
jsme s kamarádkou Milenou F. dvojhlasně vyzpěvo-
valy. Mezi moje přítelkyně patřila i další děvčata, ale 
nejraději jsem trávila čas s Maruškou Š.. Také ve 
škole mě učilo mnoho báječných kantorů, mnozí z 
nich se později stali mými kolegy. Přátelství s někte-
rými kolegyněmi trvá dodnes. Byla jsem nepřehléd-
nutelné děcko, trochu divoké, ráda jsem se prala 
a kde byla nějaká kulišárna, tam jste našli i mou 
maličkost.   

S Váš tatínek byl všestranně nadaný, vtipný, 
možná až ironický, společenský a náročný. Pama-
tujete si na něj z dětství stejně?
Tuto otázku chápu jako konstatování. A zároveň musím 
položit dotaz: Domnívá se někdo, že rodinné soužití 
s takovým všestranným člověkem je procházkou v 
ráji?  Tatínek byl velmi svérázný člověk, což pocítilo i 
mnoho pacientů na své kůži, nutno však říci, že otec 
byl předně výborný diagnostik, že se vzdělával medi-
cínsky po celý svůj život a že mu na pacientech hod-
ně záleželo. Dovedl být velmi sarkastický, když viděl, 
že se nerespektují jeho dobře míněné rady. Byl znám 
svým poučováním v ordinaci, které mnozí pacienti 
nazývali ironicky „osvětou“.  Měl velmi rád kolem sebe 
společnost, byla s ním opravdu legrace, zvláště miloval 
jakožto nimrod Poslední leče, rád tančil, i když, mys-
lím, v této disciplíně zrovna nevynikal. Vždy zázračně 
ožíval v ženské společnosti, využíval velkorysosti mé 
maminky, ode mě se ale shovívavosti nedočkal, takže 
jsem si vysloužila jeho vtipnou přezdívku „nejmladší 
tchýně na světě“.    
          
S Ovlivňoval otec Vás nebo Vašeho bratra při 
výběru povolání? Vybrala byste si dnes jinak?
Z tatínkovy strany bylo v rodině mnoho slavných mate-
matiků. Zatímco já jsem měla k této vědě vždy upřím-
nou nechuť, můj bratr dostal do vínku matematické 
nadání. Nebýt však pana ředitele Ptáčníka, který na 
jeho talent upozornil, kdoví, jak by se vše vyvíjelo. Pro 
mého bratra byla změna školy velmi prospěšná. Až 
do důchodu vyučoval matematiku na vysoké škole. Já 
jsem měla vždy velký zájem o medicínu, avšak nako-
nec jsem se vrhla na studia učitelství. Poté, co jsem 
zakotvila v Hodoníně, vrhla jsem se na studium spe-
ciální pedagogiky, která v sobě zahrnuje i medicínské 
obory. Dětem s poruchami učení se věnuji s přestáv-
kami vlastně dodnes. Při studiu mi pomáhal tatínek, 
využívala jsem i jeho odbornou literaturu. Knihy po 
něm stále opatruji a často se do nich koukám. Takže 
mě tatínek asi ovlivnil.

Ohlédnutí za obrazy 
MUDr. Jana 
Studničky

pokračování rozhovoru na další straně 



Vitální, energická, usměvavá a spole-
čenská, taková je Naďa Studničková
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Slovo na závěr Slovo na závěr 
školního rokuškolního roku
2010/20112010/2011

S Čeho si na svém otci dnes při 
zpětném pohledu dospělého člověka 
nejvíc vážíte?
Vážím si všech jeho dobrých vlastností, 
oceňuji všechna jeho nadání, dojímá mě 
jeho otcovská láska, zvláště však jeho 
vřelý vztah a všechno, co udělal pro mého 
syna. Paradoxně dnes nejvíce obdivuji to, 
co jsem u svého taťky nesnášela: jeho 
pracovitost, schopnost využít každičké 
minuty k nějaké činnosti. Vytvářel totiž 
kolem sebe stálý rozruch, neboť nás nutil 
k téže aktivitě…  

S Mohla byste si vzpomenout na 
nějakou „veselou historku“ o tatínko-
vi?
Veselých momentů v životě bylo mnoho. 
Po jedné jakési oslavě našla maminka na 
věšáku podezřele miniaturní kabát, ale 
podobný zimníku, jaký nosil tatínek. Nu, 
v důsledku společenské únavy vyměnili si 
své kabáty s ředitelem Ptáčníkem. Dodnes 
je pro mě záhadou, jak se můj korpulentní 
táta dostal do tak malého oděvu. 
Vzpomínám i na zážitek, který se týkal 
mé osoby. Kvůli zranění jsem měla být 
ošetřena injekcí. Té jsem se moc bála a 
tak mě tatínek honil po celém středisku, 
injekci v ruce, a dopadl mě až před dveřmi 
na půdu. Všichni pacienti, a byla jich jako 
vždy plná čekárna, stáli ve dveřích a skvě-
le se bavili... 

