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Vážení spoluobčané,

   před pár týdny jsme vstoupili do 
roku 2011. Zdá se to neuvěřitelné. 
Zima ještě zdaleka nekončí, ale kva-
pem se již blíží příchod jara a s ním i 
zahájení mnoha investičních akcí. 
   Co nás tedy čeká v nejbližším obdo-
bí? Jaký kulturní a společenský život 
bude provázet první polovinu roku?

   Z investic, především realizace 
akcí, které budou podpořeny fi nanč-
ními prostředky z dotací. Rekon-
strukce zámečku, výsadba a úprava 
zeleně a realizace biocentra Zahájka. 
Z mnoha ostatních lze jmenovat pro-
dloužení inženýrských sítí v ul. Tráv-
níky, pokračování v rekonstrukci dal-
ších chodníků a veřejného osvětlení. 
Největší investiční akcí roku, která 
bude zahájena, je přestavba objektu 
„zámečku“ na centrum pro environ-
mentální výchovu.
    Co to vlastně je „environmentál-
ní“ výchova. V encyklopedii najdeme 
defi nici: „Environmentální (resp. eko-
logická) výchova obsahuje veškeré 
výchovné, vzdělávací a osvětové úsi-
lí, jehož cílem je především zvyšovat 
spoluodpovědnost lidí za současný 
i příští stav přírody i společnosti, za 
místo, ve kterém žijí a které je jim 
domovem. Dbát na smysluplné využí-
vání místních zdrojů, rozvíjet citlivost, 
vstřícnost a tvořivost lidí při řešení 
problémů péče o přírodu i problémů 
lidské společnosti.“ 
   Je to tedy velmi široký a pest-
rý rozsah aktivit, které nám dávají 
možnost otevřít zámeček po rekon-
strukci široké veřejnosti. Zámeček 
je velmi cenný historický objekt. Již 

jeho odkoupení do vlastnictví měs-
ta je historickou událostí. Pokud se 
podaří tuto budovu skutečně opravit 
a využívat pro výše uvedený pro-
jekt, stane se nepochybně jednou z 
nových dominant města. V objektu 
se počítá s ubytováním až 30 dětí či 
studentů, budou zde i apartmány pro 
rodiče s dětmi na krátkodobější poby-
ty, je možné využívat objekt pro školy 
v přírodě, příměstské letní tábory i 
našich dětí či krátkodobé pobyty pro 
seznámení s environmentální výcho-
vou a poznáváním přírody jižní Mora-
vy. Součástí projektu je i rekonstruk-
ce zahrady u zámečku, zde vznikne 
naučná zahrada, která bude rovněž 
přístupná veřejnosti. Pokud půjdou 
práce dle plánu, zrekonstruovaný 
zámeček bude zpřístupněn pro čin-
nost již v září roku 2012. 
   Dalšími investičními akcemi, které 
budou v letošním roce zahájeny, jsou 
rekonstrukce veřejné zeleně v par-
číku před základní školou, výsadby 
zeleně ve stavební lokalitě Padělky a 
zahájení výstavby biocentra Zahájka 
v lokalitě Horní rybník za cihelnou. I 
tyto projekty budou podpořeny dotač-
ními prostředky z operačního progra-
mu ŽP. 
   V současné době probíhají příprav-
né práce pro zahájení výběrových 
řízení na dodavatele jednotlivých sta-
veb či akcí. Všechny tyto akce mají 
společné to, že máme zájem vybu-
dovat krásné město plné zeleně, pří-
rodních zákoutí a také místo, kde si 
tohoto přírodního bohatství budeme 
vážit. 
   Akcí, které nás letos čekají, je mno-
hem více. Jejich realizace bude však 
odvislá od fi nančních možností měs-
ta. I z tohoto důvodu je jednou z prio-
rit města přilákat do Velkých Pavlovic 
investory, kteří zde budou realizovat 
své projekty a výstavbu. Vedení měs-
ta připravuje presentaci investičních 
akcí pro nejbližší období. O termínu 
presentace budou občané včas infor-
mováni rozhlasem a prostřednictvím 
webových stránek města.

   Velmi pestrý je kalendář kulturních 
a společenských akcí. Koncem roku 
byla zvolena kulturní komise rady 
města, která již nyní aktivně pomá-
há s přípravou některých akcí. Byl 
sestaven kulturní kalendář akcí pro 
rok 2011. 

   Z nejbližších kulturních a spole-
čenských akcí bych chtěl upozornit 
na otevírání jarní turistické sezóny 
v sobotu 16. dubna. Tento den je 
významný tím, že před 66. lety byly 
ve II. světové válce osvobozeny Vel-
ké Pavlovice. Do programu je tedy 
zařazena ukázka vojenské operace 
v podání skupiny příznivců vojenské 
historie. V předvečer bude ve výstav-
ním sále na radnici uspořádána ver-
nisáž obrazů MUDr. Jana Studničky, 
který ve Velkých Pavlovicích dlouhá 
léta žil a působil v lékařské praxi. 
   V květnu se uskuteční několik akcí, 
které budou realizovány v rámci pro-
jektu „Obec přátelská rodině“. Pro-
gram vyvrcholí dne 21. května akcí 
„Velké Pavlovice sobě“. Uspořádáno 
bude setkání rodáků, bohatý kulturní 
a společenský program pro všechny 
občany. Podrobnosti k těmto akcím 
budou pro všechny zájemce zveřej-
něny na městských internetových 
stránkách.

   Z akcí v uplynulém období je třeba 
zmínit především návštěvu předsed-
kyně Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR paní Miroslavy Němcové. 
V krátkém čase navštívila město již 
podruhé. V loňském roce byla krát-
ce hostem slavnosti vinobraní. Při 
své druhé návštěvě navštívila gym-
názium, kde se setkala se studenty. 
Paní Němcová během krátké návště-
vy ocenila práci našich občanů, byla 
okouzlena našimi kroji, příjemnou 
atmosférou, která na ni při pobytu ve 
Velkých Pavlovicích zapůsobila. Na 
závěr své návštěvy nás požádala o 
předání pozdravu všem velkopavlo-
vickým občanům a studenty gymná-
zia pozvala k návštěvě Parlamentu 
ČR. 

   Jsou tedy před námi velmi zajíma-
vé a ambiciózní projekty, pro jejichž 
realizaci bude zapotřebí velmi dob-
rá spolupráce zastupitelstva města 
a také pomoc a spolupráce našich 
občanů. Pokud bude tato spolupráce 
vzájemná, přispěje zajisté i k dalšímu 
rozvoji našeho města. 

                                                     
 Ing. Pavel Procházka
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Rada města se za období od vydání 
minulého zpravodaje sešla čtyřikrát                      
a mimo jiné se zabývala následující pro-
blematikou:
- průběžně projednala a vzala na vědomí 
informace o činnosti městského úřadu, zprá-
vy o průběhu investičních akcí ve městě, 
zprávy o činnosti služeb města, turistického 
informačního centra a provedení dokladové 
inventarizace k 31.12.2010 

Z RADNICE - - - - - - - - - - - - - - - - -Z RADNICE - - - - - - - - - - - - - - - - -
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města  Velké Pavlovice

Rada schválila:

- vydražení pozemků KN parc.č. 871/2 a 
871/4 o celkové výměře 508 m2 do výše 
max. 30 000,- Kč, jedná se o veřejné pro-
stranství před zámečkem
- interní pokyny pro časové rozlišování        
a pro opravné položky k prováděcí vyhlášce 
zákona o účetnictví 
- spolu pořadatelství Ježíškovy dílny 
- uzavření MŠ v době vánočních prázdnin 
od 23.12.2010 – 31.12.2010
- uzavření smluv o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu mezi E.ON Dis-
tribuce, a.s. a Městem Velké Pavlovice, pro 
stavby „Velké Pavlovice, lokalita Padělky, 
32 RD“,  „Bří Mrštíků, DP – T spojka, Bláha“        
a „Zahradní, obnova NN“
-  pronájem pozemku KN parc.č. 2262 
o výměře 161m2 – zahrada za RD v ul. V 
Údolí 26 a pozemku KN parc.č. 4207 výmě-
ry 773m2 v trati Sůdný, za účelem zeměděl-
ského využití  
- na základě pověření ZMě provedla roz-
počtového opatření č. 9/2010 příjmy snížení 
o 2.203.900,- Kč, výdaje snížení o 501.900,- 
Kč a fi nancování zvýšení o 1.702.000,- Kč
- podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 
kultury na novou technologii promítání do 
kina a konání Silvestrovského setkání obča-
nů u radnice
- ustanovila Komisi pro životní prostředí: 
předseda: Ing. Jaroslav Benda Ph.D., členo-
vé – Josef Dostoupil, Ing. Pavel Lacina, Ing. 
Oldřich Tesař a Jan Skýpala
- ustanovila Komisi pro kulturu a sport 
– předseda Jan Melichar, členové - Jana 
Crháková, Ing. Dušan Bedřich, Eva Drienko-
vá, MgA. Zbyněk Bílek, Mgr. Lenka Tesařo-
vá  a Věra Chiabodová
- návrhy na členy představenstva a na čle-
ny dozorčí rady Hantály, a.s. -  starostové 
a místostarostové obcí, které jsou akcionáři 
společnosti
- fi nanční příspěvky na věcné dary do tom-
boly na plesy a fi nanční příspěvky na činnost 
místních organizací v roce 2011
- fi nanční obnos ze sbírky pod vánočním 
stromem ve výši 11.100,- Kč věnovaný Dět-
skému domovu v Mikulově
- uspořádání divadla s p. Janem Přeučilem 
u příležitosti dětského dne
- uzavření smlouvy o dílo na vypracování 
dokumentace na zateplení gymnázia a tělo-
cvičny ZŠ
- plán diskoték 2011 v areálu TJ Slavoj -
27.5., 10.6., 24.6., 8.7., 22.7., 5.8., 26.8., 
9.9.2011

Zastupitelstvo města na svém II. zasedá-
ní, které se konalo dne 16. prosince 2010, 
projednalo a schválilo:

• rozpočtové opatření č. 5/2010 provedené 
RMě dne 23.9.2010, rozpočtové opatření č. 
6/2010  provedené RMě 14.10.2010 a roz-
počtové opatření č. 7/2010 provedené RMě 
23.11.2010
• přijetí úvěru od Komerční banky a.s. ve 
výši 5.200.000,- Kč na odkoupení nemovi-
tosti – Ekocentrum Trkmanka se splatností 
do jednoho roku od uzavření smlouvy (do 
30.11.2011)
• změnu příspěvku pro rok 2010 vlast-
ním příspěvkovým organizacím: MŠ na 

1.177.424,- Kč, ZŠ na 3.206.302,- Kč, Gym-
názium Velké Pavlovice na 2.562.763,- Kč 
• rozpočtové opatření č. 8/2010, celko-
vé příjmy snížení o 1.147,7 tis Kč, celkové 
výdaje zvýšení o 4.979,3 tis. Kč a celkové 
fi nancování zvýšení o 6.127 tis. Kč, závaz-
nými ukazateli jsou hodnoty paragrafů                      
u výdajů - jednotlivé paragrafy lze v celko-
vém součtu překročit o částku rozpočtové 
rezervy, celkové výdaje překročit nelze
• převedení investičního majetku – sběrný 
dvůr (projektová dokumentace stavby) ve 
výši 59.500,- Kč pro DSO Čistý Jihovýchod
• příspěvky na rok 2011 pro Dobrovolný 
svazek obcí Čistý Jihovýchod, Modré Hory, 
Jihomoravský kraj na integrovaný dopravní 

 Paragraf Popis Kč

 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 Daň z příjmu fyzických osob z podnikání
 Daň z příjmu fyzických osob - vybíraná srážkou
 Daň z příjmu právnických osob
 Daň z příjmu právnických osob za obce
 Daň z přidané hodnoty
 Poplatky za ukládání odpadů
 Odvody za odnětí zemědělské půdy
 Poplatky za komunální odpad
 Poplatek ze psů
 Poplatek za užívání veřejného prostranství
 Poplatek za provozovaný výherní hrací automat
 Odvod z výtěžku výherních hracích automatů
 Správní poplatky
 Daň z nemovitostí
 Neinv.dotace za SR-souhr.dot.vztah
 Neinv.přijaté dotace od obcí - na žáky
 Dotace přeshraniční spolupráce - EU
 Dotace přeshraniční spolupráce - Min.pro místní rozvoj
 Cyklostezka sv. Urban - ERDF
 Cyklostezka sv. Urban - národní zdroje
 Dotace z úřadu práce  
 Příspěvek z Nadace Partnerství  
2119 Záležitosti těžebního průmyslu
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin
2123 Podpora rozvoje průmyslových zón
2141 Vnitřní obchod (informační systém) 
2143 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (IC) 
2169 Sankční platby přijaté
3111 Předškolní zařízení - odpisy
3113 Základní školy - odpisy
3121 Gymnázia - odpisy
3313 Film, tvorba, disltribuce, kino - vstupné
3314 Činnosti knihovnické - tržby
3341 Rozhlas a televize
3349 Záležitosti sdělovacích prostř. - reklama ve Zpravodaji
3392 Zájmová čin.v kultuře (pronájmy sokolovna) 
3399 Kultura ostatní (vstupné vinobraní) 
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171 Činnost místní správy

Rozpočet města Velké Pavlovice na rok 2011
...........................................PŘÍJMY..........................................

4 450 000
650 000
670 000

4 250 000
10 000 000
11 560 000

8 960 000
0

1 350 000
100 000

85 000
250 000
150 000
340 000

2 920 000
2 825 700

0
0
0
0
0
0

15 600
200 000
150 000

15 559 000
50 000

150 000
0
0
0
0
0

20 000
15 000
25 000
70 000

600 000
5 600 000

60 000
40 000

700 000
160 000

30 700
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Paragraf Popis Kč

8113 Čerpání kontokorentu
8114 Splátky kontokorentu
8114 Splátky krátkodobého úvěru
8115 Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků 
8124 Splátky úvěrů a půjček 

 CELKEM FINANCOVÁNÍ 

 Příjmy včetně financování 

...................................FINANCOVÁNÍ......................................

systém, Římskokatolickou církev a Tělový-
chovnou jednotu Slavoj
• příspěvek pro ČR – Krajské ředitelství 
policie Jmk ve výši 230 tis. Kč pro roky 
2011-2013 a uzavření smlouvy o poskytnutí 
fi nančního daru na částečné krytí fi nančních 
zdrojů na zajištění výkonu služby Policie 
ČR
• rozpočet pro rok 2011, celkové příjmy 
72.096 tis. Kč, celkové výdaje 57.919 tis. 
Kč, celkové fi nancování -14.177 tis. Kč, 
závaznými ukazateli jsou hodnoty paragrafů            
u výdajů - jednotlivé paragrafy lze v celko-
vém součtu překročit o částku rozpočtové 
rezervy, celkové výdaje překročit nelze
• rozpočet sociálního fondu pro rok 2011     
a rozpočtový výhled v letech 2012–2015 
• obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010        
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů 
• obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010        
o místních poplatcích
• obecně závaznou vyhlášku č.6/2010, 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 
města Velké Pavlovice, kterou se upravuje 
chov užitkových a ostatních domácích zvířat 
ve Velkých Pavlovicích ze dne 22.8.1991
• volbu fi nančního výboru pro volební 
období 2010 – 2016 ve složení:
 - Ing. Václav Stehlík - předseda
 - Ing. Jana Václavková - člen
 - Ing. Ladislav Hádlík - člen
• volbu kontrolního výboru pro volební 
období 2010 – 2016 ve složení:
 - Ing. Martin Bálka - předseda
 - Zdeněk Krčmař - člen
 - Jiří Hanzálek - člen
• stanovení odměn neuvolněným čle-
nům zastupitelstva města od 1.12.2010 
v souladu s §84 odst.2) písm. n) zákona                                
č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění
• jmenování zástupce zřizovatele do Škol-
ské rady ZŠ Velké Pavlovice: Ing. Dušan 
Bedřich a Lubomír Zborovský a do Školské 
rady Gymnázia Velké Pavlovice: Jiří Han-
zálek a Ing. Jana Václavková
• uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě                  
o poskytnutí dotaci z Regionálního operační-
ho programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt 
s názvem „Velké Pavlovice – cyklostezka“
• bezúplatný převod pozemků KN pod 
komunikacemi, parc.č. 1401/1 a 871/5, k.ú. 
Velké Pavlovice, které jsou v majetku ČR 
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových
• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace      
z rozpočtu Jm kraje na výdaje na zabezpe-
čení akceschopnosti jednotky SDH obce na 
rok 2010 ve výši 18.875,- Kč
• prodej bytu č. 4 v bytovém domě na ul. 
Tovární 499/8 zájemci s nejvyšší cenovou 
nabídkou, nejméně však za cenu odhadní 
platnou v době prodeje 
• prodej pozemku KN parc.č. 2317/11,          
v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 229 m2, 
dle geometrického plánu č. 1710-139/2010 
a pozemku KN parc.č. 2317/2 v k.ú. Velké 
Pavlovice o výměře 182 m2,  za účelem roz-
šíření zahrady za RD, za cenu 250,- Kč/m2
• prodej pozemku KN parc.č. 2258/7, k.ú. 
Velké Pavlovice o výměře 8 m2, dle geome-
trického plánu č. 1725-174/2010, za účelem 
sloučení dvou RD, za cenu 250,- Kč/m2 

Paragraf Popis Kč

1014 Ozdravování zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost
2123 Podpora rozvoje průmyslových zón
2141 Vnitřní obchod (informační systém) 
2143 Cestovní ruch
2212 Silnice  
2219 Ost.záležitosti pozem.kom. (chodníky, parkoviště,cykl.stez.) 
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2310 Pitná voda  
2321 Odvádění a čištění odpad.vod
2341 Vodní díla v zemědělské krajině
3111 Předškolní zařízení
3113 Základní školy
3121 Gymnázia
3313 Film.tvorba, distribuce, kino
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury (kronika, kniha, výstavy) 
3326 Poříz.,zachování a obnova hodnot místního povědomí
3330 Dotace na údržbu církevního majetku
3341 Rozhlas a televize
3349 Záležitosti sděl. prostředků (zpravodaj) 
3392 Zájmová činnost v kultuře (sokolovna), 
3399 Ostatní záležitosti kultury (+sbor pro obč.zál.+vinobraní) 
3419 Tělovýchovná činnost (Slavoj) 
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí
3635 Územní plánování
3636 Územní rozvoj
3639 Komunální služby a územní rozvoj
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu
3729 Ostatní nakládání s odpady - sběrný dvůr
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3792 Ekologická výchova a osvěta
3900 Ostatní čin.souv.se službami pro obyvatelstvo - SPCCH
4351 Pečovatelská služba + penzion
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost
6112 Zastupitelstva obcí
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa (sčítání lidu) 
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
6399 Ostatní finanční operace - daň z příjmu za obec
6409 Rozpočtová rezerva

 CELKEM VÝDAJE

..........................................VÝDAJE..........................................

Jitka Krátká, tajemník MěÚ

30 000
4 600

620 000
50 000

1 500 000
500 000

2 000 000
153 400

50 000
200 000
300 000

1 100 000
2 964 000
2 055 000

500 000
707 000

60 000
250 000

50 000
100 000
200 000
400 000

1 100 000
120 000
200 000

50 000
1 300 000

370 000
1 400 000

300 000
500 000
200 000
400 000

7 000 000
60 000

1 300 000
220 000
750 000
800 000

5 000 000
10 000

1 380 000
665 000
600 000

1 980 000
20 000

7 700 000
50 000

150 000
10 000 000

500 000

57 919 000

6310 Obecné příjmy z finančních operací

 CELKEM PŘÍJMY

90 000

72 096 000

1 500 000
0
0

-118 000
-15 559 000

-14 177 000

57 919 000
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Údaje do sčítacích formulářů se vyplňují 
k tzv. rozhodnému okamžiku - pro Sčítá-
ní lidu, domů a bytů 2011 je to půlnoc    
z 25. na 26. března 2011.

Jak se budeme sčítat

Distribuce sčítacích formulářů
Sčítací komisař navštíví vaši domácnost 
a předá vám sčítací formuláře. Požádá 
vás o potvrzení jejich převzetí podpisem. 
Zároveň vám předá vysvětlivky k vyplnění 
formulářů a poskytne další potřebné infor-
mace. Sčítací komisař bude nosit viditelně 
umístěný průkaz, kterým se na požádání 
prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud 
ho sami nevyzvete. 
Kdo je sčítacím komisařem v místě mého 
bydliště? Sčítacími komisaři budou pracov-
níci a doručovatelé České pošty.
Formuláře, které nemohly být domácnosti 
doručeny ani při opakované návštěvě sčíta-
cího komisaře, budou k dispozici na poště, 
jejíž adresa a provozní doba jsou uvedeny 
na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem 
do vaší schránky. 

Vyplnění formulářů
Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě 
si prosím přečtěte vysvětlivky. K vyplnění 
použijte nejlépe černou kuličkovou tužku. 
Formuláře prosím nepřekládejte. 
• Sčítací list osoby - vyplňuje se za kaž-
dou osobu. 
• Bytový list - vyplňuje faktický uživatel 
bytu (bez ohledu na právní důvod užívání 
bytu a délku pobytu v bytě) za každý byt 
- za jeden byt jeden formulář. 
• Domovní list - vyplňuje vlastník nebo 
správce domu za každý dům - za jeden 
dům jeden formulář. 
Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektro-
nicky.

Některé údaje dostupné z administrativ-
ních registrů a evidencí budou ve formu-
lářích předvyplněny. Příslušná osoba pak 
pouze ověří správnost údajů, případně je 
opraví. Tato inovace by měla vést ke snížení 
administrativní zátěže respondentů. V žád-
ném případě však nebudou předvyplněny 
osobní údaje. 

Sběr vyplněných formulářů
Vyplněné formuláře můžete odevzdat 
následujícími způsoby: 
• předáte je sčítacímu komisaři při jeho 
druhé návštěvě jako volné listy nebo v 
zalepené obálce, kterou vám komisař na 
požádání vydá 

Rozhodný okamžik: 
Půlnoc z 25. na 26. března 

..................2011....................

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
• zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v 
obálce s předtištěnou adresou P.O. Boxu 
• nebo je vyplníte elektronicky 
• osobně odevzdáte na poště 

Koho se sčítání týká
Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 
2011 je dána zákonem č. 296/2009 Sb., 
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 
a týká se všech osob, které se v rozhodný 
okamžik nacházejí na území České repub-
liky nebo mají na území České republiky 
trvalý nebo povolený přechodný pobyt.   

Kdo sčítání provádí

Přípravu, organizaci, samotné provede-
ní sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho 
výsledků zajiš�uje na základě zákona č. 
296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů 
v roce 2011, Český statistický úřad. Smluv-
ním partnerem pro provedení terénních 
prací při sčítání je Česká pošta, s.p.
Společně se sčítacími komisaři České pošty 
budou sčítání provádět i komisaři Českého 
statistického úřadu, zejména sčítání v hro-
madných ubytovacích zařízeních, a někte-
rá ministerstva – ministerstvo vnitra (např. 
osoby v azylových zařízeních), obrany 
(např. vojáci na území České republiky a v 
zahraničí), zahraničních věcí (pracovníci na 
našich velvyslanectvích v zahraničí) a spra-
vedlnosti (osoby ve vězeňských zařízeních 
a ve vazbě). 

Proč sčítat 

Získáme údaje, které se nedají zjistit 
jiným způsobem
Sčítání pomůže nám všem zjistit, kolik nás 
je, jak a kde žijeme, na jaké úrovni. Poskyt-
ne údaje o obyvatelstvu, jeho demografi c-
kých, sociálních a ekonomických charakte-
ristikách, o domácnostech, úrovni bydlení, 
struktuře domovního a bytového fondu. 
Tyto údaje jsou nezbytné pro tvorbu a 
změny penzijního systému, systému vzdě-
lávání či zdravotní péče, ale také bytové a 
dopravní politiky. Takto vzájemně prová-
zané údaje se nedají zjistit žádným jiným 
způsobem.

Zjistíme, kolik fi nancí můžeme získat z 
veřejných rozpočtů
Použití údajů ze sčítání usnadní obcím a 
krajům přístup k fi nančním prostředkům 
jak ze státního rozpočtu - výpočet podílu 
na výnosu z některých daní, tak z evrop-
ských zdrojů – bez aktuálních dat se nedá 
žádost podat. Jsou součástí nejrůznějších 
studií a expertiz. Informace vyplývající ze 
sčítání slouží také jako podklad pro přeroz-
dělování rozpočtových prostředků krajům 
a obcím.

Zapojíme se do celosvětového programu
Sčítání v roce 2011 je součástí celosvětové-
ho programu populačních a bytových cen-
zů, které koordinuje OSN. Poprvé v histo-
rii se jednotně uskuteční sčítání obyvatel 
všech 27 členských států Evropské unie, 
což umožní vytvořit zcela srovnatelné úda-
je o EU a jejích jednotlivých členech. 

Dáme budoucím generacím informace o 
našem způsobu života 
Sčítání poskytne budoucím generacím 
obraz doby, ve které žijeme, a nám dává 
přehled o dobách minulých. Díky historic-
kým výsledkům sčítání máme nyní přesnou 
představu o tom, jak žili naši předkové 
– jaké bylo osídlení, jaké byly rodiny, jak 
se měnil bytový a domovní fond, jaká byla 
kvalita bydlení, jak se vyvíjelo socioekono-
mické složení populace. 
První sčítání lidu se datují již do doby před 
nejméně 6000 lety, jak dokazují hliněné 
tabulky nalezené ve starověkém Babylonu. 
Sčítání prováděli také ve starověké Číně 
či v Egyptu, v Římské říši i ve středověku. 
Přesný a detailní obraz naší doby zanechá-
me také my našim potomkům.

Získáme informace o dalším vývoji popu-
lace 
Z výsledků sčítání vychází i prognózování 
očekávaného počtu obyvatel, tzv. demo-
grafi cké projekce. Nemusíme se však 
obávat, že údaje o naší individuální situa-
ci budou poskytnuty komukoli. S daty se 
pracuje vždy v takové podobě, aby nebylo 
možné identifi kovat konkrétní osobu, dům 
nebo byt. Při sčítání nám jde o celek, nikoli 
o jednotlivce.

Budeme mít podle čeho se rozhodovat  

Ochrana dat

Všechny údaje zjištěné při sčítání podléhají 
velmi přísné ochraně podle Zákona o sčítá-
ní lidu, domů a bytů a Zákona o ochraně 
osobních údajů. Údaje mohou být využity 
výhradně ke statistickým účelům. Všechny 
osoby, které se podílejí na sběru a zpraco-
vání údajů, jsou vázány mlčenlivostí o všech 
skutečnostech, o nichž se v souvislosti se 
sčítáním dozvěděly. Povinnost mlčenlivosti 
trvá i po skončení sčítání.  

Informace zpracovala Dagmar Švástová
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Město Velké Pavlovice zahájilo začátkem letošního roku zpracování nového územního plánu města, který bude 
řešit využití stávajících zastavěných i nezastavěných ploch, dále pak bude hledat možnost umístění nových zasta-
vitelných ploch s funkcí bydlení, občanské vybavenosti, služeb, výroby či sportu a rekreace.

Dovolujeme si proto touto cestou oslovit a vyzvat ke spolupráci všechny občany města, kteří potřebují vyřešit 
nesoulad užívání své nemovitosti s funkčností ploch v územním plánu a všechny, kteří se chtějí svými náměty 
aktivně podílet na rozvoji města. 

