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Otázky pro starostu...

V minulém čísle Zpravodaje jsme se 
dočetli, že byla podána žádost o dotaci 
na výstavbu Domu pro seniory.  Jaká je šan-
ce tuto dotaci získat, v jaké výši, popřípadě 
jsou již nějaké zprávy o jejím schválení?

Výsledek naší žádosti není zatím ofi ciál-
ně znám. Máme pouze informaci, že naše 
žádost byla podána v pořádku a splnila 
všechny podmínky pro přiznání dotace. 
Před pár dny proběhlo výběrové řízení 
na dodavatele stavby, vítězná fi rma SKR 
stav. s.r.o. Brno, nabídla cenu za stavbu 
devíti bytů v celkové výši 8.766 tis. Kč vč. 
DPH. V případě úspěšného vyřízení naší 
žádosti by podpora z MMR měla činit 
4.800 tis. Kč. Práce by byly zahájeny ještě 
v letošním roce a stavba dokončena v roce 
2013. Pokud nebude dotace přiznána, 
může Město Velké Pavlovice od smlouvy 
s dodavatelem odstoupit. 

Budova radnice je pěkná, moderní, má 
zrekonstruované prostory, pro obča-
ny velmi  příjemné prostředí. Co však 
postrádá, hlavně pro starší a méně 
pohyblivé občany, je bezbariérový pří-
stup. Uvažuje radnice o jeho realizaci? 

Tento problém nás dlouhodobě trápí. 
Ve výstavním sále jsou pořádány mnohé 

kulturní a společenské akce. Chybějící 
výtah mnoho lidí znevýhodňuje, účast 
na těchto akcích je pro ně téměř nedo-
stupná. Stejně je tomu i při vyřizování 
úředních záležitostí. Vybudování výtahu 
na radnici je velmi komplikované vzhle-
dem k současnému rozmístnění a využití 
jednotlivých místností. Přesto jsme již 
zadali vypracování studie vestavby výtahu 
do objektu, současně bude řešena i mož-
nost úpravy věže na radnici. Na základě 
této studie bude dohodnutý postup, zda 
tato investice bude realizována a z čeho 
bude fi nancována.  

V poslední době bylo vysazeno velké 
množství nových stromů a celkově se 
městečko stále více ozeleňuje. Jakým 
způsobem bude zajištěna následná péče 
o tuto zeleň? Má město dostatek pracov-
níků, kteří se budou starat o její údržbu?

Za období jednoho roku byly vysazeny 
stovky stromů, jedná se snad o nejinten-
zivnější výsadbu stromů v historii našeho 
městečka. Občas se k nám dostávají nega-
tivní ohlasy na rozsáhlou výsadbu stromů 
a s tím související obavy o jejich údržbu 
a úklid. Snažíme se vysazovat dlouhově-
ké stromy do krajiny, ať již je to lesopark 
či nová plocha „Biocentrum Zahájka“ 
za cihelnou.Toto ozelenění má charak-
ter krajinné zeleně, tedy méně náročné 
na údržbu. Jinak je tomu u sídlištní zele-
ně, tedy výsadeb stromořadí, které mají 
město zkrášlit, oživit a ozdravit. Pokud 
chceme zajistit našim občanům krásné 
bydlení s uklidňující zelení a dostatkem 
stínu v horkých měsících, jsou tyto výsad-
by nutné. Pracovníků na údržbu města 
není nikdy dost. Pokud bude i nadále pla-
tit, že nám naši občané s údržbou a úkli-
dem pomohou, nemělo by to ani rozpočet 
města nijak výrazněji zatížit. 

Občané se dotazují také na celkovou 
cenu sazenic, zda byly hrazeny z někte-
rých projektů, z jakých a jakou fi nanč-
ní částkou se na jejich úhradě podílelo 
samotné Město Velké Pavlovice?

Podstatná část výsadeb – stromořadí 
ve stavební lokalitě Padělky a na Náměs-

tí 9. května, byla vysazena za pomoci 
fi nančních prostředků z dotace SFŽP 
na obnovu veřejné zeleně. Tato dotace 
činí 75 % z vynaložených nákladů. Část 
výsadeb, např. výsadby stromů v zahradě 
mateřské školy, okrasné hrušně v ulici Bří 
Mrštíků, či staré odrůdy jabloní v lokali-
tě za Zelnicemi, jsou hrazeny z rozpočtu 
města. Velmi nás těší, že i v letošním roce 
bylo vysazeno několik stromů rodinami 
v rámci akce „Rodina adoptuje svůj 
strom“ s jeho následnou péčí. V dubnu 
tak byly vysazeny 32 stromy. Účastní-
ci této akce přispívají částkou 500,- Kč 
na strom. Část stromů, dubů a vrb, pochá-
zí přímo z naší vlastní provizorní zahradní 
školky. Ceny nakupovaných stromů jsou 
rozdílné. Průměrná cena se pohybuje dle 
velikosti stromu v rozsahu 500,- Kč až 
2.000,- Kč za strom. Není to cena malá. 
I z tohoto důvodu je nutné stromům věno-
vat mimořádnou péči. 

Nelze si nevšimnout stále probíhajících 
prací na objektu bývalého zámečku. 
Na kdy je plánován termín dokonče-
ní stavby? Proběhne v této souvislosti 
slavností otevření a zpřístupnění celého 
objektu veřejnosti? Budou zde vytvoře-
na pracovní místa pro občany Velkých 
Pavlovic?  

Stavba by měla být dokončena do 15. srp-
na, slavnostní otevření se uskuteční v pátek 
31. srpna v odpoledních hodinách. Je to ter-
mín zahájení velkopavlovického vinobraní. 
Již v tento den i následující sobotu bude 
celý objekt otevřen veřejnosti. Doporučuji 
všem zájemcům, aby využili možnosti pro-
hlídky tohoto nádherného objektu. Po za-
hájení provozu již bude taková komplexní 
prohlídka obtížněji realizovatelná. Firma 
MSO Kyjov s.r.o., která zakázku realizuje, 
dodržuje stanovený harmonogram prací, 
akce by tedy měla být dokončena dle plá-
nu. Co se týká počtu a obsazení pracov-
ních míst, bude záležet, jak se nám podaří 
objekt v budoucnu využívat. Předpoklad 
je 6-7 pracovních míst. V současné době 
probíhá výběrové řízení na vedoucího eko-
centra a teprve ve spolupráci s ním budou 
vytvářena další pracovní místa.
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Součástí rekonstrukce tohoto objek-
tu je i původní sklepení, na které nava-
zuje výstavba nových sklepních prostor. 
Kdo je investorem této stavby a jaké bude 
v budoucnu její využití ze stran veřejnosti?
 
Původní sklepení bude vyčištěno a oprave-

no. Byl vybudován nový vstup do sklepení 

z areálu TJ Slavoj, který bude současně 

i vstupem do podzemních prostor. Ty bu-

dou sloužit veřejnosti k pořádání různoro-

dých slavnostních akcí, výstav, seznámení 

se s historií vína a pro ochutnávku vín. 

Investorem této samostatné akce je společ-

nost „Vinné sklepy Františka Lotrinského, 

a.s.“ (pozn.: František Lotrinský, *1708-

65, byl manžel Marie Terezie). Iniciátorem 

založení společnosti je Město Velké Pavlo-

vice, dalšími akcionáři jsou Český zahrád-

kářský svaz Velké Pavlovice, pan Vladimír 

Poliak a pan Lubomír Stoklásek, kteří jsou 

významnými investory ve městě. Jedná se 

o unikátní projekt spolupráce veřejného 

sektoru s podnikatelskou sférou. Jeho 

cílem je vybudovat ve městě podzemní 

prostory pro zvýšení prestiže vinařství 

a vinařské turistiky a získat další atraktivní 

cíl pro občany a návštěvníky našeho města. 

Součástí podzemí budou skladovací boxy 

na víno. Postupně s tímto záměrem sezna-

mujeme naše občany a vinaře a nabízíme 

tyto boxy k dlouhodobějším pronájmům. 

Podzemní prostory jsou určeny pro veřej-

nost. Budeme velmi rádi, pokud je budou 

všichni naši občané hojně využívat i pro své 

přátele a návštěvníky našeho města. Bližší 

informace k pronájmům boxů lze získat 

na městském úřadě.  

 

Za necelé čtyři měsíce se v našem městě 
budou konat tradiční „Velkopavlovické 
hody a hodky“. Plánuje město úpravu 
a rekonstrukci asfaltového povrchu v areá-
lu za sokolovnou? Jak to vypadá s podanou 
žádostí o dotaci na zateplení sokolovny?   

Asfaltový povrch je skutečně pro takovou 

akci, jakou jsou velkopavlovické hody, 

nedůstojný. V letošním roce to již nestih-

neme. Pravděpodobně by tato akce byla 

spojena se zateplením sokolovny. Zatím 

nevíme, zda naší žádosti o dotaci bude 

vyhověno. V případě přiznání dotace, 

předpokládáme realizaci v roce 2013.

V ulicích Zelnice a Dlouhá byly nainstalo-
vány zpomalovací retardéry. Plánuje vede-

ní města umístění retardérů ještě na jiných 
místech? Např. v ulici Hlavní u ZUŠ, kde je 
zvýšený pohyb dětí?

Ano, v současné době se jedná o vybudo-

vání retardérů u cihelny, na ulici Nádražní 

a taky u zmiňované ZUŠ, vše jsou to však 

komunikace státní, ve vlastnictví kraje. 

Řidiče tyto retardéry určitě nepotěší, na 

druhé straně jejich účinek na zpomalení 

dopravy a zvýšení bezpečnosti v dopravě 

je prokazatelný.   

Jak hodnotíte poslední uskutečněné akce? 
Úklid města, Jarní Šlapku, odhalení pa-
mětní desky?

Aktivní přístup našich spoluobčanů nás 

velmi těší. Účastnit se brigád či společen-

ských akcí, není pro nikoho povinností. 

Poměrně velká účast občanů na těchto 

akcích je pak i odměnou za naši práci. Při 

jarním úklidu města jsem hovořil s našimi 

seniory, čišel z nich optimismus a dobrá 

nálada. Mají zájem o to, aby naše měs-

tečko bylo krásné a čisté. Stejně tomu tak 

bylo i u jiných organizací. Kousek od se-

niorů pracovala krojovaná chasa. Tradič-

ně velmi náročnou a těžkou práci odvedli 

hasiči, myslivci a mnohé další organizace. 

Spousta občanů uklízela zahrádky u svých 

domů.Všichni, kdo svým dílem přispěli, si 

zaslouží naše velké poděkování. 

Otevření turistické sezóny – Jarní Šlapce 

nepřálo tentokráte příliš jarní počasí. Ani 

chladno a větrno však neodradilo účastní-

ky jarního výšlapu, který si brzy získal své 

příznivce a stává se pomalu tradicí. Jed-

notlivé rodiny vysadily 32 stromů v loka-

litě „Biocentrum Zahájka“. Děti soutěžily 

po trase v programu připraveném SVČ. 

Na koňském ranči se všichni zahřáli nejen 

teplým obědem, ale i tancem za doprovo-

du country kapely Colorado. I za deštivých 

kapek bylo veselé taneční vystoupení dětí 

z country kroužku MŠ. Chtěl byl poděko-

vat všem organizátorům, kteří se podíleli 

na zdárném průběhu této akce.  

Pietní akt odhalení pamětní desky plk. Jo-

sefu Pavelkovi, s důstojností vojenských 

poct a za účasti mnoha významných vo-

jenských hostů, se stal významnou udá-

lostí letošního dění v našem městečku. 

Uplynulo 67 let od konce II.světové války, 

15 let od úmrtí pana Josefa Pavelky. Je 

třeba i po tolika letech připomínat velká 

utrpení války a velkou odvahu, se kterou 

dobrovolníci bojovali za svobodu generací 

příštích. Děkuji rodině Marténkové a Pa-

velkové za pomoc při realizace této akce 

a za vlastní skvělou organizaci Dagmar 

Švástové, Jaroslavu Bendovi a Zdeňku 

Karberovi.  

Souběžně s rekonstrukcí historické bu-
dovy Zámečku probíhá v lokalitě Starých 
hor výstavba nových moderních vinných 
sklepů. Kdy se plánuje jejich dokončení 
a slavnostní otevření? Bude možné si tyto 
sklepy v rámci slavnostního předání maji-
telům prohlédnout?

Termín pro otevření je stanoven na 15. srp-

na. Dokončení projektu je pro město rov-

něž významnou událostí. Předpokládáme, 

že zájemci budou moci do některých ob-

jektů nahlédnout. Sklepní ulička již nyní 

vytváří novou výraznou dominantu města. 

V případě, že tato investice bude dokonče-

na ke spokojenosti investorů i města, rádi 

bychom v podobných aktivitách pokračo-

vali.   

Regionální média před krátkým časem 
oznámila veřejnosti Vaši kandidaturu 
na post senátora. Práce starosty je časo-
vě velmi náročná, o tom není pochyb. Jak 
chcete v případě úspěchu zvládnout sta-
rostování a práci senátora?   

Nabídku na kandidaturu do Senátu ČR 

jsem přijal po dlouhém zvažování. Tato 

otázka byla jedna ze zásadních při mém 

rozhodování. Nyní realizujeme několik 

rozsáhlých investičních akcí, které je nut-

né zdárně dokončit. Zároveň je třeba dále 

rozvíjet plány nové, které máme před se-

bou, které mohou našemu městu a jeho 

občanům výrazně prospět v budoucnosti. 

Musel bych změnit způsob vedení a orga-

nizaci práce. Velké Pavlovice mají i uvol-

něného místostarostu. V případě povin-

ností vyplývajících ze senátorské funkce 

by tedy město určitě bez vedení nezůsta-

lo. Ve vedení města jsem již 18 let, z toho 

12 let jsem vykonával funkci místostaros-

ty a obětoval jsem této práci kus svého ži-

vota, mnoho energie a volného času. Mož-

ná by i tato změna byla pro mne přínosem 

a novým impulsem v práci.
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–  průběžně projednala a vzala na vědomí
  informace o činnosti městského úřadu, 
 o průběhu investičních akcí a o činnosti
  služeb města
– vzala na vědomí věstník vlády pro or-
 gány krajů a orgány obcí a zprávu Čes-
 ké školní inspekce o kontrole příspěv-
 kové organizace města, Gymnázia Vel-
 ké Pavlovice
– zabývala se školskou problematikou,
  zřízením akciové společnosti a příspěv-
 kové organizace Ekocentrum Trkman-
 ka a přípravou žádostí o dotace na za-
 teplení sokolovny, DDM a na vybudo-
 vání bytů pro seniory

Schválila:

– spolupořadatelství Města Velké Pavlo-
 vice při konání Národní soutěže vín 
 Velkopavlovické vinařské podoblasti 
 - veřejná presentace bude 9. června
  2012
– fi nanční dar do tomboly studentského
  plesu pro sportovní klub gymnázia 
 a věcný dar na akci Vyhlášení fotbalisty
  roku 2011 OFS Břeclav 
– poptávku na dodávku plastových oken
 pro budovu gymnázia (výměna 16 ks
  oken z odpisů příspěvkové organizace),
  vybrána fi rma Pramos Šitbořice
– inventarizační zprávu za rok 2011 
 a vnitřní směrnici 1/2012 „Pravidla 
 pro zajištění přístupu k informacím“
– rozdělení zisku za rok 2011 příspěvko-
 vým organizacím 
– uzavření smlouvy o zřízení věcného
  břemene pro akci IS Padělky II, SO 05
  STL plynovod Velké Pavlovice a pro
  akci podzemní telekomunikační vedení
 ul. Hlavní ÚPS
– pořádání diskoték spol. Eurodance s.r.o
  v areálu TJ Slavoj v roce 2012 v termí-
 nech: 1. 6., 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7.,
  10. 8., 24. 8. a 7. 9. - pořádání diskoték
  bude zabezpečeno tak, aby nedochá-
 zelo k  porušování klidu a znečišťová-

 ní veřejného prostranství, úklid areálu 
 a přilehlého prostranství bude zajiš-
 těn vždy ihned po akci, termín 7. 9.
  nebyl schválen, spol. Eurodance s.r.o.
  věnuje Městu Velké Pavlovice fi nanční
  dar na údržbu veřejné zeleně
– prodloužení nájemních smluv bytů
 v BD Nová 2 a Herbenova 16
– vybudování kanalizační přípojky na 
 pozemcích parc.č. 201 a 2342/1, k.ú.
  Velké Pavlovice ke stavbě kanceláří 
 a umístění výrobního objektu na po-
 zemku parc.č. 4524/58 včetně přípojek
  v podnikatelské zóně 
– dočasné jmenování Ing. Pavla Pro-
 cházky, starosty města Velké Pavlovi-
 ce, statutárním zástupcem příspěvkové
 organizace města „Ekocentrum Trkman-
 ka“ příspěvková organizace, se sídlem
  Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice 
 - do uzavření výběrového řízení na vedou-
 cího příspěvkové organizace
– vypsání výběrového řízení na obsaze-
 ní funkce vedoucí/vedoucího Ekocent-
 ra Trkmanka Velké Pavlovice s  termí-
 nem nástupu 1. 7. 2012
– vnitřní směrnici pro uplatnění reálné
  hodnoty u majetku určeného k  prodeji
 od 1. 1. 2012
– Interní pokyn pro oceňování majet-
 ku a závazků vyjádřených v  cizí měně,
 pro opravné položky k § 65 vyhlášky 
 č. 410/2009 Sb. pro rok 2011 a pro oprav-
 né položky k § 69 vyhlášky č. 410/2009
  Sb. pro rok 2011
– nevyhlašovat konkurz na ředitele příspěv-
 kové organizace MŠ zřízené městem,
 v  souladu s § 166 odst. 3 zákona č.
 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů
– poskytnutí fi nančního daru pro sbor-
 mistra Presúzního sboru a chrámového
  sboru Laudamus na rok 2012
– výpůjčku movitého majetku – 2 kusy
 světlometů 222333 Stairville LED
  PAR64 PRO 36x3W
– členský příspěvek města ve Svazu měst

  a obcí České republiky na rok 2012 
 ve výši 10.565,60 Kč
– pořádání turistické akce „Jarní Šlapka“
  a zakoupení drobných dárků pro vítěze
  dětských soutěží
– na základě pověření ZMě rozpočtového
  opatření č. 2/2012 v souvislosti s přija-
 tou dotací pro Gymnázium – EU peníze
  středním školám ve výši 610.900,- Kč
– stanovení podmínek pro podávání 
 žádostí o přijetí dětí k  předškolnímu
  vzdělávání
– odpisové plány příspěvkových organi-
 zací města MŠ, ZŠ a gymnázia 
– nařízení odvodu z  fondu reprodukce
  majetku příspěvkových organizací měs-
 ta MŠ, ZŠ a gymnázia 
– smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
  věcnému břemenu pro přípojku elektři-
 ny „Velké Pavlovice, Bří Mrštíků, DP-T-
 -spojka, Mokrý“
– smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
  věcného břemene pro stavbu „BV, Velké
  Pavlovice, Zahradní, a pro umístění
  veřejné telekomunikační sítě pro stavbu
  „BV, Velké Pavlovice, Bří Mrštíků“
– stavební úpravy vodovodu v ulici Horní,
  investor VAK a.s. - po havárii vodovodu
 prodloužení inženýrských sítí plynovo-
 du, vodovodu a kanalizace na pozemku
  parc.č. 2430/3, k.ú. Velké Pavlovice 
 pro obytnou zónu nad cihelnou - návrh
 na umístění domků v obytné zóně bude
  řešen komplexně pro celou zónu, dom-
 ky budou přízemní s  obytným podkro-
 vím, studie umístění včetně výškové-
 ho osazení domků bude předložena
  RMě k projednání
– zaplacení nákladů na autobusovou 
 dopravu do družebního města Ždírec
 nad Doubravou - setkání seniorů 
– rozšíření stavby lisovny a sklepa na čás-
 ti pozemku parc.č. 97/9 a 97/1, k.ú.
  Velké Pavlovice - přístavba bude vybu-
 dována pod terénem a veřejná zeleň 
 zůstane zachována
– složení komise pro otevírání obálek 
 a hodnotící komise – členové: Ing. 
 P. Procházka, Ing. J. Benda, Ing. Z. Kar-
 ber, Ing. J. Václavková, náhradníci: Ing.