O vzpomínky jsme poprosili také pana 
Josefa Práta z Růžové ulice:

- Na výstavu jste zapůjčil hned 
několik obrazů dr. Studničky, jak to, 
že jich máte doma tolik?
Protože jsem se s dr. Studničkou dobře 

znal po celou dobu jeho působní 
v Pavlovicích. Nejdřív jenom jako 
pacient, později jsem pro něj dělal 
řadu prací v době, kdy jsem jezdil 
s koňmi nebo traktorem a nakonec 
jsme zjistili, že máme společnou 
lásku k vinohradnictví a vínu.
- Takže vám všechny ty 
obrazy daroval?
To tedy ne. Všechny jsem si je 
koupil a dost jsem ho prosil, aby 
mi je aspoň podepsal, do toho se 
mu nechtělo. Na své obrazy se 
podepisoval nerad.
- Vídali jste se i soukromě?
Ani bych to neměl říkat, abyste si to 
nevysvětlovala špatně. Vídali jsme 

se každý týden ve sklepě. 
Třicet let jsme udržovali tuto 
tradici se Sašou Tomečkem, 
dr. Ištenešem a dr. Stud-
ničkou, pokud tady působil. 
Dr. Išteneš pro naše setká-
ní vymyslel vtipný název: 
Nedělní chvilka poezie. Ale 
víno jsme chutnali a hodno-
tili, ne že jsme ho do sebe 
lili.
- O čem jste si spolu 
každou neděli povídali?
Vlastně hlavně o vinařství, 
o výrobě vína a o koštová-
ní. S parťáky se dalo povídat 
úplně o všem. A to další si 
už nepamatuji. Teď jsem si 
připomněl řeči o myslivosti, 
bratr je myslivec a doktor 
byl taky nadšený nimrod.
- Znala dr. Studničku 
také Vaše manželka?
Moc dobře. Když mu třeba 
jednou vyprávěla o tom, že 
doma cvičí „s kolečkem“, tak 
mu to při nejbližší návště-
vě musela předvádět, jestli 
mluví pravdu. Dobré bylo 
i to, když poslal pacienta 
domů pro konvičku s teplou 
vodou, aby mu mohl pro-
pláchnout nemocné ucho.
Hodně jsme se spolu nasmá-
li.
- Co mám napsat na 
konec, pane Práte?
Že jsme ho měli rádi.

Za rozhovory děkuje 
Dana Růžičková

ŠKOLNÍ OKÉNKO - - - - - - - - - - - - ŠKOLNÍ OKÉNKO - - - - - - - - - - - - 

 Blíží se konec školního roku 2010-
2011 a jako každoročně lze období před-
chozích deseti měsíců bilancovat. Co se 
na základní škole v uplynulém školním 
roce událo? Od srpna 2010 se pozmě-
nilo vedení školy příchodem nové paní 
zástupkyně Mgr. Lenky Korpové. Přede-
vším její zásluhou se podařilo obnovit čin-
nost sdružení rodičů, nově pod názvem 
Občanské sdružení  Domino – Sdružení 
rodičů a přátel ZŠ Velké Pavlovice. Nově 
vzniklé občanské sdružení se aktivně 
zapojilo do řady aktivit školy, které také 
pomohlo fi nancovat – např. dárek prv-
ňáčkům při pasování na čtenáře, odměny 
žákům za výborné výsledky, zajištění cen 
pro školní olympiádu aj.
 Klíčovou aktivitou pro rozvoj ško-
ly a zkvalitnění materiálně-technického 

zázemí pro výuku, včetně modernizace 
výukových materiálů, je probíhající pro-
jekt EU „Peníze školám“, z kterého naše 
škola během dvou let získá celkem 1,537 
mil. korun. V letošním školní roce jsme 
čerpali 60 % částky, z těchto peněz byla 
fi nancována nová multimediální učebna 
pro 30 žáků, dále pak bylo zakoupeno a 
instalováno 8 interaktivních tabulí. Část 
prostředků EU směřuje na další vzdělá-
vání pedagogických pracovníků. Již letos 
vytvářejí všichni vyučující ZŠ v rámci 
tohoto evropského projektu interaktiv-
ní vzdělávací materiály, které budou v 
následujícím školním roce nově během 
výuky využívat, tzv. pilotovat ve výuce.
 Z hlavních akcí pořádaných školou  a 
Střediskem volného času při ZŠ můžeme 
připomenout zájezdy do předvánoční 
Vídně a Bratislavy, spolupořádání Dne 
matek a Dne dětí,  tradiční okrsková kola 
turnajů ve fl orbalu, fotbale a přehazova-
né, exkurze žáků 6.- 9. tříd do Dukovan 
a Dalešic, Mikulčic, do Prahy a Terezína, 
na fi lmový festival ve Zlíně. 
 Velmi si ceníme mimořádných úspě-
chů našich žáků – nejmladší fotbalisté ze 

2.a 3. třídy se v turnaji McDonalds Cup 
po vítězství v okresním kole probojovali 
do fi nálového krajského kola v Brně, kde 
obsadili  pěkné šesté místo. Výborného 
umístění dosáhly žákyně 8.B v soutěži 
Matematický klokan, kde Monika Duf-
ková vyhrála okresní kolo a v krajském 
pořadí obsadila třetí  příčku, Anna Práto-
vá v okresním kole obsadila druhé mís-
to. 
Pro školní rok 2011/12 chystá naše ško-
la řadu novinek  - volitelné předměty již 
od 4. a 7. ročníku, obnovení pracovních 
činností ve školních dílnách, zcela novu 
cvičnou kuchyňku, nabídku nových 
zájmových kroužků v SVČ, interaktivní 
prvky ve výuce – digitální učební materi-
ály, školské poradenské pracoviště, nové 
internetové stránky školy apod. 
Děkuji všem zaměstnancům Základní 
školy Velké Pavlovice za perfektně odve-
denou obětavou práci v uplynulém škol-
ním roce. 
Pěkné prázdniny všem čtenářům velko-
pavlovického zpravodaje přeje 

         RNDr. Ludvík Hanák, 
ředitel ZŠ Velké Pavlovice



Řidičské průkazy pro cyklisty 
měly možnost získat děti ze ZŠ 
ve Velkých Pavlovicích. V úterý 
17. května zde proběhla doprav-
ní výchova pro žáky čtvrtých a 
pátých tříd prvního stupně.
Ve třídách si malí cyklisté zopa-
kovali pravidla silničního pro-
vozu, křižovatky a dopravní 
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Možná bychom se raději schovali do stínu, ale úkoly už čekaly…