Své návrhy a podněty pro využití ploch stávajících, případně i ploch nových, můžete předat písemnou formou na 
podatelně městského úřadu nebo tajemnici paní Jitce Krátké.

Jitka Krátká, tajemnice Městského úřadu Velké Pavlovice

Výzva občanům – Nový územní plán města

V pondělí dne 10. ledna 2011 byla v mimořádném hlášení městského rozhlasu 
zveřejněna zpráva, při jejímž poslechu většinu z nás zamrazilo. „Prosíme, věnujte 
mimořádnou pozornost následujícímu hlášení – varování! Dnes odpoledne se 
vyskytl v ulicích města případ, kdy cizí muž v šedém autě nabízel svezení malé 
holčičce. Podařilo se jí utéct. Případ byl oznámen na policii a ve školách. Prosíme 
Vás, dejte na své děti pozor a poučte je, jak se v podobném případě zachovat. 
Děkujeme Vám!“ 

 Tímto hlášením byla spuštěna 
doslovná lavina vysvětlování situace a 
podávání instrukcí dětem v rodinách, 
ale i ve školách. Po právu vystrašení 
rodiče hledali kde se dalo tipy, co vlast-
ně dětem říci, jak je poučit. A zde mnozí 
z nás narazili. Ani po velmi podrobném 
hledání na internetu se nepodařilo najít 
skutečné konkrétní rady, jak se v takové 
velmi nelehké situaci zachovat.
 Proto požádala s velkou prosbou 
paní Mgr. Dana Růžičková, vedoucí 
Městské knihovny ve V. Pavlovicích, 
Policii ČR v Břeclavi, zda by nebylo 
možné uspořádat ve Velkých Pavlovi-
cích besedu pro rodiče, kde by se o výše 
uvedené problematice dověděli více. 
 Tisková mluvčí břeclavského útva-
ru Policie ČR, por. Mgr. Kamila Harašto-
vá vyšla této žádosti vstříc a připravila 
si na čtvrteční podvečer, dne 21. ledna 
2011, přednášku s reálným a přesným 
popisem současné situace na Břeclav-
sku, související se stále přibývajícími 
oznámeními vystrašených dětí. Právě 
případ z našeho města bere policie sku-
tečně vážně, nebo� existuje objektivní 
svědectví a velmi dobrý popis dotyčné-
ho muže.
 Na besedě se obavami rozrušení 
rodiče, kteří zaplnili celou zasedací míst-

nost Městského úřadu, dověděli, jak je 
skutečně obtížné posoudit závažnost a 
pravdivost velkého množství oznáme-
ných případů. Otevírá se i prostor pro 
nejrůznější dohady a spekulace, stejně 
jako pro senzacechtivé zprávy. To však 
pro rodiče není vůbec důležité. Právě 
oni a také učitelé mají okamžitě nahlásit 
policii každou potenciálně nebezpeč-
nou situaci, se kterou se děti svěří. 

Dětem je zapotřebí stále zdůrazňovat 
několik základních zásad, které pomo-
hou zvýšit jejich bezpečí: 

• nechodit blízko k žádnému autu, kte-
ré zastaví, 
• utíkat co nejrychleji pryč, nejlépe 
proti směru jízdy auta,
• co nejhlasitěji křičet a všemožně na 
sebe energicky upozorňovat,
• vyhledat nejbližšího dospělého, kte-
rého znají, 
• chodit ze školy pokud možno ve sku-
pinkách nebo aspoň v páru,
• nemluvit s žádnými cizími lidmi a ze 
zásady nikomu cizímu nevěřit, kdyby 
se odvolával na rodiče,
• pokud to jenom trošku jde, zapama-
tovat si co nejvíce poznatků a informací 
o člověku, kterého se bálo, ihned vše 

oznámit doma nebo ve škole.
Policejní mluvčí upozornila na bese-
dě rodiče, že v současné době existují 
ještě velmi závažná rizika související s 
masovým užíváním internetu, s náhod-
nými kontakty na chatu, sociálních 
sítích Skype, ICQ, Facebook či Twitter. 
U nás zatím rodiče s takovýmito riziky 
většinou nepočítají a ani si nedovedou 
závažnost dopadů představit. 

Praktické rady jak chránit děti na 
internetu:

• rodiče si mají dohodnout s dětmi pra-
vidla pro užívání internetu,
• je třeba kontrolovat v historii počíta-
če, jaké stránky děti navštěvují,
• pokud jsou děti ve věku, kdy ještě 
těžko posuzují důsledky některých kro-
ků, měly by počítač používat pouze v 
přítomnosti rodičů
• nevhodné stránky je možné (a přede-
vším nutné) zablokovat nebo přístup k 
počítači při nepřítomnosti rodičů uza-
mknout,
• děti je třeba naučit odmítat jakékoliv 
narážky a texty, které jsou jim nepří-
jemné nebo ve kterých je někdo zve na 
neznámá místa (nejde jen o problemati-
ku sexuálního charakteru),
• je třeba velmi vážně a důrazně poučit 
děti, že nesmějí nikomu neznámému 
sdělovat své osobní údaje nebo číslo 
mobilního telefonu a už vůbec ne posí-
lat své fotografi e či videa.

 Je pochopitelně smutné, že místo 
kulturních akcí potřebujeme v dnešní 
době pořádat takováto závažná setkání, 
ale snad beseda se zástupci Policie ČR 
přispěla velkopavlovickým rodičům i 
dětem k většímu klidu mysli. 

Mgr. Dana Růžičková & Karolína Bártová

V říjnu to byla Anička,v lednu to 
mohlo být právě Vaše dítě!
Únosy dětí se nevyhýbají ani našemu městu !
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Vystavující malíři Petr Horáček 
a Štefan Orth.

T•E•L•E•G•R•A•F•I•C•K•Y•••••••••••••

V sobotu 4. prosince 2010 v pod-
večer uspořádali malíři Štefan Orth 
ze Senice a Petr Horáček z Velkých 
Pavlovic vernisáž výstavy obrazů 
ZE-MĚ.  Dlouholeté přátelství a 

Vernisáž výstavy 
obrazů ZE-MĚ 
(4. 12. 2010)

V rámci Srdíčkového dne, který 
proběhl dne 6. prosince 2010, bylo 

Výtěžek 
„Srdíčkového dne“ 
poputuje dětem 
(6. 12. 2010)

Obřadní síň na velko-
pavlovické radnici, kde 
se konají svatby, vítání 
občánků a slavnostní 
přijetí návštěv  a hostů, 

Obřadní síň 
prošla 
generálkou 
(7. 12. 2010)

ve Velkých Pavlovicích 
vybráno celkem 14.664,- 
Kč. Ke spolu pořadatel-
ství a podpoře této celo-
republikové akce se již 
poněkolikáté přihlásilo 
také Gymnázium Velké 
Pavlovice, jehož studenti 
prodávali v ulicích města 

všem zájemcům pří-
věšky na klíče nebo 
magnety s logem 

Neobvyklý zaprášený pohled do jinak sněhobílé 
sváteční obřadní síně. O to je nyní krásnější 

a reprezentativnější. 

se dočkala generálky.
Dřevěná okna byla po šedesáti 
letech v havarijním stavu a proto 
byla nahrazena novými plastovými, 

spolupráce při pořádání výtvarných 
dílen – Plenérů s velkopavlovickým 
gymnáziem a  senickou ZUŠ  vyústi-
lo v prezentaci malířské tvorby obou 
autorů.
Hosty na vernisáži přivítal starosta 
města Ing. Pavel Procházka, slovo 
kurátora výstavy zasvěceně prones-
la Ing. Marie Šmídová. Milou atmo-
sféru setkání s uměním podtrhlo 
vystoupení hudebníků. Slovenské 
melodie na fujaru zahrál, zazpíval 
a zatančil pan Štefan Sadovský, na 
klavír zahrála slečna Nela Škrobá-
ková.

Občanského sdružení Pomozte 
dětem (www.zivotdetem.cz). 
Výtěžek z této akce je určen 
tradičně na nákup přístrojové 
a zdravotnické techniky pro 
dětská oddělení nemocnic a 
zařízení v Čechách a na Mora-
vě, která pečují o nemocné, 
postižené a opuštěné děti, ale i 
na podporu vzdělávání.
Občanské sdružení Život dětem 
od počátku své činnosti zakou-
pilo pro dětská zařízení v ČR 
zdravotnickou a přístrojovou 
technologii a poskytlo další 
pomoc již ve výši 94.856.794,98 
Kč.
Srdečně děkujeme za 
pomoc všem, kteří přispěli.

která mají zároveň vyso-
ké izolační vlastnosti. Po 
výměně oken se do prá-
ce pustili zedníci služeb 
města, kteří zapravili 
ostění a parapety a poté 
také malíři. Do oken byly 
zavěšeny nové záclony 
a obřadní síň opět slouží 
svému účelu.

V prvních prosincových dnech spus-
tilo Gymnázium Velké Pavlovice 
novou podobu webových stránek. 
Stránky mají moderní design, jsou 
přehledné a snadno na nich najde-
te všechny požadované informace. 
Úvodní banner Vám navíc přiblíží 
město, jeho okolí i folkór. 
Přesvědčit se, a také se o naší škole 
mnohé dovědět, můžete na adrese 
www.gymnazium.velke-pavlovice.cz. 

Gymnázium spustilo 
zbrusu nové webové 
stránky 
(9. 12. 2010)

Nová podoba webových stránek 
Gymnázia Velké Pavlovice.

Nová verze 
webových 
stránek MS 
ODS Velké 
Pavlovice 
(13. 12. 2010)
Začátkem prosince 
2010 byla spuštěna 
nová verze webo-
vých stránek místního 
sdružení ODS Vel-
ké Pavlovice, kterou 
najdete pod adresou 
www.odsvelkepavlo-
vice.cz. Doufáme, že 
zde přehledně nalez-
nete mnoho užiteč-
ných informací. 
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Změna ordinační 
doby MUDr. Jurišici 
(13. 12. 2010)
Gynekologická ambulance MUDr. 
Rudolf Jurišica, Velké Pavlovice, 
oznamuje změnu ordinační doby 
– úterý 7.30 až 16.00 hod. a pátek 
7.30 až 14.00 hod..

Klubová výstava 
činčil malých 
a dailenárů 
(11. 12. 2010)
V sobotu 11. prosince 2010 se v 
chovatelské hale ve Velkých Pavlo-
vicích sešli členové Klubu chovatelů 
králíků činčil malých a dailenárů při 
příležitosti Klubové výstavy. Celkem 
bylo vystaveno 107 králíků od 17 
vystavovatelů. 
Čestné ceny získali Drábek Fran-
tišek z Mikulova, Matyáš Josef z 
Kněždubu, Fasora Petr z Hovoran a 
Kučera František z Kněždubu.

Velkopavlovická chovatelská hala 
plná činčil a dailenárů.

Hasiči získali dotaci 
na sportovní 
vybavení 
(15. 12. 2011)
S koncem roku 2010 dostal Sbor 
dobrovolných hasičů Velké Pavlovi-
ce příjemnou zprávu. Jejich žádosti 
o dotaci bylo vyhověno a od JmK 
dostanou dotaci ve výši 45 tisíc Kč. 
Dotace bude využita na nákup spor-
tovního vybavení (proudnice, hadi-
ce a výstroj). 
Město Velké Pavlovice investuje 
peníze do zásahového vybave-
ní, energií, PHM aj. SDH se snaží 
nezatěžovat městský rozpočet ale-
spoň výdaji na požární sport. Sbor 
získává fi nance buď z prodeje žele-
za nebo z kulturních akcí, které 
pořádá nebo spolupořádá. Občas 

je nutné podat žádost 
o příspěvek i město 
a letos poprvé zkusi-
li i Jihomoravský kraj. 
Úspěšně!

Kluziště za 
kostelem opět 
v permanenci 
(16. 12. 2010)
Zimní dny s čtyřiadvaceti 
hodinovým mrazem přejí 
sportům na ledě – brus-
lení, či hokeji. Přestože 
ve Velkých Pavlovicích 
nemáme zimní stadion, 
nezůstávají vyznavači 
ledového ostří bez pat-
řičného vyžití. Kdo má 
chuť si zabruslit, může 
vyrazit na kvalitní led 
na hřišti za kostelem. 
Každoročně se zde o 
ledovou plochu sta-
rají pracovníci Služeb 
města. V případě dlou-

hodobě příz-
nivé předpo-
vědi počasí 
začnou rov-
nou plochu 
hřiště polévat 

Mrzne až praští, nejlepší okamžik pro zahájení
 „výroby“ kluziště.

vodou, po zamrznutí led 
vyhladí a poté se o něj 
průběžně pečlivě starají.
Právě takové počasí 
nastalo pro letošní zimu 
nezvykle brzy, takřka na 
začátku prosince. A také 
nečekaně dlouho vydrželo 
- bruslilo se zde denně 
celý předvánoční čas i o 
školních prázdninách. 

Zimní radovánky na „ledovém“ hřišti 
za kostelem.

Vánoční knihovna 
vyzdobená dětskými 
obrázky 
(17. 12. 2010)

Nedávný vánoční čas jsme se roz-
hodli v městské knihovně zpříjem-
nit svým čtenářkám a čtenářům s 
pomocí pedagogů prvního stupně 
Základní školy ve Velkých Pavlo-
vicích. Paní učitelky nám zapůjčily 
výtvarné práce svých žáčků a všich-
ni návštěvníci si je mohli v době 
adventu prohlédnout v prostorech 
městské knihovny.
Stromečky, vločky, sněhuláci, zimní 
krajinky, malé vánoční ozdoby, slu-
níčka ale i zimní černé vrány čeka-
ly v knihovně na své obdivovatele 
a tiše připomínaly, že předvánoční 
čas je barevný, radostný a plný dět-
ského očekávání. Ale je to také ten 

pravý čas na klidné zimní večery 
s knížkou.

Vánoční výstavka dětských prací 
v městské knihovně.

Speciální 
výstava 
brněnských 
voláčů 
(19. 12. 2011)
O posledním předvánočním 
víkendu, 18. a 19. prosince 
2010, se již potřetí sešli v 
chovatelské hale ve Velkých 
Pavlovicích chovatelé holu-
bů brněnských voláčů, aby 
si zde své holuby nechali 
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posoudit. Jednadvacet vystavova-
telů z České i Slovenské republiky 
zde představilo 190 holubů ve 14 
barevných rázech.

Jeden z mnoha nádherných 
vystavených brněnských voláčů.

TIC Velké Pavlovice 
nabízí DVĚ NOVÁ DVD 
z dílny Videostudia 
Grégr 
(28. 12. 2010)
Prvním z nich je poetický doku-
ment vyrobený v rámci projektu 
ROZHLÉDNI SE A POZNÁVEJ se 
stejnojmenným názvem (cena 100,- 
Kč, délka dokumentu 45 min., z toho 
30 min. o Velkých Pavlovicích, 15 
min. o Senici). Druhým je oblíbená 
videokronika VELKÉ PAVLOVICE 
V ROCE 2009 (cena 250,- Kč), pro-
střednictvím které můžete zavzpo-
mínat, co se během celého roku v 
našem městě vybudovalo, na kul-
turní, společenské, folklórní i spor-
tovní dění a to celkem v 80 video-
reportážích. Obě DVD si můžete 
zakoupit v Turistickém informačním 
centru Velké Pavlovice (budova 
knihovny, Hlavní 9).

Velkopavlovičtí 
společně přivítali 
rok 2011 
(1. 1. 2011)
Zaplněné náměstí stovkami obča-
nů, tak vypadala situace před měst-
skou radnicí ve Velkých Pavlovicích 
o Silvestrovské noci 2010. Přítomní 
využili pozvání radnice a společně 
oslavili příchod roku 2011. Teplý čaj, 
svařené víno, šampaňské i ohňo-
stroj vytvořily typickou atmosféru 
pro příchod Nového roku. Tak ať je 
pro všechny rokem splněných přání 
a dobrého zdraví!

Přijďte si zacvičit 
POWERJÓGU 
(11. 1. 2011)
Dne 11. ledna 2011 byly zahájeny 
v malé tělocvičně ZŠ Velké Pavlovi-
ce pravidelné hodiny powerjógy, na 
které si můžete přijít zacvičit každé 
úterý od 18.00 do 19.00 hodin. Cvi-
čení probíhá pod vedením zkušené 
terapeutky paní Heleny Trávníč-
kové. Zveme všechny zájemce o 
zdravý pohyb a životní styl! S sebou 
vezměte podložku, pití a především 
dobrou náladu!

Rekonstrukce 
Zámečku 
odstartovala 
generálním úklidem 
(10.1.2011)
Dne 10. ledna 2011 odstartovala 
první etapa rekonstrukce budovy 
bývalého Zámečku na environ-
mentální centrum. Před zahájením 
samotné rekonstrukce a staveb-
ních prací bylo nejdříve nutné celou 
budovu řádně vyklidit. Náročných 
úklidových prací se s vervou zhostili 

Chodby zámečku při generálním úklidu.

Turistické informační 
centrum Velké 
Pavlovice obhájilo
již po šesté značku 
nejvyšší kvality 
(13.1.2011)

pracovníci Služeb města.

V listopadu roku 2010 proběhla v 
Turistickém informačním centru 
ve Velkých Pavlovicích hloubková 
kontrola, kterou provedla agentura 
CzechTourism v zastoupení proško-
lených pracovnic TIC Mikulov.
Naše infocentrum splnilo veškerá 
náročná kritéria a získalo tak Cer-
tifi kát Ofi ciálního turistického centra 

pro rok 2011. Na základě výborné-
ho výsledku a pozitivního hodnoce-
ní během samotného průběhu kon-
troly má velkopavlovické Turistické 
centrum právo používat i nadále v 
pořadí již šestým rokem logotyp v 
podobě „i“ bílé barvy na zeleném 
podkladu, co by ochrannou znám-
ku. Toto označení garantuje přede-

vším vysokou kvalitu 
služeb v oblasti ces-
tovního ruchu a sou-
časně také zařazení 
velkopavlovického 
TIC do sítě ofi ciálních 
turistických informač-
ních center na území 
České republiky.
Doufáme, že i Vy 
- návštěvníci a turis-
té, budete s našimi 
službami spokojeni. 
Již nyní se na Vás 
ve velkopavlovickém 
infocentru těšíme!
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Přátelé country 
si šlápli do pedálů 
(18. 1. 2011)
Mimořádně teplé a na leden nevída-
ně příznivé počasí vylákalo o neděl-
ním odpoledni, dne 16. ledna 2011, 
velkopavlovické Přátele country na 
cyklistický výlet. Pohyb jako pohyb, 
proto se protentokrát rozhodli 
milovníci tance v rytmu divokého 
západu vyměnit taneční parket za 
příjemné šlapání do pedálů. Avšak 

Přátelé nejen tance, ale i bicyklů – pohybu 
není nikdy dost!

Oblastní výstava 
holubů 
(30. 1. 2011)
O víkendu 29. a 30. ledna 2011 se v 
chovatelské hale na oblastní výsta-
vě holubů „O pohár starosty měs-

Chovatel Václav Grof se 
šampionem výstavy „O pohár 

starosty města Velké Pavlovice“.

ta Velké Pavlovice“ sešly desítky 
chovatelů holubů. Na výstavě bylo 
vystaveno a posouzeno 335 holu-
bů 53 plemen a barevných rázů od 
30 chovatelů z České i Slovenské 
republiky.
Čestnou cenou bylo ohodnoceno 22 
holubů, titul šampiona získal chova-
tel Václav Grof na holuba plemene 
Německý výstavní žlutý a pohár 
pro Národní české plemeno dostal 
Václav Rohrer na holuba plemene 
Brněnský voláč černý.

Velkopav-
lovické 
vinice 
téměř 
„ostříha-
né“ 
(2. 2. 2011)
Mírná zima s 
malou sněhovou 
pokrývkou je ide-
ální čas na řez 
révy vinné. Na 
začátku února 
byla již převáž-
ná část vinic ve 
Velkých Pavlo-

Řez révy vinné.

vicích ořezána. Po loňském, pro 
vinohrady katastrofálním, roce si 
mnozí vinohradníci stěžují na velmi 
slabé a nevyzrálé loňské réví. Pro-
to je nutný individuální přístup ke 
každému révovému keři tak, aby byl 

Konzultace 
s dopravní policií 
– nové přechody pro 
chodce 
(3. 2. 2011)
Rada města, v reakci na podněty a 
připomínky občanů, iniciovala kon-
zultaci s dopravní policií z Břecla-
vi, která se týkala řešení přechodů 
pro chodce na několika místech ve 
městě. Paní por. Ing. Lenka Tomaš-
tíková, za doprovodu velitele měst-
ské policie Petra Hasila a místosta-
rosty Ing. Zdeňka Karbera, odborně 
posoudila plánované přechody pod 
mateřskou školkou na ulici Bří Mrš-
tíků, u sokolovny, před ZUŠ na ulici 
Hlavní a některá další problematic-
ká místa.

Karolína Bártová 
& Věra Procingerová

žádné přehánění! Jednalo se o 
výlet veskrze pohodový, po rovin-
kách okolo Novomlýnských jezer, 
s konečným skóre 27,5 km. 

ošetřen co nejcitlivěji a vytvořily se 
dobré předpoklady pro vegetaci v 
letošním roce.

Rozhodli jsme se využít krásného období jara, kdy v našem kraji pučí vinice a pří-
roda se odívá do svěží zeleně a pozvat opět po čase k návštěvě našeho města vel-
kopavlovické rodáky, kteří, jak doufáme, se do Velkých Pavlovic vždy často a rádi 
vracejí.

Toto setkání s našimi bývalými spoluobčany, které život zavál mimo své rodiště, do 
všech koutů země, se uskuteční v sobotu 21. května 2011.

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

Byli bychom rádi, kdyby nám naši čtenáři byli nápomocni a toto pozvání zaslali 
svým příbuzným, přátelům a známým.

Další volné pozvánky lze vyzvednout i na městském úřadě a v turistickém infor-
mačním centru v knihovně. Podrobný program celého dne pak bude k dispozici v 
dalším čísle zpravodaje, které bude vydáno koncem měsíce dubna.

Děkujeme Vám za spolupráci.
Dagmar Švástová

Město Velké Pavlovice připravuje květnové
SETKÁNÍ VELKOPAVLOVICKÝCH 

RODÁKŮ
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Narodily se děti:
David Kocman, Úvoz 3
Jiří Hádlík, Zahradní 39
Veronika Urbánková, Pod Břehy 73
Fillip Mwanyolo, Nám. 9. května 30
Iva Buchtová, Dlouhá 46
Ingrid Rebecca Válková, Nová 48
Natálie Švábová, Bří. Mrštíků 6
Adéla Paštiková, Nová 7
Hana Hlávková, Zelnice 4
Anna Mazalová, Nám. 9. května 42
Lucie Schäfferová, Pod Břehy 75
Jan Karásek, Hlavní 111
Adéla Šimonová, Lidická 5
Matyáš Halm, Růžová 19
Adéla Konečná, Bří. Mrštíků 23
Klára Kovářová, Hlavní 98
Karolína Budínová, Nám. 9. května 40
Mikuláš Sokol, Pod Břehy 43
Ondřej Langer, Střední 20
Barbora Drtilová, Kopečky 7
Ema Viktorie Šálovská, V Údolí 17
Miriam Hádlíková, Růžová 8
Barbora Kučerová, U Zastávky 4
Vojtěch Salajka, Horňanského 5

Sice na poslední chvíli, ale přesto úspěšně, podalo vedení Městské-
ho úřadu Velké Pavlovice přihlášku do soutěže vypsané Jihomoravskou 
komunitní nadací „O cenu starosty Koš�ála“. Je to cena pro řadové 
zaměstnance – úředníky, které by nadřízení chtěli touto cestou pochvá-
lit za dobrou práci, vstřícnost k občanům a nadstandardní pracovní 
výsledky.
Proto se jedná o jméno starosty Koš�ála z Břeclavi - Poštorné, jehož 
starostenská bilance před více než 100 lety je mimořádná a úctyhodná. 
Udělováním ceny starosty Koš�ála vzdávají nadace a její mecenáši hold 
člověku, pro kterého bylo veřejné blaho nad blahem vlastním, soukro-
mým.
S radostí tedy můžeme zveřejnit, že vítězkou letošního, prvního roční-
ku soutěže se stala velkopavlovická matrikářka Dagmar Švástová. Svou 
osobností pomohla k další propagaci Velkých Pavlovic i práce městské-
ho úřadu.

Mgr. Dana Růžičková

Cena Jihomoravské nadace patří 
              Dagmar Švástové

Během roku 2010 se za bydlením do Velkých Pavlovic přistěhovalo a k 
trvalému pobytu se přihlásilo 68 občanů. Do jiného bydliště se odstěho-
valo 48 občanů. 74 občanů změnilo místo pobytu.

31 rodin přivítalo do života malinký lidský zázrak, narozené dítě.
Narodilo se 20 děvčátek a 11 chlapečků.

Veronika Valová, Nádražní 64
Natálie Frantová, Bří. Mrštíků 12
Jan Horáček, Trávníky 7
Anna Kratochvílová, Růžová 21
Pavel Lacina, Bří. Mrštíků 18
Lubomír Jílek, V Sadech 40
Natálie Bednářová, Hlavní 82

Jedním z nejdůležitějších život-
ních mezníků, který znamená 
začátek nové cesty, je spojení 
dvou lidských životů. Pro spo-
lečný život a založení rodiny se 
rozhodlo a manželství uzavřelo 
25 párů.

Ne vždy se podaří prožít „život 
ve dvou“ a vytvořit tak šťastný 
domov. V 15 případech bylo 
manželství rozvedeno.

Tak to v životě chodí, tak odbí-
jí to čas. Jeden umírá, jeden se 
rodí…

dne 31.12.2010 žilo ve Velkých Pavlovicích 
3053 obyvatel.

ZE STATISTIKY POHYBU 
OBYVATELSTVA VE MĚSTĚ 
V ROCE 2010 SE  DOVÍDÁME, 
ŽE...

Z našich řad v loňském roce navždy odešlo 29 našich 
spoluobčanů. Zemřelo 19 žen v průměrném věku 82 
let a10 mužů v průměrném věku 72 let. 

Zemřeli:
Jarmila Průdková, Bří. Mrštíků 2, ve věku 88 let
Antonín Myšulka, Bří. Mrštíků 8, ve věku 54 let
Anna Hercogová, V Sadech 1, ve věku 84 let
Miroslav Sluka, Náměstí 9. května 40, ve věku 79 let
Andrej Haník, Stará 9, ve věku 71 let
Josef Vašíček, Dlouhá 14, ve věku 62 let
Vítězslav Zajíc, Dlouhá 60, ve věku 69 let
Antonín Nesvadba, Tábor 20, ve věku 86 let
Ignác Jucha, Hodonínská 5, ve věku 59 let
Marie Kocmánková, Růžová 17, ve věku 85 let
Marie Horáčková, Růžová 8, ve věku 78 let
Marie Hiclová, Úvoz 9, ve věku 79 let
Antonín Procházka, Starohorská 12, ve věku 75 let
Marie Kurdíková, Zahradní 60, ve věku 91 let
Terézia Pilarčíková, Nádražní 16, ve věku 74 let
Božena Maršálková, Růžová 6, ve věku 95 let
Marie Švástová, Herbenova 23, ve věku 83 let
Matilda Hlávková, Ořechová 20, ve věku 85 let
Marie Rolíšková, Příční 3, ve věku 90 let
František Hlávka, Dlouhá 54, ve věku 84 let
Emilie Kabrielová, Střední 30, ve věku 76 let
Rudolf Šťavík, Pod Břehy 9, ve věku 85 let
Jiřina Ambrožová, Tovární 2, ve věku 90 let
Ludmila Moškvanová, Růžová 21, ve věku 79 let
Božena Přibylová, Dlouhá 59, ve věku 70 let
Růžena Trněná, Padělky 1, ve věku 84 let
Františka Dostoupilová, Hlavní 89, ve věku 88 let
Marie Jilková, Úvoz 20, ve věku 68 let
Marie Staňková, Dlouhá 18, ve věku 80 let

Nejstarší ženou žijící ve Velkých Pavlovicích je paní 
Emilie Hlávková, narozená v roce 1914, která v loň-
ském roce oslavila 96. narozeniny.