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice

Z RADNICE

Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem pětkrát 
a  mimo jiné se zabývala následující problematikou:

3
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  obecně závazná vyhláška města Velké 

 Pavlovice č.2/2010 o místním poplat-

 ku za provozovaný výherní hrací 

 přístroj nebo jiné technické zařízení

  povolené Ministerstvem fi nancí ze dne

  12. 8. 2010

– Obecně závaznou vyhlášku města Velké

  Pavlovice č. 2/2012 o místním poplatku

  z ubytovací kapacity

– zřízení příspěvkové organizace města

  „Ekocentrum Trkmanka“, její zřizovací

  listinu a podání žádosti o zápis příspěv-

 kové organizace do obchodního rejstříku

– vstup Města Velké Pavlovice do  nově 

 zakládané akciové společnosti „Vinné

  sklepy Františka Lotrinského“ a sou-

 časně vklad města do této akciové spo-

 lečnosti ve výši 500 tis. Kč

– zakladatelskou listinu a stanovy společ-

 nosti „Vinné sklepy Františka Lotrin-

 ského a.s.“

– zástupce do představenstva akciové

 společnosti Vinné sklepy Františka Lot-

 rinského Ing. Pavla Procházku a zá-

 stupce do dozorčí rady Ing. Jaroslava

  Bendu PhD. 

– předložení žádosti o fi nanční podporu

  v  rámci výzvy OP přeshraniční spolu-

 práce SR-ČR 2007_13 za účelem rea-

 lizace projektu: „Rozšíření oblasti 

 působení TV REGION na regionál-

 ní úroveň“, kterého cíle jsou v souladu

 s  platným územním plánem města 

 a platným Programem hospodářského

 a sociálního rozvoje města 

– zabezpečení realizace projektu po schvá-

 lení žádosti o NFP spolufi nancování 

 projektu ze strany Města Velké Pavlovice

  ve výši 10% z  celkových oprávněných 

 výdajů hlavního přeshraničního partne-

 ra na projekt ve výši 2.275 Eur

– uzavření smlouvy o výpůjčce mezi 

 Úřadem pro zastupování státu ve vě-

 cech majetkových a Městem Velké Pav-

 lovice na pozemky v  areálu Mateřské

  školy Velké Pavlovice, parc.č. 4647/1,

 4647/3 a 4647/6, k.ú. Velké Pavlovice

– v  souladu se zmocněním podle zákona

  č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

 a stavebním řádu, ve znění pozdějších

  předpisů (stavební zákon) a podle § 49

 odst. 3 stavebního zákona, „Pokyny 

 pro zpracování návrhu Územního 

 plánu Velké Pavlovice“, včetně výsledné

 varianty řešení

– odkoupení pozemků parc.č. 1205/3,

 1304/4, 1304/3, 1324/2, 1322/2 

 a 1323/2, k.ú. Velké Pavlovice dle 

 geometrického plánu č. 1838-20/2012

  ze dne 8.2.2012, pro vybudování parko-

 viště a rozšíření ulice Brněnská, za cenu

  100,- Kč/m2

– prodej a směnu majetku města dle 

 záměrů o prodeji a směně nemovitostí 

 a výsledku jednání:

– prodej pozemku KN parc.č. 1380/5,

  o výměře 17m2 a pozemku KN parc.

  1381/6 o výměře 48m2 vše v k.ú. Velké

  Pavlovice, za účelem dořešení vlastnic-

 kých vztahů k  pozemku pod stavbou

  RD za cenu 250,- Kč/m2

– prodej pozemku KN parc.č. 2258/8, 

 o výměře 2m2, v  k.ú. Velké Pavlovi-

 ce, dle geometrického plánu č. 1817-

 163/2011 ze dne 6. 12. 2011, za účelem

  dořešení vlastnických vztahů k pozem-

 ku pod stavbou RD za cenu 250,- Kč/m2

– prodej pozemku KN parc.č. 9/13, 

 o výměře 15 m2, v. k.ú. Velké Pavlo-

 vice, dle geometrického plánu č. 1830-

 01/2012, Nám. 9. května 16, za účelem

  dořešení vlastnických vztahů k pozem-

 ku pod stavbou garáže za cenu 250,-

 Kč/m2

– směnu objektu č. popisné 429, Továr-

 ní 2, včetně pozemku KN parc.č. 893,

  o výměře 558m2 a pozemku KN parc. č.

 896/1, o výměře 898m2, dle vypraco-

 vaného geometrického plánu č. 1844-

 30/2012 vše v  k.ú. Velké Pavlovice

 ve vlastnictví Města Velké Pavlovice

  za objekt č. popisné 511, Nádražní 3,

  včetně pozemku KN parc.č. 888, o vý-

 měře 356m2, pozemku KN parc. č.

  889/2, o výměře, 608m2 a pozemku

  KN parc.č. 890 o výměře 190m2, vše

  v k.ú. Velké Pavlovice 

– směnu pozemků (původ Evidence 

 nemovitostí - EN) parc.č. 4840/3, 

 o výměře 3168m2  a pozemku  KN par-

 c.č. 1063 o výměře 2145m2, vše v  k.ú.

  Velké Pavlovice, za pozemky (dle PK

 parc.č. 4979 o výměře 2.590m2 

 a pozemku (dle PK) parc.č. 4984 

 o výměře 2.590, vše v k.ú. Velké Pavlo-

 vice 

Některé dotazy a připomínky členů 
zastupitelstva města a občanů města, 
které byly na zasedání uplatněny:

– člen ZMě Ing. Jaroslav Benda PhD.
 poděkoval jménem občanů města 

  D. Bedřich, J. Melichar, R. Pláteník, 

 J. Dostoupil. J. Popovský

– vypracování studie na rekonstrukci

 ČOV, projektu na rekonstrukci ul. 

 Brněnská a na vybudování kruhového

  objezdu v ul. Dlouhá  

– návrh spol. E.ON Energie, a.s. pro měs-

 to, zafi xovat cenu el. energie na 3 roky,

 tj. do r. 2015

Neschválila:

– povolení umístění reklamní tabule 

 na sloup veřejného osvětlení na ul. 

 Brněnské – vzhledem k  plánované 

 rekonstrukci komunikace a budování

  nového chodníku na ul. Brněnské není

  navržené umístění reklamy vhodné 

Zastupitelstvo města na VIII. zasedá-
ní, které se konalo 15. března 2012, 
projednalo:

– vzalo na vědomí zprávu o činnosti

  rady města, o průběhu investičních akcí 

 a zprávu o probíhajícím stavebním 

 řízení tanečního klubu Velké Pavlovice  

Zastupitelstvo města dále na základě 
svého jednání a po diskusi schválilo:

– příspěvek pro rok 2012 pro DSO Čistý

 Jihovýchod ve výši 108.231,- Kč

– změnu příspěvku pro rok 2012 DSO

  Modré Hory na 91.100,- Kč

– rozpočtové opatření č. 11/2011 prove-

 dené radou města dne 29.12.2011, cel-

 kové příjmy zvýšení o 97 tis. Kč, celko-

 vé výdaje snížení o 2.086 tis. Kč a celko-

 vé fi nancování snížení o 2.183 tis. Kč,

  závaznými ukazateli jsou hodnoty 

 paragrafů u výdajů s  tím, že jednotlivé

 paragrafy lze v celkovém součtu překro-

 čit o částku rozpočtové rezervy, celkové

 výdaje překročit nelze

– rozpočtové opatření č. 1/2012, celkové

  příjmy zvýšení o 2.094 tis. Kč, celkové

  výdaje zvýšení o 3.300 tis. Kč, celkové

  financování zvýšení 1.206 tis. Kč, 

 závaznými ukazateli jsou hodnoty 

 paragrafů u výdajů s  tím, že jednotlivé

  paragrafy lze v celkovém součtu překro-

 čit o částku rozpočtové rezervy, celkové

  výdaje překročit nelze

– Obecně závaznou vyhlášku města Vel-

 ké Pavlovice č.1/2012, kterou se ruší
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 za osazení retardéru u pekárny v  ul.

 Dlouhá, dále seznámil členy ZMě 

 s  návrhem Myslivecké jednoty nepovo-

 lovat spol. Agrotec a.s. auto rallye měsí-

 ci myslivosti v červnu 

 Ing. Pavel Procházka odpověděl, že 

 letošní rok je závod již organizačně 

 zajištěn, nebylo by vhodné ho rušit, ale

  navrhl upozornit organizátory a posu-

 nout termín závodů pro rok 2013 mimo

  měsíc červen, upozornil také na sku-

 tečnost, že Agrotec a.s. fi nančně pokrý-

 vá některé akce města

– člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík uplat-

 nil připomínku, že na minulém ZMě

  bylo přislíbeno vybudovat retardér v ul.

  Pod Břehy, ne u pekárny, kde byl vybu-

 dován

 Ing. Pavel Procházka odpověděl, že

  zatím jsou budovány retardéry na míst-

 ních komunikacích, postupně se bude

  pokračovat na silnicích státních, písem-

 né povolení k umístění retardérů zajiš-

 ťuje fi rma, ulice Pod Břehy se projedná-

 vá na úřadech, na ulici Pod Břehy 

 je také vypracován projekt na vybudo-

 vání ostrůvku, je však problém s  po-

 zemkem

 Ing. Zdeněk Karber informoval členy

  ZMě, že reakce občanů na budování 

 retardérů nejsou vždy kladné

– člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík uplat-

 nil připomínku týkající se příspěvkové

  organizace, jejího budoucího ředitele 

 - statutárního zástupce a sdělil názor,

  že by jmenování mělo předcházet výbě-

 rové řízení a jmenován by měl být někdo

  z místních občanů

 Ing. Pavel Procházka odpověděl, že 

 ředitelem příspěvkové organizace musí 

 být člověk, který zná záležitosti envi-

 ronmentálního vzdělávání, pohybuje 

 se v  oblasti ekologie a současně bude

 schopen zajistit klientelu – školy, stu-

 denty, ostatní zájemce o tento druh

  vzdělávání tak, aby byla příspěvková

 organizace soběstačná, vypsáním výbě-

 rového řízení se bude zabývat rada města

– člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík sdělil 

 názory některých občanů na setkání 

 důchodců, že nebylo dobré pořádat 

 besedy po ulicích, že se měli sejít všichni

  důchodci v sokolovně

 Ing. Pavel Procházka odpověděl: naší 

 snahou bylo připravit  program pro star-

 ší občany formou besedy – prohlížení 

 historických fotografi í, představení sou-

 časného dění, což bylo možné díky tech-

 nickému vybavení v  zasedací místnos-

 ti, nikoliv v sokolovně, kde se uskutečni-

 lo společné setkání, jednalo se o hudební 

 pořad pro seniory  

– člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík tlumo-

 čil připomínku některých občanů, že

 projednání územního plánu nebylo hlá-

 šeno rozhlasem

 Ing. Pavel Procházka odpověděl, 
 že oznámení bylo dle předpisů vyvěšeno 

 na úřední desce i na webových strán-

 kách města, občané byli o zpracováva-

 ném konceptu územního plánu infor-

 mováni i ve zpravodaji

– člen Ing. Ladislav Hádlík se dotázal 

 na vývoj ve věci zatékání do sklepů 

 na Zelnicích 

 Ing. Pavel Procházka odpověděl, 

 že se uvažuje o zahájení rekonstrukce 

 kanalizace, je třeba se však zabývat 

 i otázkou fi nančních prostředků, v  le-

 tošním roce se s rekonstrukcí nepočítá,

 pokud by nastaly problémy, bylo by

  možné rekonstrukci zahájit

– Ing. Ladislav Hádlík se dále dotázal 

 na skládku na parkovacích místech v ul.

 Bod Břehy 

 Ing. Zdeněk Karber odpověděl, že se

  jedná se o dočasnou ohlášenou sklád-

 ku při rekonstrukci plynu, po dokonče-

 ní bude skládka odvezena

–  člen ZMě Lubomír Zborovský se dotá-

 zal, zda může město zabezpečit pozemek

  po odstraněném sklepu p. Švástové na Zel-

 nicích, po pozemku běhají psy, děti, poze-

 mek je neupraven a narušuje okolí

 Ing. Pavel Procházka odpověděl, 

 že město nějakým způsobem pozemek

  proti vstupu zabezpečí, např. dřevěným

 oplocením

– člen ZMě Josef Dostoupil se dotázal,

  kdy se budou opravovat chodníky po re-

 konstrukci plynovodu v ulici Ořechová

 

 Ing. Pavel Procházka odpověděl, 

 že opravy chodníků jsou vedeny v plánu

  investičních akcí, budou vytipovány

  chodníky, které se budou opravovat 

 v letošním roce

– člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se dotá-

 zal, k  čemu by sloužil dům po Pilarčí-

 kových naproti zámku, v  případě jeho

  odkoupení městem

 Ing. Pavel Procházka odpověděl, že

  v  objektu se nachází pěkné prostory 

 a klenuté stropy, lze využít např. 

 pro TIC, část pozemku může sloužit

 jako parkoviště

Jitka Krátká, 
tajemník Městského úřadu 

Velké Pavlovice
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TELEGRAFICKY...

Postní obnova 
(29. 2. 2012)
Postní obnova se konala v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pav-
lovicích po dobu tří dnů koncem měsíce 
února 2012. Hlavními tématy letošní 
postní obnovy byla – pro ženy pokušení, 
pro muže hřích, pro děti a mládež odpuš-
tění. Postní obnovu vedl Mgr. Dr. Ing. 
Pavel Konzbul, spiritual z Biskupského 
gymnázia Brno.
Co to je „postní obnova“? V prvních křes-
ťanských staletích byla postní doba skoro 
výhradně věnována přípravě katechu-
menů na slavnostní přijetí křtu, který byl 
udělován o Velikonocích. Pro ty, kteří již 
byli pokřtěni, se postní doba stala obdo-
bím obnovy víry a přípravou na obnovu 
svého křestního slibu. Postní doba je pří-
ležitostí obrácení své pozornosti k Bohu, 
k sobě, ale i k lidem v našem okolí. 

(Videoreportáž Videostudia Grégr z této 
akce naleznete na www.velke-pavlovice.cz) 

Meteostanice potvrzují 
– srážek je málo 
(6. 3. 2012)
Máme za sebou velmi suchý rok. Podle 
údajů z meteostanice Velké Pavlovice 
- Šlechtitelská stanice napršelo od in-
stalace meteostanice, tj. od 15. června 
2011 do 6. března 2012, pouze 262 mm 
srážek. Dlouhodobý průměr pro stejné 
období přitom činí 410 mm srážek. 
Jediným měsícem, kdy spadlo více srá-
žek než činí dlouhodobý průměr, byl 
červenec 2011. Tehdy spadlo 87,78 mm 
srážek, přičemž dlouhodobý průměr je 
64 mm.  Naopak absolutně nejsušším 
měsícem byl listopad 2011 s 0,33 mm 
srážek.
Údaje jsou poskytovány z nových me-
teostanic, které byly pořízeny v rámci 
projektu DSO Modré Hory, a fi nančně byla 
akce podpořena Jihomoravským krajem. 
On-line přístup k  veškerým záznamům 
meteostanice je možný prostřednictvím 
webových stránek města Velké Pavlovice 
www.velke-pavlovice.cz, přímý proklik 
najdete hned na titulní straně vlevo dole. 

Na místních komunikacích 
přibyly dva nové retardéry 
(15. 3. 2012)
Na četné žádosti občanů města byly 
na místní komunikace umístněny dva 
retardéry, které zabraňují bezohledné 
a rychlé jízdě neukázněných řidičů. Jeden 
retardér je před pekárnou na Dlouhé ulici, 
druhý na ulici Zelnice. Přejezd retardérů 
vyžaduje snížení rychlosti na 30 km/ ho-
dinu a z toho vyplývá zvýšení bezpečnosti 
a zklidnění provozu. 