Dne 24. 5. 2011 se na Základní škole Velké Pavlo-
vice konal Branný den pro děti 1. stupně. Cílem 
tohoto cvičení bylo využití vědomostí a praktických 
dovedností v praxi a také rozvíjení samostatnosti 
a logického myšlení dětí. Celý den probíhal jako 
„Cesta za pokladem“. Na osmi stanovištích plnily 
děti zajímavé úkoly: přechod lávky, pod kterou plu-
jí žraloci, krmení žraloků – hod míčkem, ošetření 
námořníka po kousnutí žralokem, úklid mořského 
břehu po nájezdu pirátů – enviromentální výchova, 
luštily tajenky a šifry, které obsahovaly znalosti z 
vlastivědy a přírodovědy, až po vytoužený nález 
ztraceného pokladu. 
Celý den končil putováním na rozhlednu, kde si 
mohly děti svůj poklad vychutnat. Cvičení si žáci 
užili, zopakovali si spoustu znalostí, aniž by museli 
sedět ve třídě, a přitom si ještě zasportovali a také 
se pobavili. Den se vydařil také zásluhou pěkného 
počasí. Už dnes se všichni těšíme na příští rok.

Mgr. Miroslava Fišerová

Takto se z nás stávají budoucí řidiči a možná i budoucí policisté

První „řidičáky“ pro dě  

Budeme zdraví, 
chytří, šikovní …

Fotbalový den

Dneska máme slunný den,
fotbal půjdem hráti ven!

Celý den ho budem hrát,
kopaná je bezva hra.

Fotbal to je prima hra,
góly dávat umím já.
Občas také nahraji,

ať si druzí zahrají.

Martin Kocourek, 2. A

značky. Své znalosti si ověřili 
v závěrečném testu a s koly se 
pak vydali na dopravní hřiště za 
kostelem. Pod dohledem zkuše-
ných učitelů z autoškoly trénovali 
jízdu zručnosti, projížděli křižo-
vatky  řízené  semaforem  i  poli-
cistou, ukázali, že kruhový objezd 
není pro ně  žádnou neznámou.

 Po sečtení získaných bodů dostala 
většina dětí své první řidičské prů-
kazy a malé odměny. Někteří žáci 
ale musí ještě trénovat, aby jejich 
jízda na kole byla bezpečná.
Autoškole  Lednice děkujeme za 
výborně připravené dopoledne a 
těšíme se na další spolupráci.
     

Za kolektiv vyučujících 
Mgr. Eva Drienková, 

Mgr. Dagmar Šmídová
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Při výuce historie je vždy lépe, když si žáci historii „osahají“ na 
živo, a tak byla pro deváté ročníky připravena dvoudenní pozná-
vací exkurze Prahou a ze soudobých dějin návštěva Terezína. 
 Po příjemné cestě mezinárodním rychlíkem jsme svou 
pražskou pouť začali jak jinak než u koně na Václaváku, neboli 
u sochy sv. Václava. Zlatou uličkou jsme přešli na Hrad a mohli 
jsme zhlédnout ve dvanáct hodin velkou výměnu stráží. A pak 
už jsme šlapkali do vrchu na Petřín. Zajímavé pro nás bylo vidět 
v jedné petřínské kavárně zasázeno několik hlav vinné révy 
– jak žáci okem znalců zkonstatovali, byly sazenice přemrzlé. 
V petřínském bludišti chtěli mnozí zůstat zbytek života hlavně 
u zrcadel zeštíhlujících a prodlužujících nohy. Pak už jsme jeli 
zubačkou dolů a metrem se ubytovat. A pak zase do víru vel-
koměsta – na Karlův most, Kampu, ke zdi Johna Lennona a na 
Staroměstské náměstí. Den utekl, ani jsme nevěděli jak.
 Druhý den jsme se prošli z Bohušovic do asi tři kilome-
try vzdáleného Terezína, ve kterém nás čekala prohlídka tzv. 
Malé pevnosti, bývalého nacistického vězení. Pro mnohé bylo 
velmi těžké si jen představit, v jakých nelidských podmínkách 
zde za Druhé světové války byli uvězněni lidé, převážně Židé. 
Velmi silné zážitky jsme si snad všichni odnesli z poutavého 
výkladu. 
 Pak jsme si opět udělali procházku krásným letním 
dnem a rozjeli se domů. Většina po náročném dnu ve vlaku 
usnula a cesta tak uběhla poměrně rychle. V podvečer jsme se 
dostali plni zážitků domů.

Eva Káčerová

Nové zážitky, noví kamarádi, nové možnosti

V Praze V Praze 
jsme se měli jsme se měli 

blazeblaze

Dějepisná exkurze v rámci projektu 
přeshraniční spolupráce Gymnázia 
ve Velkých Pavlovicích a Gymnázia 

Ladislava Novomeského Senica

Dne 27. května 2011 se uskutečnila poznávací exkurze do oblasti břec-
lavského regionu. Jednalo se o bližší seznámení s historickými památka-

mi a významnými osobnostmi. Exkurze se 
zúčastnilo 35 studentů z Gymnázia Ladisla-
va Novomeského ze Senice a 5 studentů z 
Gymnázia Velké Pavlovice. První zastávkou 
byla návštěva kostelíka v Kurdějově a s ním 
spojená prohlídka katakomb. Průvodci sezná-
mili studenty s minulostí města, kostelíka a již 
zmíněných katakomb. Po skončení prohlídky 
se účastníci vydali do Divák. Zde zavítali do 
rodného domu bratří Mrštíků. Průvodce podal 
základní informace o životě spisovatelů a poté 
následovala prohlídka domu. Dům je velmi 
dobře udržovaný. Zůstala zachovaná ložnice 
a spisovatelská místnost.
 Kolem poledních hodin studenti spo-
lečně s pedagogy dorazili do Mutěnic. Zde je 
již čekal pořádný oběd. Jakmile všichni zapl-
nili své poloprázdné žaludky, vydali se již 
na poslední zastávku do Mikulčic. Zde jsou 
umístěny archeologické expozice  slovanské-
ho hradiště. V první části se nachází ukázky 
z archeologických nálezů ze zdejší lokality, 
včetně dvou desetimetrových dubových člunů.
V expozičních vitrínách byly obsaženy zajíma-
vé vykopávky (šperky, zbraně, předměty den-
ní potřeby …). V dalším pavilonu seznámila 
průvodkyně studenty se základními informa-
cemi o expozici a posléze promítla prezenta-
ci o Velké Moravě. Po skončení celodenního 
putování autobus zamířil do Velkých Pavlovic, 
kde vysadil velkopavlovské studenty a násled-
ně se vydal na zpáteční cestu na Slovensko. 
Exkurze byla velmi zajímavá, doufejme, že se 
budeme se svými slovenskými kolegy potká-
vat častěji.
  Petra Buchničková, 2. A