Čestného místa nejstaršího muže  letos dovršil, ve věku 
87 let, pan Josef Chrástek, narozený v roce 1924.

Dagmar Švástová, matrikářka 
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Předávání ocenění matrikářce Městského úřadu ve 
Velkých Pavlovicích Dagmar Švástové.



Měsíc Počet návštěv
webu - 2007

Počet návštěv
webu - 2008

Počet návštěv
webu - 2009

Počet návštěv
webu - 2010

Nejvyšší zaznamenaná
denní návštěvnost (datum) 

- rok 2010

Meziroční nárůst
měsíční

návštěvnosti v %
LEDEN 4.605 8.988 10.903 16.365   770   (25.1.) 50 %
ÚNOR 4.679 8.016 11.211 17.823   947   (22.2.) 58 %
BŘEZEN 5.601 8.628 14.379 20.127   1.062   (8.3.) 40 %
DUBEN 5.568 9.233 13.838 20.176   957   (13.4.) 46 %
KVĚTEN 5.922 9.646 18.335 21.470   995   (10.5.) 17 %
ČERVEN 6.820 9.417 16.233 20.681   916   (7.6.) 27 %
ČERVENEC 7.688 11.466 16.944 18.953   866   (19.7.) 12 %
SRPEN 9.092 13.020 19.538 24.523   1.366 (30.8.) 26 %
ZÁŘÍ 8.378 12.647 21.311 23.849   1.217   (3.9.) 12 %
ŘÍJEN 7.987 11.925 15.215 20.778   1.289   (16.10.) 37 %
LISTOPAD 7.922 9.612 15.644 20.417   886   (5.11.) 31 %
PROSINEC 6.354 8.894 13.720 17.484   835   (6.12.) 27 %

Přesně 242.646 
z vás si v roce 
2010 otevřelo 
webové stránky 
města Velké 
Pavlovice
 
První dny nového roku jsou vždy 
tou nejvhodnější chvílí pro výpočty 
nejrůznějších statistik. Každoročně 
v tomto čase zveřejňujeme pro-
střednictvím Velkopavlovického 
zpravodaje statistiku návštěvnosti 
webových stránek Města Velké Pav-
lovice a nejinak tomu bude i letos.
Během celého uplynulého roku 
jsme vás průběžně informovali o 
nových rekordech, zajímavostech, 
novinkách. Prozradíme vám, že se 
celoroční návštěvnost webu zvýši-
la v roce 2010 oproti předchozímu 
roku 2009 o celých 30 % a vystoupa-
la na astronomickou cifru 242.646 
přístupů za rok. 
Děkujeme Vám za přízeň a těšíme 
se i v roce 2011 na Vaše četné náv-
štěvy!

Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Meziroční
nárůst v %

CELKOVÝ POČET
NÁVŠTĚV webu za rok

80.616 náv-
štěv

121.492 
návštěv

187.271 
návštěv

242.646 
návštěv 30 %

Průměrná MĚSÍČNÍ
návštěvnost webu

6.718 
návštěv

10.124,33 
návštěv

15.605,92 
návštěv

20.220,5 
návštěv 30 %

Průměrná DENNÍ
návštěvnost webu

220,86 náv-
štěv

331,94 
návštěv

513,07 
návštěv

666,61
návštěv 30 %

Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Meziroční
nárůst v %

CELKOVÝ POČET
AKTUALIT vložených na 
web za rok

334 aktualit 554 aktualit 745 aktualit 865 aktualit 16 %

Průměrný MĚSÍČNÍ
počet nových aktualit 27,83 aktualit 46,17 aktualit 62,08 

aktualit 72,08 aktualit 16 %

Průměrný DENNÍ
počet nových aktualit 0,91 aktualit 1,51 aktualit 2,04 aktualit 2,38 aktualit 16 %

CELKOVÝ POČET FOTOGRAFIÍ vložených do Fotogalerie webu během roku 2010 7.432 fotografi í
CELKOVÝ POČET FOTOGRAFIÍ vložených do Fotogalerie webu během roku 2009 3.575 fotografi í
CELKOVÝ POČET FOTOGRAFIÍ vložených do Fotogalerie webu během roku 2008 1.188 fotografi í
CELKOVÝ POČET FOTOGRAFIÍ vložených do Fotogalerie webu během roku 2007 439 fotografi í

Statistika návštěvnosti ofi ciálních stránek
města Velké Pavlovice – www.velke-pavlovice.cz

Rok 2010
Tabulka denních návštěv webu - srovnání roku 2007, 2008, 2009 a 2010

Celkové a průměrné hodnoty návštěvnosti webu
- srovnání roku 2007, 2008, 2009 a 2010

Počet nových AKTUALIT vložených na web 
- srovnání roku 2007, 2008, 2009 a 2010

Počet nových FOTOGRAFIÍ vložených do Fotogalerie webu
(bez aktualit) - rok 2007, 2008, 2009 a 2010

CELKOVÝ POČET SDĚLENÍ 
vložených na elektronickou Úřed-

ní desku během roku 2010

196 sdělení
Průměrný MĚSÍČNÍ počet nových 

sdělení
16,33 sdělení

Průměrný DENNÍ počet nových 
sdělení

0,54 sdělení

Počet nových sdělení na 
elektronické Úřední desce 

městského úřadu - rok 2010

Technické zajištění 
administrace webu s denní 

aktualizací - TIC Velké 
Pavlovice

Karolína BÁRTOVÁ
tel.: +420 519 428 149

mob: +420 777 736 413
e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz

Věra PROCINGEROVÁ
tel.: +420 519 428 149

mob: +420 774 364 009
e-mail: 

procingerova@velke-pavlovice.cz 
Statistický výtah zpracovala dne 3. 1. 2011     Karolína Bártová
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 Není štědřejšího období v 
celém roce, nežli Vánoc. Většina z nás 
vnímá Vánoce jako svátky, kdy se náh-
le, takřka ze dne na den, oprostíme od 
veškerých dennodenních povinností a 
starostí a veškerou svou energii a čas 
věnujeme své rodině a svým bližním. 
Je mezi námi řada lidí, kteří své bližní 
nemají. Nejsmutnější jsou však příbě-
hy dětí, které se do samoty, odříznutím 
od plápolajícího krbu rodiny, dostaly 
zcela nevinně, bez vlastní příčiny. Byly 
odloženy a nyní žijí v dětských domo-
vech, bez rodičů, v péči hodných tet a 
strýčků.
 Právě těmto dětem je určen 
výtěžek každoroční charitativní sbírky 
do kasičky pod vánočním stromem, 
která se i v roce 2010 uskutečnila v 
téměř všech městech a obcích České 

republiky, Velké Pavlovice nevyjímaje.
 Tzv. „Těsnohlídkův vánoční 
strom“ byl umístěn na nepřehléd-
nutelném místě vedle radnice na 
Náměstí 9. května. Pod stromem byla 
mezi chvojkami ukryta pokladnička, 
do které měl každý možnost kdyko-
liv neomezeně, dle svých možností a 
štědrosti, přispívat opuštěným dětem 
bez domova. 
 Sbírka byla ukončena přesně ve 
svátek Tří králů, tedy 6. ledna 2011. 
Výtěžek činil rovných 11.100,- Kč. 

Čas Vánoc - čas lásky, rodiny a štědrosti...

Veškerá fi nanční hotovost byla věno-
vána vybranému dětskému domovu. 

Za veškeré fi nanční dary Vám, obča-
nům Velkých Pavlovic, jménem všech 
opuštěných dětí srdečně děkujeme!
                       Karolína Bártová

I ten sebemenší 
příspěvek vykouz-

lí v konečném 
součtu obrovskou 
radost! Děkujeme 

Vám!

Již více než jedno desetiletí probíhají rok co rok v takřka všech 
městech a vesnicích na území celé České republiky Tříkrálové 
sbírky. Stejně tomu  bylo i letos. Po jedenácté vyrazili malí i 
velcí koledníci do ulic Velkých Pavlovic a dům od domu s písní 
na rtu koledovali a vybírali penízky, které se poté přímo z jejich 
pokladniček kutálely k nejpotřebnějším.
Tříkrálová sbírka roku 2011, pořádaná Českou katolickou cha-
ritou Břeclav, proběhla v našem městě od 7. do 9. ledna. Obča-
né byli předem prostřednictvím webových stránek města a hlá-
šení městského rozhlasu informováni, kam výtěžek poputuje 
- především na pomoc nemocným, handicapovaným, senio-
rům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným 
skupinám lidí v těžkých životních situacích.
Dle výtěžku v hodnotě 72.500,- Kč je zřejmé, že jsou naši obča-
né solidární, štědří, mají široké a dobré srdce a že nešetřili. 

Velmi Vám všem, občanům města Velké Pavlovice, za pří-
spěvky do sbírky děkujeme!

Malým koledníkům a jejich dospělému doprovodu děku-
jeme za bezproblémový průběh sbírky v našem městečku.

DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY MŮŽETE PŘISPÍVAT 
KDYKOLIV... 

Sbírkový účet Tříkrálové sbírky:
66008822/0800 u České spořitelny

Jedenáctá TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Sbírkový účet Charity ČR pro humanitární 
pomoc do zahraničí:

55660022/0800 u České spořitelny 

www.trikralovasbirka.cz   *   www.charitabreclav.cz   
*    www.charita.cz   * 

Karolína Bártová

Tři králové i královny nezaháleli a koledovali o sto šest…

…což se projevilo na rekordní částce výtěžku v hodnotě 
72.500,- Kč!
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Nevíte si rady 
s vyplňováním 

daňového přiznání? 
Přijďte se poradit!

Finanční úřad Hustopeče oznamuje občanům,
 že ve středu 23. března 2011

bude v zasedací místnosti 
Městského úřadu Velké Pavlovice

od 9.00 – 16.00 hod. pracovnice FÚ pomáhat při 
vyplňování daňového přiznání za zdaňovací 

období 2010.

PUBLICISTIKA - - - - - - - - - - - - - -  PUBLICISTIKA - - - - - - - - - - - - - -  
Miroslava Němcová na zimní 

návštěvě Velkých Pavlovic
Dne 26. ledna 2011, takřka v pravé 
poledne, přijela na krátkou návštěvu 
do Velkých Pavlovic předsedkyně 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky paní MIROSLAVA 
NĚMCOVÁ.

Studené lednové počasí toho dne příliš 
nepřálo záměrům představitelů měs-
ta, ukázat paní předsedkyni nejhezčí 
velkopavlovická místa. To na druhé 
straně potěšilo studenty městského 
gymnázia i členy zastupitelstva a další 
hosty, kteří se mohli těšit z osobního 
setkání a z besedy s paní Miroslavou 
Němcovou.

Významná představitelka české politi-

ky je velmi milá dáma s imponujícím 
politickým i společenským rozhledem, 
která všechny potěšila pochvalou 
našeho města. Pochvalou potěšila 
také starostu města, členy zastupitel-
stva i všechny aktivní občany, když 
řekla, že se jí ve Velkých Pavlovicích 
opravdu líbí, oceňuje prostředí vzá-
jemné soudržnosti a spolupráce.

V souvislosti s nejpalčivějšími otázka-
mi se na setkáních hovořilo především 
o tématice zdravotnictví, školství a 
politické kultury v naší společnosti.

Jak bylo již zmíněno, prvním zastave-
ním paní Miroslavy Němcové byla náv-
štěva velkopavlovického gymnázia. 

Zde se setkala se studenty třetích a 
čtvrtých ročníků, kteří se v rámci semi-
náře Základy společenských věd učí o 
naší ústavě a fungování Parlamentu.

Tématem besedy byl legislativní pro-
ces a cesta zákona Poslaneckou 
sněmovnou. Paní Němcová nejprve 
studenty seznámila s ústavním posta-
vením dolní komory Parlamentu a 
popsala proces tvorby zákonů v jed-
notlivých čteních.

Během přednášky nechala nahlédnout 
studenty do poslaneckých lavic a kulo-
árů a vysvětlila, jak funguje legislativní 
proces při schvalování zákonů.

Studenti sledovali se zájmem její 
výklad. V závěrečné části setkání při-
šla řada i na několik dotazů.

Mgr. Dana Růžičková

Srdečné přivítání Miroslavy Němcové starostou
 města Ing. Pavlem Procházkou ve Velkých 

Pavlovicích.
Beseda se studenty velkopavlovického gymnázia.

Poděkování studentů za milou návštěvu 
a zajímavé vyprávění.
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Tradiční středoevropské veletrhy cestovního ruchu GO a REGION-
TOUR 2011 odstartovaly  raketovým tempem ve čtvrtek, 13. ledna 
2011, a stejně svižně pokračovaly až do neděle 16. ledna, kdy se 
brány trhů se snad nejpříjemnějším artiklem, tedy nabídkou dovo-
lených, uzavřely. Na letoším ročníku se prezentovalo několik stovek 
tuzemských a zahraničních destinací. Zúčastnily se vystavující fi r-
my z 21 zemí na ploše 10 503 m2 (meziroční nárůst o 5 %).

GO & REGIONTOUR 2011GO & REGIONTOUR 2011

Dne 26. ledna 2011 naši školu nav-
štívila předsedkyně Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky 
paní Miroslava Němcová. Když v 
jedenáct hodin a patnáct minut dora-
zila, seděli jsme již se svými spolužá-
ky ze septimy, oktávy, 3. a 4. ročníků 
v aule gymnázia. Všichni jsme byli 
velmi zvědaví, jak na nás paní před-
sedkyně zapůsobí, protože ji známe 
pouze z televizních obrazovek. Větši-
na očekávala striktní političku, ale do 
auly vstoupila milá, klidná a sebevě-
domá dáma.

Po krátkém uvítání nás začala zasvě-
covat do života v politice. Snažila se 
nám vysvětlit problematiku politic-
kého dění v našem státě a vyvrátit 
naše mylné představy o jednáních 
poslanecké sněmovny i celé vlády. 
Nejčastější výtkou, se kterou se na 
ni lidé obracejí, je zdlouhavost pro-
jednávání tolik potřebných zákonů. 
Vysvětlila nám, že každý den se ve 
sněmovně projedná a schválí aspoň 
jeden zákon nebo novela zákona; 
toto ovšem veřejnost nevidí. Dokon-
ce přivezla na ukázku návrh zákona 
ve vytištěné formě, abychom pocho-
pili, že na jeden papír se opravdu 
nevejde.

Celou hodinu, kterou jsme s ní strá-
vili, se nám snažila nastínit momen-
tální problémy z jiného úhlu pohledu. 
Před koncem besedy jsme samozřej-
mě měli prostor pro své dotazy. Paní 
předsedkyně nám sdělila své osobní 
názory (např. na státní maturity), ale 
i své zkušenosti s politikou. Než se s 
námi rozloučila, neopomněla nás na 
oplátku pozvat do Prahy, prohlédnout 
si sněmovnu na vlastní oči. 
Když jsme všichni odcházeli, bylo 
vidět, že beseda s paní předsedkyní 
Němcovou pro nás znamenala víc, 
než jen pouhé zameškání vyučová-
ní.

Eliška Veverková a Karel Otáhal, 
septima Gymnázium 

Velké Pavlovice

Návštěva paní 
Miroslavy Němcové 
z pohledu studentů 

gymnázia

Nejpestřejší nabídka dovolených

Víno, zpěv a nekonečnou pohostinnost – to vše nabízel 
stánek, nebo spíše sklípek, města Velké Pavlovice. Na 

snímku starosta Ing. Pavel Procházka a zpěvák 
mužáků z Březí.

 Veletrh REGIONTOUR, na 
kterém se již po sedmé v řadě prezen-
tovalo na samostatném stánku i Měs-
to Velké Pavlovice – letos premiérově 
společně s Dobrovolným svazkem obcí 
Modré Hory, obsadil největší pavilon 
brněnského výstaviště a svou nabíd-
kou zaplnil halu P do posledního 
místa. Regiony z celé České, ale také 
Slovenské republiky, se předháněly 
v atraktivitě svých stánků a různých 
upoutávek, pavilonem procházely his-
torické postavy, pohádkové bytosti, 
maskoti sportovních akcí a další fi gu-
ry, hrála hudba, ochutnávaly se míst-

ní speciality. Stěžejními tématy byly 
gastronomie, lidová řemesla, folklór a 
církevní památky.
 Město Velké Pavlovice a 
DSO Modré Hory vsadily na osvěd-
čené karty a jako každoročně vytáhly 
i nějaký ten zcela nový trumf z ruká-
vu. Mezi stálice v nabídce, jak se u nás 
– v nejjižnějším cípu Moravy zabavit, 
patřilo víno, meruňkové laskominy, 
gastronomické zážitky, pestrobarevný 
folklór, bohatý kulturní, společenský 
a sportovní kalendář na rok 2011, 
možnost aktivní dovolené strávené na 
kole s vyjíž�kami po kvalitních ozna-

čených cykloturistic-
kých trasách a nebo 
možnost projít se 
pěšky po ofi ciálních 
turistických trasách 
vyznačených Klu-
bem českých turistů.
Obrovský zájem byl 
opět o ani ne dva 
roky starou rozhled-
nu Slunečná s při-
lehlým turistickým 
areálem a také o 
rozmanitou nabíd-
ku regionu Modré 
Hory, který se pre-
zentoval taktéž kul-
turním kalendářem 
na rok 2011, dále 
pak ochutnávka-
mi  Modrohorského 
cuvée a v neposlední 
řadě netradičními 
nabídkami sportov-
ních zážitků, které 
by leckdo v oblasti 
našeho mnohdy až 
tropického klimatu 
neočekával – třeba 
lyžování na nejníže 
položené sjezdovce 
ve střední Evropě, 
novou bobovou drá-
hu, minigolf, větrný 
mlýn holandského 
typu a mnohé další.Hosté ze slovenského družebního města Senica.
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Zmiňovaným aktuálním trumfem v ruká-
vu byly nově dobudované úseky asfalto-
vých cyklostezek okolo rozhledny Sluneč-
ná, které zaručují přístup do těchto míst 
„nezablácenou“ nohou. Navíc jsou tyto 
cyklostezky vhodné nejen pro populární 
cykloturistiku a pěší turistiku, ale také ke 
stále oblíbenějším projíž�kám na in-line 
bruslích, na koloběžkách, pro maminky s 
kočárky, ale také pro tělesně handicapo-
vané spoluobčany upoutané na invalidní 
vozík. A jako poslední třešnička na dortu 
je zokruhování trasy – z bodu A do bodu 
A. Pro příjemné výšlapy značka „ideál“!

Vzácní hosté…

První dva dny veletrhů jsou vždy věno-
vány odborné veřejnosti, víkendové dny 
pak veřejnosti široké. Ve čtvrtek a pátek 
náš stánek navštívila řada vzácných náv-
štěv z řad významných osobností spo-
lečenského a politického života – Jan 
Martinec a Bohumír Nikl (starosta a mís-
tostarosta družebního města Ždírec nad 
Doubravou), Mgr. Peter Hutta a Peter 
Horváth (zástupce a poradce primátora 
slovenského družebního města Senica), 
Mgr. Petr Kubín (ředitel Regionálního 
muzea v Mikulově), Mgr. Karel Markvart 
(vedoucí sekce značení Klubu českých 
turistů), Jiří Janás a Alois Neckář (aktiv-
ní značkaři Klubu českých turistů), Pavel 
Samuel (mapař), Jiří Daler (cyklista), 
Luboš Vostatek (Keltské sdružení Bójové 
a Ferguna), starostové obcí DSO Modré 
Hory a okolních obcí a mnozí další. 
 V neděli zavítala na stánek 
Velkých Pavlovic návštěva nejvzácnější. 
Přišel se s námi osobně pozdravit Mgr. 
Michal Hašek, hejtman JMK v doprovo-
du Ing. Ivo Minaříka, vedoucího Odboru 
regionálního rozvoje JMK, kteří velmi 
rádi přijali pozvání k ochutnávce výbor-
ného modrohorského vína, s neskrýva-
ným zájmem se seznámili s naší letošní 
turistickou nabídkou a v neposlední řadě 
byli velmi příjemně překvapeni a potěše-
ni turnusovým systémem otevřených vin-
ných sklepů, který již několik let tímto 
unikátním způsobem funguje právě ve 
Velkých Pavlovicích.

Spolu vystavovatelé…

 Jak bylo již řečeno – sobota a 
neděle patří především našim cílovým 
zákazníkům – tedy turistům a potenci-
onálním návštěvníkům. Jižní Morava, 
Velké Pavlovice nevyjímaje, přitahuje nej-
více výborným vínem. A to teklo doslova 
proudem – zásluhou vinařů spolku Víno 
z Velkých Pavlovic v čele s předsedou Ing. 
Pavlem Lacinou, který se prezentace tak-
též osobně zúčastnil. Na veletrhu bylo 
k ochutnání víno z Vinařství Buchtovi, 

Velké Pavlovice – srdce jihomoravského vinařství…

Nejen víno, ale také turistika táhne. Zájem byl především 
o rozhlednu Slunečná a cykloturistiku.

Vzácná návštěva hejtmana JMK Mgr. Michala Haška 
a Ing. Ivo Minaříka, vedoucího Odboru regionálního 

rozvoje JMK.

V&M Zborovský, K&P Reichman, 
Vinařství Lacina a Vinařství Josef 
Procházka. Nechyběla ani vína vel-
kých vinařských fi rem jako Vinium, 
a.s., Vinařství Baloun, Šlechtitelská 
stanice vinařská, a.s. a Pavlovín, 
spol. s r.o.

Veletrh REGIONTOUR 2011 
je již minulostí, další ročník 
odstartuje opět za rok! Doufá-
me, že se na něm opět ve zdraví 
setkáme.

Karolína Bártová
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 Pravidelným hostem velkopav-
lovického stánku na Regiontouru bývá 
rostlinolékař RNDr. Jan Juroch . Téměř 
všichni vinohradníci znají a využívají  
situační zprávy o ochraně révy vin-
né, jejichž hlavním autorem je právě 
RNDr. Juroch ze Státní rostlinolékař-
ské správy v Brně. Již od roku 2004 
každé úterní ráno mají ve vegetačním 
období révy vinné od konce dubna do 
začátku října vinohradníci  k dispozi-
ci tyto zprávy na webových stránkách 
města či na vývěskách na radnici a 
informačním centru.
 Prognostické zprávy se týkají 
návodů na ochranu proti dvěma hlav-
ním houbovým chorobám vinic, a to  
plísni révy - peronospoře a padlí révy 
- oidiu, dále jsou to plísně bílá a šedá, 
živočišní škůdci a fyziologické poruchy 
růstu  keřů a hroznů. Funguje i zpět-
ná vazba, kdy jsou z Velkých Pavlovic 
zasílány na Státní rostlinolékařskou 
správu do Brna informace o vegetač-
ním vývoji révových porostů a prvních 

Rostlinolékař 
RNDr. Jan 
JUROCH
navštívil stánek 
města

Ve středu 8. prosince 2010 v podvečer 
se ve výstavním sále velkopavlovické 
radnice konala informační schůzka o 
novém pilotním projektu „Turistický 
produkt Modré Hory“. Hosty, modro-
horské starosty a zástupce realizačních 
týmů a pedagogů z Ekonomicko-správ-
ní fakulty Masarykovy Univerzity 
v Brně přivítala paní starostka obce 
Kobylí a současně místopředsedkyně 
svazku obcí Modré Hory Ing. Dagmar 
Kovaříková.

K veletrhu turistických možností patří neodmyslitelně kvalitní turistické trasy KČT a také zdolávání cílů korunované ziskem 
dřevěné turistické známky.

výskytech chorob a škůdců v katastru 
města.
 Ve stánku města na veletrhu 
cestovního ruchu byly prodiskutovány 
těžkosti a praktické zkušenosti loňské-
ho neúrodného roku 2010 se zástupci 
Vinařství Buchtovi a Vinařství Laci-
na. V debatě nad sklenkou červeného 
zazněly i nápady na vylepšení přesnos-
ti poskytovaných situačních zpráv pří-
mo pro Velké Pavlovice a blízké okolí.

Ing. Zdeněk Karber

Hlavním řečníkem byl Doc. 
RNDr. Jiří Vystou-
pil, CSc., který 
vysvětlil podstatu 
a princip fungová-
ní pilotního pro-
jektu Modré Hory, 
určeného vinařům 
a poskytovatelům 
ubytovacích  a 
gastronomických 
služeb v Modrých 
Horách.

DSO Modré Hory 
tvoří obce Bořetice, 
Kobylí, Němčičky, 

Velké Pavlovice a Vrbice v jižním cípu 
vinařské Moravy, kde se pěstují pře-
vážně odrůdy révy vinné s modrými 
hrozny na produkci proslulých červe-
ných vín.

Přítomní se dověděli informace o 
moderním turistickém webovém por-
tálu a o dotykovém informačním kios-
ku. Informační kiosky v každé obci on-
line  představí atraktivity kraje, folklór, 
vinařství, služby a budou přínosem 
nejen turistům a návštěvníkům, ale 
také již zmiňovaným vinařům, ubyto-
vacím a gastronomickým zařízením v 
oblasti Modrých Hor, kteří zde umístí 
svoje nabídky.

Poskytovatelé služeb měli řadu dota-
zů, na které jim odborníci beze zbyt-
ku odpověděli a projektový manažer 
Modrých Hor Ing. Přemysl Pálka 
nastínil časový průběh sběru informa-
cí pro spuštění zkušebního provozu 
nového portálu a kiosků, který by měl 
přilákat návštěvníky v turistické sezó-
ně roku 2011. 

Adventní atmosféru v sále zpříjem-
ňovala výstava obrazů malířů Štefana 
Ortha a Petra Horáčka ZE-MĚ.

Ing. Zdeněk Karber a Ing. Přemysl Pálka

Turistický produkt 
Modré Hory se 
představil odborné 
veřejnosti

RNDr. Jan Juroch na skleničce dobrého vína 
na stránku města Velké Pavlovice - Regiontour 

2011.