Sbíráte? Lepíte? Zbystřete! 
TIC opět přichází 
s novinkami 
(16. 3. 2012)
Turistické informační centrum Velké 
Pavlovice připravilo pro novou letní tu-
ristickou sezónu roku 2012 opět několik 
žhavých novinek. První z nich jsou již 
na pultě – jedná se o nové Turistické ná-
lepky (www.turisticke-znamky.cz) No. 
632 Město Velké Pavlovice a No. 1684 
Rozhledna Slunečná z produkce sběra-
telské fi rmy Turistické známky. 

Další novinkou je Turistická vizitka 
(www.turisticky-denik.cz) No. 1728 
Kaple sv. Urbana z produkce sběratelské 
fi rmy Turistický deník.
Dále se stalo naše TIC ofi ciálním prodej-
cem Turistických vizitek No. 1541 Sta-
rovičky – Rozhledna U Obrázku, No. 
1537 Boleradice – Rozhledna Nedánov, 
No. 1556 Bořetice – Rozhledna Kraví 
Hora. Cena nálepek i vizitek je pouhých 
12,- Kč.

Budování opěrné zdi 
na Pajerce 
(16. 3. 2012)
Úvozová cesta Pajerka, dnes i stejnojmen-
ná ulice, vede z města Velké Pavlovice 
do vinic na Staré hoře. V loňském roce 
zde byla zrekonstruována a rozšířena deš-
ťová kanalizace. V zimním období byly 
vyčištěny vysoké břehy úvozu od nále-
tových dřevin a odpadků. Nyní pracov-
níci služeb města staví opěrnou zídku 
k sousednímu pozemku a připravují terén 
na položení obrubníků.

Rekonstrukce 
plynových řadů 
(19. 3. 2012)
Jihomoravská plynárenská a.s. Brno z dů-

vodů poruchovosti materiálu přistoupila 

k rekonstrukci středotlakých a nízkotla-

kých plynovodů a nízkotlakých přípojek 

do domů ve Velkých Pavlovicích.

Podle projektové dokumentace, kterou 

zpracoval RWE Plynoprojekt, s.r.o., regio-

nální pracoviště Brno, dodavatelská fi rma 

Pracovníci stavební skupiny služeb 
města připravují základ pro výstavbu 
opěrné zdi.

Instalace retardéru na frekventovaném 

místě ulice Dlouhá včetně zvýraznění pře-

chodu pro chodce. 



RNDr. Leoš Vejpustek. Mezi projedná-
vanými tématy byly úspory energie, ge-
odetické informační systémy, rozpočet 
mikroregionu a strategie propagace Hus-
topečska.

Takřka sedm tisíc 
za srdíčka, 
pro handicapované děti 
(28. 3. 2012)
Ředitelství Gymnázia Velké Pavlovice 
sděluje občanům, že v rámci Srdíčkového 
dne (www.zivotdetem.cz), který proběhl 
ve středu 28. března 2012, bylo vybráno 
celkem 6.952,- Kč. Výtěžek bude tradičně 
určen na pomoc těžce handicapovaným 
dětem, které jsou odkázány na stabil-
ní péči svých rodičů. Srdečně děkujeme 
za pomoc všem, kteří přispěli!

Nové stromořadí mezi 
Zelnicemi a Ostrovcem 
(30. 3. 2012)
Sadovnická skupina Služeb města Velké 
Pavlovice vysadila v pátek, dne 30. března 
2012, nové stromořadí kolem cesty mezi 
Zelnicemi a Ostrovcem. Mladé vysazené 
stromy navazují na několik předchozích 
etap výsadeb v této časti katastru města 
Velké Pavlovice, kde se ovocné stromy 
v mnoha druzích tradičně pěstovaly.

„Šest jednou ranou!“ 
Přesně tolik mincí u nás 
získáte... 
(30. 3. 2012)
TIC Velké Pavlovice se dnem 30. března 
2012 stalo ofi ciálním prodejním místem 
Pamětních mincí (www.pametni-mince.cz). 

Galur s.r.o. Hodonín provádí postupně 
práce na ulicích Padělky, Zelnice, Hlavní , 
Boženy Němcové, Stará, Slepá, Ořechová, 
Úvoz, Bezručova a Tábor.

Rozpučené jaro, 
ržaní koní, skřivánčí 
vyzpěvování... 
(21. 3. 2012)
Teplé jarní sluníčko březnových dnů lá-
kalo ven, některé za odpočinkem a lenoš-
ným vyhříváním, v našich končinách však 
především za prací. Drobní rolníci, tedy 
zemědělci pracující na orné půdě, zaseli 
na poli v Súdných jarní ječmen. Náhodné-
mu kolemjdoucímu se naskytl dnes už vel-
mi neobvyklý pohled, při kterém nejedno 
srdíčko zjihlo nostalgií starých dobrých 
časů... Do úpravy polnosti a následného 
osevu se pustil pár kobyl plemene Hafl ing 
– Greta a Svita pana Antonína Nesvadby. 
Ržaní a řehtání, našlapování koňských 
kopyt, povely kočího, cinkot a vrzání po-
strojů – to vše nahradilo tolik typický hluk 
traktorů. Pojednou si člověk uvědomil, jak 
právě k těmto starým libozvučným tryl-
kům melodicky ladí rozezpívávající se jar-
ní příroda, jíž vévodí nekonečné koncer-
tování mistrů skřivanů, zvěstovatelů jara. 
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Přeložka plynu na ulici Tábor. 

Koně pana Nesvadby pomáhají při setí 
jarního ječmene. Kéž by se takový obrá-
zek naskytoval častěji, nic víc si nemů-
žeme přát... 

Mladé stromky lemující cestu do polí – 
nejen krásný pohled, ale i další troška 
životodárného kyslíku navíc.

Prezentace o plánování 
rozvoje našeho města 
(21. 3. 2012)
O prvním jarním večeru, v  úterý 20. břez-
na 2012, využili mnozí občané pozvání 
starosty města Ing. Pavla Procházky a zú-
častnili se veřejné prezentace o plánování 
rozvoje Velkých Pavlovic. Představeny jim 
byly investiční akce, které budou realizo-
vány během letošního roku, záměry rea-
lizace některých budoucích investičních 
projektů, přehled v tuto chvíli již poda-
ných žádostí o dotace. 
Každodenní život přináší zajisté plno 
kladných i záporných témat, nad kterými 
je možné se zamyslet. Proto i zájem na-
šich občanů získat nové informace o dění 
ve městě, kde žijí, vždy potěší.

Rulanské bílé 2011 
Vinařství Mikulica 
ve Francii stříbrné 
(21. 3. 2012)
V posledních několika letech si morav-
ská a česká vína přiváží z mezinárodních 
soutěží četná ocenění, medaile či diplomy. 
Stejně tak tomu bylo na první z letošních 
nejprestižnějších soutěží – pařížské 
Vinalies Internationales. Obrovským 
úspěchem je triumfální umístění velko-
pavlovického a současně i modrohorské-
ho Vinařství Miroslav Mikulica, které 
si z Paříže přivezlo vzácný stříbrný kov 
za víno Rulandské bílé 2011 pozdní 
sběr.  Nutno podotknout, že se letos do 18. 
ročníku Vinalies Internationales přihlásili 
producenti ze 44 zemí světa, kteří přivez-
li celkem 3.353 vín, z nichž 1.483 bylo 
z Francie a 1.870 ze zahraničí. Konkuren-
ce tedy obrovská!

Mikroregion Hustopečsko 
zasedal 
ve Velkých Pavlovicích 
(28. 3. 2012)
Ve středu, dne 28. března 2012, se 
na pravidelném měsíčním jednání setkali 
starostky a starostové obcí DSO Mikrore-
gionu Hustopečsko. Hosty přivítal staros-
ta Velkých Pavlovic Ing. Pavel Procházka 
a představil v krátkém vstupu naše měs-
to. Poté převzal vedení schůzky předseda 
DSO Ing. Luboš Kuchynka a tajemník 
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Nabízíme dva druhy ražeb – rozhledna 
Slunečná a kostel Nanebevzetí Panny Marie 
ve třech provedeních - mosaz za 50,- Kč/1ks, 
bílá mosaz a staromosaz za 80,- Kč/1 ks. 
Doufáme, že se stane tento vkusný suvenýr 
pěkným dárečkem z cest po jižní Moravě či 
vzpomínkou na pobyt ve Velkých Pavlovicích!

Nemocný jasan musel být 
neprodleně pokácen 
(2. 4. 2012)
Pracovníci služeb města Velké Pavlovice 
porazili jasan ztepilý, který rostl na ulici 
Dlouhá v bezprostřední blízkosti dětské-
ho sportovního hřiště. Posudky odborní-
ků - dendrologů konstatovaly, že je kmen 
stromu napaden dřevokaznými houbami 
a z hlediska bezpečnosti je nutné ho v co 
nejkratším možném termínu odstranit. 
Po poražení a rozřezání kmenu se skuteč-
ně potvrdila pokročilá hniloba ve kmeni 
a jednoznačná oprávněnost zásahu. 

Arboristé ošetřili více než 
60 let starou alej 
(5. 4. 2012)
Odborníci z arboristické fi rmy ADAME-
RA s.r.o. podle projektu Ing. Evy Wag-
nerové ošetřili stromy vrb, které rostou 

v aleji kolem silnice směrem na sousední 
obec Němčičky. Prořezána byla starší část 
aleje, která byla vysazena před více než 
šedesáti lety. Na projekt a jeho provedení 
dohlédl Ing. Petr Svoboda z Odboru život-
ního prostředí Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje.

JESETER – 130 čísel 
na vrub rybáře Zdeňka Hicla 
(7. 4. 2012)
Rybník ve Velkých Pavlovicích vydal svůj 
vzácný rybí poklad – jesetera. Ulovit se 
jej podařilo rybáři Zdeňku Hiclovi, stalo 
se tak o velikonoční sobotě, dne 7. dubna 
2012. Pro letošek je to premiéra, ale jak 
sám Zdeněk říká, loni se jej podařilo vy-
táhnout snad šestkrát. Jenomže o pozná-
ní menšího. Letošní jeseteří úlovek měřil 
neuvěřitelných 130 cm! A jak velí rybářská 
čest, byla mu dána již posedmé svoboda.
Jeseter je velmi zvláštní ryba – na planetě 
Zemi se objevila již v období křídy, což je 
nějakých 80 milionů let zpět a svou takřka 
vývojem nepolíbenou podobu si zacho-
vala až do dneška. V současné době se 
nejčastěji vyskytuje v oblasti Ruska, ale 
relativně hojný odchyt byl zaznamenán 
i na dolních tocích řek Moravy.

Rodiny a spolky vysadily 
32 nových stromků 
(14. 4. 2012)
Pro mnohé účastníky letošní JARNÍ 
ŠLAPKY byla největším lákadlem v pořa-
dí již druhá možnost vysadit si svůj vlastní 
strom a to v rámci přidružené akce RODI-
NA ADOPTUJE SVŮJ STROM. Princip 
je velmi jednouchý – rodina přispěje Měs-
tu Velké Pavlovice fi xní fi nanční částkou 
na koupi vzrostlé sazenice stromu, kterou 
si za pomoci pracovníků Služeb města 
Velké Pavlovice vysadí na předem určené 

a připravené místo. A po vysazení se o stro-
mek rodina stará a zkrátka a dobře, je její! 
V rámci letošní JARNÍ ŠLAPKY bylo tím-
to způsobem vysazeno celkem 32 strom-
ků a to piloty leteckého klubu Nad Krajem 
André u nově vznikajícího letiště, coun-
try skupinou Colorado a členy T. J. Sokol 
v lesoparku u Trkmanky, valná většina 
stromů však byla vysazena právě rodi-
nami na lužní louce u nového rybníka 
Biocentra Zahájka. Pro tuto specifi ckou 
lokalitu byly již předem naprojektovány 
dřeviny tvrdého luhu jako jsou duby, javo-
ry, babyky, jasany, jilmy a lesní hrušně a ty 
sem byly také zasazeny.

Hrušňové stromořadí 
na ulici Bří Mrštíků 
(18. 4. 2012)
Pracovníci sadovnické skupiny Služeb 
města V. Pavlovice vysadili, podle projek-
tu Ing. Evy Wagnerové z Brna, na ulici 
Bří Mrštíků nové stromořadí. Jedná se 
23 kusů okrasných hrušní kultivaru Py-
rus calleryana Chanticleer. Výsadba ze-
leně navazuje na vybudování parkoviště 
pod mateřskou školkou, generální opra-
vu chodníku na této ulici a připravenou 
rekonstrukci veřejného osvětlení.

Karolína Bártová, Věra Procingerová, 
Ing. Zdeněk Karber

Rodiny adoptují a vysazují své vlastní 
stromky – v lokalitě Biocentra Zahájka.

Ulici Bří Mrštíků nově lemuje alej 
okrasných hrušní.

Zdeněk Hicl se svým kardinálním 
úlovkem – 130 cm dlouhým jeseterem.

Kácení nemocných stromů je nutnost 
– jsou životu nebezpečné. Vzpomeňme 
nedávný tragický případ, kdy ve Zlíně 
zemřeli po pádu stromu dva školáci...
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Umístění pamětní desky již dříve ini-
ciovala na jednom ze svých pravidelných 
zasedání Rada města Velké Pavlovice, 
následně byl záměr přednesen a schválen 
na veřejném zasedání zastupitelstva města.

Bronzová pamětní deska byla vyrobe-
na ve Zvonařské dílně Tomášková – Dytry-
chová v Brodku u Prostějova.

Nedělní odhalení bronzové připomín-
ky významného občana Velkých Pavlovic 
se rozhodlo vedení města spojit se sedma-
šedesátiletým výročím osvobození Velkých 
Pavlovic od nacismu.

Právě slovo fašismus je ve spojení se 
jménem Josefa Pavelky nejčastěji skloňo-
váno. Proslavil se za druhé světové války 
jako aktivní účastník protinacistického od-
boje. A to jako pilot 311. bombardovací pe-
rutě britského královského letectva (RAF).

Za dobu svého nasazení u RAF v letech 
1940 – 1945 nalétal plukovník Pavelka 
více jak tři sta operačních hodin. Za svou 
činnost v zahraničním odboji byl oceněný 
mnoha medailemi.
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Mše svatá sloužená za plukovníka královského letectva RAF v  Anglii, rodáka 
z Velkých Pavlovic, pana Josefa Pavelku.

Okamžik slavnostního aktu – odha-
lení pamětní desky letce Josefa Pa-
velky na budově II. stupně Základní 
školy ve Velkých Pavlovicích.

PUBLICISTIKA

Ve Velkých Pavlovicích byla s důstojností vojenských poct odhalena 
pamětní deska plk. královského letectva RAF JOSEFU PAVELKOVI

Pietní akt byl zahájen ve 13.00 hodin 
Mší svatou ve velkopavlovickém kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. Pamětní deska 
byla odhalena po 14.00 hodině s důstoj-
ností vojenských poct, za přítomnosti Vo-
jenské hudby z Olomouce, Čestné stráže 
Armády České republiky a občanů Velkých 
Pavlovic. 

Pietního aktu byli přítomni významní 
hosté:
Colonel Patrick T. Sullivan, 
vojenský přidělenec USA v Praze
brigádní generál 
Ing. Bohuslav Dvořák, 
zástupce Generálního štábu Armády ČR
plk. Ing. Zdeněk Jakůbek, 
náčelník Vojenské kanceláře prezidenta ČR
plk. gšt. Ing. Pavel Kantor, 
velitel Posádkového velitelství v Praze
plk. Ing. Jaromír Čermák, 
zástupce výsadkových veteránů-parašutistů, 
Chrudim
mjr. Mgr. Jan Čermák 
z Velitelství vojenské policie Praha

Ve vojenském plášti a s dýmkou. Tak si někteří pamatují známého velkopavlo-
vického občana Josefa Pavelku. Jeho jméno od neděle, 15. dubna 2012, připomíná
 i bronzová pamětní deska na budově Základní školy ve Velkých Pavlovicích.

plk. v.v. Emil Boček z Brna
mjr. Ing. Radomír Kinc 
z Krajského vojenského velitelství v Brně 
mjr. Ing. Martin Blecha 
z Krajského vojenského velitelství v Brně
mjr. Gustav Foret, 
hlavního dirigenta Vojenské hudby Olomouc 
nadpor. Pavel Staněk, 
22. základna letectva, Vícenice u Náměště 
nad Oslavou  

U příležitosti vzpomínkové slav-
nosti byla vydána brožura „Na křídlech 
311. bombardovací perutě RAF“, čer-
pající ze soukromé sbírky vzpomínek 
plk. Pavelky. V  den odhalení pamětní 
desky byla přímo v  budově školy uspo-
řádána výstava fotografií z jeho života, 
kterou bylo následně, až do konce měsí-
ce dubna, možné shlédnout v  zasedací 
místnosti městského úřadu.

Město Velké Pavlovice děkuje spon-
zorům akce VINIUM, a.s. Velké Pavlo-
vice a Vinařství Baloun Velké Pavlovice. 

Dagmar Švástová

(Videoreportáž Videostudia Grégr z této 
akce naleznete na www.velke-pavlovice.cz)
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Uklízelo se vskutku pečlivě – na su-
chu i na vodě!

Při kolizi se zranili tři cestující, strojvedou-
cí a řidič dodávky. Řidič nákladního vozi-
dla s  největší pravděpodobností přehlédl 
výstražnou světelnou signalizaci. Škoda 
dosáhla bezmála dvou milionů korun.
Ve vlaku cestovalo asi dvacet lidí. Jel 
z Bořetic přes Velké Pavlovice do Zaječí. 
Na přejezdu poblíž fotbalového hřiště 
do něj narazilo nákladní auto Iveco. Vlak 
jej odmrštil doprava. Vzalo s sebou se-
mafor. Řidič náklaďáku odnesl nehodu 

Do několika málo minut po vykolejení 
vlaku podávala aktuální informace o ha-
várii řada internetových portálů – on-line 
vydání Břeclavského deníku, Novinky.cz 
a iDNES.cz. Během celého dne byla k  vi-
dění spousta živých vstupů i na webových 
stránkách České televize a téhož dne večer 
také podrobná reportáž v televizním zpra-
vodajském pořadu „Události v  regionu“. 
Co se týče rozhlasu, při spuštění regionál-
ních rádií – Jih, Dyje, Český rozhlas Brno, 
se toho dne ve zprávách i mimo ně v pod-
statě nemluvilo o ničem jiném.
Za zmínku stojí komentář serveru Novin-
ky.cz, který se velmi pochvalně vyjádřil 
o operativním zásahu a pomoci při zajiště-
ní vykolejeného vagónu vlaku pracovníky 
Služeb města Velké Pavlovice.