Ve dnech 29. – 30. 4. 2011 uskutečnil Klub 
debrujárů při Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích 
zájezd do Babylonu v Liberci. Zájezdu se zúčast-
nilo 47 studentů nižšího stupně gymnázia.
Program jsme měli rozdělený do dvou dnů. V 
pátek odpoledne Labyrint a Lunapark a v sobotu 
dopoledne iQpark, oběd v Zámeckém sklepení a 
odpoledne Akvapark.
V Labyrintu se nám moc líbilo. Má různá bludiš-
tě. Nejobtížnější to bylo v zrcadlovém bludišti 
velmi málo osvětleném a nejzajímavější v tem-
ném bludišti, ve kterém se ozývaly strašidelné 
zvuky. Navíc různé příšerné zvuky jsme vydá-
vali sami, zejména tehdy, když si na nás někdo 
v temném zákoutí počkal a vybafl  na nás. Dost 
jsme se nasmáli i v sále plném zrcadel, která 
nám pořádně deformovala postavy.
Po labyrintu jsme zamířili do Lunaparku, kde to 
bylo opět úžasné. Dováděli jsme na autíčkách, 
trampolíně, opičí dráze, houpačkách, skákacím 
hradu a dalších atrakcích.Mnozí se snažili udržet 
na umělém býkovi a horolezecké stěně, jiní hráli 
stolní fotbal. Celý suterén obsahoval videohry 
a různé trenažéry, které jsme také vyzkoušeli. 
Součástí Lunaparku jsou také stánky s občerst-
vením, kde byl pro nás dostatek cukrové vaty, 
popcornu, ledové tříště i hamburgerů a párků 
v rohlíku. Nikdo se proto nedivil, že jsme zde 
vydrželi do pěti hodin.
Ubytováni jsme byli na ubytovně DDM Liberec v 
Oldřichově v Hájích. Jde o bývalou školu v pří-
rodě s kapacitou 50 lůžek i zajištěným stravová-
ním. Součástí ubytovny je i velká společenská 
místnost, kde mnozí po večeři strávili čas hraním 
pokeru nebo sledováním televize. Příjemná byla 
i večerní procházka v okolí ubytovny. Všem se 
nám tu líbilo a dobře spalo na horském vzduchu. 
Bylo o nás výborně postaráno. V sobotu po sní-
dani jsme opět odjížděli do Babylonu.
Dopoledne jsme navštívili iQpark. Zejména jsme 
se těšili na nové instalace. Nejvíce legrace bylo u 
Van de Graafova generátoru, který může vytvo-
řit napětí až 500 000 voltů. Našli se odvážlivci, 
kteří se nechali zelektrovat, až jim vstávaly vlasy 
na hlavě jako chmýří pampelišky. Další velkou 
atrakcí bylo fakírovo lože plné ostrých hřebíků. 
Mnozí ho vyzkoušeli také. Zjistili, že když se tíha 
těla na hřebíky rozloží v co největší ploše, tak to 
ani moc nebolí. Legrace byla i s mýdlovými bub-
linami. Interaktivní pokusy jsou rozmístněny ve 
čtyřech patrech, tak jsme měli co dělat, abychom 
toho viděli co nejvíce. Svou exkurzi do iQparku 
jsme zakončili u nanovláken. Vyrobili jsme si je 
a hlavně zjistili, na co se mohou v budoucnosti 
používat.
Po iQparku nás čekal oběd v Zámeckém sklepe-
ní. Celých 45 minut jsme mohli konzumovat jídla 
dle vlastního výběru – od polévky přes hlavní 
chody (různá masa, ryby a sladká jídla), saláty 
až k zákuskům, ovoci, zmrzlině a nápojům. Pro-
stě hodování jak se patří. Všem moc chutnalo.
Na závěr nás čekal Akvapark. Tam jsme tři hodi-
ny dováděli na tobogánech, chodili do sauny, 
vířivek, pořádali kohoutí zápasy nebo jen klid-
ně proplouvali umělými jeskyněmi a náhony. 
Příjemně znaveni jsme se  před pátou hodinou 
vydali na cestu zpátky domů. Vedoucí si mysleli, 
že budeme celou cestu spát, ale to nešlo. Bylo 
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Ani ve chvílích odpočinku to není jenom tak, mozek se musí trénovat stále

L I B E R E C    2 0 1 1

Krásnou, velkou jedničku dostala za své vyprávění o návštěvě 
školního divadelního představení Katka Kadlecová z 5.A vel-
kopavlovické základní školy. Přečtěte si její názor.

v nás plno dojmů, pořád jsme si 
měli co říct. Čas jsme si krátili 
i vyprávěním příběhů z pořadu 
Věřte – nevěřte nebo věštěním 
z karet. Domů jsme přijeli po půl 
desáté večer.
Úžasný výlet je již minulostí a 
těšíme se na ten další.