O unikátní pilotní projekt Modré Hory, první 
v České republice, byl ze strany poskytovatelů 

služeb velký zájem.
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Městská knihovna Velké Pavlovice se připojila během měsíců 
prosince 2010 a ledna 2011 ke sběru nepotřebného obvazo-
vého materiálu ze starých autolékarniček, který pořádala na 
celém území naší republiky Diecézní charita, pro naši oblast 
brněnská pobočka v Hodoníně. 
 Všichni řidiči měli od 1. ledna 2011 ze zákona povinnost 
vyměnit svou starou autolékárničku za novou, čímž nastal 
čas položit si starou známou nerudovskou otázku: „Kam s 
ní?“ Knihovna dala jasnou odpověď: „K nám! A my potom 
sesbíraný použitelný obvazový materiál předáme nejpotřeb-
nějším, především občanům rozvojových, zaostalých a velmi 
chudých afrických států.“
 Odezva byla až nečekaná, lidé takřka den co den přiná-
šeli lékárničky a tak, když se dne 15. ledna 2011 vydala paní 
knihovnice Mgr. Dana Růžičková do hodonínské pobočky 
Diecézní charity Brno, kde obvazový materiál předala, daro-
vala za nás všechny lidem v nouzi obsah celkem 246 lékárni-
ček. 
 Hodonínská charita, která celou akci nejen zorganizova-
la, ale také byla jejím průkopníkem, všem dárcům z Velkých 
Pavlovic velmi děkuje! Po vzoru Hodonína, a tím pádem i 

I Vaše stará lékárnička 
pomůže v nouzi

 V úterý, dne 15. února 2011, přijeli do Velkých Pavlovic herci 
populárního seriálu TV Nova Ulice Jaroslava Obermaierová alias 
Vilma Nyklová a její kolega Václav Svoboda alias Lumír Nykl. Oba 
herci navštívili pekařství paní Pláteníkové, aby ohodnotili jeho 
kvalitu.
 Každý měsíc navštíví Jaroslava Obermaierová jedno pekařství 
a pokud je lepší, nebo alespoň stejně tak dobré, jako pekařství 
v seriálu Ulice, dostane cenu. Certifi kát nakonec získá pouze 5 
pekařství v ČR ze všech asi dvaceti přihlášených.
Velké Pavlovice byly teprve čtvrtou návštěvou Vilmy Nyklové. 
Pekařství Jitky Pláteníkové nejen splnilo soutěžní podmínky na 
webových stránkách Ulice o Certifi kát Vilmy Nyklové, ale kvalitou 
pečiva a bohatým výběrem vysoce předčilo očekávání, a proto mu 
Jaroslava Obermaierová rovnou udělila Certifi kát Vilmy Nyklové.
Obyvatelé Velkých Pavlovic neodolali lákavé nabídce a desítky 
z nich si přišli pro autogram a společnou fotografi i s Jaroslavou 
Obermaierovou a Václavem Svobodou.

Pekařství Jitky 
Pláteníkové získalo 

Certifi kát 
Vilmy Nyklové

Jaroslava Obermaierová a Václav Svoboda na návštěvě 
Pekařství u Pláteníků.

Vilma Nyklová nezaváhala a vyzkoušela si rozetřít 
makovou nádivku vyhlášených 

Pláteníkových závinů.

Jak prohlásil sám Lumír, rohlíčky byly „obzvláště vypečené“!

Děkujeme, že máte široké srdce!

 Velké Pavlovice jsou synonymem především pro víno, a tak po 
návštěvě pekařství Jitky Pláteníkové zamířili hosté na malou degus-
taci do nedalekého vinařství V&M Zborovský. Václava Svobodu alias 
Lumíra Nykla zaujal jejich Ryzlink vlašský.

Věra Procingerová

našeho města, se 
k akci postupně 
připojila celá Čes-
ká republika.

Ještě jednou 
děkujeme všem, 
kteří podpořili 
dobrou věc!

Karolína Bártová



Ke společné konzultaci schválených projektů přeshraniční 
spolupráce zasedli začátkem měsíce ledna 2011 zaměst-
nanci a představitelé partnerských měst Velké Pavlovice 
a Senica, v čele se starostou Velkých Pavlovic Ing. Pavlem 
Procházkou a zástupcem primátora Senice Mgr. Peterem 
Huttou.
Slovenské straně byly na uvedené období schváleny 3 malé 
a 1 velký projekt, pro které potřebuje partnerství a spolu-
práci našeho města. Největší projekt v délce 30 měsíců star-
tuje od března 2011 a týká se technické přípravy, nastarto-
vání a především pak provozu regionálního internetového 
zpravodajského studia. Pro občany Senice a okolního regi-
onu, stejně jako pro velkopavlovické občany a celý region 
bude vedle městských a obecních zpravodajů a webových 
stránek představovat další možnost vysoce aktuálního 
zpravodajství, informací, přímých přenosů z kulturních 
a společenských akcí, stejně jako možnost prezentace pro 
všechny spolky a organizace.
Dva další projekty začnou od září 2011, jsou zaměřeny 
jeden na průzkum a na ochranu životního prostředí a dru-
hý na společné kulturní aktivity především národopisné.
Naproti tomu pro město Velké Pavlovice bude Senica part-
nerem při realizaci projektu Uměním poznáváme své sou-
sedy, jehož příprava začala již v letošním lednu. Obsah 
projektu byl podrobně popsán v posledním čísle zpravo-
daje města (6/2010) a realizace projektu bude pravidelně 
zveřejňována na webových stránkách města. Aktivity pro 
účastníky projektu začínají v únoru, za projekt odpovídá 
Městská knihovna Velké Pavlovice a Záhorácké osvetové 
stredisko Senica.

Mgr. Dana Růžičková, 
vedoucí Městské knihovny Velké Pavlovice

Nové společné 
projekty měst
Velké Pavlovice 
a Senica na roky 
2011-2012

Mezinárodní schůzka nad společnými přeshraničními 
projekty měst Velké Pavlovice a Senica.

Město Velké Pavlovice 
v médiích aneb 

NAPSALI O NÁS...NAPSALI O NÁS...
Vinařská ulička bude mít šestnáct sklepů

Břeclavský deník, 1. 2. 2011 * 
Šestnáct sklepů v netradičním moderním pojetí má už za 
několik měsíců vyrůst ve Velkých Pavlovicích. Tamní se totiž 
chystají na úpatí vinařské trati Stará Hora vybudovat novou 
vinařskou uličku. 
„Většina vinných sklípků ve městě je přímo pod rodinnými 
domy a stylová sklepní ulička u nás až dosud chyběla. Pro-
jekt počítá i s veřejnými prostranstvími pro občasné pořádání 
vinařských akcí. Nová ulička by se mohla stát i další zají-
mavostí města, která by mohla přilákat turisty a návštěvníky 
města,“ věří velkopavlovický starosta Pavel Procházka. 

(ast)

Zájem o sjezd z D-2 nadále trvá
Břeclavský deník, 1. 2. 2011 * 
Vlastní sjezd z dálnice D2 je teď opět aktuálním tématem ve 
Velkých Pavlovicích. Ty o něj začaly usilovat už před několika 
lety. Kvůli ekonomické krizi a nedostatku peněz se však pro-
jektové práce zastavily. Nyní opět ožívají.
„Vybudovali jsme novou podnikatelskou zónu, kde je již první 
zahraniční investor. A to dánská společnost Berendsen Textil 
Servis. Ta ve městě proinvestovala v první etapě téměř sto 
milionů korun a hodlá investovat dalších sedmdesát. Již nyní 
zaměstnává na čtyřicet zaměstnanců a po rozšíření bude 
další přibírat,“ uvedl jeden z důvodů obnovené snahy o vybu-
dování nového dálničního sjezdu velkopavlovický starosta 
Pavel Procházka.
Dalším je podle jeho slov významný vliv sjezdu v rozvoji turis-
tiky a cestovního ruchu nebo také příliv investorů nedaleké-
mu Zaječí či Starovičkám.

Autor: Iva Valentová

Katka Hotová peče i kuriózní dorty!
Břeclavský deník, 3. 2. 2011 * 
I když s malým omylem, protože autorka kuriózních dortů 
Katka Hotová je z Velkých Pavlovic. Prvním dortem, který 
upekla, byla v patnácti letech číše pro tatínka k narozeni-
nám. Od té doby jednadvacetiletá Kateřina Hotová pro svoje 
kamarády a známé připravila dortů nepočítaně. S vůbec nej-
kurióznější přáním se však setkala teprve nedávno.
Kateřina Hotová peče s chutí dorty pro svoje kamarády a 
známé. „Docela mě překvapilo, když jsem dostala za úkol 
upéct dort s vibrátory. To bylo doopravdy neobvyklé,“ smě-
je se vyučená cukrářka, která však v současnosti pracuje v 
pekárně.
„Když jsem se v patnácti letech rozhodovala, co chci po 
základní škole dělat, tak jsem si vybrala cukrařinu. Ne, že by 
to byla jasná volba, ale tak nějak jsem to měla asi předurče-
né. Moje nejstarší sestra je totiž cukrářka, a tak jsem odma-
lička viděla, jak se dorty připravují, co vše je na ně potřeba a 
podobně. Asi mě to inspirovalo,“ vypráví s úsměvem sympa-
tická mladá žena, podle níž se doba přípravy a pečení jed-
notlivých dortů liší.
„Hodně záleží na tom, jak je dort pracný. Někdy nad ním strá-
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vím dvě hodiny, jindy i méně. Musím ale říci, že nejlépe se mi 
dělá s marcipánem a mými oblíbenými dorty jsou ovocné. Ty 
jsou v kurzu především v létě kvůli tomu, že jsou odlehčené,“ 
vysvětluje Hotová s tím, že  velmi důležité je také to, jestli je 
dort určený dětem nebo třeba ke kulatinám.
Jak dodává, ráda by se zúčastnila i nějaké soutěže v pečení 
této sladké pochoutky. „Uvažovala jsem o tom, ale bohužel o 
žádném takovém klání v okolí mezi cukráři nevím,“ krčí rame-
ny Katka.

Autor: Iva Valentová

Katčiny dorty jsou nejen dobré, ale také krásné – hotová 
umělecká dílka! Tak už víte, od koho si necháte 

příště upéct?

Berendsen má v plánu zaměstnat 
další lidi
Břeclavský deník, 4. 2. 2011 * 
Firma Berendsen chce letos ve Velkých Pavlovicích rozšířit 
výrobu. Město je nadšené, znamená to příležitost pro neza-
městnané. Zhruba o dvacet pracovních míst více. Takový je 
plán dánské fi rmy Berendsen Textil Servis, která od loňského 
roku působí ve Velkých Pavlovicích. „Chceme přistavět další 
čtyři linky. Celková investice by měla dosáhnout asi sedmde-
sáti milionů korun,“ prozradil Aleš Baťa z vedení společnosti.
V současné době ovšem velkopavlovická pobočka fi rmy 
nemá povolení vlastníka, aby výstavbu započala. „Jsme ve 
fázi před schvalováním projektu. Klíčové bude, zda se nám 
podaří nabrat nový objem zákazníků. A to tak, aby tyto kapa-
city, které plánujeme naplnit, jsme nevybudovali jen proto, 
aby tady stály,“ vysvětlil Baťa.
Společnost Berendsen otevřela svou halu ve Velkých Pav-
lovicích loni v březnu. Jedná se vlastně o půjčovnu a velko-
kapacitní prádelnu pracovních oděvů a rohoží za zhruba sto 
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milionů korun.
K rozšíření výroby fi rma přistoupí o něco dříve, než si předse-
vzala. „Rozhodne se po tom, jak se nám podaří splnit rozpo-
čet. Pokud bude odpovídat tomu, co jsme si předsevzali, tak 
bychom měli v druhém čtvrtletí letošního roku začít stavět a 
nejpozději po čtvrtém čtvrtletí by měl být projekt dokončený,“ 
sdělil zástupce dánské společnosti.
Původní plány na přistavění dalších linek byly na rok 2012. 
Projekt se podle Bati urychlí, protože už na něm začaly práce 
co se týče získávání stavebních povolení a projektování plá-
novaného rozšíření.
„Je to velice příjemná zpráva. Jsme rádi, že se fi rmě daří, že 
se rozvíjí. Měli jsme z toho obavy. Přece jenom je to služba 
nezvyklá pro naše končiny, takže jsme rádi, že první zahra-
niční investor k nám přišel a že se mu daří,“ pochvaloval si 
přínos Berendsenu pro město velkopavlovický starosta Pavel 
Procházka.

Nová pracovní místa
Při rozšiřování výroby bude nutné nabrat nové pracovníky. 
To je velká příležitost pro nezaměstnané z Velkých Pavlovic 
a blízkého okolí.
„U nás je poměrně vysoká nezaměstnanost. Berendsen 
zaměstnává hodně lidí z Velkých Pavlovic. Je tam spousta 
žen, které dnes těžko shání práci. A vím, že občas přibírají 
i řidiče. U nás se hodně fi rem rozpadlo, moc neprosperují, 
takže je to příležitost, aby lidé našli slušné zaměstnání,“ míní 
Procházka.
V podniku našlo doposud uplatnění asi čtyřiapadesát lidí. „Na 
každé lince pracují operátoři. V souvislosti s navýšením obje-
mu budeme muset zvýšit i kapacitu našeho skladu, případně 
zákaznického servisu a v neposlední řadě také distribuce, 
což jsou řidiči,“ uvedl Baťa.
Zástupce Berendsenu předpokládá, že fi rma po vybudování 
dalších linek přijme do provozu dalších asi dvacet pracovní-
ků. „Budeme hledat lokální lidi. Zajímají nás ti, kteří mají byd-
liště co nejblíže k nám. Ideální jsou Velké Pavlovice,“ nastínil 
Baťa, kde se bude společnost poohlížet.
„Sehnat investora je vždy perfektní a když zaměstná lidi z 
místa, tak je to ještě lepší. Pokud tam bude fi rma Berendsen 
pokračovat, je to výborné,“ podělil se o svůj názor Jiří Hanzá-
lek z Velkých Pavlovic.
Průmyslová zóna u města zatím není plně obsazená. Podle 
starosty se však postupně daří pozemky zaplňovat. „Další 
dva jsme prodali koncem loňského roku. Jeden místní fi rmě, 
která vyrábí montované haly. Ta by měla začít stavět mož-
ná už letos. Druhý pozemek o rozloze téměř šest tisíc metrů 
čtverečních koupilo místní vinařství,“ vylíčil Procházka s tím, 
že město jedná s dalšími třemi investory.

Autor: Jiří Ševčík
Zdroj: http://breclavsky.denik.cz

KULTURA - - - - - - - - - - - - - - - - - -  KULTURA - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE

 Poslední adventní neděle, dne 19. 
prosince 2010, byla ve Velkých Pav-
lovicích zasvěcena tradičnímu Vánoč-
nímu jarmarku u radnice. Na slavnost-
ně vyzdobeném náměstí před radnicí 
čekala návštěvníky spousta stánků s 
dárkovým, převážně ručně vyráběným 

zbožím, zabíjačkové speciality, svařené 
víno, medovina a mnohé další vánoce 
připomínající laskominy.
 Na pódiu se v pestrém programu 
od rána střídaly převážně hudební sou-
bory. V prvním bodu programu zaznělo 
pásmo koled v podání nejmenších dětí 

z místní mateřské školy a hned poté si 
děti vypustily růžové a fialkové balónky 
s přáníčky pro Ježíška. 
 Následovala pásma žáků základní 
školy, gymnázia a základní umělecké 
školy. Program doplnila country kapela 
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Starosta města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka 
s vánočním a novoročním pozdravem.

Přáníčka Ježíškovi – nejdříve pečlivě promyslet, nakreslit či napsat, pevně přivázat k balónku a poté – vzhůru k oblakům! 
Splní se, nebo nesplní?

Po loňské úspěšné premiéře se v rámci jarmarku konal již 
druhý ročník Ježíškovi dílny. Dětí přišlo mnohem více, 

než se i v těch nejoptimističtějších scénářích 
předpokládalo.

Colorado, s jejímiž písněmi si zatan-
coval i taneční klub Přátelé country. 
Hostům jarmarku zazpíval dále ženský 
pěvecký sbor Dolina a velkopavlovický 
Presúzní sbor. 
 Stejně jako loni probíhala v rámci 
jarmarku na radnici města Ježíškova 
dílna, kde si mohly děti vyrobit pěknou 
vánoční ozdobu nebo drobný dáreček 
pro své nejbližší.

 Starosta města Ing. Pavel Procház-
ka popřál občanům města i všem náv-
štěvníkům krásné vánoční svátky v kru-
hu rodiny a do roku 2011 hlavně hodně 
zdraví. Zároveň poděkoval voličům, 
kteří podpořili koalici a dali jí mandát k 
vedení města na další čtyři roky. Ocenil 
práci a aktivity všech  občanů, organi-
zací a spolků, které přispívají k rozvoji 
Velkých Pavlovic.

 Organizátor slavnostní neděle, 
místostarosta Ing. Zdeněk Karber, zdů-
raznil, že v programu vystoupilo téměř 
250 účinkujících, kteří přispěli k pěkné 
adventní atmosféře pod vánočním stro-
mem. Do pokladničky pod ním přispívali 
občané na pomoc opuštěným dětem.

Ing. Zdeněk Karber 
& Karolína Bártová

Odpolední, sluncem prozářená, jarmarková siesta s horkým voňavým svařáčkem a vánočním punčem. 
Není nad to zastavit se s přáteli, popovídat si nebo si dokonce i zatančit s Přáteli country.
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA ZE VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA ZE 
SOVÍ DÍLNIČKYSOVÍ DÍLNIČKY

Co kus - to úžasný originál

 Návštěvníci Městské knihovny ve Velkých Pavlovicích, kteří 
si přišli v pátek 10. prosince 2010 vypůjčit knihu, byli jistě překva-
peni, že v knihovně panuje čilý ruch. Knihovna ve spolupráci s 
Orlem Velké Pavlovice pořádala odpolední tvoření pro děti. 
 Letos byla činnost zaměřena na tvorbu vánočních přání. 
Vybrané téma nebylo náhodné. S přáníčky, která děti vytvořily, 
se mohou zúčastnit soutěže O nejkrásnější vánoční přání, jehož 
vyhodnocení se uskutečnilo o týden později na Ježíškově dílně 
pořádané v rámci tradičního Vánočního jarmarku u radnice.
 Není tedy divu, že se děti opravdu snažily, stříhaly, lepily 
a malovaly. Základním „stavebním“ materiálem přáníček se stal 
papír. Mnozí z nás ani nevěřili, jak mají děti bohatou fantazii a 
dokážou vykouzlit velmi originální výtvory. Při tak pilném tvoře-
ní už nejednomu kručelo v bříšku, ale i na to bylo pamatováno. 
Paní knihovnice dětem připravila sladký čajík a sušenky a mamin-
ky a babičky, které s dětmi přišly, přinesly cukroví z napečených 
zásob.
 Odpoledne v příjemné atmosféře uběhlo velmi rychle. Přá-
níčka, která děti vytvořily, zatím zůstala v knihovně, ale o víkendu 
se přestěhovala do zasedací místnosti radnice. Každý návštěvník, 
který pak Ježíškovu dílnu navštívil, měl možnost svým hlasem roz-
hodnout o tom, které přání zvítězí.

A jak nakonec vánočně-výtvarné zápolení dopadlo?
Přáníčka byla hodnocena ve dvou věkových kategoriích:

Mladší:
1. Ondřej Bank
2. Emma Procházková
3. Matěj Prokeš

Starší:
1. Anna Dobrucká 
2. Štěpán Prokeš
3. Simona Hasilová

Malým umělcům velmi blahopřejeme! Za rok na Ježíškově dílničce 
opět na shledanou!

Eva Káčerová, Orel Velké Pavlovice

Soví dílnička mezi knihami se malým výtvarníkům 
moc líbila. Přáníčka pak na oplátku těšila všechny 

čtenáře a návštěvníky městské knihovny.

V Ježíškově dílně pomáhaly i maminky
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Zájezd do adventní 
Vídně se vydařil, i přes 

mrazivé počasí
Mrazivá, zasněžená a přesto krásná Vídeň přiví-
tala v neděli, 5. prosince 2010, účastníky zájezdu 
do adventního rakouského hlavního města, který 
uspořádaly Městská knihovna a Gymnázium Velké 
Pavlovice.

 Cesta tentokrát vedla přes mikulovský hraniční přechod, 
který mnohým pamětníkům připomněl ostnaté dráty, vojáky se 
psy a samopaly, celní a pasové kontroly. Naštěstí tahle doba je 
už pryč, a tak po zbrusu nové dálnici cesta do Vídně příjemně 
ubíhala.
 Cíle účastníků zájezdu byly tentokrát odlišné. Rodiny s dět-
mi chtěly navštívit slavný vánoční jarmark u Radnice a taměj-
ší Ježíškovu dílničku. Další výletníci chtěli stihnout ještě další 
vánoční trhy u Umělecko-historického muzea, u Kunstfora či 
na Židovském náměstí. Někteří účastníci se pěkně schovali do 
tepla v Hundertwasserhausu.
 Ti ze zájezdu, kteří vyjeli za výtvarným uměním, nakonec 
v pohodě stihli výstavu kreseb slavného Michelangela, stejně 
jako výstavu Picassových obrazů s tématikou Mír a svoboda či 
výstavu obrazů světoznámé Fridy Kahlo.
 Nakonec nebyly ani tak velké fronty a silniční zácpy, jak 
se původně očekávalo, i když adventní Vídeň bzučela celý den 
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Obrovské plakáty snad na všech vývěs-
ních plochách po celé Vídni lákaly 
k nevšedním uměleckým, především 

výtvarným, zážitkům.

směsicí cizích jazyků: nejenom češ-
tinou a slovenštinou, ale i španěl-
štinou, polštinou, angličtinou, fran-
couzštinou, ruštinou, ukrajinštinou či 
japonštinou. Také zářila do šerého a 
studeného podvečera svou pověstnou 
předvánoční výzdobou.
   Ing. Zdeněk Karber
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Velkopavlovické 
„PLESÁNÍ“ 
roku 2011

Zahájení plesové sezóny 
v režii krojovaných 
(8.1.2011)

Plesovou sezónu roku 2011 zahájil dle 
zažité tradice KROJOVÝ PLES pořáda-
ný velkopavlovickou chasou. Zahájení 
si odvážně vzali na svá dětská bedra 
malí tanečníci z folklórního souboru 

Myslivci tančili až do 
nedělního rána 
(22. 1. 2011)

Druhým plesem sezóny se již tra-

Milovníci vína plesali 
na historicky prvním 
Vinařském plese 
(29. 1. 2011)

Spolek vinařů Víno z Velkých 
Pavlovic ve spolupráci s Měs-
tem Velké Pavlovice uspořáda-
ly v našem městě po několika 
desetiletích VINAŘSKÝ PLES. 
V sobotu 29. ledna 2011 jsme 
vsadili na dobrou muziku, hod-
notnou tombolu a v neposlední 
řadě na nejlepší vína z produk-
ce velkopavlovických vinařů.
Do posledního místa zaplněná 
a vinařsky vyzdobená soko-
lovna se tak mohla roztančit 
pod taktovkou Kumpánových 
muzikantů se sourozenci Bať-
kovými, poslechnout si Presú-
zní sbor, zhlédnout umění Ing. 
Kamila Prokeše, mistra České 
republiky v sabráži, nebo poku-
sit štěstí v tombole o některou z 
cen v celkové hodnotě úctyhod-

Nádhera a bohatost velkopavlovického kroje, 
to a ještě mnohem více z folklóru a tradic bylo 

k vidění na Krojovém plese.

Sadováček při MŠ Velké Pavlovice, 
kteří nacvičili pod vedením paní učitelky 
Zdeňky Pláteníkové a Radky Klaškové 
zbrusu nové, veselé a hravé pásmo.
Dalším dlouho očekávaným bodem 
programu plesu bylo předtančení Slo-
váckou besedou v podání mládeže z 
Velkopavlovické chasy. Večerní taneční 
zábavu zpestřenou nejen nádhernými 
slavnostními kroji, tancem, písní, folk-
lórem, ale i bohatou půlnoční tombolou, 
doprovázela dechová kapela Sokolka.

Karolína Bártová

dičně stal MYSLIVECKÝ 
PLES. Velkým lákadlem 
pro návštěvníky byla 
bohatá tombola, zvěřino-
vé speciality i dechová 
hudba Lanžhotčanka. Ani 
v letošním roce nechy-
běla v sokolovně bohatá 
výzdoba z chvojí a ukázky 
loveckých signálů a fanfár, 
tentokrát v provedení tru-
bačů ze Křtin. A komu se 
nechtělo po skončení ple- Myslivecký ples – trubači ze Křtin.

ných 70.000,- Kč.
Rád bych tímto prostřednictvím podě-
koval všem vinařům, kteří se do organi-
zace 1. vinařského plesu zapojili, všem 
našim sponzorům a především pak 
všem návštěvníkům, jejichž očekávání 
jsme snad splnili.
Věříme, že se ples líbil, že si „vybojo-
val“ své pevné místo v kalendáři plesů 
dalších sezón a také, že byl zároveň 
vykročením pravou nohou ke znovu-
obnovení tradice vinařského plesu v 
našem městě.
Již nyní Vás tedy zveme na 2. vinař-
ský ples, který se bude konat 4. února 
2012.

Ing. Pavel Lacina, 
předseda spolku 

Víno z Velkých Pavlovic

su domů, mohl změnit žánr a v 
rytmu disko tančit až do rána.

Věra Procingerová



Čtvrtý ples sezóny v režii 
Sokolské župy 
(5. 2. 2011)

Tělocvičná jednota Sokol Velké Pav-
lovice uspořádala ve velkopavlovické 
sokolovně, v sobotu 5. února 2011, 
SOKOLSKÝ ŽUPNÍ PLES. Jednalo se 
o ples putovní, což znamená, že se 
každý rok koná na jiném místě, kde má 
v tomto případě T.J. Sokol trvalou, pev-
nou, početnou, avšak především velmi 
aktivní základnu členů i svých pohyb 
milujících příznivců.
Velkopavlovický Sokolský ples byl u 
nás v novodobé historii zcela poprvé 
a nyní již, po jeho zdárné premiéře, 
můžeme říci, že se vydařil. Celým veče-
rem, s nádechem lesku tolik typickým 
pro zimní plesy, provázela moderátorka 
regionálního Rádia Dyje Lenka Fůkalo-
vá z Velkých Pavlovic. Nechyběla ani 
dechová kapela - protentokrát vyhráva-
la k tanci, poslechu i dobré náladě oblí-
bená a osvědčená Lácaranka.
A samozřejmě nechyběl ani dopro-

vodný program, jehož 
cílem je vždy zábavu 
zajímavě oživit a poba-
vit i ty přítomné, kterým 
se příliš do tance  nech-
ce. Začátek plesu patřil 
dětem z místní mateř-
ské školy, které se svým 
Baby Country tanečním 
kroužkem, za peda-
gogické průpravy paní 
učitelky Aleny Cendelí-
nové a Lenky Forejto-
vé, nacvičily melodické 
a svižné pásmo s vese-
lou trpasličí svatbou.

Trpasličí svatba dětí z kroužku Baby Country i lety 
povětřím v podání Flyiing Boys z Kolína – to vše bylo 

k vidění na Sokolském plese.
Z plesu s příchutí vína…

Dalším nezapomenutelným vystoupe-
ním byla exhibice Flyiing Boys z Kolína 
– partičky mladých sokolů, pro něž ne-
jsou ani lety ve volném vzdušném pro-
storu žádnou extra výzvou. 
Protože jsme na jižní Moravě, v občer-
stvení bylo k ochutnání také víno, Soko-
li vsadili na vyhlášenou vinařskou fi rmu 
Baloun, čímž zajisté nikoho nezklama-
li. 
A protože se jednalo o ples velkopav-

lovických Sokolů, byl by hřích nemít 
navařený „vítězný sokolský guláš“, s 
nímž zlatem ověnčení Sokolíci vymeta-
jí jednu kulinářskou soutěž za druhou. 
Navíc jsou vždy velmi ochotní jej na 
požádání uvařit za účelem nejrozličněj-
ších akcí pořádaných v našem městě. 
Bohatá tombola s hodnotnými a krás-
nými výhrami byla samozřejmostí.