Když úklid, tak pořádný! Doma od sklepa 
až po půdu a ve městě? Od západu k výcho-
du, od severu k jihu – křížem krážem celým 
katastrem. A tak to doslova a do písmene, 
v  sobotu dne 24. března 2012, ve Velkých 
Pavlovicích vypadalo.
Jen málokdo tohoto slunečného dne, ať 
už po vlastní linii nebo spolu s některým 
z řady místních spolků, organizací a sdruže-
ní, poctivě nesmejčil naše městečko. Letoš-

Havárie na velkopavlovickém železničním přejezdu
Lokálka se střetla s dodávkou a vykolejila

VELKÝ JARNÍ ÚKLID města Velké Pavlovice
Křížem krážem celým katastrem – smejčilo se všude!

Železniční neštěstí obratem hlavní zprávou všech informačních kanálů

V pondělí 5. března v 7.45 došlo na železničním přejezdu ve Velkých Pavlovi-
cích na ulici Hodonínská (směr na Bořetice) k vážné železniční nehodě – srazil se 
zde osobní vlak s dodávkou. Vlak převážel asi 20 osob a po srážce vykolejil. Havaro-
vaná dodávka zůstala mimo kolejiště.

s lehkým zraněním a šokem. Se šrámy pře-
vezli zdravotníci na vyšetření do nemoc-
nice tři cestující z vlaku a strojvedoucího.
„Zabezpečovací zařízení bylo podle svěd-
ků v činnosti. Řidič tvrdil, že ho oslnilo 
světlo, což v tomto případě nepřipadá 
v úvahu. Jel od Bořetic, takže slunce měl 
za zády. S největší pravděpodobností to 
byla jeho chyba, přehlédl světelnou signa-
lizaci,“ poznamenal vrchní drážní inspek-
tor Radim Sucháč.

Neštěstí zkomplikovalo dopravu na trati 
až do čtvrt na dvě odpoledne, kdy byla ob-
novená. Lidé se do té doby dostávali domů 
náhradní autobusovou dopravou.
Poslední střet vlaku s autem na Břeclav-
sku zaznamenala Drážní inspekce loni 
– 25. listopadu 2011. Nehoda se stala 
před desátou hodinou večer mezi Valticemi 
a Sedlecem. Zranil se jeden člověk. Na tom-
to přejezdu jsou přitom výstražná světla 
i závory.
Nehoda s následným vykolejením vlaku se 
v břeclavském okrese nestala už několik let. 

(Výtah z příspěvku Břeclavského deníku 
ze dne 5. 3. 2012)

„Skvěle reagovala pra-
covní četa města Velké 
Pavlovice. Lidé, kteří dělali 
poblíž i s nakladačem, 
ihned přejeli na místo 
a lžící stavebního stroje 
podepřeli motorák, aby 
se nepřevrátil. Vypadlým 
oknem pak spolu s hasiči 
vyprostili ven další cestují-
cí a strojvedoucího. Žena, 
která vypadla oknem, 
po ošetření podepsa-
la revers a odešla domů. 
Záchranáři ošetřili tři ces-
tující, strojvedoucího a řidi-
če nákladního auta.“

Karolína Bártová

ní, již II. ročník Jarního úklidu města Velké 
Pavlovice, byl zaměřen na úklid ulic, úpravy 
zahrádek, čištění veřejných prostranstvích 
po městě samotném, ale i za jeho hranicemi. 
Odstraněna byla opět celá řada černých 
skládek, prořezány stromy, keře, odstra-
něny náletové dřeviny, brigádníci nasbírali 
desítky pytlů drobných odpadků, papír-
ků, plastových lahví, vyčištěn byl i rybník 
od napadaného tlejícího listí a jiného rost-

Lokálka srážku s  nákladním automobilem neustála, 
po ohlušující ráně byl vagón odmrštěn mimo koleje. Celá 
havárie vypadala hrozivě, můžeme mluvit o velkém štěs-
tí, že se ve výsledku nikomu nic vážného nestalo.



hrady a v dálce na protějším kopci rostoucí 
vinařská ulička Starohorka. U nového ryb-
níka v biocentru Zahájka si rodiny mohly 
zasadit vlastní strom, a mnozí toho využili, 
s pomocí pracovníků Služeb města Velké 
Pavlovice to šlo skoro samo. 
Na břehu postavily slečny ze Střediska vol-
ného času ZŠ velkého skákacího panáka 
z kamenů a cestou do cíle na koňský ranč 
ještě čekal další úkol za razítko, a to uzlová-
ní. Takový lodní a liščí uzel se totiž mohou 
hodit kdykoliv. Každý, kdo to zvládl nebo se 
aspoň snažil, dostal balíček sladkostí a moh-
lo se pokračovat na ranč na oběd. 
Za hudebního doprovodu country sku-
piny Colorado si všichni pochutnávali 
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Snad každá obec v okolí, stejně tak 
i Velké Pavlovice, má svůj sběrný 
dvůr. Proto takovou „výzdobu“ okol-
ní přírody hlava opravdu nebere...

Za dobře odvedenou práci se také 
pořádně baštilo, tentokrát na ranči 
výborný gulášek mistrů Sokolů.

JARNÍ ŠLAPKA 2012
Šlápněte do pedálů, cykloturistická sezóna je tu!!

Nová cykloturistická sezóna roku 2012 byla zaháje-
na slavnostním přestřižením pásky starostou města 
Ing. Pavlem Procházkou a manželi Kobsovými.

Spousta her a soutěží nalákala vyšlápnout 
si okolo Velkých Pavlovic nespočet dětí.

linného odpadu a také byly na nový rybník 
Biocentra Zahájka umístěny budky pro kach-
ny, vysazeny lekníny a orobinec.
„Bez práce nejsou koláče!“ - praví staré 
české přísloví... Ve Velkých Pavlovicích 
bylo inovováno do lehce modernější verze 
– koláče jsme pro tentokrát vyměnili za vý-

Start naplánované trasy byl před fi rmou 
ZAF Velosport, která byla zároveň i jedním 
z hlavních pořadatelů. Po začátečním občer-
stvení pan starosta společně s manžely Kob-
sovými přestřihl stužku a mohlo se vyrazit. 
Na rozdíl od podzimního uzavírání, kde si 
přišli na své spíše dospělí při ochutnávkách 
vína, tentokrát byly ve svém živlu děti. Ať 

živnější a hlavně vynikající sokolský guláš 
a vlastnoručně opečené šťavnaté špekáčky. 
Ty byly pro všechny pracovité brigádníky 
k mání na koňském ranči za cihelnou. Právě 
sem pozval starosta města jako poděkování 
všechny občany, kteří se letošního velkého 
úklidu ochotně zúčastnili.

Starosta města Ing. Pavel Procházka 
tímto ještě jednou děkuje všem brigád-
níkům, kteří nezaváhali a udělali něco 
pro své město.
To je nyní právě jejich zásluhou zase 
o něco čistější a krásnější!

II. ročníku VELKÉHO JARNÍHO ÚKLI-
DU 2012 se zúčastnily následující spolky, 
organizace a sdružení – Letecký klub nad 
Krajem André, kynologové, rybáři, zahrád-
káři, senioři, hasiči, velkopavlovická chasa, 
pracovníci MěÚ, Přátelé counry, myslivci 
a také spousta dětí. 

 Karolína Bártová

(Videoreportáž Videostudia Grégr z této 
akce naleznete na www.velke-pavlovice.cz)

už na kolech, koloběžkách, s pejskem nebo 
s kamarády překonávaly různé úkoly, 
za které dostávaly razítka do kartiček 
a na konci trasy na ně čekala odměna. Na prv-

ním stanovišti v parčíku 
u zastávky bylo úkolem 
skákání v pytli, všem 
to šlo krásně, jen páno-
vé s razítky si stěžovali 
na bolehlav z pátečního 
vydařeného Aprílesu.
Další zastávka byla 
po výšlapu na rozhlednu 
Slunečná, kam ani ten-
tokrát nesvítilo sluníčko, 
jen se kolem proháněl 
vichr a ve vinohra-
dech se povalovala 
mlha. Přesto tam 
nakonec dorazili 
všichni a vysloužili 
si druhé razítko do 

sbírky za správné uhodnutí rostlin. 
Třetí úkol čekal nedaleko, u kapličky 
svatého Urbana, kde se pod dozorem 
patrona vinařů děti snažily trefovat 
s míčky do koše. 
Cestou dolů okolo napůl zbourané 
Šlechtitelky, kterou čeká rekonstruk-
ce, byly k vidění i nově vysazené vino-

Třetí ročník otevírání cykloturistické 
sezony – JARNÍ ŠLAPKA 2012 – proběhl 
druhou dubnovou sobotu - 14. 4. 2012. 



Ke koštu bylo přihlášeno rekordních 574 
vzorků, 381 z nich pocházelo od drob-
ných vinařů, 193 od větších vinařských 
fi rem. Hodnocení vzorků 100 bodovou 
stupnicí proběhlo dne 25. března 2012, 
zúčastnilo se jej 50 degustátorů rozdě-
lených do 11 komisí. Vítězného šampióna 
zvolila subkomise ve složení – předseda 
Jaromír Veverka, Lubomír Zborovský, 
Vlastislav Pláteník, Karel Otáhal, Oldřich 
Drápal a Jaroslav Suský. 

Hlavním bodem odpoledního programu 
výstavy bylo slavnostní předání diplomů 
a ocenění vítězným vinařům. Šampiónem 

14

Velkopavlovický zpravodaj
2/2012

V Pavlovicích se letos koštovalo na šest stovek vinných vzorků

Hodnocení přihlášených 574 vzorků vín, degustátorů se sešla rovná padesátka.

na zelňačce, guláši nebo zabijačkových 
specialitách z kuchyně TJ Sokola a re-
staurace Vinopa.
Své umění předvedli jak velcí, tak nej-
menší tanečníci, starší patřili do skupiny 
Přátel country, mladší pak byli z Baby 
country mateřské školky. Každý, kdo měl 
zájem, se taky mohl projet na koni, nebo 
se na ně aspoň pořádně zblízka podívat. 
Co dodat – snad jen, že s dobrými přáteli 
je úplně jedno, že se nad Velkými Pav-
lovicemi zrovna mračily jen šedé mraky 
a sluneční paprsky si vzaly dovolenou !

Vendula Bálková

A kdo nesoutěžil, tak tančil... Zábava 
byla připravena pro každého. Na zdraví, ať se nová sezóna vydaří! 

výstavy se stala FRANKOVKA Stanisla-
va Stávka z Čejkovic, který přebral hlav-
ní cenu z rukou Ing. Jana Hajdy, předsedy 
Výboru pro hospodaření, zemědělství 
a dopravu Senátu PČR. 
Vítězem bílých vín se stal RYZLINK 
VLAŠSKÝ Borise Kuby ze Zaječí, je-
muž osobně poblahopřál a cenu předal 
Ing. Pavel Procházka, starosta měs-
ta Velké Pavlovice. Předseda základní 
organizace ČZS Velké Pavlovice Ing. 
Pavel Lacina předal diplom vítězi ka-
tegorie růžových vín Milanu Turko-
vi z Velkých Pavlovic za ROSÉ cuvée 
a jednatel ČZS Velké Pavlovice Jan 

Poslední den měsíce března roku 2012 patřil ve Velkých Pavlovicích vinnému koštu 
– Místní výstavě vín s přehlídkou oceněných vín. Výstavu uspořádala základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Velké Pavlovice a spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic.

Starosta města Ing. Pavel Procház-
ka předává ocenění vítězi kategorie 
červených vín Vlastislavu Pláteníkovi 
(vlevo) a šampiónu výstavy Stanisla-
vu Stávkovi (vpravo).

Havránek pak vítězi v kategorii čer-
vených vín Vlastislavu Pláteníkovi 
za MODRÝ PORTUGAL. 
Celý den vládla v zaplněném sále velko-
pavlovické sokolovny výborná nálada. 
Milovníci vína měli možnost ochutnat ne-
konečnou řádku špičkových vín, porovná-
vat, diskutovat a také si zazpívat a to buď 
s velkopavlovickým mužáckým Presúz-
ním sborem a nebo s cimbálovou muzikou 
Píšťalenky z Mikulova. 
Všem oceněným vinařům velmi blahopřeje-
mea těšíme se za rok na shledanou!

Karolína Bártová

(Videoreportáž Videostudia Grégr z této 
akce naleznete na www.velke-pavlovice.cz)



Ti, kteří navštívili některou z před-
chozích besed, už věděli, že jejich ces-
tování není jen tak ledajaké – je totiž 
s handicapem. Jejich dvacetiletý syn Jirka 
je upoután na invalidní vozík, ale to mu 
nijak nebrání nadšeně plánovat expedice 
do posledních detailů. 

Povídání se z velké části ujal tatínek 
Jirka, maminka Alena doplňovala zají-
mavosti o zvířatech, která cestou potkali, 
a Jirka seznamoval se základními údaji 
o státech, které navštívili. Sestru Moniku 
nechali tentokrát doma, ale v Africe samo-
zřejmě byla taky. Celkem bylo účastníků 
zájezdu šest, ještě přátelé Láďa a Růženka 
z Pardubic, se kterými si Márovi seznámili 
kde jinde než na cestách.

Protože je Jirka první a zatím jediný 
český vozíčkář, který procestoval všechny 
obydlené světadíly, připomenul Jirka st. 
na začátku předchozí expedice, kterých 
se účastnili – na Nový Zéland, kam jel 
poprvé sám a pak i s rodinou, do Japonska, 
na Island, do Grónska a do Ekvádoru. 

Pak už byl čas se pustit do hlavního 
tématu, tedy 8.500 km dlouhého okruhu 
Jihoafrická republika – Namibie – Bot-

swana – Zimbabwe a znovu JAR. Samo-
zřejmostí bylo cestování na vlastní pěst, 
žádné cestovní kanceláře, jen dvě vypůj-
čená auta, spaní ve stanech a skoro úplná 
improvizace.

Začínalo se v Kapském městě, jehož 
hlavním symbolem je Stolová hora, na kte-
rou vede lanovka pro turisty: výhled na růz-
né strany nemůže být rozdílnější, jednak 
ve městě vyrostly luxusní hotely, ke kterým 
vedou placené silnice, zároveň však obrov-
ský počet lidí žije ve slumech bez elektřiny, 
pitné vody a hlavně bez peněz. 

Také tu narazíte na zvířata, která by 
v zrovna Africe čekal málokdo – tučňá-
ci brýlatí, kteří si pro svou „ukecanost“ 
vysloužili přezdívku „blbci“. Jihoafric-
ká republika je také domovem damana 
kapského, který se nezdá, ale je vzdáleně 
příbuzný se slonem, přestože je veliký asi 
jako králík. 

Nešlo vynechat návštěvu údajně nej-
jižnějšího cípu kontinentu – Mys Dobré 
naděje (ve skutečnosti je Střelkový mys 
ještě níž). Zde byli k vidění pštrosi, paviá-
ni, a také úkaz docela neobvyklý, a to déšť. 
V botanické zahradě Kristenbosch se pěs-

tuje 7.000 druhů rostlin, mezi nimi i jedny 
z nejstarších na světě. 

Z Jihoafrické republiky, která je 15x 
větší než ČR se pokračovalo přes Pome-
rančovou řeku do Namibie, která je větší 
jen 10x, zato obyvatel má jen 2 miliony. 
Patří tak mezi státy s nejmenší hustotou 
obyvatel; Márovi navštívili už tři z pěti 
nejpustších zemí světa. 

Za hranicemi se vyskytla první váž-
nější komplikace v podobě šílené úřed-
nice, kterou zpočátku neúmyslně urazili, 
a která řádila až do chvíle, než uviděla Jir-
ku na vozíčku, pak se uklidnila a vše bylo 
vyřízeno. 

Mapy nebylo potřeba, od hranic se 
jelo 650 km rovně až k poušti Namib, kde 
místy nepršelo i 10 let. Hlavním lákadlem 
bylo vyschlé pouští jezero, ke kterému 
se prodírali hlubokým pískem v Mrtvém 
údolí, a přelet nad písečnými dunami, 
podle fotek pohled k nezaplacení. Na plá-
ži Cape Cross natrefi li na lachtany, kteří 
jsou o samotě jistě roztomilí, ale když jich 
je sto tisíc, tak už prý vůbec nevoní. Ces-
ta pokračovala přes pohoří Spitzkoppe 
do Údolí varhanních píšťal, které tvoří če-
dič pokrytý železem, přes zkamenělý les, 
kde je k vidění jedna z nejstarších rostlin 
Welwitschia podivná, která je ve skuteč-
nosti žijící fosilií, vyroste asi o centimetr 
za pět let. 

Jednou z posledních zastávek v Na-
mibii byl národní park Etosha, který byl 
založen už v 19. století, je bydlištěm mno-
ha exotických zvířat a není výjimkou, že 
návštěvníci narazí na celou lví rodinu. 
Před cestou do Botswany navštívili ge-
pardí farmu a vesnici Himů, domorodců, 
kteří žijí v dřevěných chatrčích, zdobí 
se korálky, natírají bahnem a na první 
pohled se jich moderní svět netýká, přesto 
si rádi nechají zaplatit za vstup na jejich 
území. Blonďatá Monika pro ně však byla 
něco tak exotického a nečekaného, jako 
Himové pro Márovy. 

V Botswaně navštívili národní park 
Chobe, kde narazili na krokodýly, vara-
ny, o kousek dál na hrochy (kteří jsou 
po moskytech druzí nejnebezpečnější živo-
čichové Afriky). Velké dobrodružství před-
stavovalo sloní stádo, které míjelo auta 
s cestovateli uvnitř, kteří zůstali uctivě se-
dět a zírat na procházející obry.