V
yp

rá
vě

n
í 
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a 
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ed
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ku

Na závěr chceme poděkovat panu 
Dufkovi z Hustopečí za bezpečnou 
jízdu autobusem.
A jemu i paní učitelce Šmídové a 
Vedrové za trpělivost, pochopení i to, 
jak se nám celou dobu věnovali.
     
 za účastníky zájezdu

Klára Spěváková,Iveta Brdečková,
Viola Krausová, 

Michaela Melicharová



28

 VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
 3/2011

Maminkám a babičkám nelze připravit krásnější dárek

Téměř nejlepší tablo 
v celé České republice

Stejně jako v letech minulých se i letošní maturanti Gym-
názia Velké Pavlovice přihlásili do celostátní soutěže 
TABLO ROKU 2011. Úspěch se dostavil i v letošním roce. 
Nepochybně zásluhou Ing. Marie Holáskové, která tablo 
vynikajícím způsobem nafotila, a tak studentům oktávy 

dala vynikající startovací pozici, z níž si 
pak studenti doběhli pro 1. místo v kraji 
a 2. místo v České republice. 

Zpovzdálí vypadá tablo jako obrazovka 
notebooku, na níž si diváci právě ote-
vřeli stránku sociální internetové sítě, 
tolik oblíbeného Facebooku. Tak jako v 
reálném životě nabízí stránka všestran-
né informace od kontaktů, přes aktu-
ality, až po vizi hledání zaměstnání.  
Studenti gymnázia se svými pedagogy 
dokázali, že tablo může být ve městě 
velmi zajímavým a netradičním artefak-
tem.

tic

Kuřátka a Koťátka přála 
maminkám

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY…         

Nejstarší 
školčátka z 
Mateřské školy 
Velké Pavlovice 
se ve čtvrtek, 
23. června 2011 
setkala na měst-
ském úřadu se 
starostou měs-
ta, Ing. Pavlem 
Procházkou.
Jak se v našem 
městě již stalo 
dobrým zvykem, 
„pasoval“ 
starosta města 
budoucí prv-
ňáčky na žáky 
základní školy a 
tím je vypravil s 

MOŽNÁ SE NÁM BUDE 
STÝSKATDěti ze tříd Kuřátka a Koťátka Mateřské školy ve 

Velkých Pavlovicích přivítaly ve středu a ve čtvrtek, 
11. a 12. května 2011, své nejbližší na besídkách ke 
svátku maminek. 
Prostředí třídy Koťátek se v toto odpoledne proměni-
lo v les s perníkovou chaloupkou. Na paloučku se 
postupně předvedla řada zvířátek, která pak radila 
Jeníčkovi a Mařence, kudy z lesa ven. V chaloupce je 
pohostila hodná babička, co pekla perníková srdíčka a 
tak vše dobře dopadlo. 
Na závěr děti svým maminkám hezky popřály a předaly 
přání a dárek.Nejmladší děti ze třídy Kuřátka si oblíbi-
ly hru „Na kytičku“. Dovedou je pojmenovat, říct jakou 
mají barvu a tak jsme se naučily „Májovou pohádku“, 
aby své maminky potěšily. Kluci i holčičky pro ně vyro-
bili z keramické hlíny „Sluníčka a srdíčkovou pozvánku“ 
na besídku, která se konala ve středu 11. května 2011. 
Maminkám se nejvíce líbily tanečky z CD BUBU cvičení 
s prstíky.
                                 paní učitelky z Kuřátek a Koťátek

dobrými ponaučeními a upřímnými radami na start školních rados-
tí, ale také prvních starostí.

Nejenom rodiče a prarodiče, ale všichni občané si mohou budoucí 
prvňáčky prohlédnout na tablu, vystaveném v prodejně ZAF na 
Hlavní ulici. Autory fotografi í jsou Karolína Bártová a František 
Kobsa. Krásné tablo se čtenářům pokusila přiblížit také redakce 
zpravodaje.

Rozloučení s předškoláky proběhlo také ve školce, za rámusu, 
křiku a výskání, když si děti společně se svými paními učitelkami 
udělaly „poslední zvonění“. Nejenom ti nejstarší se už nadšeně 
těší na prázdniny, na školu a nové kamarády. Přesto se jim možná, 
vlastně určitě, bude po krásných dnech ve „školičce“ stýskat.

Jiřina Zigová, ředitelka MŠ
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Žáci ZUŠ vystoupili během škol-
ního roku na mnoha zdařilých 
akcích. Kromě třídních besídek to 
byly absolventské koncerty, výsta-
vy obrazů, výchovné koncerty pro 
ZŠ, koncerty u vánočního stromu ve 
Velkých Pavlovicích a v Bořeticích, 
tradiční koncert souborů, již IV. 
ročník Přehlídky mladých dechovek 
Mirka Pláteníka a II. ročník koncer-
tu Hraje a zpívá celá rodina. 