Karolína Bártová

Z  MĚSTSKÉ  KNIHOVNY
Děti ze třetích tříd Základní školy Velké Pavlovice přišly začátkem 
měsíce prosince 2010 do knihovny na besedu nazvanou ZAČÍNÁ-
ME ČÍST. Knihovnice pro ně připravila trošku více informací, než 
tomu bylo při prvním seznámení s knihovnou.
S dětmi si povídala o nejhezčích knížkách, které by si osmi a 
devítileté děti měly přečíst, své povídání doplnila hádankami, 
anketou, poslechem pohádkového příběhu i luštěním doplňo-
vačky. Tajenkou doplňovačky byla věta: „Čteme rádi.“ Snad to 
bude pro letošní třeťáky platit tento školní rok a všechny další a v 
knihovně je budeme pravidelně vídat. 
Společný zájem školy i knihovny hledat zábavné cesty, jak dovést 
děti k četbě, jak jim i v dnešní technické době přiblížit knihy, snad 
bude mít úspěch. Pravidelné návštěvy knihovny se snad budou 
líbit dětem, jejich pedagogům i rodičům.

Besedy pro třeťáky

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice 
Městské knihovny Velké Pavlovice

Malí čtenáři hledají cestu ke knihám 
– zábavnou hrou!
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Rok pomalu končí, nastává tajupl-
ný měsíc prosinec a  Štědrý den se 
kvapem blíží. Proč si tedy v tom-
to čase adventním nepobesedovat 
třeba právě nad Erbenovou básní 
s totožným názvem – Štědrý den… 
A nebo rovnou nad celou sbírkou 
Kytice, uvitou z řady nádherných 
básní věhlasného básníka 19. 
století K. J. Erbena. Tato jedineč-
ná možnost se naskytla v pondě-
lí, dne 13. prosince 2010, žákům      

7. A třídy ZŠ V. Pavlovice, která 
pod pedagogickým dozorem paní 
učitelky Šaňkové navštívila místní 
městskou knihovnu.
Paní knihovnice Mgr. Dana Růžičko-
vá připravila pro žáky velmi pouta-
vý, neřkuli adventně tajemný pro-
gram. Účastníky besedy seznámila 
nejen s osobností K. J. Erbena, s 
jeho životem a dílem, ale také s 
jeho nejznámější sbírkou básní 
– Kyticí. Žáci se dozvěděli, že bylo 
toto dílo v nedávné době zpraco-
váno také jako fi lm režiséra F. A. 

Kytice K. J. Erbena 
- námět na besedu pro 
sedmáky

Předvánoční beseda žáků sedmých tříd v 
městské knihovně nad dílem K. J. Erbena.
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Dámský klub a Městská knihovna 
Velké Pavlovice zajistily pro děti z 
velkopavlovické mateřské školky na 
neděli, 20. března 2011, odpoled-
ne zájezd na divadelní představení 
pohádky O ČERVENÉ KARKULCE 
do Boleradického divadla.
Představení se koná v 15.00 hodin, 
odjezd autobusu od Radnice a od 
sýpky ve Velkých Pavlovicích je při-
praven na 14.30 hod.. Cenu za auto-
busovou dopravu zaplatí dámský 
klub, jízdné je tedy pro malé diváky

Brabce, mnohem dříve však 
jako muzikál divadla Sema-
for a nebo také jako vtipný 

Pohádková nabídka pro děti
z Mateřské školy 

Velké Pavlovice

a jejich doprovod bezplatné.
Návštěvníci hradí pouze cenu 
vstupenky: pro dospělé 60,- Kč, 
pro děti 40,- Kč. K dispozici 
je celkem 49 míst v autobu-
se, organizátoři proto pro-
sí rodiče, aby dodrželi 
termín přihlášek, neboť 
je třeba včas nahlásit 
konečnou skladbu 
vstupenek.

Přihlášky je 
možno podat 
do pátku, 
11. března 2011, 
a to buď u peda-
gogů v mateřské škol-
ce, nebo v Městské knihov-
ně Velké Pavlovice, tel.: 519 
428 149.
Boleradická představení 
pro děti patří z divadelního 
kouzla a pohádkových pří-
běhů k tomu nejlepšímu, 

co mohou rodiče svým dětem 
ukázat. Organizátoři, kteří tak 
letos spojili své síly, aby při-
spěli k nabídce kulturních akcí 
v našem městě, se již nyní 
těší na velký zájem Berušek, 
Koťátek, Kuřátek i Sluníček.

Mgr. Dana Růžičková


Připravujeme vernisáž 

obrazů MUDr. Studničky
Městská knihovna Velké Pavlovice, pod záštitou kulturní 
komise a představitelů města Velké Pavlovice připravu-
jí na duben letošního roku VÝSTAVU OBRAZŮ známého 
velkopavlovického lékaře MUDr. JANA STUDNIČKY, který 
ve městě působil většinu svého života.

Výstava i vernisáž výstavy jsou naplánovány tak, aby časově ladily s 
termíny jarního zahájení turistické sezóny ve městě a připravovaným 
setkáním rodáků. Naším cílem je zprostředkovat výtvarný kulturní 
zážitek co nejširšímu okruhu diváků.
Městská knihovna se obrací s prosbou na všechny občany našeho 
města, aby na výstavu ve dnech 16. dubna až 21. května 2011 zapůj-
čili obrazy Jana Studničky, které mají ve svém vlastnictví.
Dejte laskavě informaci do Městské knihovny Velké Pavlovice na ulici 
Hlavní, telefon 519 428 149, nebo elektronicky na e-mail:
knihovna@velke-pavlovice.cz.

Mgr. Dana Růžičková, vedoucí Městské knihovny Velké Pavlovice

komiks. Celé příjemné posezení 
bylo zpestřeno poslechem dvou 
písní z gramofonové desky Jiřího 
Suchého a Jiřího Šlitra z výše zmi-
ňovaného muzikálu.
Sedmákům se beseda velmi líbila 
a navzdory svému „radostnému 
a rozevlátému“ věku pozorně a s 
překvapivým zájmem poslouchali 
a zapojovali se do diskuze. Doufej-
me, že pro ně byla tato netradiční 
hodina literatury přínosem a že se 
někteří z nich rádi ke Kytici vrátí.

Karolína Bártová
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Literární a divadelní 
lahůdka pro MĚSÍC 
ČTENÁŘŮ 2011

 Městská knihovna pod patronací Města Velké 
Pavlovice  připravila na březen 2011 všem čtenářům, 
návštěvníkům i dalším občanům mimořádnou literár-
ní a divadelní lahůdku.
 Literárně divadelní večer s českým spisovatelem 
Vlas  milem Vondruškou na téma Oldřich z Chlumu - 
historický román a skutečnost (Hříšní lidé království 
českého).

VLASTIMIL VONDRUŠKA 
- spisovatel a historik

Vlastimil Vondruška – současný autor 
oblíbených historických románů.

Pojďte s námi soutěžit!Pojďte s námi soutěžit!
ŘEKNI MI CO ČTEŠ. . . .ŘEKNI MI CO ČTEŠ. . . .
Městská knihovna a TIC Velké 
Pavlovice se pro letošní březen, 
který je již tradičně Měsícem čte-
nářů, poprvé zapojily do soutěže 
vyhlášené Českým rozhlasem 
Brno. Soutěž má název Řekni 
mi, co čteš…
Úkolem posluchačů v soutěži 
bude poznat podle krátké čtené 
ukázky, o jaké literární dílo a kte-
rého autora se jedná. Ukázky do 
soutěže zasílají jednak přihláše-
né knihovny, jednak je mohou 
namluvit sami čtenáři – poslu-
chači, a to kdykoliv od 14. února 
2011 na rozhlasový záznamník 
na telefonním čísle 542 523 278, 
nebo poslat ve formátu mp3 na 
mailovou adresu souteze@
bo.rozhlas.cz. 

Pro výherce je připravena řada 
pěkných cen – knihy, CD a DVD        
i speciální ceny navíc. Před zaháje-
ním soutěže obdrží naše knihovna 
letáčky s podrobnými informacemi, 
které zveřejníme jak v knihovně, 
tak na webových stránkách města. 
Podrobné informace najdou poslu-
chači také na webové adrese www.
brno.rozhlas.cz.
Český rozhlas Brno vysílá pro 
Jižní Moravu na FM 106,5, ukáz-
ky budou vysílány během dne po 
7., 10. a 14. hodině, a po 16:00 
vždy vylosování vítězů (bude ještě 
upřesněno), soutěž bude probíhat 
ve dnech od 28. února do 1. dubna 
2011.
Pracovnice městské knihovny a 
TIC doufají, že soutěž přinese 

posluchačům Českého 
rozhlasu Brno i našim 
čtenářům a návštěvní-
kům hodně krásných 
literárních zážitků a těší 
se, že do Velkých Pav-
lovic připutuje hodně 
vítězných cen.

Mgr. Dana Růžičková

I když je venku ještě mráz,
v ELISHA MODE už mají jaro!

Nejen, že tým Elisha připravuje jarní kolekce oblečení a pátrá, co nového se 
na jaře objeví v kosmetice a nail designu, připravuje se také vtrhnout do 

SVĚTA SPORTU!

 Milovníci historických detek  vek 
Vlas  mila Vondrušku velmi dobře znají, 
v městské knihovně můžete najít téměř 
všechna jeho díla. Každá jeho nová 
knížka je fanoušky netrpělivě očekávána. 
Literární řada Hříšní lidé království české-
ho přitom patří mezi nejoblíbenější.
 Vlas  mil Vondruška je skvělý vypra-
věč, který si navíc pro své vystoupení při-
veze sebou také hudební doprovod Petra 
Traxlera. Čím je Vlas  mil Vondruška pro 
milovníky české historické detek  vky, 
 m jsou Traxlerovci pro milovníky tramp-

ské muziky. Literární talk show je před-
stavením, které v našem městě nemáme 
možnost často vídat. Organizátoři jsou 
proto pyšní, že se jim podařilo program 
pro Velké Pavlovice získat.
 Těšíme se, že stejnou radost budou 
mít také všichni, kteří se přijdou na před-
stavení podívat do výstavní síně Měst-
ského úřadu ve Velkých Pavlovicích, ve 
středu 30. března 2011 od 18.00 hodin.
Na životopis Vlas  mila Vondrušky, na 
přehled literárního díla i další autorovy 
informace je možno se podívat na webo-
vé adrese www.vlas  milvondruska.cz.

Mgr. Dana Růžičková

ELISHA MODE si vás dovoluje pozvat na
TENISOVÝ TURNAJ SMÍŠENÉ ČTYŘHRY 

AMATÉRSKÝCH HRÁČŮ
Takže hurá na trénink, první místa budou náležitě odměněna!

Připravujeme celodenní program nejen pro sportovce, ale také pro milovníky 
módy i dobrého vína.

Čeká Vás prezentace automobilů, kadeřnická show, ukázky líčení, ochutnávka 
vína a několik módních přehlídek. Večer si můžete zatančit nebo jen tak posedět 

u vystoupení hudební skupiny VĚTRY Z JIHU....

Turnaj ELISHA CUP se koná 
21. května  2011 ve sportovním areálu 
TJ Slavoj Velké Pavlovice
Více na www.elisha-mode.cz

Těšíme se na Vás, přijďte si zahrát, 
povzbudit hráče a mrknout na nové 
trendy!

Eliška Tomková
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K oslavě Vánoc ve Velkých Pavlovicích 
patří již dlouhých čtrnáct let Svatoště-
pánská mše s vystoupením dívčího 
pěveckého sboru při ZUŠ pod vede-
ním paní Květoslavy Jarošové a Mileny 
Karberové a za hudebního doprovodu 
dechové kapely pod vedením  MgA. 
Zbyňka Bílka.
Žáci hudebního oboru ZUŠ secvičili 
pásmo plné nádherných koled a vánoč-
ních písní, se kterým potěšili o 2. svát-
ku vánočním všechny příchozí ve vel-
kopavlovickém kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. 
Lidové koledy patří neodmyslitelně k 
vánočním svátkům a ve spojení s dět-

Svatoštěpánská mše již 

po čtrnácté s dětmi ze ZUŠ

Z FARNOSTI - - - - - - - - - - - - - - - -  Z FARNOSTI - - - - - - - - - - - - - - - -  

skými hlásky dokáží vytvořit nezamě-
nitelnou sváteční atmosféru. Dětem se 
vystoupení velmi vydařilo. Jako dáre-
ček a poděkování obdržely od pana 
faráře Mgr. Petra Papouška sladkou 
čokoládovou odměnu a velkou pochva-
lu. A od obecenstva ohromný nekončící 
potlesk.
Svatoštěpánská mše vždy bývala 
začátkem nového liturgického roku a je 
slavena za všechny chlapce z Velkých 
Pavlovic, které v kostele zastupují stár-
ci, stárky a sklepníci v krojích.

Ing. Zdeněk Karber & Karolína Bártová

Chlapecká dechová kapela ZUŠ V. Pavlovice 
pod taktovkou MgA. Zbyňka Bílka a Dívčí pěvecký sbor 
sbormistryně Květoslavy Jarošové a Mileny Karberové.

Slavnostní Svatoštěpánská mše 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Nový rok přivítal 

velkopavlovický kostel

Českou mší vánoční
V neděli, dne 2. ledna 2011, odpoledne zazněl v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie zpěv a hudba. Velkopavlovická 
farnost a Město Velké Pavlovice zde uspořádaly novoroční 
koncert, na kterém vystoupil chrámový sbor a orchestr z vel-
komoravských Mikulčic a chrámový sbor Laudamus z Velkých 
Pavlovic pod vedením dirigenta Mgr. Jana Kosíka.

Žesťový sextet Express brass sestavený z pedagogů a stu-
dentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži zahrál 
několik barokních skladeb a své vystoupení zakončil směsí 
koled z celého světa. Stěžejním bodem programu bylo prove-
dení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. 

Slavnostního koncertu se zúčastnil za velkopavlovickou far-
nost pan farář Mgr. Petr Papoušek, za obec Mikulčice pan 
starosta Josef Helešic a za Město Velké Pavlovice početné 
publikum přivítal místostarosta Ing. Zdeněk Karber. Celým 
pořadem provázela moderátorka paní Stanislava Bílková.

Sóla zpívali: soprán - Mgr. Ivana Hejlová, alt - studentka 
brněnské konzervatoře Barbora Grůzová, tenor – Milan Vašek 
a bas - Jiří Michalica. Na varhany doprovázela studentka kon-
zervatoře P. J. Vejvanovského Eliška Vomáčková. Součástí 
orchestru byl také žesťový kvartet MgA. Zbyňka Bílka z velko-
pavlovické ZUŠ, hostem programu byl žesťový sextet Expess 
Brass z kromeřížské konzervatoře.

Poděkování za tuto zdařilou akci patří pořadatelům – Farnosti 
a Městu Velké Pavlovice, dirigentu Mgr. Janu Kosíkovi a jeho 
tetě Mgr. Taťáně Hanzálkové.

Milena Karberová

Sólisté, sbor a orchestr přinesli svým vystoupením všem 
přítomným posluchačům hluboký a nezapomenutelný 

umělecký zážitek. Lidově řečená „Rybovka“ byla skutečně 
úžasná…



Svátek Uvedení Páně do chrámu 

Farnost oslavila 

Hromnice

Sbor a orchestr při Rybově České mši vánoční

se lidově nazývá Hromnice, dříve 
také Očišťování Panny Marie. 

Dříve jím končívala doba vánoční. Poklízely se Betlémy z chrá-
mů, často i z domácností. 
Tento svátek připomíná událost z evangelia, kdy Ježíšova mat-
ka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. 
dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila 
jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a 
spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osví-
cení národů“.
Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, 
který se začal šířit zřejmě od 11. století. V tento den se světily 
svíčky „hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do 
oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Protože 
je tradičně svátek spojován také s ochotou zasvětit svůj život 
poslání, které člověk dostává, je dnes v katolické církvi tento 
svátek slaven také jako Den zasvěceného života (tj. řeholníků 
a řeholnic).
Svátek se původně v církvi nazýval podle židovské tradi-
ce svátkem „Očišťování Panny Marie“, ale v minulém století 
dostal název „Uvedení Páně do chrámu“. Církev slaví v liturgii 
tuto událost, jak je zachycena v evangeliu Lukášově. 
V ten den se shromáždí věřící před začátkem liturgie před 
vchodem do kostela, kněz posvětí svíce a s nimi v rukou pak 
věřící slavnostně vstupují do chrámu. Tento obřad připomíná 
jednak Malachiášovo proroctví „do svého chrámu přijde Pán“ a 
dále i Simeonovo proroctví, jehož oči viděly „světlo k osvícení 
pohanů“. 
Církev tímto obřadem napodobuje a uskutečňuje obě proroc-
tví. Věřící si pak odnášejí posvěcené svíce domů a rozsvěcují 
je při modlitbě, zvláště při nebezpečných bouřích a „hromobití“, 
a proto dostaly název „hromničky“ a podle nich se zpětně slav-
nost lidově nazývala „Hromnice“. 
Tento svátek je obohacen symbolem žehnání svící, které mají 
významnou symbolickou úlohu. Svíce, která sama sebe stra-
vuje, aby jiným dala světlo.
„Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící každou tem-
notu; osvěcuj nás svým jasným světlem, abychom necho-
dili ve tmách, ale věrně kráčeli po tvých cestách.“

Mgr. Petr Papoušek

Sbor dobrovolných hasičů 
získal dotaci
z Jihomoravského kraje

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

V říjnu loňského roku mě oslovil pan Jan Škodák s tím, že 
si máme zaslat hejtmanovi Jihomoravského kraje Michalu 
Haškovi žádost o mimořádnou dotaci.

Přes mírné pochybnosti jsem sedl k počítači a začal psát. 
Hlavou se mi honily myšlenky, protože jsem nevěděl až tak 
přesně oč žádat. Nechtěl jsem promarnit šanci. Nechtěl 
jsem, aby mou žádost hodili do koše, protože byla napsána 
špatně.

Sbory dobrovolných hasičů většinou žádají o dotaci na 
sportovní vybavení nebo o příspěvek na kulturní akci. Držel 
jsem se tedy „tradice“ a požádal o dotaci 45.000,- Kč na 
sportovní vybavení. Požární sport slouží nejen k udržování 
fyzické kondice, ale také ke stmelování kolektivu. 
Je logické, že dresy a jiné sportovní vybavení jsou kupová-
ny za fi nanční prostředky sboru. Beru to jako odměnu pro 
kluky, které hasičina baví.

I žádost panu hejtmanovi Mgr. Michalu Haškovi byla psána 
v tomto duchu. Doslova v ní stálo: „Jednotka SDH Velké 
Pavlovice zasahovala od počátku roku do října u 42 udá-
lostí. Osm jich bylo v katastru města Velké Pavlovice. Mimo 
jiné se naši hasiči podíleli i na pracích spojených s povod-
němi (Hodonín, Starovičky). Proč Vám vlastně, ale  píši o 
jednotce?Všichni hasiči u nás zasahující jsou i sportující. 
Sportem si udržují kondici, která je tolik potřebná u zásahů 
a v neposlední řadě se sportem i baví.“  Dále jsem pokračo-
val: „Rozhodl jsem se pane hejtmane, že Vás požádám jmé-
nem celého našeho sboru o mimořádnou dotaci, která bude 
sloužit k zakoupení výstroje a výzbroje pro požární sport. 
Byl bych velmi rád, kdyby jste touto dotací ocenil několika-
letou, namáhavou práci našich dobrovolných hasičů.“

V prosinci už jsem si na žádnou žádost o dotaci adresova-
nou panu hejtmanovi ani nevzpomněl. O to milejší bylo pře-
kvapení, když jsem rozbaloval v polovině prosince obálku z 
Jihomoravského kraje, kde byla smlouva o přijetí dotace v 
plné výši 45.000,-Kč. Pan hejtman si naší práce s největší 
pravděpodobností asi opravdu váží. 

Přestože si nejsem zcela jistý, že mají čas si Velkopavlo-
vický zpravodaj na Krajském úřadě přečíst, dovolím si jeho 
prostřednictvím panu hejtmanu Michalu Haškovi poděkovat. 
Děkujeme za podporu! 

Naopak jsem přesvědčený, že pan Jan Škodák si tento pří-
spěvek určitě přečte. Pane Škodáku, děkujeme i Vám!

Hasiči si z dotace od Jihomoravského kraje zakoupí spor-
tovní obuv, teplákové soupravy, sadu hadic a sportovní 
proudnice.

Petr Hasil, starosta SDH Velké Pavlovice
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Počet výjezdů v roce 2010 - 49

Z toho ve Velkých 
Pavlovicích - 9

32 výjezdů k požárům, 3 k doprav-
ním nehodám, 9 výjezdů bylo evi-
dováno jako technická pomoc,        
1 únik plynu a 3 výjezdy byly pla-
né.

U zásahů bylo odpracováno 492 
hodin, tj. 37 hodin na člena

Na hasičské zbrojnici bylo odpra-
cováno 390 hodin.

Zásahovými vozidly bylo najeto 
5.586 km a spotřebováno bylo 
celkem 1.416 litrů nafty. Největší 
podíl na spotřebě má v přepočtu 
na 100 km Tatra 148. Je nutné 
dodat, že spotřeba vozidel roste 
při používání čerpadel. Nejde tedy 
přesně spočítat, kolik vozidlo spo-
třebuje pouze na jízdu.

Více o SDH Velké Pavlovice 
najdete na 
www.has ic ive lkepav lov ice .
estranky.cz

Petr Hasil
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„Statistika 
nuda je“, má 
však cenné 
(a zajímavé) 
údaje aneb „Rok 
2010 a hasiči v 
číslech“

Velkopavlovičtí hasiči při zásahu v 
sousedních Velkých Bílovicích.

Motto: „Myslivec nemusí vždy ulovit, zabít. To, co opravdu musí, je zvěři pomáhat. A navíc 
zatínat zuby nad útokem „civilizace“ do přírody, do přirozeného prostředí zvěře. Bojovat. Občas 
sebere trofej na chlubení, a pokud je myslivcem či vnímavým lovcem, vždy sebere dobrý pocit z 
krásy českých luhů a hájů.“ Slovy autora: „Muž v zelené kamizole bude naslouchat věčné písni 
větrů v korunách...“                                                      Antonín Ešner: Myslivecké povídky.

Myslivecká jednota se sídlem ve Velkých 
Pavlovicích má celkem 45 aktivních 
členů. Činnost jednoty je rozdělena do 
několika bodů. Důležitý bod jednoty je v 
její péči o zvěř, tzn. ochrana zvěře a zajiš-
tění krmiva pro zimní strádání. Hlavní 
činností jednoty je však honitba.
Je již dlouholetou a oblíbenou tradicí, 
že se velkopavlovičtí myslivci scházejí 
26. prosince na Štěpánském honě. Ne 
jinak tomu bylo i 26. prosince roku 2010, 
kdy v ranních hodinách a v mrazivém 
počasí vyrazili myslivci naší jednoty do 
tratě Išperky. Lovili se bažanti, kterých 
je pro letošek, jak sami myslivci uvádě-
jí, žalostně málo. Stejně špatné je to i s 
ostatní zvěří. Prohánějící se zajíc po poli 
se stává z obyčejného koloritu zdejší pří-
rody spíše vzácností.  

Štěpánský hon 2010

Na stavu drobné zvěře 
se podepsala krutá zima 
a dlouhodobé deštivé 
počasí. Bažanti jsou 
velmi náchylní a prv-
ní snůšku měli v době, 
kdy byla velká vlhkost, 
proto velké množství 
mlá�at uhynulo. A 
tak se není čemu divit, 
že Štěpánský hon byl 
prvním a posledním 
v sezóně. V honitbě 

Zajíc polní – z obyčejného ušáka se 
pomalu stává přírodní úkaz, zvěře ubývá.

Ze štěpánského honu roku 2010.

Bojanovska, Nové 
Horky, Polštáře a 
Stará Hora došlo k 

V pátek podvečer, dne 7. ledna 2011, 
byla zahájena v restauraci Sport první 
schůze nově zvoleného výboru Klubu 
sportovního rybářství TJ Slavoj Velké 
Pavlovice. Nové složení výboru bylo 
zvoleno dne 2. ledna 2011 na schůzi 
členů, kterých je celkem 75. Hlavním 
bodem jednání byla volba představitelů 
velkopavlovického klubu.
Předsedou a jednatelem klubu se na 
základě řádného hlasování stal pan 
Ing. Vladislav Blata, místopředsedou 

pan Marek Halm, pokladníkem a sou-
časně i hospodářem pan Jiří Šula st., 
dále byli zvoleni správcové rybářské 
bašty pan Antonín Hlávka a pan Jan 
Bazala a revizní komise ve složení pan 
Radek Bárta, pan Zdeněk Levčík a pan 
Petr Vojta.
Další schůze výboru by se měla dle 
předpokladů konat koncem měsíce 
února 2011, kdy budou vydávány čle-
nům rybářské povolenky. 

Radek Bárta

Výbor rybářského klubu 
zvolil nové představitele

odstřelu zajíců z důvodu ochrany vinic.
Samotný hon probíhal v přátelském duchu 
za dodržování mysliveckých tradic a bez-
pečnosti při střelbě.

Miroslav Grégr a Věra Procingerová
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O činnosti 
KLUBU 
SPORTOVNÍHO 
RYBÁŘSTVÍ
TJ Slavoj 
Velké Pavlovice
Klub sportovního rybářství TJ Slavoj 
Velké Pavlovice je nejmladším spolkem 
sdružujícím občany ve Velkých Pavlo-
vicích, ale tím intenzivněji se zapojil do 
veřejného dění ve městě. 
Svoji činnost zahájil neprodleně po 
odbahnění rybníka, kdy zajistil jeho 
zarybnění. Intenzivně se stará o čistotu 
vody, ale také o vodní rostliny a vodní 
živočichy i mimo rybí osádku. Za prv-
ní tři roky od svého vzniku vyrostla na 
jeho východním břehu krásná rybářská 
chata, kterou se může pochlubit jenom 
málo daleko větších rybářských spolků 
v celé ČR. 
Pro další období stojí před klubem další 
velký úkol a to vybudování nového ryb-
níku v aglomeraci za cihelnou směrem 
na Němčičky, po pravé straně. Jedná 
se o revitalizaci již dřívějších zanik-
lých rybníků a vedení města se podařil 
vpravdě husarský kousek, když zajistilo 
na toto dílo potřebnou dotaci z Evrop-
ských operačních fondů. 
Za intenzivní pomoci vedení města se 
tak podařilo rozvinout další aktivity ve 
společenském životě občanů Velkých 
Pavlovic. Klub sportovního rybolovu 
TJ Slavoj Velké Pavlovice touto cestou 
upřímně děkuje vedení města za jeho 
podporu.

Ing. Vladislav Blata, předseda Klubu 
sportovního rybářství TJ Sokol Velké 
Pavlovice

Vody velkopavlovického rybníka pod roztávající 
vrstvou ledu – 9. února 2011.

V pátek večer, dne 14. led-
na 2011, se sešli v zasedací 
místnosti městského úřa-
du velkopavlovičtí Přáte-
lé country na své výroční 
schůzi. Mají spočítáno, že se 
kromě tréninků v tělocvičně 
zúčastnili celkem 53 akcí. 
Převážně to byly country 
večery a bály. Přátelé country 
ovšem nechyběli ani při růz-
ných turisticko cyklistických 
akcích. Mimo jiné se aktivně 
zapojili při přípravě vinobra-
ní na ranči. Během roku zor-
ganizovali dvě výukové akce 
spolu s brněnskou taneční 
skupinou Honky-Tonk.
Loni se prudce rozrostla 
členská základna count-
ry tanečníků. Koncem roku 
čítala 31 členů (z původních 
14). Tento stav z organi-
začního hlediska v současné 
době plně vyhovuje. Už více 
než rok se o činnosti Přátel 

Přátelé country hodnotí to, co bylo a spřádají plány 
na rok 2011 – jak jinak, než taneční!

country můžete informovat na webových stránkách http://pratelecountry.blogspot.com/ . Loni 
zde bylo zaznamenáno 10 668 přístupů.
Přátelé country se neohlíželi jen do minulosti, ale spřádali plány i do budoucna. Momentálně 
se věnují nácviku choreografi e na vystoupení. Průběžně procvičují již naučené tance a už 
mají vyhlédnuté tanečky k novému nastudování,… chtějí si svého koníčka uchovat hlavně pro 
radost z tance a společně strávených příjemných chvil.
Protože se z reproduktorů linula country hudba, večer nemohl být zakončený jinak než tan-
cem!