Předposledním státem expedice bylo 
Zimbabwe s největším lákadlem, 107 
metrů vysokými Viktoriinými vodopády, 
nad kterými si rodina také dopřála pře-
let helikoptérou. Následoval pěší průzkum 
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Večerní toulání pod AFRICKÝM nebem
Úterní podvečer 3. dubna 2012 byl v zasedací místnosti velkopavlovického měst-

ského úřadu vyhrazen pro rodinu Márovu z Přerova a jejich vyprávění o cestě do jižní 
Afriky, kterou podnikli minulý rok. 

Jirka a jeho cestování budí obdiv, respekt a pomáhá mu získávat obrovské množ-
ství fanoušků. Nové příznivce objevil i ve Velkých Pavlovicích, za upřímné nadšení 
rozdával nejen úsměvy, ale i podpisy do knih.
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HUDBA, ZPĚV, APRÍLES a KRTEK – co mají společného?

národního parku Chobe, kde žijí kromě ji-
ných zvířat žirafy, buvoli a prasata bradavič-
natá, která také umí docela nahnat strach. 

Aby se kruh uzavřel, vrátili se zpět 
na jih, kde navštívili město Mara, kam se 
od začátku těšili, avšak o městě nemohla 
být řeč – žilo zde jen šest obyvatel a místo 
uvítání starosty se dočkali jen kulečníku. 
Poslední národní park na seznamu byl Kru-
ger, kudy Márovi najezdili 2.000 km a se-
tkali se s mnoha dalšími exotickými druhy, 
největší radost jim způsobila žirafa, když jim 
přeběhla přes cestu. Pro Afričany je to pravý 
opak naší černé kočky.

Na závěr besedy Márovi zodpovědě-
li zvědavé otázky ohledně cestování – kde 
shánějí informace před cestou, proti čemu 
se očkovat, to všechno lze najít na interne-
tu, kde to vyhledává Jirka ml. vždy dva mě-
síce před cestou. Jídla regionálních kuchyní 

Studenti tříd sexta a 2.A Gymnázia 
Velké Pavlovice plynule navázali na loňský 
pilotní a zároveň i velmi úspěšný ročník hu-
debně-taneční akce Apríles, v rámci níž vždy 
vybírají prostřednictvím vstupného, dobro-

O knihy a DVD plné cestovatelských zážitků celé rodiny 
Márovy byl obrovský zájem.

ochutnávají podle toho, 
jestli se jim líbí, třeba 
na pečené morče si 
troufl i, ale prý nebylo 
nic moc. 

Na otázku, jestli 
znají Česko tak dobře 
jako svět, byla odpověď 
překvapivě záporná – 
na to nějak nezbývá čas. 
Přesto během svých be-
sed, kterých pořádají 
i stovku za rok, stíhají 
poznávat nové lidi. 
A není nijak překvapi-
vé, že na jihu Moravy se 
jim líbí nejvíc.
           Vendula Bálková

volných příspěvků 
či prodeje drob-
ných propagačních 
předmětů fi nanční 
prostředky na kon-
to předem určené-
ho charitativního 
projektu.

Pro letošní rok 
se studenti spojili  s 
brněnským nadač-
ním fondem KR-
TEK, který podpo-
ruje činnost Kliniky 
dětské onkologie 
Fakultní nemocni-
ce Brno – Dětské 
nemocnice Černá 
Pole. Tento fond 
realizuje programy 
na zvyšování kva-
lity života malých 

pacientů a jejich blízkých, zajišťuje dovy-
bavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, 
přispívají na výzkum, vzdělávání lékařů 
a zdravotnického personálu a podle ak-
tuálních potřeb vytváří projekty na cíle-

nou pomoc hospitalizovaným dětem 
i dětem, které již aktivní léčbu ukončily 
– více na www.krtek-nf.cz.

Program akce APRÍLES 2012 byl 
zahájen v pátek, 13. dubna 2012, úderem 
páté hodiny odpolední. Přestože pověstné 
datum nevěstilo nic dobrého, APRÍLES se 
začal rozjíždět slibně, svižně a s plnou pará-
dou. V úvodu vystoupil Dívčí pěvecký sbor 
při ZUŠ Velké Pavlovice, který pod tak-
tovkou sbormistryně Květoslavy Jarošové 
a za klavírního doprovodu Mileny Karbero-
vé zazpíval pásmo veselých písniček. 

Malé zpěvačky vystřídala Cimbálová 
muzika žáků ZUŠ Velké Pavlovice. Ta zpě-
vem nádherných jihomoravských písniček 
připomněla, v kterém koutku naší země se 
nacházíme. Jižní Morava je proslulá svou 
štědrostí, obrovským srdcem a otevřenou 
náručí a tudíž nebylo snad až tak nečeka-
ným překvapením, že se podařilo suma su-
márum vybrat krásnou částku 7.600,- Kč. 
Na její vrub byly navíc připsány i penízky, 
které pořadatelé stejně jako loni utržili ve-
řejnou dražbou studentských a učitelských 
výtvarných děl a obrazů.  

Hudba a zpěv v podání dětí navštěvují-
cích Základní uměleckou školu ve Velkých 
Pavlovicích vyplnily odpolední zahajovací 
část bohatého programu. Na večer byl v plánu 
koncert skupin jako JUNIOR BAND, NE-
CHCE SE NÁM, PROPAGANJA, Mr. DY-
NABOOM, NIRVANA REVIVAL a dalších. 

Ačkoliv se tato slovní hříčka může na první pohled jevit jako nepochopitelná šif-
ra, tak mnoho. APRÍLES je již II. ročník charitativní akce pořádané studenty velko-
pavlovického gymnázia, KRTEK je nadační fond dětské onkologie pro nemocné děti 
regionu Morava a hudbou a zpěvem tento projekt podpořily děti ZUŠ Velké Pavlovi-
ce. Ale vezměme to podrobněji a popořádku…

Studentský nadační koncert Apríles 2012 významně 
podpořila ZUŠ Velké Pavlovice – Dívčí pěvecký sbor...
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NOC S ANDERSENEM, knihami a školními strašidly!

Jedná se o celostátní akci, která probí-
há každoročně již od roku 2001 a to vždy 
v předem vyhlášeném termínu platném 
pro všechny knihovny. Letos padlo toto 
datum na 30. až 31. března 2012. A není to 
žádná náhoda. Březen je už drahnou řád-
ku let vyhlašován měsícem knihy a s ním 
spojená „Noc s Andersenem“ je pořádána 
k podpoře dětského čtenářství, které bohu-
žel díky internetu a počítačovým hrám po-
malu upadá.

„Noc s Andersenem 2012“ byla ve Vel-
kých Pavlovicích zaměřena na ilustrátory 
dětských knih. Jakmile dorazila sedmnácti-
členná družina dětí ve věku od osmi do de-
seti let pod velením Evy a Jirky Sadílkových, 
Lenky Bukovské, Petry Hájkové a Moniky 
Valové do městské knihovny, začal se jí 
pomalounku otevírat svět plný fantazie, pří-
běhů, obrázků ale i nových poznatků, vese-
lých soutěží, kvízů a výtvarného tvoření.

Děti se seznámily s nejznámějšími 
a nejoblíbenějšími českými dětskými ilu-
strátory jako jsou např. Jiří Trnka, Helena 
Zmatlíková, Josef Lada, Adolf Born nebo 
Zdeněk Müller, a také s jejich knihami, kte-
ré si samy v regálech vyhledávaly. V řadě 

Co se děje mezi zaprášenými regály s tisíci svazky knih naší knihovny, když 
všichni lidé tiše spí? Odehrává se tu nekonečná řada napínavých dobrodružství 
a nebo tu knihy jen tak spořádaně podřimují? Právě tato a mnohá další tajemství 
sem přišli odhalovat malí čtenáři v rámci již IV. velkopavlovického ročníku „Noci 
s Andersenem“.

... i mládežnická Cimbálová muzika.

Zábava byla perfektní, nálada bez-
vadná, euforie z  penízků sypajících se 
do kasičky KRTKA bezbřehá... Stu-
dentům se i letošní APRÍLES vydařil 
na 100%, už teď se těšíme na příští!

Na konto KRTEK můžete přispět 
kdykoliv, třeba hned!

Odešlete dárcovskou sms ve tvaru 
DMS KRTEK
nebo roční DMS ROK KRTEK na tele-
fonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30,- Kč, NFDO Krtek 
obdží 27,- Kč.

Karolína Bártová

(Videoreportáž Videostudia Grégr 
z této akce naleznete na www.velke-pav-
lovice.cz)

případů zjistily, že mnozí ilustrátoři jsou 
současně i autory textů, tedy spisovateli.

Na závěr programu přímo v knihovně 
byl připraven dokonalý hřeb. Samotní malí 
čtenáři se na chvíli ocitli v roli ilustrátorů. 
Na předem připravené plátno s namalova-
nou zcela prázdnou zahradou inspirovanou 
knihou „Zahrada“ Jiřího Trnky si vlastno-
ručně pastelkami nakreslili, co by za branou 
takové tajuplné a snové zahrady rádi našli. 
Ilustrace pak vystříhali a nalepili za její plot. 
Objevilo se tu od malinkatého Arabelina 
prstenu až po obrovského slona snad úplně 
všechno. Což je nezvratným důkazem toho, 
že i dnešní děti umí ještě snít a jejich fan-
tazie prozatím neutržila šrámy způsobené 
rychlou moderní kybernetickou dobou. 

Ještě před rozloučením s budovou 
knihovny se malí čtenáři posilnili sladkým 
občerstvením, sborově pronesli úsměv 
kreslící slůvko „sýr“ při společném fotogra-
fování a také dostali malý dáreček – barev-
né fi xy a tužku, aby si mohli kdykoliv „zailu-
strovat“ a také „kouzelnou záložku“. Jak to, 
že kouzelnou? I když čtenář zapomene, kde 
naposled v knize skončil, záložka mu přece 
vždycky správně napoví!

Na záložce byl napsán citát „Čtení je 
nejkrásnější cesta k moudrosti a vědě-
ní.“ Doufejme že děti, které se zúčastnily 
letošní „Noci s Andersenem“ na tuto cestu 
už nastoupily a jen tak lehce z ní nesejdou…

Víte že….
… se letos konala celosvětová akce Noc 
s Andersenem již po dvanácté?
… se k letošní Noci s Andersenem přihlásilo 
na 60 tisíc čtenářů?
… se letos nocovalo s knihami na 1.100 mís-
tech?
… se Noc s Andersenem konala na třech kon-
tinentech – v Evropě, Americe a Austrálii?
… se Noc s Andersenem koná v rámci Mezi-
národního dne dětské knihy, který připadá na 
2. dubna? 
… se právě 2. dubna 1805 narodil Hans 
Christian Andersen – nejvýznamnější 
a nejoblíbenější autor dětských pohádkových 
knih?
… se letos konala v Městské knihovně 
Velké Pavlovice a poté na Základní ško-
le Velké Pavlovic akce Nos s Andersenem 
již počtvrté?
… se letos Noci s Andersenem ve Velkých Pav-
lovicích zúčastnilo 17 dětí ve věku 8 až 10 let?
… tuto akci ve Velkých Pavlovicích v roce 2012 
zorganizovalo Středisko volného času při ZŠ 
Velké Pavlovice, Městská knihovna Velké 
Pavlovice a občanské sdružení Domino?

Karolína Bártová
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I když jsme v knihovně snědli spoustu 
dobrůtek, tak než jsme dorazili zpět ke škole, 
některým už zase kručelo v břiše. Využili jsme 
nově opravené kuchyňky na druhém stupni 
základní školy a už si mazali (samozřejmě 
každý sám) chleby se šunkou nebo sýrem.

Ale to už čekalo to nejobávanější 
z celého večera. Stezka odvahy. Pro něko-
ho byla úplně první v životě. A co se skrývá 
ve škole o páteční noci? No... úplně klasic-
ká strašidla – školník, uklízečka, trochu 
poblázněná učitelka a ve třídě se schovával 
zapomenutý žák. Ale vidina slíbené odměny 
dokonale překonala strach a všechny děti 
šly nakonec na stezku odvahy samy, teda 

O půlnoci, dne 31. března 2012, bylo 
ukončeno měsíc trvající hlasování a náš 
sklep získal 574 hlasů. Podařilo se nám 
získat 3. místo, a to v hlavní kategorii „Vel-
ké stavby“.

Našimi konkurenty byly zámky, hrady 
a nebo kostely a tak měl náš malý sklípek 
celkem dost náročnou pozici. Podařilo se 
mu i navzdory tomuto handicapu prorazit 

Odvážní čtenáři nocovali s Andersenem, ve škole...

Bronz pro historický sklep Vinařství Lacina

V knihovně nám bylo dobře, ale čekala nás ještě spousta „práce“, a tak jsme 
se po deváté hodině vydali zpátky do školy. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám touto cestou velmi poděkoval za přízeň 
a podporu Historickému sklepu Vinařství Lacina v soutěži „O nejlépe opravenou kulturní 
památku Jihomoravského kraje 2011“. 

V knihovně trocha vzdělání...

... ve škole naopak strašení! Věřte 
- domorodé přízraky se tu zhusta 
proháněly!

Tak to jsme my – noční harcovníci! 
Ale také pilní čtenáři, zkrátka kni-
homolové.

vzaly si na cestu svého plyšového 
mazla (aby se ve třídě bez nich sám 
nebál, zatímco budou pryč), který 
s nimi ve škole spal. 

Cesta nebyla jednoduchá 
a navíc bylo nutné podepsat se 
křídou na tabuli. Ale za to čekala 
malé-velké odvážlivce zasloužená 
odměna – krásná kniha, pamětní 
list a pohlednice s letošní anderse-
novskou kresbou. Čekání na stezku 
dětem zpříjemňovala Zahrada 
od Jiřího Trnky a dobrůtky. A než 
stezka odvahy skončila, byla už 
půlnoc a všichni pomaloučku usínali 
ve spacácích v zeměpisné pracovně.

Ráno jsme vstávali o půl osmé 
(i když někteří dříve), nasnídali jsme se 
a protože jsme měli ještě chvíli čas, tak 
každý představil svou oblíbenou knihu. 
Děti přinesly příběhy, pohádkové knihy, 
encyklopedie a komiksy. 

Ve fi nále celého nocování dostaly děti 
úkol - nakreslit svůj strom pohádkovník se 
vším, co chtějí, aby na něm rostlo. Obrázky 
se jim moc povedly.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem 
dobrovolníkům, kteří pomohli s orga-
nizací, občanskému sdružení Domino, 
které zakoupilo pro děti knižní odměny 

a občerstvení a také knihovně za vlídné 
přijetí a výbornou spolupráci.

Eva Sadílková

na špici a získat cenný bronz, což je v na-
šich očích více než velmi slušné umístění.

Věřím, že kdyby starobylý habán-
ský sklep, který je takřka kronikou 
našeho města, mohl promluvit, řekl by 
jedno jediné vše říkající slůvko: „Děkuji“. 
A my, hrdí majitelé této skvostné stavby - 
rodina Lacinova, se k tomuto poděkování 
Vám všem hlasujícím přidáváme.

Dovolte pak ještě jednu, až tajuplnou 
a symbolickou, poznámku na závěr to-
hoto poděkování. V sobotu dne 31. břez-
na 2012 – v den ukončení hlasování, se 
ve Velkých Pavlovicích konal tradiční vin-
ný košt. K výstavě bylo přihlášeno 574 
vzorků. Přesně tolik hlasů, tedy 574, zís-
kal i náš vinný sklípek. Jedno město, jeden 
den, stejný počet SMS, stejný počet vín…
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Historické střípky ze života barokního vinného sklípku

BUDULÍNEK nejen pro maminky na „DOVOLENÉ“

Sklep jako připomínka Habánů

Lisovna jako připomínka 
architektury Hanáckého Slovácka Kříž jako připomínka 

Kaple sv. Floriana

Sýpka a požár 

Vinný sklípek rodiny Lacinů po roz-
sáhlé a nároční rekostrukci.

Novotou zářící interiéry starobylé-
ho habánského sklepa.

Malým „Budulínkům“ se ve společ-
nosti svých vrstevníků očividně líbí!

Zadní sklepní prostory se vztahují 
k období působení Habánů v Pavlovicích 
v první polovině 16. století. Byly náhodně 
objeveny Tomášem Zajícem, tehdejším 
vlastníkem lisovny, až na počátku 19. století. 

Údajně měl Tomáš Zajíc ve „velkém“ 
sklepě objevit čtyři Habány sedící za stolem 
a v momentu odkrytí se jejich těla obrátila 
v prach. Tak či onak, je pravděpodobné, že 
prokopáním se z „malého“ sklepa umístě-
ného pod „šíjú“, byl tento habánský skvost 
zachráněn před případnou likvidací.

Od září roku 2011 se v budově Středis-
ka volného času Velké Pavlovice scházejí 
maminky, tatínek a jejich malé ratolesti. 
Každé pondělí si do Budulínka přinesou 
usměvavou náladu a šikovné ručičky. A proč 
právě ručičky? No přeci na malování a vyrá-
bění krásných věcí, které pomáhají rozvíjet 
jemnou motoriku a soustředění. 

V herničce plné zrcadel si děti hrají 
nejen v bazénku s kuličkami a jinými hrač-
kami, ale učí se, že ne všechno je „jen mé“.  
A než se rozejdeme domů, zopakujeme si 
básničky a písničky, které jsme se v průběhu 
roku naučili. 

Samotná patrová lisovna byla posta-
vena později. Ta představuje typickou ar-
chitekturu lidového stavitelství Hanác-
kého Slovácka z přelomu 17. a 18. století. 
I od těch se však odlišuje např. dvěma žúd-
ry pro vstup do lisovny a na sýpku, samo-
statným pak na půdu, anebo barokní klen-
bou v lisovně. 

Právě valená klenba se styčnými výse-
čemi a vytaženými hřebínky, a stejně tak 
klenba kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
napovídá o působení hraběte Bedřicha 
z Oppersdorfu na konci 17. století v Pav-
lovicích. Lisovna tak zřejmě bude stavitel-
ským dílem bohatšího sedláka z této doby. 

Nad pultovou stříškou žúdru před-
ní stěny sklepa se nachází kamenný kříž. 
Jedná se o jediný zdobný prvek fasády. 
Kříž je jedna ze dvou dochovaných připo-
mínek Kaple sv. Floriana (druhou památ-
kou je pak pieta Madony s Ježíšem v nice 
velkopavlovického mlýnu). Ta stávala 
na úpatí kopce Sv. Floriana, dnes nazýva-
ném Floriánek, a byla rozebrána v polovi-
ně 19.století. 