Základní umělecká škola hraje a zpíváZákladní umělecká škola hraje a zpívá

Koncert „Zpívá celá rodina“ patří k nejkrásnějším akcím ZUŠ

ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY…

Docházka do ZUŠ je rozdě-
lena na přípravné studium, 
které může trvat dva roky 
a  je určeno dětem ve věku 
5-7 let, I. cyklus základní-
ho studia navštěvují žáci 
sedm let a II. cyklus ještě 
další čtyři roky. Sečteme-li 
všechna tato čísla, zjistíme, 
že škola může žáky provázet 
dětstvím a mládím celkem 
symbolických třináct let, 
které jistě nemalou měrou 
ovlivní celý jejich život. 
Mnoho rodičů a prarodi-
čů vodí své děti a vnoučata 
do ZUŠ i několikrát týd-
ně a prožívají s nimi jejich 
malé i větší úspěchy, zdary 
i nezdary, drží jim palce na 
besídkách a koncertech a 
těší se z toho, že se jejich 
ratolesti mohou ve volném 
čase věnovat ušlechtilým 
činnostem - hře na hudeb-
ní nástroje, zpěvu a tanci. 
Nejvýraznějším důkazem 
přátelské spolupráce rodin 
s dětmi a školou jsou kon-
certy, na kterých spolu se 
žáky ZUŠ vystupují jejich souro-
zenci, rodiče a dokonce i prarodi-
če. Na letošním koncertu s názvem 
Hraje a zpívá celá rodina zahráli a 
zazpívali početnému publiku sestry 
Eliška a Michalka Otřelovy, Hanka 
a Zdeňka Bálkovy, sourozenci Edita 
a Štěpán Fůkalovi, Šimon Bedřich s 
maminkou Zlatkou, Beátka Bláhová 
s maminkou Renatou, sourozenci 
Lukáš a Klára Pejchlovi s mamin-
kou Jitkou, Renatka Martincová s 
maminkou Renatou, Terezka Hiclo-
vá s dědečkem Vladislavem Blatou, 
Natálka Drbolová  s tatínkem Pet-
rem a Vojtěch Antoš s rodiči Petrem 

a Lucií. Obdivuhodný koncert tří 
generací byl realizován v rámci pro-
jektu Obec přátelská celé rodině.
 Další velmi pěknou a vydařenou 
akcí byla letošní Přehlídka mladých 
dechovek Mirka Pláteníka, na které 
se představila Fialenka z Lanžhota 
- žáci MgA. Richarda Pavlíka, Kate-
řinka z Mutěnic a Čejkovic pod tak-
tovkou Jaroslava Nováka, Dechový 
orchestr ZUŠ Zdounky s kapelní-

kem Miroslavem Naučem a samo-
zřejmě nechyběla naše velkopavlo-
vická dechovka pod vedením MgA. 
Zbyňka Bílka. Téměř dvě stovky 
příznivců dechové hudby měly mož-
nost vyslechnout si vedle tradičního 
repertoáru i moderní úpravy popu-
lárních a filmových melodií. Celé 
hudební odpoledne provázeli slo-
vem manželé Stanislava a Zbyněk 
Bílkovi. Všichni vystupující hudeb-
níci, pořadatelé  i vděční milovní-
ci dechové hudby děkují paní Jitce 
Pláteníkové za finanční podporu 
festivalu, který má již pevné místo 
v seznamu kulturních akcí našeho 

města a je vždy důstojnou vzpo-
mínkou na jejího manžela Mirka 
- výborného muzikanta a příznivce 
dechovek.
 Závěrem bych chtěla poděkovat všem 
pedagogům za odbornou a náročnou 
práci s dětmi, za vedení souborů a 
zejména za jejich vřelý vztah k folk-
lóru, který obyvatelé našeho města 
i okolí tolik milují. Velký dík patří 
také bývalým vedoucím národopis-

ného kroužku Vonička - učitelkám 
MŠ a ZŠ Aleně Cendelínové a Marii 
Pilařové za to, že věnovaly našim 
tanečníkům krásné velkopavlovické 
kroje, které pro jejich soubor v 80. 
letech minulého století obětavě a s 
láskou ušily paní Anděla Malíško-
vá, paní Anděla Dostoupilová a paní 
Františka Prajková. Rodinám děkuji 
za přízeň, všem žákům přeji krásné 
prázdniny a těším se na shledanou s 
nimi opět v září na začátku nového 
školního roku. 

                                                       
                            Milena Karberová, 

ředitelka ZUŠ



Jak se vám líbí nový 
skatepark?
Tuto otázku jsme položili několika mla-
díkům, kteří jsou stálými hosty a zde 
jsou jejich odpovědi:

Dominik Šafránek: „Skatepark se mně 
líbí, chodím sem čtyřikrát týdně. Bylo 
by dobré obohatit vybavení o rampy a 
další atrakce.“

Matěj Kynický: Skatepark je velmi 
hezký a náročný, to je to, co mě na 
něm láká. Už jsem zažil první bolestivé 
pády. Jsem rád, že tu je, protože mám 
skateboard a můžu se na něm pořádně 
vyřádit. Nejvíce se mně líbí U-rampa a 
můstek. Je jenom škoda, že tam není 
více ramp. Jinak je to nejlepší atrakce 
ve Velkých Pavlovicích.“

David Václavek: „První dva týdny po 
otevření byl skatepark plný a nebylo 
chvíle, kdy by tam bylo prázdno. Avšak 
brzy se ukázalo, že přechod z pouliční-
ho ježdění na rampy je velice náročný a 
najednou měl každý jezdec poruchu. To 
ovlivnilo i skatery, kteří se tam bez party 
kamarádů na kolech necítili moc dobře. 
Kola jsou opravena a zprovozněna a 
park se znova zaplňuje. Všichni se těší, 
jak zde budou trávit letošní prázdniny.
Myslím si, že co se týče doplnění par-
ku, není nic moc co řešit. Současný 
stav bohatě stačí pro jakési „zaježdění 
- zácvik“. Až budeme mít tohle zmák-
nuté, určitě bychom nové prvky přivítali. 
S kázní jezdců nejsou žádné problémy, 
takže všechno šlape, tak jak má.....“

Za rozhovor děkuje
Zdeněk Karber

Velcí i malí 
vodáci si 

víkend pořád-
ně užili a těší 
se na další 
kamarády
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ZE SPORTU - - - - - - - - - - - - - - - -   ZE SPORTU - - - - - - - - - - - - - - - -   