Více o nás na http://pratelecountry.blogspot.com/
 ............................................................................................................ Jana Vondrová

Přátelé country 
hodnotili uplynulý rok

NA NÁVŠTĚVĚ VE 
VINNÉM SKLÍPKU
Vinařství V & M Zborovský 
sklízelo ledové hrozny, tentokrát 
s kamerou za zády
Začátkem loňského prosince nastal vinaři tolik očekávaný hlu-
boký pokles teplot. Vinaři, specializující se mj. také na výro-
bu ledového vína, silný mráz každoročně netrpělivě vyhlížejí, 
neboť je základní podmínkou pro nejlépe noční sběr hroznů 
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révy vinné, k tomuto účelu ponecha-
ných až do zimních měsíců ve vinicích.
Vinařství V&M Zborovský sbíralo zmrz-
lé hrozny Frankovky ve vinařské trati 
Lizniperky ve vinařské obci Velké Pav-
lovice. Sklidili téměř sedm metráků 
suroviny, ale původní množství bylo 
minimálně o 100 % vyšší. Něco ozoba-
ly kvíčaly, něco pojedly srnky, část opa-
dala a seschla. 
Sběr hroznů započal v šest hodin ráno 
a po osmé hodině bylo vše sklizeno. 
Podle zákona musí být teplota při skliz-
ni hroznů na ledové víno nejméně -7°C. 
Vinařství V&M Zborovský sklízelo při     
-8°C a práci jim protentokrát znepříjem-
ňoval ostrý vítr. Hrozny sklízelo deset 
vinohradníků. Obtížná byla i cesta z 
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Mráz štípe do tváří, ruce mrznou, nohy 
ve sněhu vinohradníci ani necítí. Co by 

však neudělali pro požitek z lahodné chuti 
unikátního ledového vína…

vinice na příkré zledovatělé cestě.
Avšak nejen nepříjemnosti tuto 
náročnou sklizeň doprovázely, zají-
mavým zpestřením práce byla pro 
vinohradníky přítomnost štábu RTV 
televize, která zde natáčela repor-
táž právě o ledovém víně. Ta byla k 
vidění na obrazovkách ještě téhož 
dne navečer v regionálních zprá-
vách.
Ledové víno bratři Zborovští vyro-
bili naposledy v roce 2009 také z 
Frankovky a před tím v roce 2005. V 
dalších letech nepřišel mráz a hroz-
ny buď uhnily nebo byly předčasně 
sklizeny.

Věra Procingerová 
& Karolína Bártová

Český zahrádkářský svaz ve Velkých Pavlovicích ve spolupráci se spol-
kem vinařů Víno z Velkých Pavlovic uspořádali v pondělí večer, dne                    

Ing. Petr Ackermann, CSc. 
přednášel vinařům

Přednáška Ing. Ackermanna vinaře a vinohradníky 
velmi zaujala. 

7. února 2011, velmi zajímavou a přínosnou přednášku 
pro vinaře a pěstitele révy vinné s názvem Ochrana a 
prevence révy vinné. Přednášejícím byl Ing. Petr Acker-
mann, CSc., specialista oboru ovocnářství, zahradnic-
tví a ochrany rostlin.
Hlavními tématy přednášky bylo zhodnocení mimořádně 
špatného roku 2010, výskyt chorob a škůdců révy, průběh 
ochrany v roce 2010 a doporučení pro rok 2011, důvody 
velkého výskytu houbových chorob – srážky, teplota, doba 
ošetření, prevence a ochrana révy vinné v závislosti na kli-
matických podmínkách, účinné nasazení ochranných pří-
pravků, ochrana proti houbovým chorobám, plísním, škůd-
cům a mnohé další.
O přednášku byl z řad veřejnosti nečekaný zájem, účastníci 
zaplnili celou zasedací místnost Městského úřadu ve Vel-
kých Pavlovicích a zdrželi se zde více než dvě hodiny.
ČZS a Víno z Velkých Pavlovic počítají i do budoucna s 
pokračováním pořádání podobných přednášek pro veřej-
nost.

Jan Havránek

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ - - - -  OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ - - - -  
Pamětní deska šlechtitelům vinné révy
        Čas kolem nás běží stále kupředu. 
Je však třeba se i ohlédnout do minu-
losti a zaznamenat významné mezní-
ky v naší historii, nejen pro zachování 
generacím příštím… Vra	me se proto 
pár řádky za jednou z událostí loň-
ského Velkopavlovického vinobraní, 
kterou bylo odhalení pamětní desky 
místním šlechtitelům vinné révy.
       Historie šlechtění vína na Mora-
vě sahá již do počátku 19. století. 
Významným dílem se na stránky její 
knihy zapsali i Velkopavlovičtí šlech-

titelé vinné révy.        
       Cíle lidského života mohou být 
různé. A všechny, nejen ty velkolepé, 
mohou být krásné. Každá, i zcela 
obyčejná profese naplněná úsilím být 
ve svém oboru dobrý, píle v čemko-
li, toho všeho tito pánové dosáhli! 
Nedotčené kapitoly knih jejich živo-
ta se uzavřely. Na jejich nedopsa-
né listy jsme i tímto počinem chtěli 
vložit upřímné poděkování občanů a 
rodáků Velkých Pavlovic za všechno, 
čím se každý z nich přičinil o rozvoj 

vinařství, které zcela naplnilo jejich 
životy.
        Významným hostem na slavnos-
ti vinobraní byla předsedkyně Posla-
necké sněmovny Parlamentu České 
republiky paní Miroslava Němcová. 
Po slavnostním zahájení v areálu za 
sokolovnou se ochotně ujala i odha-
lení této pamětní desky na budově 
Radnice ve Velkých Pavlovicích. Bylo 
to právě dne 5. září 2010. Za míst-
ní vinaře a zahrádkáře se role ujal 
pan Ing. František Kostrhun, který 
je zároveň autorem níže uvedeného 
textu.

Dagmar Švástová



Odhalení pamětní desky velkopavlovickým šlechtitelům 
révy vinné umístěné na budově radnice. 

Na snímku Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 

a Ing. František Kostrhun za Český zahrádkářský svaz 
ve Velkých Pavlovicích.

Velkopavlovičtí 
šlechtitelé vinné révy
Ing. Josef Veverka  
(1922-2006)

Vinařský odborník a 
šlechtitel vinné révy. 
Celý svůj život zasvě-
til novošlechtění. Jeho 
zásluhou byly vyšlech-
těny odrůdy Pálava a 
Aurelius. Šlechtitelskou 
práci zahajuje v roce 
1953, kdy Šlechtitelská 
stanice dostává úkol 
vyšlechtit nové jakost-
nější a výnosnější moštové odrůdy. V rámci novošlechtění 
provádí první vegetativní hybridizaci. Do tohoto období spa-
dá započetí práce na vyšlechtění nových bílých moštových 
odrůd Pálava a Aurelius. 
Po přeložení na Šlechtitelskou stanici Perná v roce 1959 si 
s sebou odnáší i své semenáčky vzniklé na stanici ve Vel-
kých Pavlovicích. Jeho rukama prošlo tisíce semenáčků při 
výběru nejlepších jedinců a kombinací křížení. K posouzení 
kvality vybraných kombinací sloužily mikrovzorky, které roz-
hodovaly z hlediska kvality o vyřazení nevhodných křížení.

Odrůda PÁLAVA (TČMT 0104)
Vznikla křížením Tramín červený (matka) a Muller Thurgau 
(otec). V roce 1965 byla přihlášena do státních odrůdových. 
Po ověření křížení na několika různých lokalitách byla v roce 
1970 povolena k množení pod názvem Pálava a zapsána do 
Státní odrůdové knihy.
Nová odrůda je vhodná pro výrobu bílého vína s výraznou 
kořeněnou chutí a vůní. Poskytuje větší a pravidelnější 
výnosy než Tramín červený. Cukernatost se pohybuje mezi 
19-23° NM, v příznivých letech se provádí pozdní sklizeň za 
účelem výroby vína s jakostí výběr z hroznů a výběr z bobulí. 
Odrůda je rozšířena hlavně v mikulovské a znojemské pod-
oblasti.

Odrůda AURELIUS (NERR 4518)
Kříženec byl zařazen do mezistaničních zkoušek v letech 
1969-1973 a osvědčil se. Křížení Neuburské (matka) a Ryz-
link rýnský (otec) byl zařazen do státních odrůdových pokusů 
a po ověření zapsán do Státní odrůdové knihy v roce 1983 a 
povoleno množení a rozšiřování.
Odrůdu vyšlechtili Ing. Josef Veverka a Ing. František Zatlou-
kal ze Šlechtitelské stanice Perná. Odrůda poskytuje vysoké 
a pravidelné výnosy. Víno je ryzlinkového typu s jemnou cha-
rakteristickou vůní. Dosahuje dobré cukernatosti, v příznivých 
letech přívlastkových hodnot.
Práva k odrůdě jsou chráněna zákonem č. 408/2000 Sb.
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Ing. Jaroslav Horák
(1922-1994)

Započal se šlechtě-
ním modrých odrůd 
v roce 1959 s cílem 
vyšlechtit nový jakost-
ní modrý kultivar. Na 
Šlechtitelskou stanici 
do Velkých Pavlovic 
nastoupil jako vedou-
cí po odchodu Ing. 
Veverky.

Odrůda ANDRÉ (FRSV 16/76)
Výchozím materiálem byla Frankovka (matka) a Svatovavři-
necké (otec). Z vykastrovaných 225 květních lat mateřské 
rostliny opylených odrůdou otce bylo získáno 686 semen. Do 
semenné školky bylo vysazeno 131 sazenic. Z nich byl vyse-
lektován semenáč 16/76, který překonával rodiče výnosově i 
barevností a odstranil náchylnost ke sprchavosti Frankovky 
a hustozrnost s náchylností k botrytidě Svatovavřineckého. 
Kříženec byl po státních odrůdových zkouškách zapsán do 
Státní odrůdové knihy pod názvem André v roce 1980. Název 
André obdržel kříženec na počest Christiana Carl Andrého, 
který působil v Brně (1798-1820) a doporučoval pro zlepšení 
výnosnosti a jakosti křížení odrůd révy vinné.
Nová odrůda se pěstuje hlavně v podoblasti velkopavlovické 
a slovácké. Odrůda poskytuje vysoké a pravidelné výnosy pro 
výrobu červených vín. Nutná regulace výnosu řezem (pone-
chání menšího počtu oček) pro dosažení vysoké kvality vína. 
Víno má typickou odrůdovou chuť a tmavší barvu. V dobrých 
ročnících vhodná k produkci ledových a slámových vín. Práva 
k odrůdě jsou chráněna podle zákona č. 408/2000 Sb.

Jan Havlík
(1943-2005)

Dlouholetý pracovník na šlechti-
telském úseku Šlechtitelské sta-
nice vinařské. Prováděl udržovací 
šlechtění u odrůd, které vykazova-
ly snížený výnos, zhoršený zdra-
votní stav, sprchavost nebo jiné 
nevhodné hospodářské vlastnosti. 
V udržovacím šlechtění je 19 odrůd 
moštových v 76 klonech.

Odrůda AGNI
Nová odrůda vznikla ve spolupráci 
Šlechtitelské stanice Velké Pavlovi-

ce, kde pracoval Jan Havlík a Šlechtitelské stanice Perná, kde 
pracovali Ing. František Zatloukal a Ing. Ludvík Michlovský. 
Prováděli křížení odrůd André (matka) a Irsai Oliver (otec).
Nová odrůda byla do Státní odrůdové knihy zapsána v roce 
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2001 pod názvem Agni. V praxi se 
zatím nerozšířila. 
Vyznačuje se raným rašením oček. 
Sklizňová zralost hroznů začíná v první 
polovině září. Hrozen je malý až střední, 
hustý. Výnos odrůdy střední až vysoký. 
Dosahuje vysoké cukernatosti hroz-
nů 22° NM. Pro svou ranost je odrůda 
vhodná do okrajových vinohradnických 
oblastí. Víno je příjemné chuti, plné, s 
výrazným muškátovým aroma. Práva 
k odrůdě jsou chráněna dle zákona č. 
408/2000 Sb.
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Draní peří - téměř zapomenutá tradice
Husy se dříve na vesnicích chovaly 
téměř v každém hospodářství. Tradičně 
po skončení polních prací od listopadu 
až do Vánoc, začalo na vesnici draní 
peří. Pokračovalo se i po Novém roce 
skoro až do března, kdy jsou ještě dlou-
hé večery. Hospodyně se mezi sebou 
domluvily a plánovaly, aby pozvané ženy 
mohly pomoci také sousedkám a vše se 
do jara stihlo sedrat. Hodně se zpívalo, 
vyprávělo, kdo s kým chodí, o tajných 
láskách, o svatbách, kdy a kam budou 
rukovat odvedení.
Dnes už má husy ve Velkých Pavlovicích 
opravdu málokdo. Když videokamera-
man Miroslav Grégr a místostarosta 
města Ing. Zdeňek Karber dostali tip, 
že se v ulici Herbenova dere peří, vzali 

do rukou fotoaparát a videokameru a šli 
pořídit do rodinného domu Štefků doku-
ment pro budoucí generaci.
Paní Vladimíra Štefková zorganizovala 
draní peří v prostorách, které jak když 
vystřihnete z poloviny minulého stole-
tí a tím pádem si ženy, které přišly na 
pomoc s draním, mohly připadat, že 
jsou opět v prostředí, ve kterém tuto 
činnost odkoukali od svých rodičů a 
prarodičů. Peří na draní se musí nechat 
důkladně vysušit, aby šlo dobře drát. Po 
hrstech se vyndává na stoly před dračky 
a ty derou a derou, dokud není všechno 
hotové. 
Při draní je také důležité doplňovat 
tekutiny a také něco zakousnout. Jak 
jsem se mohl přesvědčit, tak při draní si 

Krátké reportáže Videostudia Grégr 
nejen z draní peří, ale i ze života 

ve Velkých Pavlovicích vůbec, 
naleznete na webových stránkách
města Velké Pavlovice pod adresou 

www.velke-pavlovice.cz – odkaz 
„Videoukázky“.

Miroslav Grégr

Odhalením pamětní desky na budově 
radnice vzdali velkopavlovičtí občané 
hold šlechtitelům vinné révy a oceni-
li jejich průkopnickou práci na úseku 
šlechtění nových odrůd révy vinné. 
Práci nejen jejich, ale i desítek řado-
vých pracovníků Šlechtitelských stanic 
v Perné a ve Velkých Pavlovicích, kteří 
se podíleli na šlechtitelské práci.
        Vyšlechtění nové odrůdy je nároč-
ná a hlavně dlouholetá práce. Trvá 20 i 
více let. Musí splňovat náročná kritéria 
na kvalitu vína, odolnost proti choro-

bám, mrazuvzdornost a další.
        Naši ocenění šlechtitelé zasvětili 
své životy tvůrčí práci šlechtění nových 
odrůd. Jejich práce byla úspěšně zavr-
šena zapsáním nových odrůd do Stát-
ní odrůdové knihy povolených odrůd. I 
když již nejsou mezi námi, jejich přínos 
pro rozvoj vinařství bude dalším gene-
racím připomínat i tato pamětní deska.

Ing. František Kostrhun 

Peřiny z pravého husího peří – dříve měřítko majetnosti nevěsty 
a bohatství rodiny, dnes přímo nevídaný luxus. Draní peří 

pomalu zaniká.

ženy pěkně zavzpomínaly i na časy dáv-
no minulé a při pohárku vína si i pěkně 
zazpívaly.
Spánek pod duchnou je největší odmě-
nou. „Duchna je lehounká, to se to pod 
ní spinká,“ pochvaluje si paní Štefková. 
Podle žen peří vydrží pořád. Jen by se 
mělo občas vyčistit.
Říká se, že „dobrá hospodyně pro peříč-
ko i plot přeskočí“. Velkou chloubou 
nevěsty v minulosti bylo, kolik hoto-
vých peřin měla do výbavy. Jak jsme se 
dozvěděli, u Štefků se dnes dere peří 
především pro vnoučata.

Velké Pavlovice na pradávné stezce
Stará stezka, co sledovala tok Svrat-
ky (nyní od zatopeného Mušova až po 
Brno), umožňovala už předchůdcům 
Slovanů, aby se usazovali na vhodných  
místech. Když zůstaneme u doby  Slo-
vanů zjistíme, že pod kopcem Výho-
nem u dnešních Židlochovic se uchytili 
lidé z doby Velké Moravy. Jejich osíd-

lení pokračovalo k jihu do Hustopečí, 
ale pak se odpoutali od blízkosti toku 
Svratky. Mírně zvlněnou krajinou, po 
staletí plnou vinohradů, se dostali mír-
nou úžlabinou po stezce přímkového 
směru až do blízkosti lokality dnes zva-
né Velké Pavlovice.
Tahle krajina byla osídlena už v době 

Keltů (v staletích před  naším letopoč-
tem). Je tedy pravděpodobné, že se tu 
usadili i Velkomoravané, i když zatím 
chybí k tomu tvrzení spolehlivé archeo-
logické nálezy.
Ve Velkých Pavlovicích, městě ještě ani 
ne půl století starém, se nalézá ulička 
Úvoz. Ta vede z nížiny, z nivy, zprvu se 
mírně zvedajíc, aby posléze prudším 
svahem se dostala k vrcholu obce. Tady 
stojí kostel i s hřbitovem a také městský 



úřad. Úvoz je jednou z nejstarších cest 
Velkých Pavlovic dochovaných po naše 
dny.
Velké Pavlovice se staly městem přede-
vším proto, že jsou centrem vinařství a 
kulturním centrem pro celé okolí. Ostat-
ně tradice vinařství se tady udržuje už 
od dob římských tj. od prvých staletí 
našeho letopočtu. Tehdy se římská voj-
ska nejen pohybovala po starých stez-
kách, ale také po nich přinášela novoty, 
také révu vinnou.
Staré stezky po tisíciletí  udržova-
ly důležitá spojení mezi lidmi. I dnes 
můžeme ve starých stezkách vidět 
významný historický činitel, přestože po 
nich často žádnou stopu nenalézáme.
Jen stezka vedoucí skrze vinohrady od 
Velkých Pavlovic k Hustopečím je jed-
nou z mála dochovaných pradávných 
stezek.

Radan Květ, zakladatel stibologie 
– nauky o starých stezkách

Cesta vedoucí z ulice Pod Břehy.
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Z PERA NAŠICH Z PERA NAŠICH 
ČTENÁŘŮ - - - - - - - - -   ČTENÁŘŮ - - - - - - - - -   

Každý občan naší republiky dostane brzy po svém narození jméno, které mu 
zpravidla vyberou rodiče nebo příbuzní. Toto jméno nazýváme jménem křest-
ním (podle církevního křtu) nebo nověji rodným. V dřívějších dobách se pojme-
novávali jen dospělí lidé, především urození. Děti dostávaly jméno obvykle až 
později.

Rejstřík jmen je velmi pestrý. V naší zemi se užívají jména nejrůznějšího původu.
Jsou to jména 
 - slovanského původu - např.: Květa, Jana, Stanislav, Jaroslav…
 - hebrejského původu – např.: Eva, Marta, Matouš, Daniel…
 - řeckého původu – např.: Irena, Barbora, Štěpán, Alexandr…
 - latinského původu – např.: Marek, Pavel, Klára, Magdaléna…
 - románského původu – např.: František, Alois, Simona, Denis(a)…
 - germánského původu – např.: Jindřich, Robert, Hedvika, Matylda…

Repertoár jmen, ze kterých je možné volit, obvykle několikrát převyšuje počet 
jmen užívaných. Z toho zhruba polovinu tvoří jména oblíbená, běžná, vžitá, užíva-
ná. Druhou polovinu tvoří jména méně obvyklá, vyskytující se ojediněle a vzácně 
a to včetně módních výstřelků a jmen archaických.
V minulosti býval výběr jmen ovlivňován, ba dokonce řízen zvyklostmi nábožen-
skými. Dávala se často jména svatých – např.: Antonín, Josef, Marie, Barbora… 
Také dnes se už téměř neuplatňuje volba jména, které připadlo na datum naro-
zení. Mnozí rodiče volí pro své děti jména podle svých oblíbených přátel, podle 
jejich dětí, podle kamarádů z dětství nebo i zahraničních známých. Volba jména 
je v neposlední řadě určována 
vlivem dobové společenské 
obliby (jména populárních 
zpěváků, herců…).
Vedle výběru jmen určovaných 
módou a dobovou společen-
skou oblibou se u nás již delší 
dobu setkáváme se snahou 
o oživování jmen u nás oblí-
bených ve starších dobách 
např.: Magdaléna, Lucie, Zuza-
na, Kateřina, Michal, Tomáš, 
Jakub, Ondřej, Filip…

Po kom se jmenujeme?

Jméno původ význam

Tereza řecký nejasný
Anna hebrejský milostiplná
Eliška hebrejský můj Bůh je přísaha  
Karolína německý od Karel - svobodný muž
Natálie latinský dítě vánoc
Kristýna řecký slavící krásu, spanilá
Lucie latinský znamená světlo
Kateřina řecký cudná, mravná
Adéla germánský bytost ušlechtilá, vznešená
Veronika řecký nositelka „přinášející“ vítězství
Jan hebrejský Bohem daný
Jakub hebrejský přeneseně druhorozený
Tomáš arménský dvojče-blíženec

Jméno původ význam 

Lukáš latinský pocházející z Lukanie (dřívější  
  část Itálie)
Filip řecký milovník koní
Ondřej řecký mužný, statný, odvážný
Matěj hebrejský dar boží
Vojtěch slovanský posila vojsk, útěcha
David hebrejský miláček
Adam hebrejský člověk pozemšťan

V našem městě se v loňském roce narodilo 11 chlapců a 20 
děvčat. Holčičkám byla nejčastěji dána jména Adéla, Anna, 
Natálie. U chlapců vládl Jan. 

Zpracovala Mgr. Alena Kocmánková

- - - - - - - - - -Nejčastější jména v roce 2010 - - - - - - - -
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Neznámá moc Měsíce
Po celá tisíciletí žili lidé v harmonii s nejrůznějšími přírodními rytmy, aby si zajistili 
přežití. Kalendáře, které vypočítávali podle pohybů Měsíce a Slunce, sloužily k 
předvídání určitých sil, které po určitou dobu působí na přírodu, člověka a zvířata 
v pravidelných etapách, které se vracejí. Naši předkové určili přibližně 12 silových 
impulzů s odlišnými vlastnostmi a zabarvením.

Zde jsou některé z nich:

Fáze Měsíce

1. Novulí
- Měsíc není vidět, protože přes   
 den stojí téměř vedle Slunce
- v této fázi se doporučuje jeden  
 den držet půst k pročištění 
 našeho těla
- nemocné stromy mohou po 
 prořezání opět ozdravět

Na závěr několik slov autorky knihy 
Johanny Paunggerové: „Těší mě, s jakou 
otevřeností mnoho lidí přistupuje ke zna-
losti měsíčních rytmů. Zpočátku jsem se 
setkávala s nemálo důvěřivými tvářemi, 
ale nyní, po několika pokusech, náhle pro-
pukl zájem. Pro mne není ohled na měsíč-
ní fáze ničím novým, ale jsem šťastná, že 
mnoho lidí těmto starým vědomostem 
dnes opět důvěřuje.“

Zpracovala Mgr. Alena Kocmánková

2. Přibývající fáze Měsíce
- vysazovat květiny a léčivé byliny
- sázet a vysévat rostliny 
 a zeleninu rostoucí nad zemí
- přesazovat rostliny
- zušlechťovat ovocné stromy
- provádět obličejovou kosmetiku
- při přibývajícím Měsíci, při 
 stejném množství stravy, 
 přibíráme více, než při ubývajícím  
 Měsíci
3. Ubývající fáze Měsíce
- vysadit zeleninu, která roste pod  
 zemí
- vysázet brambory
- vyset hlávkový salát

Hvězdám, jimiž prochází Slunce (v prů-
běhu jednoho roku) a Měsíc (v průběhu 
jednoho měsíce), dali 12 různých jmen. 
Tak vzniklo 12 hvězdných obrazů zvě-
rokruhu – beran, býk, blíženci, rak, lev, 
panna, váhy, štír, střelec, kozoroh, vod-
nář, ryby.
Člověk si vytvořil „hvězdné hodiny“, z 
nichž mohl vyčíst, jaké vlivy právě panu-
jí. Dávné kalendáře se většinou řídily 
podle pouti Měsíce. Např.: Velikonoce 
se slaví vždy první neděli, která násle-
duje po prvním úplňku od začátku jara. 
Lidé se přesvědčili, že mnoho událostí 
v přírodě má vztah k pouti Měsíce. Své 
vědomosti a zkušenosti se snažili předat 
svým potomkům.

- hnojení
- uskladňování obilí
- ničit škůdce rostlin
- provádět různé druhy úklidu 
 v domácnosti
- čištění pleti, pleťové masky
4. Úplněk (jasný kulatý kotouč)
- způsobuje, že náměsíční lidé ve  
 spánku chodí
- nárůst násilných trestných činů
- více nehod
- rodí se více dětí
- rány silněji krvácejí než jindy
- léčivé byliny mají větší účinek

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY…
ŠKOLNÍ OKÉNKO - - - - - - - - - - - -  ŠKOLNÍ OKÉNKO - - - - - - - - - - - -  

Ani na školku Ježíšek 
nezapomněl!

       

I když bylo teprve 20. prosince, všechny děti z 
naší školky se už radovaly z bohaté nadílky. Než 
děti obešly všechny třídy s přáním k přicházejí-
cím svátkům, Ježíšek jim přinesl dárečky. To bylo 
radosti a křiku! Z nedočkavosti nezůstal ani jeden 
balící papír celý. Paním učitelkám dalo hodně prá-
ce udržet třídy v přijatelném stavu.
Maminky přinesly na ochutnání vánoční cukroví, 
něco si napekly samy děti a po rozbalování dáreč-
ků byla pořádná hostina! Na pobyt venku neměl 
nikdo ani pomyšlení!

Zdeňka Pláteníková
Vánoce – nejkrásnější čas všech dětí…



Hned první týden letošního roku 
byl v MŠ ve znamení každodenního 
nacvičování nových tanců.  
„ V sobotu půjdeme na ples!“,  těši-
ly se děti. Přesto, že nás potrápily 
nemoci, vystoupení se konalo. 
„Budou tancovat i ti nejmenší“, roz-
hodly vedoucí. „A za obě nemocné 
zpěvačky snad také nějaké řešení 
najdem.“ Myslíme si, že i přes všech-
ny potíže děti nezklamaly. A co děti? 
Vůbec se mnoha lidí kolem nezalek-
ly, ani opravdové kapely, která jim 
hrála pochod. Vykračovaly si odváž-
ně a s úsměvem. 
Odměnou všem za odvahu, stateč-
nost a dovednost byla nejen sladká 
odměna od stárků, ale také sólo, kte-
ré jim Sokolka zahrála. S krojovanou 
mládeží se v kole cítily téměř jako 
dospěláci. Jen a� jim tato radost a 
elán vydrží!