Ing. Pavel Lacina, ml.

(Videoreportáž Videostudia Grégr z této 
akce naleznete na www.velke-pavlovice.cz) 

Sýpka byla od půdy oddělena dřevě-
ným trapézovým stropem. Dne 3. srpna 
1920 byl při hře dětí na sýpce založen 
požár. Ze sýpky sice zbylo jen obvodové 
zdivo, ale požár se naštěstí nerozšířil dolů 
do lisovny. 

Po požáru pak od Bartoloměje Ka-
lusa celý objekt zakoupil Josef Krejčiřík. 
Ten pak budovu opatřil novými krovy 
a krytinou. Novým dřevěným stropem 
však sýpku opatřila až jeho vnučka Lud-
mila Lacinová v roce 2011, a to přesně 
ve výšce původního trapézového stropu.

A tady je malá ochutnávka toho, co už 
umíme: 
„Po trávníku chodí kos, 
černý kabát, žlutý nos.
Skočí sem, skočí tam, 
skáče ani neví kam“.

Ostatní básničky, písničky a naše tvoření 
naleznete na: 
http://budulinek-vp.blogspot.com/

Přijďte se mezi nás podívat!

Hanka Kašpárková



20

Velkopavlovický zpravodaj
2/2012

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO

V  dnešní době jsou do lidí huštěny 
všemi dostupnými mediálními prostředky 
informace o ekologii a životním prostředí 
a tak se nedivíme, že stoupá i oznáme-
ní polních požárů, či vypalování trávy. 
Několikrát se stalo, že požár oznamuje 
sečtělý cestující z vlaku, či řidič z vozidla, 
který jede po dálnici. Oznamovatel větši-
nou neví o co jde, ale v dáli vidí černý kouř 
a tak prostě zavolá na 112 nebo 150. 

Hasiči vyjedou, asi za 10 minut jsou 
na přibližném místě požáru, ale kouř 
nikde. Pneumatika pod réví už je shoře-
ná, réví pomalu dohasíná. Když zavolá 
operační zpět oznamovateli do auta, aby 
upřesnil místo, tak ten už je dávno před 
Brnem. A tak nezbývá než se vrátit zpět. 
Prostě někdo netuší, že se réví a větve oře-
zané ze stromů většinou spalují a že ně-
kteří „odborníci“ nepálí jenom  větve, ale 
i sjeté pneumatiky po zimě. 

Ale to jsem odbočil, vrátím se k vypalo-
vání trávy či jiných porostů. Požáry poros-
tů můžeme rozdělit na dvě skupiny. Chtěné 
a nechtěné, tedy úmyslné a neúmyslné.

Neúmyslný požár vznikne většinou 
právě při spalování réví nebo jiných rost-
linných suchých zbytků. Často je podce-
ňován mírný větřík v kombinaci se suchou 
trávou na sousedově poli. 

Hra ale souvisí s  celým vývojem 
dítěte. Dítě má vlastně již od třetího 
měsíce výraznou potřebu hrát si. První 
hračkou bývá chrastítko, ručičky i no-
žičky dítěte, se kterými si hraje a s dal-

Jak (vy)pálit trávu Taky jsem letos podcenil sousedovu 
trávu při pálení větví v  sadu, a bouchal 
jsem lopatou o sto šest. Do toho jsem řešil 
jestli volat hasiče nebo ne. Bylo mi jasné, 
že když přestanu bouchat a budu telefo-
novat shoří vše okolo. Ale zase přijedou 
kluci... Když nepřestanu bouchat, je mož-
né, že začínající požár zadusím sám. To 
se mi také po minutě podařilo, ale nepřeji 
Vám zažít ten adrenalin. Myslím si, že mě 
od ostudy zachránila lopata, kterou lze 
požár trávy ubouchat. Bral jsem si ji s se-
bou právě pro tento případ.

A co si berete vy? Vidle? Tím toho moc 
neudusíte! Ale zase se s nimi lépe pracuje 
s klestím, to je fakt. Když už se rozhodnete 
něco pálit, tak si vezměte k tomu patřičný 
oděv (v silonových teplákách ani v  ber-
mudách to není nic moc), a třeba právě tu 
lopatu. Silonové tepláky se větším teplem 
snadno „přiškvrknou“ k tělu a o nedobro-
volné depilaci odhalených dolních konče-
tin při nošení kraťasů ani nemluvím.

Úmyslné vypalování trávy je dle zá-
kona „o požární ochraně“ zakázáno. Je tu 
ale několik „ale“.

ALE ad 1 -Mluvčí HZS Jihočeského 
kraje, se na konci letošního března necha-
la ve sdělovacích prostředcích slyšet, že se 
máme při vypalování trávy vybavit „proti-
požárně“, tedy lopatami a snad i trochou 
vody. Navíc máme pracovat minimálně ve 
dvou. Ne snad proto, že víc lidí víc spálí, 
ale samozřejmě z  důvodu bezpečnosti. 
Předpokládám, že tímto nebylo vypalová-
ní trávy tiše akceptováno, ale paní mluvčí 
chtěla poradit, když už má někdo nápinky 
něco takového udělat, tak jak to udělat 
bezpečně.

ALE ad 2 - Při vypalování porostů ni-
číme i obtížný hmyz, třeba klíšťata. Pročetl 
jsem si několik článků laiků i odborníků. Ve-
směs všichni vypalování trávy odsuzují, ale 
třeba jeden pisatel tvrdil, že při vypalování 
trávy zahyne i čmelák, který zimuje v dírách 
od myší. Udusí se. Další naopak tvrdil, že vy-
palováním trávy nezahubíte obtížný hmyz, 
protože ten je většinou v zemi. Tak, a teď si 
vyberte, čmelák nepřežije a jiný hmyz ano? 
Navíc podle mne dým letí nahoru..., ale ra-
ději se nebudu pouštět do polemiky, protože 
by se mohlo zdát, že vypalování travnatých 
porostů a křovin nakonec podporuji.

Nic se asi nestane, když u pole spálíte 
mez 2 x 5 metrů, ostatně takové rozměry 
může mít i hromada réví či suchých větví ze 
sadu, ale proč někdo škrtne škarpu se kte-
rou nemá nic společného, to hlava nebere. 
Navíc ve většině případech je to jak v podni-
ku pro pány. Škrtne si a odjede .

Pánové, zkuste se tedy ke „stařině“, jak 
se nazývá stará tráva, chovat jako k milence. 
Když už si škrtnete, počkejte u ní nějakou 
dobu než ochladne a nedělejte s ní to, na co 
nemáte sílu a k čemu nemáte svolení. Jinak 
budou muset přijet hasiči a zaskočit za Vás.  

Závěrem zmíním slova, vysloužilého 
hasiče, který vykonával v  zaměstnání pre-
ventistu a jezdil po školách, kde poučoval 
žáky. 

„ Statistiky dokázaly, že po mých návště-
vách ve školách, vstoupl počet požárů 
založených dětmi.“

Tak doufám, že už tráva hořet nebude!

Petr Hasil, starosta SDH V. Pavlovice

V  posledních letech se stalo módou 
vypalovat zjara starou, oschlou trávu. 
Pokud bych to měl napsat přesně, tak 
ono se vypalovalo vždy, jen se to dříve 
jaksi tolerovalo a neoznamovalo. 

Hra je pro děti radostná aktivita a stimuluje rozvoj jeho osobnosti. Z  hlediska 
psychologie je obdobím hry nazýváno období předškolních dětí, tedy dětí ve věku 
zhruba od 3 do 6 /7 let. 

Dětská hra průřezem stoletím aneb s čím 
si hráli naši dědové a babičky, rodiče a my

ším  vývojem dítěte se objevuje mnoho 
a mnoho činností, které mohou být 
hrou.

Ve třech letech je hra převažující ak-
tivitou dítěte, hrou se stává i jídlo, mytí, 

oblékání a ledasco může přijít k ,,úhoně“ 
(např. skleničky, části oděvu…apod.). 

Jak již bylo zmíněno v  předškolním 
období je hra dominantní činností dítěte 
a je pro dítě něčím, jako pro dospělé
 zaměstnání - patří sem hry pohybové 
(honičky, hra s  míčem, tanečky atd.), 
hry na někoho (učitele, doktora aj.) a hry 
konstruktivní (modelování aj.). Hra tedy 
povzbuzuje zručnost, vynalézavost, tvoři-
vost dítěte a děti jsou při ní většinou nej-
spokojenější. Získávají při ní cenné zku-
šenosti, způsob hry velmi mnoho odhalí 
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i o tom, jaké je dítě po citové a povahové 
stránce.

V  tomto období se vytváří schop-
nost a potřeba sociální (a kolektivní) hry, 
i když dětské skupinky jsou třeba naho-
dilé, náměty her se rychle střídají a spo-
lupráce je dosud povrchní. Děti se učí 
prosazovat svá přání a podřizovat se i dru-
hým, začínají být citlivé na uznání ostat-
ními členy skupiny. Zde je třeba sledovat 
jaké místo má dítě ve skupině. Již i v ma-
teřských školkách mohou vznikat podloží 
pro problémové vztahy ve skupině, i zde je 
třeba mít se na pozoru.

Malé děti mají často hračku, která je 
jim nejbližší. I chování k této hračce může 
být ukazatelem toho, co dítě zažilo, jak je 
na tom ve vztahu k lidem kolem něj a jak 
je na tom citově. Hra může být pro někte-
ré děti i terapií, a pomáhá odstranit jejich 
problémy.

A nyní již od informací, které mo-
hou být nástinem na hru a její význam 
v životě dítěte, přejdeme k  informacím 
získaným z  hovorům s  našimi spolu-
občany žijícími ve Velkých Pavlovicích. 
Jedná se o občany narozené ve 20. sto-
letí (v období let 1920-1980).

 Je zajímavé sledovat proměny v mož-
nostech hry u dětí dříve a dnes. Vše se 
odvíjelo s  možnostmi rodiny, technikou 
a obchodem. Inspirující je seriál Vyprávěj, 
kde si mohli někteří z  nás vzpomenout 

V minulém vydání Velkopavlovického zpravodaje (1/2012) se mohli naši čtenáři 
dočíst o prvních pěti plesech letošní bohaté plesové sezóny. V měsíci březnu se konaly 
další tři taneční večery, kterým však výstižněji sedí označení „bály“...

Poslední trio bálů plesové sezóny 2012

na to, jak bylo dříve. A jistě by bylo hezké jít 
za dědečkem, babičkou a říci: ,,Vyprávěj…“

Takže, s  čím si hráli někteří z  našich 
blízkým v letech 1930 a dál? Inu, s čím se 
dalo. Děti byly hodně odkázány na věci, 
které nalezly. Hrálo se s  kamínky, kous-
ky nalezeného porcelánu, dívky vyráběly 
kočárky třeba z  krabic, hrály si s  malými 
panenkami, nebo se dřívky a paličkami. 
Když řeknu hry jako ,,simuláci“ a ,,pěč-
ko“, najde se mezi námi už jen pár pa-
mětníků, kteří asi budou vědět o co šlo. 
Ten kdo získal kolo z rozbitého a starého 
bicyklu byl ,,majetníkem“ a hrál si tak, že 
jej  postrkoval po cestě s dřívkem. Vyrábě-
ly se míčky z punčoch, které se pak házely 
na střechu a říkalo se jim ,,habán“. V této 
době se ještě dalo koupat v řece Trkmance 
i v rybníku.

S postupem let bylo více vymožeností 
a v letech 1955 a dál si již děti hrály s ba-
lóny, švihadly, dřevěnými hračkami, ko-
čárky, bublifukem, krasohledem, autíčky 
atd. Děti si vyřezávaly ze dřeva, měly luk 
a šípy, pušky ze dřeva nebo na fazoly aj. 
Dětské kolo měl v té době u nás málokdo, 
děti tak jezdily na kolech pro dospělé.

V letech nedávno minulých 1980 a dál 
již bylo mnoho hraček - elektrické vláčky, 
ping pong, barbíny a nábytky i domečky 
pro ně, kuželky, kulečníky, dětská kola, 
nádobíčko, mončičáci, lego, objevily se 
počítače a s  nimi první počítačové hry 
a ani nevím co ještě. Jako dítě jsem měla 

pocit, že jsem toho měla hodně a nejraději 
jsem si hrála venku.

A dnes, v roce 2012? Kam se podívá-
te, téměř všude je něco pro děti. Je toho to-
lik, ale aspoň já mám pocit, že malé děti si 
stejně nejraději hrají s tím, s čím si hrávaly 
i dřív. Na písku, v  přírodě, na hřišti. Jen 
toho trávení času venku a s  vrstevníky je 
méně nebo stejně? To nechám na Vás jak 
to vnímáte Vy - čtenáři. Zároveň pokud se 
Vám zdají informace z  výpovědi občanů 
zkreslené, se omlouvám, ale čerpala jsem 
ze zdrojů, které se mi podařilo získat.

Mgr. et Bc. Jana Pláteníková

Na co si budeme hrát? Na školu! 
Na princeznu! Nebo se švihadlem?

KULTURA

Lehce morbidní Šibřinky 
(3. března 2012)

Kdo by se na netěšil na maškarní bál? 
Masky se s  řádnou pečlivostí připravují 
hodně dlouho předem a to tak, aby řádně 
zaujaly. Při slavnostním průvodu všichni 
hádají, kdo je kdo. Nic naplat, kdo neu-
hádne, musí počkat téměř do půlnočního 
času, kdy dojde k odmaskování. 

Letos se v rytmu skupiny ESSO prohá-

nělo po parketu velkopavlovické sokolovny 

na osmdesát úžasných masek. K vidění 

tentokrát byly i ledajaké středověké kejkle. 

Jednou z mnoha obětí středověku mohl být 

i pan starosta města Velké Pavlovice Ing. 

Pavel Procházka. Ještěže poprava na špalku 

byla recesí maškarního bálu! 

A kdo se nejvíc líbil? Z anketních lístků 

vyšel vítězně v jednotlivcích Oldřich Fůkal 

za postavičku playboye. Ve skupinových 
maskách se nejvíce líbila parta slepic.
(Videoreportáž Videostudia Grégr z této 
akce naleznete na www.velke-pavlovice.cz)

Na strávení některých masek musí mít 
přihlížející opravdu silný žaludek :-)!
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Starší generace přivítala příchod jara veselou písničkou
V příjemné atmosféře se odvíjel večer 

v úterý 27. března 2012, v sále místní so-

kolovny, kam starosta města Ing. Pavel 

Procházka pozval za pobavením i potěše-

ním především generaci našich starších 

spoluobčanů.

Členové Olomoucké umělecké agen-
tury VIOLA ve svém hudebním pořadu 

pod názvem všem známé písně „Byla 

noc krásná, májová“ připomněli hos-

tům oblíbené pamětnické písně z období 

Národního obrození, písně kramářské 

a staropražské, písničky lidové ze všech 

koutů naší vlasti, ty méně známé i ty zná-

mější, při kterých hlavně si všichni společ-

ně zavzpomínali a zazpívali.

Město Velké Pavlovice tímto pořa-

dem navázalo na společná setkání obča-

nů – seniorů, která se uskutečnila v lednu 

a v únoru letošního roku. Byli jsme všichni 

mile potěšeni účastí našich občanů, kteří 

na chvíli zanechali své práce a svých starostí 

Dětský maškarní rej plný 
pohádek a fantazie 
(4. března 2012)

„Za kterou pohádkovou bytost si letos 

vyrazím?“ Právě taková otázka se řešila 

v nejedné velkopavlovické rodině během 

posledních předmaškarákových dnů. Děti, 

avšak především jejich rodiče, se pečlivě 

připravovali na nadcházející šibřinkovou 

diskotéku – šilo se, nakupovalo, tvořilo. 

To vše, aby se celá nejen pohádková říše 

mohla předvést v pestrobarevném průvodu 

plném fantazie a nápaditých masek. 

V rámci doprovodného programu 

vystoupily mažoretky a roztleskávačky 

z nedalekých Hustopečích, nechyběly ani 

veselé hry, zábavné soutěže, spousty cen, 

sladkostí i tombola. Dětskou maškarní dis-

kotékou provázel ostřílený profík DJ Ton-

ny Schäffer, který to umí s dětmi roztočit 

přímo na výbornou. 

Maškarní bál pro naše nejmenší pro-

bíhal tak jako již řadu let pod taktovkou 

a skvělou organizací místního Sboru dob-

rovolných hasičů, kterým tímto všichni ro-

diče i děti velmi děkují!

Country bál – defi nitivní 
tečka za letošními plesy
(17. března 2012)

V sobotu 17. března 2012 se ve velko-

pavlovické sokolovně konal poslední ples 

společenské sezóny 2012 - Country bál. 

Ten každoročně pořádá YMCA Rakvice. 

Výtěžek z bálu je určen na letní tábor pro 

děti, který bude letos na Kláskově mlýně 

(poblíž Vranovské přehrady). K tanci a po-

slechu hrála kapela Jižané. 

Na bále nechybělo ani tradiční před-

tančení dětí z Mateřské školy Velké Pav-

lovice. Vystoupení dětí bylo velmi pěkné, 

odlehčené a moderněji pojaté. O něco poz-

ději vystoupili Přátelé country na písničku 

Hergot, to je baba. 

Ve stylu divokého západu a westernu 

se plesalo až do brzkých ranních hodin.

(Videoreportáž Studia VlaJaVo z této akce 
naleznete na www.velke-pavlovice.cz)

Karolína Bártová, Miroslav Grégr, 
Jana Vondrová

Sněhurka, Šípková Růženka, hasič, 
pan doktor... výčet by mohl pokračovat 
do nekonečna. Jasný důkaz toho, že 
svět fantazie nezná slovo „hranice“. 

Silná základna velkopavlovických Přá-
tel country to na letošním Country bále 
řádně roztočila, nejen v kole tanečním! 

a přišli společně strávit pěkný podvečer. 