V pátek 17.6.2011 v odpoledních hodinách  vyrazili členové T.J. Sokol Velké Pavlovice na  1. Turistic-
ko-vodácký sportovní víkend.  Prožít víkend v přírodě mohli jak členové, tak i nečlenové Sokola. Sraz 
jsme si domluvili na Veřejném tábořišti Fiola na řece Jihlavě u Mohelna.  Počasí, ač byla předpověď 
nepříznivá, vyšlo. Bylo slunečno a teplo, jen v sobotu pro osvěžení spadlo pár kapek deště.
V pátek po příjezdu na tábořiště jsme si rozbalili stany, připravili vše na večerní táborák a šli jsme na 
nácvik k lodím, ovšem většina nejprve jen na suchu. Ti zdatnější  a děvčátka z oddílu Káčata prová-
děla výcvik v kajaku na klidné a mělké vodě.  Ostatní, kteří si na vodu netroufl i, slíbili svému instruk-
torovi  Miroslavu Hlávkovi, že se do příště polepší a zkusí to i na vodě.  Po ukončení  instruktáže a 
výcviku jsme všichni pospíchali k připravenému ohni.  Voněly klobásky, párky, dokonce nechyběl ani 
špíček domácí výroby či jen opečené brambory.  Po veselém večeru plném povídání jsme se rozešli 
v pozdních nočních hodinách do svých stanů.
V sobotu jsme se rozdělili na dva tábory – vodáky a turisty. Vodáci – děvčátka -  zůstala u vody se 
svým instruktorem a zbytek vyrazil strmou lesní cestou a dále po turistických značkách do nedaleké-
ho  Mohelna  za poznáním a dobrým obědem.   Zpět na tábořiště jinou cestou jsme dorazili v odpo-
ledních hodinách,  kde  jsme všichni společně posvačili a krom vodáků, kteří zůstávali na nedělní  
pouštění  vody,  jsme se sbalili a odjeli domů.
V  neděli  v 10 hod. oddíl  Káčáta vyrazil s ostatními vodáky  na tolik očekávané  sjíždění  řeky  v  
úseku dlouhém zhruba 10 km. Celkově se letos na této již tradiční akci sešlo skoro  300 vodáků.  
Byl to krásně prožitý sportovní víkend v nádherné přírodě a doufáme, že brzy připravíme v pořadí již 
druhý turisticko-vodácký víkend s větším počtem turistů i zájemců o vodácký sport či jen milovníků 
přírody.

Jana Václavková – starostka Sokola,
Miroslav Hlávka – vedoucí a instruktor vodní turistiky

Vodácké sporty - zkuste to příště  
       také!

Fotbalový oddíl Slavoj 
Velké Pavlovice

Minulý víkend byly dohrány krajské 
i okresní fotbalové soutěže ročníku 
2010/2011. Z hlediska účinkování velko-
pavlovických fotbalistů je třeba sezónu 
hodnotit jako jednoznačně nejúspěš-
nější za posledních téměř 15 let.

A muži:
Do jarních odvet vstupovalo mužstvo s 
úzkým kádrem a oslabeno o jednoho z 
nejlepších hráčů Břetislava Balcárka. 

Ale svými výbornými jarními výkony 
hráči potvrdili, že patří ke špičce své 
soutěže a nakonec obsadili, stejně 
jako loni, 3.místo v tabulce I.A  třídy, 
skupiny B se ziskem 52 bodů a skóre 
46:29. Vynikajícího umístění v této silné 
skupině je třeba si cenit i proto, že hlu-
boko v poli poražených skončil hvězda-
mi nabitý tým Sokola Bořetice, který na 
boj o čelo tabulky nestačil a nakonec 
obsadil 7. místo se ziskem pouhých 34 
bodů.



42 bodů a skóre 72:21. Družstvu se 
podařilo vyrovnat s odchodem brankář-
ky Hykšové do II. ligy a středopolařky 
Bezděkové do I. ligy a v jarních odve-
tách udrželo cenné 2. místo. Střelecky 
se opět nejlépe dařilo Ivě Rathouské, 
která vstřelila 21 branek, těsně za ní 
zůstala s 19 brankami nejlepší fotbalist-
ka okresu a kapitánka družstva Hanka 
Málková.
Trenéři: Radek Levčík, Laďa Stehlík 

  
František Čermák
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Nejlepším střelcem mužstva byl 
Jakub Šabata se 14 góly, z nichž ale 
12 vstřelil na podzim, jarní část soutěže 
ho zastihla v útlumu. Jarním kanoný-
rem se stal kapitán týmu Petr Vašek, 
který vstřelil celkově 8 branek.
V jarní části soutěže nejčastěji nastu-
povali: Honz Libor (Chromek Jakub) 
– Švrčina Radek, Loubek Kamil, Měřín-
ský Tomáš, Kotoun Lukáš, Hajda Jiří, 
Jilka Michal – Pilarčík Viktor, Vašek 
Petr, Koráb Vít, Presl David (Jambor 
Jakub) – Šabata Jakub, Vintrlík Pavel.
Trenér: Jaromír Piták 
Asistent: Pavel Miklík 
Vedoucí družstva: Karel Šaněk 
Po skončení sezóny dochází ke 
změně trenéra, místo Jaromíra Pitáka 
nastupuje k mužům dlouholetý trenér 
dorostu a žáků Luděk Šefránek.