Vedoucí souboru Zdeňka Pláteníková 
a Radka Klašková

Sadováček 
pomohl zahájit 
plesovou sezónu

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou paní 

Heleně Teplé za sladkosti, které 
nám věnovala pro děti.

Děti ze Sadováčku nezklamaly, ples roztančily 
na jedničku s obrovskou hvězdičkou!
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V úterý, dne 12. dubna  2011 od 14.30 do 16.00 hod., proběhne zápis dětí do mateřské školy na školní rok 
2011/2012.  
Formulář žádosti bude k vyzvednutí v hale MŠ od  4. do 11. dubna  2011 v době od 12 -16 hodin.
Uvádíme kritéria, která jsou směrodatná pro zápis dětí v naší MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) sta-
noví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou 
kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1) Trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí
2) Dosažení věku dítěte 6-ti let  v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku,  přednostně 
 se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
3) Zaměstnanost rodičů – přednost budou mít děti, jejichž rodiče oba pracují, před dětmi, jejichž matka /otec/ 
 je  doma a pobírá rodičovský příspěvek
4) Délka docházky do mateřské školy – přednost budou mít děti, které budou docházet do MŠ po celý školní rok             
 a v celodenním režimu, před dětmi přihlášenými jen po část roku, popřípadě jen na 4 hodiny
5) Docházka dětí, jejichž matka /otec/ je na MD – v případě volných míst v MŠ se děti přijímají podle data 
 narození od nejstarších.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát       
v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 5).  

Jiřina Zigová, ředitelka Mateřské školy Velké PavloviceZá
pi

s 
dě

tí 
do

 M
Š
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY…       

Z Á K L A D N Í   Š K O L A   V E L K É   P A V L O V I C EZ Á K L A D N Í   Š K O L A   V E L K É   P A V L O V I C E
Pololetí je za námi. 
Co plánujeme do 
budoucna?

 První pololetí na základní škole 
máme zdárně za sebou a lze konsta-
tovat, že výsledky vzdělávání i chování 
žáků byly vcelku příznivé. Na 1. stupni 
prospělo všech 139 žáků, z toho 123 s 
vyznamenáním. V 6. - 9.ročníku pro-
spělo celkem 131 žáků, z toho 37 s 
vyznamenáním, jeden žák neprospěl. 
Z výchovných opatření nebyla udělena 
snížená známka z chování.
A co se týká dalších plánů a změn, kte-
ré základní škola připravuje? V součas-
né době se pracuje na aktualizaci Škol-
ního vzdělávacího programu, jehož 
nová verze vejde v platnost na začátku 
příštího školního roku 2011-2012. Pů-
jde především o změny, které by měly 
žákům zatraktivnit a obohatit výuku na 
1. i 2. stupni. 
Jedná se zejména o následující prv-
ky ŠVP:
 Ve 4. a 5.ročníku bude nově zave-
den povinně volitelný předmět s časo-
vou dotací jedna hodina týdně. Tzn., že 
na konci třetího ročníku si žák zvolí voli-
telný předmět, do kterého bude povinně 
docházet v následujících dvou letech. 
Nabízet se budou zatím dva volitelné 
předměty, VĚDA JE HRA, který dětem 
rozšíří vědomosti a praktické doved-
nosti v přírodovědných předmětech, 

spojený např. s jednoduchými labora-
torními pokusy, vycházkami do přírody, 
pozorováním a praktickým určováním 
přírodnin, prací v učebně informatiky, 
v odborných učebnách apod. Druhým 
předmětem bude KULTURNÍ VÝCHO-
VA, který má za úkol vést spíše huma-
nitně nadané děti k literatuře, ke čtení, 
k divadlu, součástí bude i dramatická 
výchova, rozšíření hudební a výtvarné 
výchovy, prvky etické výchovy aj.
 Další novinkou bude v pátém roční-
ku povinná informatika, která doposud 
byla integrována v rámci ostatních vyu-
čovacích předmětů.
 Na druhém stupni ZŠ se vzdělávací 
program také mírně změní. Jde o navý-
šení hodinové dotace informatiky, která 
bude povinně vyučována v 6. a 7. roční-
ku. Předmět rodinná výchova, který byl 
dosud vyučován samostatně bude inte-
grován do předmětů přírodopis, občan-
ská výchova a tělesná výchova. Nově 
se budou vyučovat povinně volitelné 
předměty už od 7. ročníku (dosud od 
osmého) a to v časové dotaci 2 hodiny 
týdně. Na konci šesté třídy si žák zvo-
lí volitelný předmět pro 7. - 9. ročník. 
Od  příštího školního roku si budou žáci 
vybírat ze dvou -  NĚMECKÝ JAZYK 
-  pro žáky studijně zaměřené, jazykově 
nadané, kteří by v budoucnu uvažovali 
o studiu na středních školách. Druhým 
na výběr budou PRAKTICKÉ DOVED-
NOSTI pro žáky zaměřené více na 
praktické činnosti. Sportovní hry budou 
vyučovány jako nepovinný předmět, 
případně jako zájmový kroužek.

 Další novinkou je v 8. ročníku zave-
dení samostatného předmětu VOLBA 
POVOLÁNÍ, který se vyučuje v sou-
časné době v rámci rodinné výchovy.
V deváté třídě bude jedna hodina týd-
ně věnována ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVĚ, která naváže a rozšíří učivo 
přírodopisu, zeměpisu a chemie v rám-
ci ekologických znalostí a dovedností. 
Poslední změnou bude nový předmět 
v devátých ročnících – ZÁKLADY 
EKONOMIE, v časové dotaci 2 hodiny 
týdně, jehož úkolem bude vést žáky k 
tzv. fi nanční gramotnosti, ve které se 
seznámí se základními ekonomický-
mi principy dnešní společnosti ( např. 
správa osobních fi nancí a rodinného 
majetku, daně, veřejné fi nance, úskalí 
zadlužování atd.).
 Nová verze školního vzdělávacího 
programu též počítá z efektivním využi-
tím počítačové učebny, jejíž rekonstruk-
ce proběhne ještě ve stávajícím školním 
roce z prostředků EU. Rovněž hodláme 
materiálně i technicky lépe zabezpečit 
vyučovací předmět pracovní činnosti 
tím, že budou znovu obnoveny školní 
dílny, které byly v předchozích letech 
ve škole zcela zrušeny a proběhne též 
rekonstrukce cvičné kuchyňky.
 Věřím, že veškeré změny vzděláva-
cího programu a také technické zabez-
pečení výuky bude přínosem pro žáky 
i učitele a o vzdělávaní na Základní 
škole Velké Pavlovice bude ze strany 
rodičů i dětí velký zájem.

RNDr. Ludvík Hanák, ředitel ZŠ

Základní škola Velké Pavlovice 
ve spolupráci s mateřskou ško-
lou nově nabízí program pro děti 
předškolního věku, který  budou-
cím prvňáčkům usnadní začátek 
školní docházky.

Děti se seznámí nejen s prostředím 
školy, ale hravou formou si vyzkou-
ší své dovednosti  důležité pro výuku 
čtení, psaní, počítání. S pocitem jistoty 
a sebedůvěry tak  budou moci v září 
vykročit na dlouhou cestu za pozná-
ním.

ŠKOLIČKA, aneb 
těšíme se do školy

Organizace:

• celý kurz má 6 lekcí
• lekce proběhnou na 1.stupni ZŠ Velké Pavlovice (přezůvky s sebou)
• jedno setkání trvá 45 minut
• rodiče se účastní prvních dvou lekcí kurzu, další účast po domluvě 
• děti se budou scházet 1x týdně (ve středu od 15.30 do 16.15 hod.)
• první lekce proběhne 23. března 2011 (další 30. 3., 6. 4., 13. 4., 20. 4.,  
 27. 4.)
• hodiny povedou zkušení pedagogové naší školy

Přihlášku na ŠKOLIČKU a mnohé další zajímavé informace naleznete
na webových stránkách školy pod adresou www.zs.velke-pavlovice.cz

Mgr. Eva Drienková, Mgr. Darina Zborovská
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Ve čtvrtek 10. února 2011 proběhl na naší 
škole zápis dětí do prvního ročníku příštího 
školního roku 2011/2012. Zápis dítěte do 
školy vnímají všichni rodiče jako mimořádnou 
událost v životě svého dítěte, protože nástu-
pem do školy mu končí bezstarostné dětství 
a začíná školní život plný práce a povinností. 
My učitelé zase považujeme tento den za vel-
mi důležitý pro vývoj naší školy.
Zatímco maminky a tatínkové budoucích 
prvňáčků sepisovali všechny potřebné admi-
nistrativní údaje, děti plnily rozmanité úkoly: 
kreslily obrázek, recitovaly básničky, počítaly, 
třídily obrázky, písmena a barvy. Tyto aktivi-
ty jsou klasickým testem školní zralosti. Na 
základě výsledků pak škola rozhoduje o při-
jetí žáka do první třídy nebo může rodičům 

Budoucí prvňáčci 
úspěšně zapsáni!

doporučit odklad školní docházky jejich 
dítěte.
Po splnění všech úkolů vešly děti do pohád-
kového světa, který pro ně připravily paní 
vychovatelky ze školní družiny a Střediska 
volného času při ZŠ. Zde děvčata tanco-
vala v červených sukýnkách jako Maková 
panenka a chlapci zase zkoušeli létat jako 
motýl Emanuel, jen museli být opatrní, 
aby neztratili jeho typický klobouček. Celé 
pohádkové hemžení bylo milé a úsměvné, 
a co bylo hlavní – děti se při něm uvolnily, 
spadla z nich počáteční tréma a svou roli si 
dokonale užívaly. 
Každý budoucí školáček dostal malý dáre-
ček, který pro něj vyrobili žáci pátých roční-
ků, a pamětní list, který mu bude tento den 
připomínat. Všechny děti za jejich výkony 
moc chválíme a těšíme se na ně v příštím 
školním roce.

Za kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ 
Mgr. Miroslava Fišerová

Takových malých Makových panenek a 
Emanuelů budeme mít příští školní rok 

opět plnou první třídu!

Škola a školka úzce spolupracují…
Prvňáčci navštívili své kamarády 
z mateřinky
Paním učitelkám z Mateřské 
školy ve Velkých Pavlovicích se 
občas zasteskne při vzpomínce 
na své bývalé žáčky, letošní prv-
ňáčky. Právě proto se rozhodly 
pozvat je na návštěvu školky, 
ve které strávily děti několik let 
krásného hraní a poznávání svě-
ta. Prvňáčci pozvání rádi přijali 
a vydali se ve středu 26. ledna 
2011 se svými paními učitelkami 
Mgr. Jitkou Martincovou (1.A) a 
Mgr. Jitkou Řádkovou (1.B) do 
zasněžené mateřinky. 
Ve školce byli malí žáčci srdeč-

ně a s dojetím přivítáni, dostali 
také malou jablíčkovou svačinku, 
prohlédli si, co se ve třídách změ-
nilo, avšak především, pohráli si 
s mladšími kamarády, čímž se na 
chvíli vrátili do svých zcela bez-
starostných let. 
Chvíle strávené ve školce se nes-
ly v přátelském duchu, všechny 
děti – školou i školkou povinné, 
byly nadšené. Vše však jednou 
končí a tak se po dvou hodinkách 
prvňáčci vrátili do školy, k učení a 
svým povinnostem.

Karolína Bártová

Prvňáčci školního roku 2010/2011 před mateřinkou.

Školní parlament na ZŠ 
začal pracovat

Ve středu 26. ledna 2011 zahájil na naší škole svou činnost škol-
ní parlament, který umožňuje všem žákům spolupodílet se pro-
střednictvím svých zástupců na životě a řízení školy.
Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení 
školy i učitelům; snaží se vzájemně najít vhodné řešení. Školní 
parlament je také prostředkem pro přenos informací mezi všemi 
třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky.

Na svém prvním zasedání zástupci školního parlamentu schvá-
lili Stanovy školního parlamentu, předsedkyní byla jednohlasně 
zvolena Veronika Brtevníková. 

Do konce letošního školního roku bude parlament pracovat 
v tomto složení:
5.A - Kateřina Kadlecová, Marie Mádlová 
5.B - Oldřich Vymazal, Michaela Otřelová
6.A - Pavel Krejčiřík, Jakub Malhocký
6.B - Jiří Buchta, Adéla Kalužíková
7.A - Zdena Bálková
8.A - Petr Peška, Michal Procinger
8.B - Martin Knápek
9.A - Veronika Brtevníková
9.B - Jaroslava Bařinová

Stanovy Školního parlamentu:
1. Školní parlament je volen jednou ročně, vždy na začátku škol-
ního roku.
2. Z každé třídy v 5. - 9. ročníku se volí jeden až dva zástupci.
3. Školní parlament se schází jednou za měsíc nebo dle potře-
by.
4. Školní parlament svolává a vede předseda.
5. Předseda spolupracuje s učitelem, který vede školní parla-
ment.
6. Z každého jednání školního parlamentu je proveden zápis.
7. Jednání školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit i 
další žáci a učitelé školy.

Mgr. Lenka Korpová, zástupkyně ředitele ZŠ
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Spolupráce škol 
formou „workshopu“
Burza nápadů, výměna zkušeností se 
školními projekty, dotační program EU 
Peníze školám a jeho využití, proble-
matika školních vzdělávacích progra-
mů a mnoho jiných příspěvků, bylo dis-
kutováno na Základní škole ve Velkých 
Pavlovicích, kde se v úterý 7. prosince 
2010 sešli pedagogičtí pracovníci dvou 
škol –  Základní školy Velké Pavlovice a 
Základní školy Klobouky u Brna.
Ředitelé škol v úvodní části představi-
li pedagogům obě školy, informovali o 
probíhajícím školním roce a nastínili 
možnosti dalšího rozvoje škol. Poté se 
vytvořily dvě pracovní skupiny kantorů.
Učitelky prvního stupně se zabývaly 
otázkami připravenosti předškoláků na 
docházku do základní školy, možnostmi 
spolupráce s mateřskou školou, nově 
připravovaným typem písma, probraly 
klady a zápory aktuálně nabízených 
učebnic pro nižší stupeň ZŠ a dotkly 
se také témat jako např. ekologická 
výchova, využití interaktivních metod 
ve výuce a práce s dětmi se specifi cký-
mi poruchami učení.
Vyučující druhého stupně se zajímali 
o právě probíhající projekt EU Pení-
ze školám, diskutovali téma povinně 
volitelných předmětů v rámci škol-
ních vzdělávacích programů, zařazení 
environmentální a mediální výchovy 
do výuky, výuku cizích jazyků, metody 
vlastního hodnocení školy a srovnává-
ní znalostí a dovedností žáků, otázky 
prevence sociálně patologických jevů a 
výchovného poradenství na obou ško-
lách, možnosti volnočasových aktivit 
žáků a také zkušenosti z dalšího vzdě-
lávání pedagogických pracovníků.

Pedagogové ZŠ Velké Pavlovice a ZŠ Klobouky u Brna 
při vzájemné výměně zkušeností.

Téměř tříhodinový workshop přinesl 
pedagogům kloboucké i velkopavlo-
vické školy mnoho nápadů a námětů, 
které mohou být přínosem pro výchovu 
i vzdělávání žáků v obou školách.

RNDr. Ludvík Hanák, 
ředitel ZŠ Velké Pavlovice

Střípky a drobničky ze školní brašničky ☺
Děti se seznámily s dravci

Ve středu 8. prosince nad hlava-
mi žáků základní školy zakroužilo 
25 druhů převážně dravých ptáků 
od sýčka až po orla skalního. Děti 
dostaly možnost si některé dravce 
pohladit a těm nejodvážnějším při-
stáli i na ruce. Společnosti „Seifert“ 
děkují děti i učitelé za nevšední 
zážitek.

•

Při pohledu na nádherné dravce se 
až tajil dech…

Vánoční diskotéka pro 
malé, velké i učitele!

Čas těšení se na Vánoce a štědro-
večerní nadílku je nekonečný. Proto 
je třeba si najít pořádnou zábavu a 
na chvíli zapomenout. Což takhle 
si zatančit a zařádit na diskotéce?! 
Každoročně ji pořádají žáci posled-
ních ročníků základní školy, pro 
zabavení svých mladších spolužá-
ků, ale i sebe samotných. Diskotéka 
roku 2010 se uskutečnila v pondělí 

20. prosince ve sportovní hale, 
kde celým dopolednem prováze-
li moderátoři Nikola a Dominik. 
Kromě spousty písniček si při-
pravili pro své kamarády i učitele 
řadu vtipných scének a soutěží.

•

Veselá diskotéka plná tance a soutěží 
alespoň trošičku zkrátila nejmenším 

dětem nekonečné čekání na Vánoce.

Školní chodby rozezněly 
vánoční koledy

Poslední školní den kalendářního 
roku 2010 byl na naší škole plný 
dárečků, povídání a rozzářených 
dětských očí. Žáci, učitelé, pan 
ředitel a paní zástupkyně se spo-
lečně sešli na schodech budovy 
1. stupně ZŠ a zazpívali si vánoč-
ní koledy. Milá a příjemná chvilka 
zpěvu a hudby navodila atmosféru 
začínajících vánočních prázdnin.

•

Společné vánoční koledování…

Novoroční koncert 
žesťového kvinteta Musica 
Animae

Druhé pololetí šk. r. 2010/2011 žáci 
ZŠ na 1. i 2. stupni zahájili velmi 
přitažlivým a přínosným koncertem, 
který si pro ně připravilo žesťové 
kvinteto Musica Animae. Koncert 
provázel svými slovy Mgr. Jan 
Míchal. Žáci 1. stupně se zábav-
nou formou naučili rozlišovat pís-
ně lidové a zlidovělé. Nechybělo 
soutěžení a všichni žáci se aktivně 
zapojili svým zpěvem. Odměnou za 
opravdu velmi pěkný program byl 
nadšený potlesk. 

•

Šesťáci a sedmáci vyrazili 
za Marťany!

Dne 14. ledna 2011 se žáci 6.a 7. 
tříd zúčastnili v brněnském divadle 
Polárka divadelního představení 
Marťanská kronika od  R. Brad-
buryho. Žáci byli zvědavi, jak se 
režisérovi podařilo ztvárnit postavy 
Marťanů, jejich mluvu a prostředí. 
Všichni byli překvapeni, že se oby-
vatelé Marsu velmi podobali lidem, 
mluvili jako lidé, ale měli zcela jiné 
vlastnosti. Nakonec se všichni 
shodli, že představení bylo zábav-
né, a ocenili, že se konečně sezná-
mili s mimozemšťany. 

•
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Kdo vyšplhal nejrychleji?
Dne 27. ledna 2011 se v tělocvičně 
ZŠ konalo školní kolo ve šplhu na 
tyči. O vítězství soutěžili chlapci a 
děvčata ze čtvrtých a pátých tříd za 
bouřlivého povzbuzování spolužá-
ků z 1. stupně ZŠ. 1. místo ve šplhu 
na tyči získal Jan Novotný z V.B s 
výborným časem 4,75 s., kterým si 
zajistil postup do okresního kola v 
Břeclavi. V kategorii dívky si 1. mís-
to vybojovala Beata Bláhová ze IV. 
A s časem 8,20 s..

•

Nejrychlejším ve šplhu je na 1. 
stupni ZŠ Jan Novotný z V.B.

Jako dítě se samo šikaně 
nebo kyberšikaně 
neubráním!

V prvních dnech měsíce února nav-
štívila žáky 3 .a 4. ročníků ZŠ Velké 
Pavlovice nprap. Kejlová z Policie 
ČR. Hlavním tématem besedy byly 
šikana a kyberšikana. Kriminální 
činy páchané prostřednictvím inter-
netu nebo mobilních telefonů jsou v 
dnešní době velmi časté. Paní poli-
cistka poučila děti o nebezpečích, 
která na ně číhají na Facebooku a 
dala jim spousty důležitých rad a 
tipů, jak se v rizikových situacích 
zachovat. Další podobná beseda 
čeká žáky 1. a 2. ročníků 24. února 
2011. 

•

Přednáška policie žáky velmi zaujala, ačkoliv 
nebyla na vůbec pozitivní a příjemné téma…

Příspěvky do rubriky dodali - Mgr. Dagmar 
Šmídová, Mgr. Eva Drienková, Mgr. Marie 
Pilařová, Eduard Brabec

Žáci Základní školy Velké Pavlovice strávili týdenní lyžařský výcvikový kurz v Čenkovicích v Orlic-
kých horách. Celkem 34  žáků sedmého, osmého a devátého ročníku  pod vedením lyžařských 
instruktorů J. Otřela, Mgr. L. Veverkové, J. Janů. Ing. L. Bukovské a zdravotnice Mgr. J. Procház-
kové Poulíkové začalo svůj výcvik v neděli za velmi krásného slunečného počasí.
Byla vytvořena 3 družstva – začátečníci, carving a snowbording. První dny nám vyšlo počasí až 
k závidění. Azurová obloha, usměvavé sluníčko, nadýchaný sníh. V úterý počasí ukázalo svou 
odvrácenou tvář. Mlha a námraza. Bílé jehličky jinovatky nám vytvářely na vlasech ty nejpodivnější 
tvary a mnohým to moc slušelo. Ale lyžovat se nepřestalo.
Kromě lyžování proběhl i malý turnaj ve stolním tenise a ve středu beseda s členem horské služby. 
Děti vyslechly poutavé vyprávění, zkusily si některé pomůcky a taky je zajímalo, co je třeba k tomu, 
aby se mohli stát záchranářem. Na závěr pobytu proběhly závody ve slalomu jednotlivců.

Ing. Lenka Bukovská

Sedmáci zvládli lyžařský výcvik na jedničku!

Lyžařský kurz je jedna ze školních akcí, 
na kterou se nikdy nezapomíná. Letos se i 

díky krásnému počasí nadmíru vydařil.

Zimní novinky ze ŠKOLNÍ DRUŽINKY
Měsíc prosinec byl v naší družině ve 
jménu dárečků. První nám přinesl hned 
na začátku Mikuláš. Asi jsme byli moc 
hodní, protože to nebyly jen sladkos-
ti, ale i plyšoví medvídci. Další radost 
nám udělaly naše vánoční stromečky, 
pod kterými jsme našli spoustu hraček, 
stavebnic a nových her. To bylo rados-
ti a zábavy! Po nadšeném rozbalování 
jsme si jen hráli a hráli.
Letošní zima nám již také stačila přinést 
mnoho sněhu. Nechali jsme se proto 
inspirovat a pustili se do zajímavých 
tvůrčích aktivit. Děti nejvíce inspirovalo 
vyrábění sněhuláků na „tisíc“ způsobů. 
Používali jsme k tomu různý dekorační 
materiál, no a fantazii se 
meze nekladly. Některý-
mi výrobky dětí se naše 
družina pyšní doposud, 
jiné se jistě hrdě vystavují 
doma.
Nyní také nelenošíme, 
začali jsme stavět. Použí-
váme všechny druhy 
stavebnic, které máme 
k dispozici. Díla dětí 
jsou nádherná. Jsme tak 
dobří, že si nás dokon-
ce vybral sám „BOŘEK  
STAVITEL“!!! 

Pekelné soustředění… ke stavbě dílek ze sta-
vebnic je potřeba být pozorný, pečlivý a navíc 

mít pořádnou dávku fantazie. 

pokračování str. 40 



Dokonce už víme, že stavitelé s nejnápaditějšími a nejpropracovaněj-
šími stavbami obdrží ve fi nále „ŘÁD BOŘKA STAVITELE“.
Tím ale ještě naše zima nekončí. Určitě nevynecháme naše maso-
pustní řádění s diskotékou a hlavně bezkonkurenční výrobu masek, 
která tomu neodmyslitelně předchází.
Jistě za námi zase přijde nějaká návštěva. Nějaká taková, jako Bořek. 
Doufáme, že to bude „Pexesový král“, kterého jistě zvládneme, pro-
tože paměť dětí je neuvěřitelná!
Během zimních měsíců děti určitě čeká ještě řada dalších pěkných 
činností, her a soutěží.

Naďa Slámová a Pavlína Brúčková, vychovatelky ŠD

Z bohaté nadílky, kterou děti objevily pod vánočním 
stromečkem, měly ohromnou radost! 
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ZE STŘEDISKA 
VOLNÉHO ČASU…
Zima na „domečku“
aneb „Kdo si hraje, 
nezlobí!“

Ať je léto nebo zima, na „domečku“ je vždy prima!
V čase adventu a i po Vánocích – sečteno, dvakrát podtrženo ☺! Díky mimo-
řádným aktivitám a bohaté nabídce pravidelných volnočasových zájmových 
úvarů, běžně řečeno „kroužků“, se „naše“ děti nikdy nenudí. Naučí se novým 
věcem, dovednostem, seznámí se se základy starých řemesel, zasportují si, 
potkávají se s novými kamarády a především – nezbývá jim času na zlobení 
a lenošení!

Malá ochutnávka z toho, co se událo na „domečku“ od posledního 
vydání Velkopavlovického zpravodaje…

Sbírali jsme starý papír,        
o sladký dort! 
V podzimních měsících zorganizova-
lo SVČ při ZŠ Velké Pavlovice první 
dvě kola sběru starého papíru. Nasbí-
rali jsme celkem 17.078 kg. Předem 
jsme byli samozřejmě poučeni, že 
sběrem pomáháme chránit naše 
životní prostředí a přírodu, ale přece, 
i taková akce se neobejde bez pat-
řičné motivace! Bylo nám přislíbeno, 
že ti nejlepší dostanou pěkné ceny, 
nejlepší třídní kolektiv dokonce dort! 
A ten se stal nakonec největším hna-
cím motorem. Ze tříd byla na I. stupni 
nejúspěšnější třída 5.A s 2.374 kg, 
na II. stupni pak 6.A s 583 kg. Dále 
pak mezi nejaktivnější sběrače v jed-
notlivcích patřili Klára Pohanková ze 

„Mňam!“ Páťáci s dortem.

Vyrobili jsme 
vánoční svíčičky 
pro mámy i babič-
ky!

Estetické, voňavé, praktické a vlastnoručně vyrobené 
– vánoční dárečky jedna báseň!

Vypravili jsme se 
na výlet za pohád-
kou s vůní 
perníku!
Jednoho lednového neděl-
ního odpoledne jsme si 
vyrazili za kulturou, do 

Pouhých deset dnů před 
Vánocemi jsme se v 
nevídaně hojném počtu 
sešli v klubovně na 
SVČ, abychom zde za 
bedlivého pedagogické-
ho dohledu Mgr. Lenky 
Tesařové a Ing. Marie Šmídové vyro-
bili krásné vánoční dárečky pro naše 

nejbližší – sladce voňavé svíčky z 
medových pláství, zdobené mašlič-

kami a jinými dekorace-
mi – dle vlastní fantazie. 
A protože je již dávno po 
Vánocích vězte, že udě-
laly našim maminkám i 
babičkám obrovitánskou 
radost! 

4.A, Jakub Hicl ze 3.A, 
Anna Válková z 6.A a 
Lenka Hochová z 9.B.