Zbývá snad jen dodat: „Milí naši občané, 

Májové muzicírování lákalo, sokolovna se zaplnila do posledního místečka.

zase někdy společně na shledanou…“
 Dagmar Švástová 
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A to především děvčata, která musí 
mít na pondělní šmigus nachystanou 
bohatou výslužku. Je tedy zcela pochopi-
telné, že se Velikonoční dílničky pořáda-
né Střediskem volného času při ZŠ Velké 
Pavlovice, zúčastnila převážná většina 
děvčat, ale našli se tu i hoši.

Děti si měly možnost hned několi-
ka tradičními technikami vlastnoručně 
vytvořit kraslice a další velikonoční deko-
race. Předem připravená pestrobarevně 
nabarvená vajíčka se zdobila za odborné-
ho dohledu Ing. Lenky Bukovské slámo-
vou technikou a pod vedením Ing. Marie 
Šmídové technikou voskovou. 

V páteční podvečer, dne 30. března 
2012, proběhla ve výstavním sále velko-
pavlovické radnice slavnostní vernisáž 
prací senických výtvarníků sdružených 
v klubu SenART s mottem Dialógy. 

Hosty ze Slovenska a další návštěvní-
ky přivítal místostarosta Ing. Zdeněk Kar-
ber, poté promluvila kurátorka výstavy 
Mgr. Dana Janáčková ze Záhorské galérie 
v Senici. Výstavu ve Velkých Pavlovicích 
již tradičně zorganizovala výtvarnice paní 
Ing. Marie Šmídová. 

V kulturním programu vystoupily 
Mgr. Jana Týmal Valoušková, Karolina 
Osičková, Nikol Kynická a Nela Škrobá-

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA na apríla? Žádný žertík!

Výtvarníci SenARTu představili své DIALÓGY

První dubnová a na den aprílová neděle patřila ve Velkých Pavlovicích Velikono-
cím. Toho času do jejich vypuknutí zbýval ještě celý týden, ale není nad to se na tak 
významné svátky pečlivě a v řádném předstihu připravit. 

Další stanoviště dílničky měli na sta-
rost dobrovolníci z řad žáků a studentů ZŠ 
a gymnázia. Zde si malí výtvarníci nazdo-
bili sladkou cukrovou polevou perníková 
vajíčka a srdíčka, vyrobili květináček se za-
jíčkem, zajíčkový zápich do květináče, ode-
korovali si ozdobný kolíček a nejmenší děti 
si také vymalovaly velikonoční obrázky.

Dílničky navštívila jako doprovod 
svých ratolestí spousta maminek nebo 
babiček. Právě pro ně zde byly připraveny 
dva stánečky nabízející vkusné jarní a sa-
mozřejmě i velikonoční dekorace a krásné 
ručně vyrobené šperky. A úplně pro všech-
ny přítomné bylo nachystáno výborné ob-
čerstvení – očka s pomazánkami, domácí 
drobné slané pečivo, pro děti bonbóny 
a také káva nebo čaj.

Velikonoční dílnička byla příležitos-
tí, kterak velmi příjemně strávit nedělní 
odpoledne. Ti, kteří jí využili byli nad míru 
spokojeni a navíc, s sebou si odnesli 
spoustu krásných jarních věciček, kterými 
si určitě pěkně ozdobili své domácnosti. 

Všem, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem podíleli na organizaci této akce, 
patří velké poděkování a příslib – 
na příští dílničku, ať už velikonoční nebo 
vánoční, určitě zase dorazíme!

Krásná ukázka okamžiku předávání 
řemeslného umu z generace na generaci...

Pestrobarevná vajíčka ozdobená slámo-
vým dekorem, učila se děvčata i maminky. 

Velikonoční dílnička – prostor pro šikov-
né ručičky dětí a také místo k příjemné-
mu nedělnímu popovídání dospělého 
doprovodu.

Každé z nádherných vystavených děl výtvarníků 
SenARTu si našlo svého obdivovatele...

Karolína Bártová

(Videoreportáž Videostudia Grégr z této 
akce naleznete na www.velke-pavlovice.cz)

ková. Víno na slavnostní přípitek 
laskavě dodala fi rma Pavlovín, spol. 
s r. o..

Výstava byla pro veřejnost ote-
vřena až do 20. dubna a tak měli 
všichni obdivovatelé umění příle-
žitost přijít si krásná díla prohléd-
nout. K  vidění zde byla spousta 
netradičně pojatých plastik i kla-
sických obrazů. Proto doufáme, že 
se výtvarníci SenARTu všem zavdě-
čili a zpříjemnili tak svými výtvory 
nejednomu návštěvníku jinak vše-
dní den.

Ing. Zdeněk Karber
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Zpěvák a cimbalista Roman Veverka v pořadu „Před půlnocí“

Vinaři si povyprávěli „O víně při víně“

ZDRAVÍ JE DAR, proto si jej važme

Cimbál si většina z nás představuje 
ve spojení s moravskými lidovými pís-
ničkami. Jak ale zní cimbál ve spoje-
ní s rockovou muzikou, přišel v pátek 
2. března 2012 do České televize (ČT24) 
pořadu „Před půlnocí“ představit vel-
kopavlovický zpěvák a cimbalista Ro-
man Veverka. 

Celý velmi zajímavý rozhovor si 
můžete spustit prostřednictvím archi-
vu webových stránek ČT na adrese www.
ceskatelevize.cz, pořad „Před půlnocí“ 
ze dne 2. 3. 2012.

Se svou skupinou Medicimbal se 
Roman věnuje nejrůznějším žánrům, hra-

Skupina Medicimbal s frontmanem Romanem Veverkou.

jí nejen lidové písně, ale 
i coververze U2, Stin-
ga, Pink Floyd apod. 
Ve své hudbě obecně 
spojují duši lidové písně 
s aranžemi inspirova-
nými moderními žánry. 

Na akcích, kde 
účinkují, sklízí nebý-
valý úspěch pro svoji 
bezprostředně vyzařu-
jící energii, komunikaci 
s publikem a kvalitní pě-
vecké a hráčské výkony.

Věra Procingerová

SPOLKY AKONÍČKY

Velkopavlovičtí vinaři ze spolku Víno 
z Velkých Pavlovic pořádali v sobotu 
25. února 2012 v nově otevřeném sklepě 
fi rmy VINIUM, a. s. Velké Pavlovice již 
tradiční besedu s příznačným názvem 
„O víně při víně“.

V příjemném vinařském prostředí se 
ochutnával široký sortiment bílých, růžo-
vých a červených vín z vlastní produkce. 

  V nejsevernější části Bílých Kar-
pat u Vizovických vrchů se nacházejí 
největší moravské lázně Luhačovice, 
proslulé volně přístupnými minerálními 
prameny. Mezi šest nejznámějších pat-
ří pramen Viola Lázeňského léčebného 
domu Praha, kde trávili ozdravný pobyt 
od 25. února do 3. března členové zá-
kladních organizací Svazu postižených 
civilizačními chorobami v ČR z Velkých 
Pavlovic a Dolních Dunajovic.

 Lázeňská voda s vysokým obsa-
hem jódu, železa, kyseliny borité, fluoru 

Setkání vinařů, degustace vín, to byl emo-
tivní prožitek i při této velmi příjemné vi-
nařské akci. Při besedě nebylo od věci vy-
slechnout i zasvěcené výklady z úst nově 
nastupující mladé generace, která již dnes 
dokáže navázat na vinařský um svých otců 
a dědů. 

Mottem tohoto večera při nepoložené 
otázce, co Vás napadne při slovech „Víno“ 

může být shrnutý poznatek z této besedy: 
„Krásný večer ve společnosti vinařů i vyni-
kajících velkopavlovických vín“. Skvělé! 

Miroslav Grégr

(Videoreportáž Videostudia Grégr z této 
akce naleznete na www.velke-pavlovice.cz)

a dalších prvků jsou využívány pro inha-
lace, pití a koupele a tak dlouholetá tradi-
ce léčby horních cest dýchacích, trávicí-
ho ústrojí, pohybového aparátu, diabetu 
a dalších onemocnění, patří právě sem, 
do tohoto léčebného domu. 

Již několik let přijíždíme právě sem, 
protože je to pobyt se skvělou atmosfé-
rou klidu, pohody, umocněnou pestrou 
nabídkou poznání, zábavy a romantic-
kých zážitků. 

Proč tedy nevyužít nabídky ředitel-
ky Lázeňského domu Praha paní Anny 

Kneblové a celého kolektivu k  týdenní-
mu pobytu. Vedle léčebných procedur se 
pořádaly vycházky na lázeňské náměstí 
a kolonádu s  jedinečným pojetím řady 
staveb architekta Dušana Jurkoviče, 
na nedalekou přehradní nádrž, jejíž 17 
metrů vysoká hráz není z betonu, ale dů-
kladně upěchované hlíny. 

Pobyt nenarušilo ani celodenní sně-
žení, které k  únoru patří a doma jsme 
tolik sněhu letos opravdu neviděli. O vy-
užití volného času bylo postaráno. Pose-
zení s přáteli u dobrého vína, které bylo 
součástí pitné kúry, se dalo nazvat „Vtip-
nější vyhrává“ a bylo u něj smíchu až až.  

Nechyběly ani večery s  hudbou, tan-
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Večer s kytičkou a písničkou 
– oslava MDŽ

Pěstitelé révy vinné se sešli na přednášce o fyziologii rostlin

Účastníci ozdravného pobytu v  Lázeňském 
léčebném domě Praha lázní Luhačovice.

Vinař a zkušený pěstitel révy vinné pan 
František Dostoupil popisuje pozitiv-
ní vliv nových přípravků na odrůdu 
Neuburské.

Členky velkopavlovického Dámského klubu se umí bavit. 
Mezinárodní den žen, nesoucí se pro letošek v duchu blíží-
cích se Velikonoc, byl k tomu jedinečnou příležitostí.

cem a překvapením na závěr. O ten úpl-
ně poslední večírek na rozloučenou se 
postarala se svým tanečním vystou-
pením „Děvčata“ obou zúčastněných 
obcí. Zatančila ve stylu country na hud-
bu Johny Cashe. Představení bylo skvě-
lé, obrovským potleskem jej odměnili 
všichni zúčastnění i hosté. 

A tak velké poděkování patří všem 
organizátorům léčebného pobytu, hlav-

Ve středu, dne 7. března 2012, v sále 
Vinia a.s. uspořádala fi rma EGT System 
spol. s r.o. seminář o využití přípravků 
řady Energen ve vinohradnictví. 

Zástupce fi rmy Ing. Jaroslav Mach  
seznámil přítomné vinohradníky s příprav-
ky Energen Stimul, Fulhum a Fructus, 
které jsou zkoušeny při pěstování vinné révy. 
Podrobně popsal pokus s odrůdou Neubur-
ské, který byl založen ve vinici pana Františ-
ka Dostoupila ve vegetačním roce 2011. 

Odrůdy Neuburské, Aurelius a čás-
tečně Ryzlink rýnský trpí depresí růstu 
způsobené mikroskopickými organismy, 
která má za následek velké ztráty na úrodě 

Stalo se již za-
žitou tradicí členek 
velkopavlovického 
Dámského klubu 
sejít se při příležitos-
ti březnového Mezi-
národního dne žen, 
potěšit se krátkým 
kulturním progra-
mem, ale především 
si povyprávět a pří-
jemně tak pospolu 
strávit jarní podve-
čer. Oslava MDŽ 
roku 2012 žen Dám-
ského klubu se nesla 
v duchu motta „Večer 
s písničkou a kytič-
kou“, které bylo beze 
zbytku naplněno. 

ně celému kolektivu LLD 
a paní ředitelce za opět velmi 
vydařený pobyt na PRAZE, 
kam se rádi vracíme.

Josef Bazala, Svaz postižených
 civilizačními chorobami 

Velké Pavlovice

Dámy si zazpívaly spolu s milým 
hostem – harmonikářem Honzou Meli-
charem, květinami byl vyzdoben celý salo-
nek vinárny U Kaderků a také bylo zcela 
zřejmé, že se již mílovými kroky blíží svát-
ky jara – Velikonoce. Jedna z aktivních čle-
nek Dámského klubu, paní Marie Šulová, 
připravila výstavku nádherné vlastnoruč-
ně vyrobené velikonoční dekorace, kterou 
si bylo možné přímo na místě zakoupit. 

Avšak i této oslavě a potažmo zábavě 
předcházelo krátké zahajovací „schůzo-
vání“. Dámy si připomněly řadu aktivit 
a akcí, kterých se v minulém období zú-
častnily a směle plánovaly do budoucna. 

Všechny dámy se při příležitosti letošní-
ho MDŽ velmi dobře pobavily a my ještě 
jednou dodatečně přejeme vše nejlepší!

Karolína Bártová

a zásadně zhoršuje rentabilitu pěsto-
vání napadených odrůd. Aplikací pří-
pravků Stimul, Fulhum a Fructus se 
podařilo příznaky zakrslosti podstatně 
eliminovat a během dvou či tří let by se 
postižená vinice měla dostat do plné 
kondice.

Výše zmíněné přípravky mají sa-
mozřejmě velmi dobré výsledky při 
aplikaci na zdravé produkční vinice, 
zvyšují množství  a cukernatost hroznů.

Výrobky řady Energen si budou 
moci zájemci zajistit u pana Františka 
Dostoupila na Hlavní ulici ve Velkých 
Pavlovicích. Ing. Zdeněk Karber
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Z mateřské školy...

Sluníčka přivítala jarní sluníčko!

Velikonoční tvořeníčko s Honzou Melicharem

Holky a kluci znají návod JAK NA OBRA!

„Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě 
vezmu bič! Odtáhnu tě za pačesy, za ty 
hory, za ty lesy.

Až se vrátím nazpátek, svléknu bílý 
kabátek.“

S lidovým říkadlem na rtech, úsmě-
vem na tvářičkách a také s nezbytnou atra-
pou Morany se šly děti, navštěvující třídu 
Sluníčka Mateřské školy Velké Pavlovice, 
rozloučit se zimou a přivítat jarní měsíce 
plné sluníčka, květů, vůně a svěží zeleně. 

Děti i paní učitelky z Mateřské školy 
ve Velkých Pavlovicích se v čase předveli-
konočním dennodenně  pilně připravova-
ly na oslavy největších svátků jara. Vajíčka 
měly nazdobená v  dostatečném předsti-
hu a to tradiční přírodní technikou, tedy 
nabarvená v cibulových slupkách a vyšňo-
řená svěžími lístečky jarní travičky. 

O „škaredé středě“ děti navštívil 
pan Honza Melichar a podařilo se mu 
díky svému nádhernému vyprávění o jar-
ních tradicích, Velikonocích a ukázkám 
lidových řemesel, proměnit toto hanlivé 
pojmenování na jednu z nejkrásnějších 

V čase velikonočním se děti z velko-
pavlovické mateřinky věnovaly především 
pečlivým přípravám na tyto jarní svátky, 
ale také si rády od barvení vajíček odpoči-
nuly, třebas u divadla. 

A ani se do něj nemusely vypravit 
a vážit dlouhou cestu, divadlo přijelo 

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Děti nekompromisně zúčtovaly se zimou. Morana a s  ní 
studené dny odpluly po říčce Trkmance!

Mrskačka či píšťalička? Děti si díky 
Honzovi Melicharovi dokáží vyrobit 
obojí!

Děti byly divadelním představením 
přímo okouzlené – ani nedýchaly!

Mrazivá čaro-
dějka byla vhozena 
do potoka Trkman-
ky a po šplouchají-
cích vlnkách odplu-
la jednou pro vždy 
z našeho města. 

„Hu hu hu,
 jaro už je tu!“

Karolína Bártová

střed v životě malinkých dětí školkou 
povinných.

Dětičky se od Honze naučily, kterak 
si mrskačku s čerstvých vrbových prout-
ků vyrobit a nebo jak si vyřezat píšťaličku. 
Navíc si v hlavinkách osvěžily řadu říka-
del, aby při pondělní šlahačce předvedly, 
jak jsou šikovné.

Kluci a holčičky ze třídy Kuřátek 
vše zvládli na výbornou, teď už je žádné 
Velikonoce nezaskočí. Umí básničky, umí 
nabarvit vajíčka i vyrobit žílu či píšťalku.

Karolína Bártová

za dětmi, přímo do školky. Školkaříčci se 
nejen pobavili, ale i poučili - nyní už ví „Jak 
na obra“! Ano, přesně tak se jmenovala 
veselá pohádka, která rozesmála a pobavila 
holky, kluky i paní učitelky.

Karolína Bártová
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Ze základní školy...
Novinka na „základce“ INTERAKTIVNÍ UČEBNICE

Do školky bylo zapsáno čtyřiadvacet nových dětí

Základní škola Velké Pavlovice splni-
la další dílčí cíl z realizovaného projektu 
Intertaktivní výuka na ZŠ. Z prostředků 
projektu EU peníze školám bylo zakou-
peno 22 interaktivních učebnic naklada-
telství Nová škola, které vhodně doplní 
dosud používané učebnice a pracovní sešity 
ve většině předmětů na I. stupni a v někte-
rých vyučovacích hodinách II. stupně ZŠ. 

Ve čtvrtek, dne 12. dubna 2012, 
proběhl ve velkopavlovické mateřské 
škole zápis dětí do MŠ pro školní rok 
2012-2013. K zápisu se dostavilo v dopro-
vodu svých rodičů celkem 24 dětí ve věku 
od 2 do 5 let a všechny byly řádně zapsá-
ny. V současné době je ve školce 22 před-
školáčků, kteří se budou koncem června 
se školkou loučit a tak budou počty žáků 
takřka přesně doplněny. 

Dětem i rodičům se v prostorách nově 
opravené školky velmi zalíbilo. Dětičky 
byly nadšené krásnými barevnými třída-
mi s  obrovskou spoustou hraček a tak se 
hned daly do pečlivého průzkumu každič-
kého i sebe ukrytějšího zákoutí. Naopak 

Na zápise byly děti samý úsměv a tak doufejme, že se to 
i v září obejde bez slziček.

Další důvod k úsměvu - nové interaktivní metody výuky malé žáčky na první pohled baví.

rodiče velmi ocenili čis-
té prostory celé budovy, 
vkusné zařízení, výzdo-
bu, bohatý a vyvážený 
jídelníček a nové mo-
derní sociální zařízení.