B muži: 
Béčko mělo jednoznačně za cíl 
postoupit do Okresního přeboru a to 
se mužstvu podařilo. V průběhu celé 
sezóny bylo mužstvo pevně usazeno 
na 1. místě tabulky s náskokem něko-
lika bodů a konečná bilance vítěze III. 
třídy, skupiny B je zisk 63 bodů (náskok 
7 bodů na druhé Nikolčice) a vynika-
jící skóre 90:22. Střeleckou oporou 
týmu byl opět Pavel Procházka, kte-
rý se svými 28 vstřelenými brankami 
jednoznačně kraluje v celé soutěži. 
Velmi dobře se prosazoval i druhý útoč-
ník, nestárnoucí Pavel Urbánek, který 
vstřelil celkem 14 branek.
Na jaře nejčastěji hráli: Honz Libor, 
Lanžhotský Pavel – Hajda Jiří, Polá-
ček David, Hicl Richard, Kalužík Patrik, 
Latýn Pavel, Procházka Jara, Horák 
Ondřej - Suský Josef, Herzán Jara, 
Jambor Jakub, Pilarčík Viktor, Hejl 
Broněk, Melichar Libor, Hanák Michal, 
Vydařelý Roman – Hejl Vladan, Pro-
cházka Pavel, Urbánek Pavel. V něk-
terých zápasech mužstvu pomohly i 
posily z A mužstva nebo dorostu. 
Trenér: Jara Bartůněk 
Asistenti: Libor Melichar, Richard Hicl 

Dorost:
Dorostu se podzimní část soutěže příliš 
nevydařila a cílem do jarních odvet bylo 
co nejrychleji se odpoutat od příček 
hrozících bojem o záchranu a dostat 
se do klidného středu tabulky. Toto se 
podařilo a obzvláště v druhé polovi-
ně jara patřilo mužstvo k nejlepším 
v soutěži. Konečné 6.místo v tabulce 
znamená jeden z nejlepších výsledků 
dorostu za posledních několik let. 
Za dorost na jaře nejčastěji nastupova-
li: Václavek David (Honz Libor) – Šebe-
sta Daniel, Halm Roman, Pilarčík Ond-
řej, Forejta Dominik, Procházka Martin 

– Pohl David, Gajdošík Mirek, Havlík 
David, Nesvadba Tomáš (Pohl Denis) 
– Zájeda Lukáš, Galbavý Lukáš, Her-
zán Jiří.
Trenér: Luděk Šefránek 
Asistenti: Halm Roman, Maincl Václav, 
Václavek Petr
Vedoucí družstva: Janovský Aleš

Starší žáci:
Starší žáci díky silnému ročníku 1996 
tentokrát hráli důstojnou roli v I. třídě 
JmKFS, několikrát překvapili i mužstva 
z čela tabulky (výhra nad Kohoutovi-
cemi, remíza se Starým Lískovcem) 
a nakonec skončili ve středu tabulky, 
na 7. místě se ziskem 28 bodů a skó-
re 39:42. Ve svém středu měli i výraz-
nou střeleckou oporu, Pavel Springer 
vstřelil celkem 20 branek a byl třetím 
nejlepším střelcem soutěže. 

Mladší žáci:
Mladší žáci měli často problém s 
docházkou na zápasy venku, dvakrát 
se dokonce mužstvo nedalo dohroma-
dy vůbec. Do příští sezóny očeká-
vají trenéři zlepšení díky kvalitním 
hráčům ročníku 2000, kteří určitě 
mužstvo posílí. Se ziskem 13 bodů 
skončili mladší žáci nakonec na 9.místě 
tabulky. Střelecky se nejlépe prosazo-
val Kryštof Kaderka se 13 vstřelenými 
brankami.
Trenéři st. a ml.žáků: Forejta Pavel, 
Pohl Zbyněk
Asistenti: Lanžhotský Pavel, Oliva 
Zdeněk
Vedoucí družstva:  Alexandra Pohlová

Základna:
Základna má již několik let velmi dob-
rý a početný kádr hráčů, tentokrát 
to byly ročníky 2000 a 2001, ale do 
družstva se již prosazovali i hráči mlad-
ší. Základna obsadila ve své skupině 
Okresního přeboru 2. místo se ziskem 
48 bodů a skóre 136:29. K nejlepším 
střelcům patřili Adam Springer – 36 
branek, Patrik Havlík – 27 branek, Ladi-
slav Vašek – 16 branek a Tomáš Osička 
– 15 branek.
Trenér: Aleš Martinek 
Asistenti: Pilarčík Viktor, Springer 
Pavel, Vašek Ladislav 

Ženy:
Ženy dosáhly historického úspěchu 
za období své existence, v Moravsko-
slezské divizi žen se jim podařilo obsadit 
vynikající 2. místo v tabulce se ziskem 

Mužstvo „Béčka“ má letos všechny důvody k úsměvu
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náhradní díly a doplňky, funkční a spor-
tovní prádlo CRAFT, MOIRA, ATEX
zboží od 3000,- Kč lze nakoupit na 
splátky i bez navýšení – ESSOX

velký výběr jízdních kol 
model 2011

prodej dárkových a servisních 
poukazů v hodnotě 300 až 1000,- Kč
záruční i pozáruční servis, opravujeme 
všechna jízdní kola, provádíme opravy 

kotoučových i hydraulických brzd

otevřeno:   
po - pá   8.00 - 12.00    13.00 - 17.00    

sobota   8.00 - 11.00
Hlavní 68, Velké Pavlovice, 

tel: 519428507  
www.zaf.cz     velo@zaf.cz

jízdní kola
D O U Č O V Á N Í

Nabízím doučování dětí v rozsahu učiva 
1. stupně základní školy,

ve Velkých Pavlovicích od září 2011.

Kontakty pro zájemce: 

mobil: 606 114 335
e-mail: naucitse@seznam.cz

 

 

VINCOOP MIKULOV 

 

nabízí sudová vína z Makedonie: 

 

CABERNET SAUVIGNON, VRANEC, 

CHARDONNAY, RYZLINK 

 

Minimální odběr 500 litrů! 

Adresa skladu: Mikulov, Brněnská 32 

Telefon: 603 510 786, 603 510 794 

MUDr. Zdeněk Hlavička

oznamuje, že přijímá nové pacienty do
STOMATOLOGICKÉ ORDINACE

v budově polikliniky v Břeclavi,
Bří. Mrštíků 38
telefon: 519 303 239

Nabízíme:
pečlivou práci
moderní postupy a materiály
estetickou stomatologii 
(bělení zubů pomocí moderní 

 plasmové lampy)
poradenství v oblasti dentální 

 hygieny.