Nasmažili jsme do křupava vype-
čené bramboráky!
Leden bývá obyčejně díky vánočnímu hodo-
vání zasvěcen odlehčovacím dietním kůrám. 
Ne však u nás, na „domečku“, my se přece 
hýbeme, sportujeme a dovádíme a proto si 
i v lednu můžeme smlsnout na pořádném 
bramboráku a také si v jeho přípravě zasou-
těžit. Uspořádali jsme proto po loňském vel-
kém úspěchu další Bramborákiádu. Zajíma-
vé je, že se do boje o pomyslný „řád zlaté 
vařečky“ přihlásili v převážné většině kluci. 
Nejlepším kuchařem byl nakonec vyhlášen 
Ondra Sláma. Tak už víte, ke komu dnes na 
večeři ☺☺☺!?

nedalekého divadla Bratří Mrštíků v Bole-
radicích, na pohádku Dlouhý, Široký a Bys-
trozraký v podání divadla Koráb z Brna. 
Nastala však menší změna a místo ohlašo-
vané pohádky se hrála jiná, stejně známá 
– Perníková chaloupka. Nám to však vůbec 
nevadilo, protože jsme se i tak velmi nasmá-
li a pobavili. Jednalo se totiž o komedii s 
nekonečnou řadou vtipných hlášek a to ať 
již podle předem nastudovaného scénáře, 
nebo improvizovaných. A právě ty bývají nej-
trefnější!

Bramboráčky – placičky obzvláště vypečené!

Zahráli jsme si „vybišku“ 
- věčný a nesmrtelný 
evergreen!
Na úplném konci ledna jsme se zúčastnili tur-
naje ve vybíjené, který se uskutečnil ve spor-
tovní hale při ZŠ. Pod vedením paní učitelky 
Ing. Lenky Bukovské se pustilo celkem 19 
hráčů a hráček z pátých a šestých ročníků do 
této, mezi žáky velmi oblíbené, míčové hry. 
Nejdříve proběhlo utkání družstva páťáků 
proti šesťákům. Po napínavém mači, kdy míč 
létal vzduchem o sto šest a přihrávka střídala 
přihrávku, zvítězili nakonec žáci z šesté tří-
dy. Ukázalo se, že šesťáci mají přeci jen více 
síly a rychlosti, a tak aby nikdo neměl námit-
ky o fair play hře, sehráli hráči ještě jeden 

Vybíjená? Bezva zábava 
nejen na jedno páteční odpoledne!

Děti 
z „domečku“ 

& Mgr. Lenka 
Tesařová

Anglické jazykové soutěže 
na našem gymnáziu ve 
školním roce 2010/2011

Z GYMNÁZIA…

Výuka anglického jazyka patří na našem gymnáziu, přes všeobecné 
zaměření školy, k trvale nejvíce podporovaným vzdělávacím oblas-
tem, protože v dnešním vzájemně propojeném světě je pro vzdělané-
ho člověka dobrá znalost světového jazyka, má-li se zejména úspěšně 
prosadit na trhu práce, naprosto nezbytná.

Důležitou součás   výuky je mo  vační působení na studenty, umožnění 
postupného rozvoje i slabším studentům a péče o talentované studen-
ty. Patří k ní také nabídka jazykových soutěží, kterých se mohou zúčast-
nit všichni studen  , kteří o ně projeví zájem, a ověřit si tak úroveň své-
ho jazykového vybavení a porovnat ho se spolužáky ze stejného, ale i 
nižších a vyšších ročníků.
Stejně jako v minulých letech i v letošním školním roce již na naší škole 
proběhla školní kola dvou takových soutěží, a to anglické jazykové sou-
těže Citylingua a Olympiády v anglickém jazyce.
Účast v soutěži Citylingua, tradičně zadávanou jazykovou školou Rajzl v 
Uherském Hradiš  , jsme vzhledem k její struktuře, podobající se písem-
nému a poslechovému didak  ckému testu státně zadávané písemné 
čás   nové maturitní zkoušky z anglického jazyka, která po letech příprav 
poprvé proběhne na všech středních školách již v letošním školním roce, 
stejně jako loni nabídli studentům stávajících předmaturitních ročníků, 
sep  mě a 3.A, protože   již nebudou mít možnost vyzkoušet si maturit-
ní zkoušku formou maturitní generálky, kterou v letošním školním roce 
absolvovali studen   stávajících maturitních ročníků.
Školní kolo soutěže Citylingua proběhlo na našem gymnáziu 6. prosince 
2010 za  účas   37 studentů: 15 studentů sep  my a 22 studentů 3. A. 
Studen   opět soutěžili v kategorii B 2, což je cílová úroveň, které by měli 
dosáhnout všichni maturan   před ukončením studia na běžné střední 
škole. Je škoda, že plánovanou účast všech žáků obou ročníků opět jako 
loni snížila jejich vyšší nemocnost v uvedeném měsíci, naštěs   absence 
nebyla díky příznivějšímu průběhu počasí tak drama  cká jako loni. Pří-
pravu, průběh a vyhodnocení soutěže organizačně zajišťovali prof. O. 
Tesař, prof. Z. Loskot, prof. P. Kadlec a prof. J. Michnová.

41

 VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
1/2011

pokračování str. 42 

zápas, tentokrát 
ve smíšených 
d r u ž s t v e c h . 
Zápas nebyl 
nakonec dohra-
ný, to však 
nevadí. Každo-
pádně jsme 
strávili bezva 
sportovní odpo-
ledne! 
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Dne 26. ledna 2011 se uskutečnilo krajské kolo 
soutěže žáků základních a středních škol Pře-
bor škol v šachu - Mistrovství ČR školních týmů 
v Břeclavi. Probíhalo jako soutěž čtyřčlenných 
školních týmů.

Naše družstvo v kategorii 2. stupeň ZŠ ve složení 
Adam Rilák, Dominik Chrástek, Jan Krůza, Denis 
Dagidir a Petr Machač, které trénuje mezinárodní 
mistr Petr Pisk, získalo velmi pěkné 5. místo. V této 
kategorii soutěžilo celkem 11 týmů.
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych touto cestou 
poděkoval všem zúčastněným studentům za 
úspěšnou reprezentaci našeho gymnázia. V dlou-
holeté historii Okresního šachového svazu Břeclav 
je to významný úspěch mladého družstva z Velkých 
Pavlovic.

Mgr. Michal Rilák, ZŘŠ

Šachové mistrovství 
žáků našeho 
gymnázia

      Šest nejlépe umístěných studentů s úspěšnos   nad 60 % 
dosáhlo následujících výsledků, za které obdrželo diplom a věc-
né ceny:

Jméno   Třída             Počet dosažených        Procento
    bodů              úspěšnos  
Jaroslav Tesák 3. A  49   81,6 
Mar  n Urbášek sep  ma  46   76,6
Marie Bálková sep  ma  43   71,6
Tomáš Jochman 3. A  41   68,3
Šimon Fic sep  ma  37   61,6
Vojtěch Buchta sep  ma  37   61,6

Potěšilo nás, že dosažené výsledky obou tříd byly vcelku dos   
vyrovnané, což svědčí o tom, že intenzívní přípravou je v mnoha 
případech možné snížit očekávané rozdíly mezi čtyřletou a osmi-
letou studijní větví. Studen   i vyučující ocenili možnost vzájemné-
ho srovnání studentů i tříd mezi sebou, protože všichni obdrželi 
podrobně tabulkově zpracované přehledy výsledků. Vítěz sou-
těže, Jaroslav Tesák, bude naši školu reprezentovat 26. února 
2011 v oblastním kole, organizovaném tentokrát na Biskupském 
gymnáziu v Brně.

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce proběhlo na našem 
gymnáziu 17. ledna 2011. Soutěž měla opět dvě čás   – poslecho-
vou a konverzační a zúčastnění studen   soutěžili ve všech třech 
kategoriích: I. B (studen   primy a sekundy), II. B (studen   tercie a 
kvarty) a III. (studen   vyššího stupně gymnázia a čtyřletého gym-
názia kromě maturitních ročníků). Po společné poslechové čás   
studen   diskutovali na vylosované téma se dvěma vyučujícími 
anglického jazyka své zkušební komise; v letošním školním roce 
poprvé souběžně pracovaly tři  zkušební komise – dvě pro mladší 
a jedna pro starší studenty. Součás   diskuse byl i popis obrázků, 
zobrazujících běžné situace každodenního života.

Letošního ročníku Olympiády se zúčastnilo celkem 21 studentů 
(o tři méně než loni) – 10 v kategorii I. B,  7 v kategorii II. B, avšak 
pouze 4 studen   ve III. kategorii. Mrzí nás zejména malá účast 
studentů v nejvyšší kategorii, neboť přihlášených jich bylo 12, k 
soutěži se však nakonec nedostavili (opakovala se tak situace ze 
školního roku 2008/2009, loni naopak ve III. kategorii soutěžilo 
11 studentů). Vedle vyučujících, kteří organizovali výše uvedenou 
soutěž Citylingua, se na zdárném zvládnu   Olympiády v anglic-
kém jazyce podílely i prof. I. Hejlová a prof. J. Valoušková.
     Na prvních třech místech se umís  li následující studen  :

   Kategorie         Třída  

I. B
Mar  n Kovařík          sekunda  28,5                    95,0
Kateřina Poláčková    sekunda        22,5      75,0
Jan Osička                   prima             21,5                    71,6
II. B
Denis Dagidir              tercie            24       80,0
Lucie Robošová          tercie              23             76,6         
Eliška Mainclová        kvarta             22                    73,3
III.
Barbora Bendová      sexta               22                  73,3
Jaroslav Tesák            3. A             21                70,0
Elisabeth Kostková     2. A                    19              63,3

Počet 
dosažených 

bodů

Procento 
úspěšnos  

I v této soutěži studen  , kteří se umís  li na uvede-
ných hodnocených místech, obdrželi diplom a věc-
né ceny. Vítězové jednotlivých kategorií se budou 
následně připravovat na reprezentaci našeho gymná-
zia v okresním kole, které proběhne 8. února na Gym-
náziu v Břeclavi.

Jsme rádi, že mnozí studen   projevují i nadále o 
obdobné soutěže v anglickém jazyce zájem, nebojí 
se prezentovat svoje nabyté vědomos  , schopnos   a 
dovednos   před zvídavou soutěžní komisí a dokázat, 
že dovedou zvládnout náročný úkol ak  vního použí-
vání anglického jazyka jako důležitého komunikační-
ho prostředku.

Všichni vyučující  anglického jazyka na našem gymná-
ziu si takového přístupu studentů velmi váží a součas-
ně ho vnímají i jako významný projev ocenění jejich 
nelehké pedagogické práce.

Ing. Oldřich Tesař



ZE ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ 
ŠKOLY…
Vánoční muzicírování s vůní 
skořice a příchutí pohádek
Co by to byly za Vánoce bez koled, muzicírování a 
pohádek? Určitě by ztratily své neopakovatelné tajem-
né kouzlo... Proto je velmi potřebné vánoční koledy 
uchovávat v živé podobě a těšit jimi své okolí.
Přesně v totožném duchu se nesou pravidelné vánoční 
besídky, které rok co rok pořádají jednotlivé třídy ZUŠ 
Velké Pavlovice pod vedením svých učitelů hudby. 
Jedna z nich se uskutečnila ve čtvrtek v podvečer, dne 
16. prosince 2010, kdy vystoupil s fl étničkami a klaví-
rem přesný tucet malých umělců pod taktovkou učitele 
MgA. Zbyňka Bílka.
Děti zahrály pozornému obecenstvu, složenému pře-
devším z rodinných příslušníků a kamarádů, řadu nád-

Hudební „drobotina“ třídy MgA. Zbyňka Bílka překvapila. 
S fl étničkami, klavírem i notičkami se již dávno skamarádila.

V období, kdy do Vánoc zbývá už jen 
malý krůček a kvapem se blíží čas na 
koledu, se konají snad ve všech okol-
ních městech a vesničkách oblíbe-
né vánoční jarmarky. Jeden z nich se 
uskutečnil i v sousedních Bořeticích, v 
sobotu 18. prosince 2010, pouhý den 
před jarmarkem velkopavlovickým. 
Předním bodem odpoledního kulturní-
ho programu bylo vystoupení Dívčího 
pěveckého sboru při ZUŠ Velké Pavlo-
vice pod vedením sbormistryně Květo-

Dívčí sboreček na 
koledě v Bořeticích

slavy Jarošové s klavírním doprovodem 
ředitelky ZUŠ Mileny Karberové.
Návštěvníci jarmarku byli krásným 
pěveckým vystoupením malých sle-
čen velmi potěšeni a dojati. Obrovský 
potlesk byl pro děvčata milou odměnou, 
ale tím jejich radost určitě neskončila. 
Starosta obce Bořetice, pan Václav 
Surman, pozval šikovné zpěvačky na 
výbornou svačinku v podobě oblíbe-
ného párku v rohlíku a také k poslání 
svých vánočních přáníček Ježíškovi. 
Každá holčička dostala růžový nafu-
kovací balónek a kartičku, kam si tajně 
napsala své vysněné vánoční přání… A 
frrrrr, do oblak!

Karolína Bártová

Dokonalá harmonie, mezi zpěvačkami malé holčičky i …náctileté slečny!

„Nesem Vám noviny, poslouchejte, z 
Betlémské krajiny pozor dejte…..“

Vánoční ladění v 
podání mladých 
umělců - žáků ZUŠ
Ohlédněme se na malou chvíli zpět 
a vra�me se na okamžik do nedáv-
ného času adventu…

Období, kdy tu a tam zaslechneme z 
rádia koledu nebo nás samotné napad-
ne vložit CD do přehrávače a zaposlou-
chat se do letitých kouzelných melodií, 
které nás zaručeně „dostanou“… Není 
však krásnějšího vánočního ladění, 
než si koledování vyslechnout na živo, 
navíc v podání krásných zvonivých dět-
ských hlásků. Pokud jsou navíc tyto 
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herných českých i světových koled a nechyběly ani známé pohád-
kové melodie. Nakonec příjemného adventního podvečera si děti 
připravily nečekané překvapení – společně zazpívanou koledu 
Nesem vám noviny, kterou si s dětmi zanotoval i pan učitel a také 
vánočně naladění posluchači.

Karolína Bártová
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Soubory ZUŠ opět 
koncertovaly,
tentokrát novoročně
V kouzelném období adventu vánočně ladily soubory 
Základní umělecké školy Velké Pavlovice pro spolužá-
ky a učitele, necelý měsíc na to pro rodiče a kamarády. 
Novoroční koncert, který se uskutečnil ve čtvrtek 20. led-
na 2011, se nesl v duchu Vánoc a přestože již byly v tuto 
dobu minulostí, každého příjemná hudba a koledování 
potěšilo.

Žáky, ale i učitele ZUŠ, tak trošku mrzelo, že si krásné a 
náročné pásmo, které stálo všechny mnoho úsilí, nemohli 
vychutnat i jejich nejbližší. Vystoupili s ním pouze v rámci 
dopoledních výchovných koncertů pro školou povinné a 
tak si je rodiče neměli možnost poslechnout. Po Novém 
roce si tedy všichni nakonec přišli na své.

V rámci Novoročního koncertu vystoupil Folklórní taneční 
soubor L. Stránské s pásmem písní a tanců „Na Vánoce 
dlouhý noce“, Cimbálová muzika M. Čecha „Slovácké 
lidové písně“, Dívčí pěvecký sbor K. Jarošové s klavír-
ním doprovodem M. Karberové s pásmem současného 
brněnského skladatele L. Němce „Hrátky se zvířátky“ a Komorní pěvecký sbor Mgr. J. Hanáka.

děti natolik šikovné a dokáží svůj zpěv 
doprovodit hrou na hudební nástroj, je 
zážitek naprosto dokonalý.

Nadaných dětí milujících hudbu a zpěv 
je ve Velkých Pavlovicích a blízkém 
okolí skutečně mnoho. Povětšinou není 
jejich talent a chuť naučit se se svým 
hlasem či hudebním nástrojem zachá-
zet promarněn a tudíž se již od útlého 
věku stanou pravidelnými návštěvníky 
zdejší základní umělecké školy. 

Právě tito pilní žáci nacvičili pod vede-
ním svých učitelů hudby nádherné 
vánoční pásmo, jež předvedli svým spo-
lužákům a učitelům ze základní školy 

Z vánočního výchovného koncertu mladých hudebníků 
ZUŠ pro žáky a učitele základní školy.

na každoročním Vánočním výchovném 
koncertu uskutečněném v příjemném 
prostředí podkrovního koncertního sálu 
velkopavlovické radnice. 

Koncert zahájila úvodním proslovem a 
pozdravem Milena Karberová, ředitelka 
ZUŠ, kdy seznámila přítomné diváky 
a posluchače s nabitým programem o 
deseti následujících vystoupení:

 1. Klávesové duo L. Stehlíkové
 2. Kytarové duo B. Dobrovolné
 3. Klarinetové duo V. Stehlíka
 4. Pěvecký sbor K. Jarošové
 5. Flétnový soubor Mgr. J. Míchala
 6. Dechový kvartet V. Stehlíka

 7. Akordeonový soubor R. Zemana
 8. Komorní sbor Mgr. J. Hanáka
 9. Cimbálová muzika M. Čecha
 10. Taneční soubor L. Stránské 
          a cimbálová muzika M. Čecha

Všechny děti byly velmi šikovné a poda-
řilo se jim přesně to, co si předsevzaly 
– naladit obecenstvo do překrásné 
melancholické vánoční nálady. Vždyť 
podstata Vánoc je přeci klid, rozjímání, 
zpomalení, uvědomění si toho, co je 
podstatné, čas pro chvíle pohody, čas 
pro své okolí a milované...  

Karolína Bártová
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MEMORIÁL  VLADISLAVA  TRSŤANA
Na „Štěpána“ loňského roku proběhl 
ve velkopavlovické sportovní hale už 
17. ročník turnaje v kopané  Memori-
ál Vladislava Trsťana.

Ve čtyřech základních skupinách 
proběhly opět nádherné souboje o 
postup do čtvrtfi nále.

V A skupině se čekal dramatický boj tří 
družstev o dvě postupová místa. Nako-
nec držela „černého petra“ BOCA, která 
nezvládla důležitý zápas proti KEPÁKU 
a po porážce 1:2 byla vyřazena. Před 
KEPÁKEM skončily na prvním místě 
tabulky zkušené PADĚLKY.

Ve skupině B potvrdili roli favoritů 
SADOVÁ a B – 52, kteří si bezpečně 
poradili s LÁZEŇSKÝMI ŠVIHÁKY.
V C skupině se utkala tři družstva mla-
díků a velezkušený AC SUCHÝ ŘÁ-
DEK. Nakonec se radovala  družstva 
F4EVER TEAM a FC SEVILLA, těs-
ně před branami čtvrtfi nále skončil 
SUCHÝ ŘÁDEK po dvou nešťastných 
jednogólových porážkách. Svými výko-
ny nezklamali určitě ani čtvrtí velkopav-
lovičtí dorostenci.

D skupinu vyhrála překvapivě Restau-
race U KOLÍKA před ambiciózními 
YOUNG BOYS.

Čtvrtfinále
V prvním čtvrtfi nále rozstříleli KOLÍCI v 
poměru 7:2 KEPÁK TEAM hlavně díky 
kanonýrům Janíčkovi a Ordošovi.
Druhé semifi nále bylo naprosto v režii 
obhájců trofeje ze SADOVÉ, na jejímž 
drtivém vítězství 6:0 proti FC SEVILLA 
se podílel hattrickem nestárnoucí Zde-
něk Kalus.
Další hattrick, tentokrát v podání Petra 
Mikela, rozhodl čtvrtfi nále mezi B – 52 
a F4EVER TEAMEM, které skončilo 
poměrem 4:1. 

Nejdramatičtější bylo poslední čtvrtfi ná-
le mezi YOUNG BOYS a FC PADĚLKY. 
Mladíci v týmu YOUNG BOYS, kteří 
hrají vesměs ve vyšších soutěžích, 
postupně v zápase 3x vedli, ale zkuše-
né PADĚLKY dokázaly vždy vyrovnat a 
nakonec brankou Tichého na 4:3 také 
celý zápas rozhodly ve svůj prospěch.

Semifinále
V prvním semifi nále nestačili unavení 
KOLÍCI na rozjetý tým B – 52 a odešli 
z palubovky s ostudnou porážkou 2:8. 
Hlavně díky jistému výkonu gólmana 
Ladi Vaška a střelecké produktivitě 
Lukáše Černého – 4 branky, dove-
dl kapitán Petr Vašek své mužstvo již 
potřetí do fi nále turnaje.

Výborného zápasu byla naplněná tri-
buna svědkem i ve druhém semifi nále 
mezi SADOVOU a PADĚLKY. Hráči 

Dívčí pěvecký sbor K. Jarošové s klavírním doprovodem 
M. Karberové.

Fotbal – to je hra!

Komorní pěvecký sbor Mgr. J. Hanáka s 
písněmi Poslouchejte křesťané, Adéste 
fi déles, Už z hor zní zvon a Jméno zná 
i král.

Koncert zahájila a celým hudebním 
podvečerem provázela Milena Karbe-
rová, ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice, 
která měla možnost přivítat a promluvit 
k zcela zaplněnému výstavnímu pod-
krovnímu sálu radnice. Zájem o vystou-
pení byl nečekaný, na některé návštěv-
níky dokonce nezbyla místa k sezení. 
Děti byly výborné, všechna vystoupení 
měla vysokou úroveň, avšak přede-
vším – pohladila po duši a vykouzlila 
snad na všech tvářích posluchačů milé 
úsměvy. A právě to bylo účelem Novo-
ročního koncertu – spokojenost těch, 
kteří naslouchali….

Karolína Bártová

pokračování str. 46 
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Stejně jako v roce 2010, fotbalový turnaj „O pohár Modrých Hor“ 
v sálové kopané starých gard, vyhrálo mužstvo z partnerského 
města Senica (Sk). Na druhém místě skončily Velké Pavlovice B 
a na třetím Hovorany. Druhé partnerské město Ždírec nad Doub-
ravou v kvalitně obsazeném mezinárodním turnaji získalo krásné 
6. místo. 

Fotbalový turnaj 
„O pohár Modrých Hor“ 
vyhrálo znovu mužstvo 
ze Senice

Není nutné zvítězit, ale zúčastnit se. Avšak 
pravá radost z vítězství se nedá ničím nahradit!

O víkendu ve dnech 5. a 6. února 2011 se rodina Bál-
kova z Velkých Pavlovic zúčastnila lyžařských závodů 
na svahu v sousedních Němčičkách. V sobotu se zde 
konal Okresní přebor žactva, kde v kategorii Předžac-
tvo hoši vybojoval Stanislav Bálka úžasnou zlatou 
příčku a jeho dvojče Tomáš Bálka taktéž výborný 
bronz. 
V neděli se uskutečnil V. ročník Jihomoravského lyžař-
ského poháru, kde v kategorii Příprava dívky obsadi-
la Hanka Bálková krásné desáté místo a v kategorii 

Rodina BÁLKOVA 
ovládla němčičský 

lyžařský svah

SADOVÉ si trpělivou hrou vypracova-
li po brankách Petra Bači a Richarda 
Strušky dvougólové vedení, nejlepší 
hráč Padělků Patrik Levčík dokázal sice 
snížit, ale loňský obhájce si už postup 
do celkově čtvrtého fi nále nenechal 
vzít.

V zápase „zklamaných“ o 3.místo 
se lépe dařilo Kolíkům, kteří porazili 
PADĚLKY výsledkem 5:2.
Ve fi nále byli diváci svědky reprízy 
zápasu ze skupiny Sadová – B – 52, v 
němž zvítězila Sadová 2:0.  Ve fi nálo-
vém zápase ovšem pokračovala „jízda“ 
silného týmu B – 52, který hlavně díky 
dvěma brankám svého kapitána Pet-
ra Vaška tentokrát porazil obhájce ze 
SADOVÉ poměrem 4:0.
A tak podruhé v historii turnaje (poprvé 
v roce 2006) mohli hráči B – 52 zved-
nou nad hlavu cenný putovní pohár pro 
vítěze turnaje.      

František Čermák

Hráči již 17. ročníku Memoriálu Vladislava Trsťana.

Dramatické zápasy a boj o každý míč přinesl další 
ročník mezinárodně obsazeného turnaje, kterým si 
bývalí hráči připomínají své spoluhráče, kteří odešli 
z tohoto světa předčasně. Původně Memoriál Kle-
menta Minaříka byl později přejmenován na Turnaj 
O pohár Modrých Hor.

Vítězství v turnaji obhájilo kvalitní mužstvo z part-
nerského slovenského města Senica. Na druhém 
místě skončily Velké Pavlovice B a na třetím Hovo-
rany. Zápasy, zejména mezi prvními třemi mužstvy, 
byly velmi vyrovnané a dramatické. Na čtvrtém mís-
tě skončilo mužstvo Velké Pavlovice A, na pátém 
Brumovice a na šestém Ždírec nad Doubravou.

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Rostislav 
Češek z Velkých Pavlovic, brankářem Ladislav 
Nezval z Hovoran a nejlepšími střelci se 6 branka-
mi se stali dva hráči ze Senice - Michal Jaborník a 
Vlado Rehák.

Ing. Pavel Procházka

Vyhodnocení hráči
 
Nejlepší střelec: 
MICHAL  JANÍČEK  
( Restaurace U KOLÍKA ) – 9 branek

Nejlepší brankář:  
LADISLAV  VAŠEK  ( B – 52 ) 

Nejlepší hráč:  
PETR  MIKEL  ( B – 52 )  
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Předžactvo hoši vybojoval Stanislav Bálka páté místo a 
Tomáš Bálka osmé místo.
V kategorii Open Muži zkusil své štěs   a um také ta  nek 
výše jmenovaných dě   Bálkových Stanislav Bálka, který 
obsadil 18. příčku.

Celé sportovní rodině blahopřejeme s přáním, aby jim 
elán a chuť do lyžování co nejdéle vydržely!
Sportu zdar, lyžování na jihu Moravy zvlášť!

Karolína Bártová

Hoši Bálkovi na stupních vítězů – „zlatý“ Standa a 
„bronzový“ Tomáš!

Půjčky až do 166 000 Kč bez poplatku, 
bez ručitele i pro podnikatele.

???DÍRA NA ÚČTU???

Finanční půjčky pro osoby se stálým příjmem, důchodce, 
živnostníky a půjčky na zástavu bez prokazování příjmu.

Pokud potřebujete peníze jsme tu pro Vás.

Volejte: 733 130 676

Má
te 

kři
vé

 zu
by

??
? Nová moderně vybavená ortodontická 

ambulance přijímá děti i dospělé na rovnátka.

MUDr. Hana Zdařilová
Poliklinika Břeclav s.r.o., Bří Mrštíků 38, Břeclav
Pracovní doba:  
Po, St, Čt, Pá   7 – 15.30 hod.
Út   11 – 19.30 hod.

Tel.: 519 303 339
Dále se věnujeme klasickému zubnímu ošetření 
dětí od jednoho roku.Krátká objednací doba 
a příjemné prostředí.Vs

tup
ní 

ko
nz

ult
ac

e z
da

rm
a!

INZERCE.................................

náhradní díly a doplňky, funkční a sportovní 
prádlo CRAFT, MOIRA, ATEX

zboží od 3000,-Kč lze nakoupit na splátky 
i bez navýšení – ESSOX

jízdní kola

velké slevy jízdních kol model 2010
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

Zprostředkovatel pracuje pro společnost PROFI CREDIT 
Czech a.s. a je oprávněn ke spolupráci při uzavírání 

smlouvy o revolvingovém úvěru a péči o klienta 
po uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.

k fi remním akcím, ke školením, oslavám 
a svatbám.

Kapacita 80 osob, k dispozici vybavená 
kuchyně a bar, venkovní posezení 
s možností grilování, parkování přímo 
před objektem, možnost ubytování.

Informace: 606 606 432, 
ubytovani@uhiclu.cz         www.uhiclu.cz

školící místnosti

Ubytování u Hiclů, 
Tovární ul., Velké Pavlovice

nabízí využití
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