Nyní zbývá už jen 
dokončit rekonstrukci 
školní zahrady a hurá 
do školky. Paní učitelky 
se na všechny nové dě-
tičky velmi těší!

Jiřina Zigová,
ředitelka 

Mateřské školy 
Velké Pavlovice

Vyučování by pomocí interaktivních 
učebnic mělo získat atraktivnější a názor-
nější ráz, digitálně zpracované učebnice 
nabízejí  pestrou škálu obrázků, videozá-
znamů, zvukových nahrávek, testů, pro-
cvičování pro žáky a dalších velmi zajíma-
vých prvků.

Výuku s pomocí interaktivní tabule 
bude možné využívat již v  sedmi kmeno-

vých třídách prvního stupně, v pěti třídách 
druhého stupně a samozřejmě v multime-
diální učebně.

V letošním školním roce byly k de-
víti stávajícím interaktivním systémům 
zakoupeny další čtyři zařízení značky 3M 
v celkové hodnotě 160.000,- Kč.

Dovolte mi, abych za všechny žáky 
i zaměstnance školy poděkoval sponzo-
rům, kteří se fi nančním darem významně 
podíleli na zakoupení čtyř interaktivních 
systémů pro Základní školu Velké Pav-
lovice. Velmi nás těší, že se v současné, 
poměrně složité době, najdou lidé, kteří  
jsou ochotni se sponzorským darem podí-
let na modernizaci zařízení školy.

Srdečné poděkování patří:
Domino – sdružení rodičů a přátel 
Základní školy Velké Pavlovice, o. s., 
vedené paní Martinou Hiclovou
Artep výroba nábytku, paní Petra Holá
Lomax CO, s. r. o. Bořetice
Víno Zborovský, pan Lubomír Zborovský
Hospodářské potřeby, pan Stanislav 
Crhák

RNDr. Ludvík Hanák, ředitel Základní 
školy Velké Pavlovice 
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Naučíme vaše děti angličtinu, nově ve školní družině

Renesanční časy pro poezii, básně a recitaci...
Školní recitační soutěž

Základní škola Velké Pavlovice při-
chází s nabídkou nadstandardní no-
vinky – výukou anglického jazyka 
ve školní družině a to v následujícím 
školním roce 2012/2013. Projekt „Ang-
lická školní družina“ je určena žákům 
1. a 2. tříd a přirozeně navazuje na osvěd-
čený systém výuky cizích jazyků na ZŠ 

Opět i v tomto školním roce jsme 
v třídních kolektivech vybírali ty nejši-
kovnější a nejvýraznější recitátory, kteří 
budou své třídy reprezentovat ve škol-
ním kole recitační soutěže. 

Zúčastnilo se 18 žáků 1. až 5. ročníku. 
Děti byly na soutěž dobře připraveny, před-
nášely  kratší i delší veršované texty českých 
autorů. 

Soutěžní klání se konalo v pěkném pro-
středí auly. V příjemné atmosféře sledovali 
nejmladší recitátoři  své starší kamarády, 
aby od nich získali své první zkušenosti. 
Děti nás potěšily nejen hezkými básnička-
mi, ale i svým zájmem o poezii a prózu. 

Na závěr porota, složená z třídních 
učitelek, vyhodnotila nejlepší soutěžící 
v každé kategorii. Vítězové dostali diplom 
a naši školu reprezentovali v okresním kole. 
Všichni účastníci soutěže si odnesli za skvě-
lé výsledky pamětní list a věcnou odměnu. 

PhDr. Jitka Martincová

Nejúspěšnější recitátoři I. stupně ZŠ Velké Pavlovice.

Páťáci a deváťáci projdou plošným testem NIQES

Základní škola ve Velkých Pavlo-
vicích se zapojila do projektu NIQES 
(Národní systém inspekčního hodnocení 
vzdělávací soustavy v České republice), 
jehož realizátorem je Česká školní in-
spekce a poskytovatelem podpory je 
Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR. Na přelomu května a červ-
na čeká na žáky 5. a 9. ročníků generální 
zkouška plošného testování.

Pro první celoplošnou zkoušku jsou 
pro žáky připraveny testy z českého jazy-
ka, matematiky a angličtiny. V rámci pro-
jektu bude vybudován integrovaný systém 
inspekčního hodnocení s cílem poskyt-
nout široké veřejnosti informace o kvalitě 
počátečního vzdělávání.

Cílem projektu je vybudovat moderní 
a fl exibilní národní systém inspekčního 
hodnocení kvality a efektivity vzdělávací 

soustavy s důrazem na realizaci kuriku-
lární reformy v počátečním vzdělávání, 
a tím přispět k vytvoření systému hod-
nocení vzdělávací soustavy pro moderní 
a efektivní systém celoživotního učení. 

Více o projektu na www.niqes.cz 

Mgr. Veronika Prokešová

V. Pavlovice. V rámci školního vzděláva-
cího programu začíná vyučovací předmět 
Anglický jazyk od první třídy. 

Cílem anglické školní družiny je na-
učit děti vnímat anglický jazyk, rozvíjet 
jazykové dovednosti při sportovních 
a odpočinkových aktivitách. V anglickém 
oddělení družiny bude od 12.00 do 13.30 

hod. lektorka anglického jazyka, po ukon-
čení aktivit přejdou děti do klasické školní 
družiny.

Školné na jazykovou část činí 200,- 
Kč měsíčně. Poplatek na školní družinu 
je 100,- Kč pro školní rok 2012/2013.

Mgr. Lenka Korpová, 
zástupkyně ředitele ZŠ V. Pavlovice

Umístění žáků – 1. kategorie:
1. Klára Pejchlová   3.A 
2. Michal Dobrucký  3.A
3. Veronika Ježková  2.B

Umístění žáků – 2. kategorie:
1. Anna Dobrucká  5.A
2. Eva Novotná  4.A
3. Lucie Kynická  4.A
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Druháčci besedovali mezi pohádkami

Prvňácci se učili poznávat jarní květiny

Co je to knihovna? Kde ji ve Velkých 
Pavlovicích najdu? K čemu slouží? 
Co v ní najdu? Jaké jsou právě pro mě 
nejvhodnější knížky? Jak se mám mezi 
tou spoustou regálů a knížek vyznat? 
Kdo je to autor, spisovatel či ilustrátor? 
Nevíte? 

Tak se zeptejte letošních druháčků, 
určitě vám podají vyčerpávající výklad. 
Zúčastnili se totiž v rámci „Března – 
měsíce knihy“ besedy v Městské knihov-
ně ve Velkých Pavlovicích, kam je pozva-
la knihovnice Mgr. Dana Růžičková. 

Ta si pro žáky druhých tříd připravi-
la zajímavé vyprávění o tajích knihovny, 
pohádkách, příbězích, básničkách, děti 
si zkusily vyřešit hlavolam v podobě blu-
diště, který je měl navnadit na blížící se 

První krásné prosluněné jarní dny 
přivítali i prvňáčci ZŠ Velké Pavlovice. 
V pátek, dne 16. března 2012, se vyda-
li do přírody poznávat a rozlišovat prá-
vě kvetoucí a pučící jarní květiny, keře 
a rostliny.  

S paními učitelkami si procviči-
li učivo prvouky a nyní už bezpečně 

Jan Ámos Komenský by jen tiše 
záviděl, právě takové výuce se říká 
„Škola hrou“...

Kdo vyluští rychleji hlavolam? Třída 2. A? Nebo bude 2. B rychlejší?

Noc s Andersenem. I na tu je paní kni-
hovnice pozvala, připomněla kdy a kde 
se koná a co na ní mohou děti zažít.

Děti byly z programu besedy přímo 
nadšené. Dokázaly bleskurychle odpoví-
dat na řadu skutečně náročných otázek, 
bezvadně spolupracovaly, zkrátka, byly 
úžasné. A za to si právem zasloužily drob-
ný dáreček v podobě záložky do knížky. 

Třídu 2.A doprovázela třídní uči-
telka Mgr. Dagmar Šmídová a třídu 2.B 
Mgr. Jitka Řádková, které v závěru be-
sedy paní knihovnici velmi poděkovaly 
za příjemně strávené chvíle v knihovně 
a zajímavé vyprávění, které obohatilo 
a zpestřilo výuku jejich žáků a také pod-
pořilo jejich zájem o knihy a četbu.

Karolína Bártová

určí sněženku, bleduli, poznají petrklíč 
i tulipán. Ze slunné vycházky si odnesli 
nejen nové poznatky, ale i spoustu pěk-
ných zážitků.

                 

Mgr. Eva Drienková, 
 Mgr. Darina Zborovská
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Děti z I. stupně ZŠ navštívily divadlo Radost

Malí fotbalisté zápolili O pohár starosty města

Devítka se učila základům ekonomie v Komerční bance

Úterý s datem 20. března 2012 se 
stalo pro letošní prvňáčky, druháky 
a třeťáky dnem divadelním. 

Spolu s pedagogickým doprovodem 
svých paní učitelek vyrazili na zájezd 
do brněnského dětského loutkového diva-
dla Radost na veselé pohádkové předsta-
vení Dlouhý Široký a Bystrozraký. Spolu 
s princem a jeho kamarády zachránili 
začarovanou princeznu a přemohli zlého 
kouzelníka. 

Plni zážitků se vraceli domů a to ne-
jen ze samotného představení, ale také 
z kouzelné výzdoby foyer divadla a ve skle-
něných vitrínách vystavených loutek. Ve ško-
le si pohádku zkusili sami zahrát a dokonce 
i namalovat. 

Mgr. Darina Zborovská
Dětem se v divadle velmi líbilo a to nejen pohádkové představení, ale i krásná výzdoba.

Vítězné mužstvo kategorie Starší žáci – 5.A.

V zimních měsících už tradičně ožil 
I. stupeň základní školy fotbalovým tur-
najem O pohár starosty města. 

Soutěže se zúčastnily týmy složené 
ze žáků 2. až 5. ročníků rozdělené do dvou 
věkových kategorií. Z prvních kol, která 

V pátek odpoledne, dne 30. března 
2012, navštívila naše třída 9.A ZŠ Vel-
ké Pavlovice v rámci výuky předmětu 
Základy ekonomie Komerční banku, 
a.s. ve Velkých Pavlovicích.

se konala 30. ledna a 2. února 2012, 
postoupily do fi nále vždy dvě vítězné třídy 
z každé kategorie. 

Ze závěrečného souboje, který se 
uskutečnil ve středu 22. února, vyšlo ví-
tězně družstvo 2.B, následováno 3.A 
a 2.A za mladší žáky. Za starší žáky si prv-
ní místo vybojovalo družstvo 5.A. Diplom 
za 2. místo si odnesla 4.A a na třetím místě 
se umístila 5.B.

Všichni hráči bojovali o vítězství 
s velkým nasazením, za bouřlivé podpory 
svých nehrajících spolužáků. Ti, vyzbroje-
ni transparenty a povzbuzujícími pokřiky, 
přispěli rovněž k vytvoření pravé sportov-
ní atmosféry.

Mgr. Miroslava Kosíková

Hned po našem příchodu se nás 
ujaly dvě bankovní úřednice paní Ive-
ta Melicharová a Ing. Denisa Kynická. 
Seznámily nás se základními provozní-
mi informacemi týkajících se Komerční 

banky – s počtem pracovníků, klientů 
a také s celkovým finančním ziskem 
za rok.

Dále nás informovaly o produktech, 
které poskytují na pobočce KB ve Vel-
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Holocaust, antisemitismus a lidská rasa s „cejchem“ 
Davidovy hvězdy

„Zahraj si svůj song“ se skupinou MARBO

Koncem měsíce února jsme se zú-
častnili zajímavé a poučné přednášky 
o životě Židů a jiných ras. Od první ho-
diny jsme napjatě a netrpělivě diskuto-
vali o tom, jak přednáška bude vypa-
dat. Celé první tři hodiny jsme nemohli 
dlouho v klidu sedět, neboť jsme byli 
trošku zaskočeni, že přednáška bude 
trvat tři hodiny. Konečně zazvonilo 
na konec třetí hodiny a odebrali jsme 
se do zeměpisné pracovny, kde měla 
přednáška probíhat. 

Usadili jsme se do lavic a seznámili 
jsme se s naší lektorkou paní Jindřiškou 
Hrdou z Kroměříže. Rozdala nám pra-
covní listy, které jsme měli vyplnit v prů-
běhu přednášky. 

Dozvěděli jsme se, kdo jsou Židé, 
odkud přišli do Evropy, jejich odlišnos-
ti, jak vypadá Davidova hvězda, která je 
jejich znakem. Za největší vyhlazování 
Židů může Adolf Hitler, který je pova-
žoval za méněcennou rasu. Soustředil je 

Již několik let po sobě na naši školu 
opět zavítala hudební skupina MARBO, 
Marcela a Bohdan Vrkalovi hrající na saxo-
fon a digitální klávesy, se svým výchovným 
koncertem.

Letos si pro žáky I. i II. stupně ZŠ Vel-
ké Pavlovice připravili povídání o hudbě a 
zvukovém záznamu s názvem „Zahraj si 
svůj song“. Celý pořad byl prokládán ryt-
mickou hudbou a zpěvem, do kterého byli 
zapojováni i naši žáci, což je na I. stupni ra-
dostná práce, na stupni II. trošku obtížné, 
avšak ne zcela nemožné!

Děti se například dozvěděly, že první 
zvukový přístroj na zaznamenávání hudby, 

v koncentračních táborech, kterých bylo 
asi 1.600. Vyhlazovacích táborů bylo šest 
(Chelmno, Osvětim, Majdanek, Belzec, 
Sobibor, Treblinka), kde byli Židé maso-
vě vyvražďováni v plynových komorách.

Byli i lidé, kteří se jim nebáli pomoci. 
Mezi ně patřil Sir Nicholas Winton, který 
zachránil 669 židovských dětí. Polka Ire-
na Sendlerová zachránila 2.500 dětí, ale 
byla odhalena a popravena. Simon Wie-
senthal po válce vypátral a předal spra-
vedlnosti přes 1.000 nacistických vrahů.

Po přednášce jsme zhlédli film 
o životě v koncentračních táborech. Tím 
naše setkání s paní Jindřiškou Hrdou 
skončilo. Začali jsme se rozcházet do 
svých tříd. Snad každý z nás přemýšlel 
o krutosti té doby, o zločinech nacistů 
a o milionech zmařených životů. 

Doufáme, že i dnešní generace si 
bude uvědomovat, jak jsou nebezpečné 
myšlenky o méněcennosti některých ras.

Pavel Tomek, Tomáš Vykydal, 9. A

kých Pavlovicích. Úřednice se zaměřily 
na služby, které jsou pro nás jako stu-
denty výhodné – spořící účet, stavební 
spoření aj.. Dostali jsme i doporučení 
o zavedení studentského účtu.

Děkujeme za krásně a přínosně stráve-
né odpoledne
a řada z nás by uvítala možnost práce 
v tak příjemném prostředí.

PS: Bohužel do trezoru byl pro nás 
přístup ZAKÁZÁN a tak se nám nepoda-
řilo si přinést z exkurze žádný „suvenýr“ 
:o)!

Žáci 9.A třídy ZŠ Velké Pavlovice

1. září 2009 bylo na prvním nástupi-
šti Hlavního nádražní města Praha 
odhaleno sousoší Nicolase Wintona 
s dětmi, které zde jako tiché memento 
připomíná zoufalé okamžiky odlou-
čení židovských dětí od svých rodičů, 
většina z nich se na tomto místě vidě-
la naposled...   

který si mohli její milovníci pořídit, byl tzv. 
fonograf s  kovovými válečky. Ten v  roce 
1877 vynalezl T. A. Edison.

Průlomem v nahrávání byl roku 1887 
vynález gramofonu a vinylové gramofono-
vé desky. V roce 1935 se objevil na pultech 
obchodů magnetofon a magnetofonový 
pásek. Jako první jej u nás r. 1938 vyzkou-
šel Československý rozhlas. 

S  nástupem výpočetní techniky byl 
zvukový záznam digitalizován, tedy převe-
den do početního kódu a světlo světa spat-
řil kompaktní disk – CD. Historicky první 
hudební CD vydala roku 1982 legendární 
skupina ABBA. A odtud byl už jen malý 

krůček k fenoménu dnešní doby - MP3 pře-
hrávači. 

 Dále se pohodový pořad stočil 
k nahrávacímu studiu, druhům mikrofonů 
a jiným, pro děti zajímavým, informacím.

To, že se pořad převážné většině dětí 
líbil, bylo poznat na závěrečném nekoneč-
ném potlesku a po koncertu veselým po-
brukováním a vyzpěvováním spokojených 
posluchačů.

Kdo by se chtěl o této skupině dovědět 
více, nalezne bližší informace 
na http://www.hudebniskupinamarbo.cz/. 

Mgr. Jitka Šaňková
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Škola za hromadou TUCTU TUN papíru

Evropské peníze přispějí k inovaci vzdělávání na gymnáziu

Ve středu po ránu, dne 28. břez-
na 2012, nebylo takřka možné spatřit 
budovu I. stupně velkopavlovické zá-
kladní školy. 

Ta se toho času nacházela letos už 
počtvrté za obrovskou hromadou sta-
rého papíru, který zde odevzdali žáci 
v rámci sběru. Tentokrát se před školou 
sešlo úctyhodných 11.910 kg, které daly 
na tři plně naložené nákladní automobi-
ly. Od začátku školního roku se podařilo 
nasbírat celkem rovných 48.750 kg sběru.

Hlavní organizátorka sběru staré-
ho papíru Ing. Lenka Bukovská tímto 
děkuje všem žákům devátých ročníků, 
kteří pomáhali s organizací a nakládá-
ním těžkých balíků na vlečky náklad-
ních automobilů. Díky! Pěkně jste si 
mákli!

Ministerstvo školství mládeže a tělový-
chovy vyhlásilo v rámci Operačního progra-
mu vzdělávání pro konkurenceschopnost 
projekt „EU peníze středním školám“, 
do kterého jsme obratem podali žádost. 
MŠMT naši projektovou žádost přijalo 
a schválilo jeho realizace od 1. března 2012. 

Náš dvouletý projekt s názvem „Pro-
gresivní vzdělávání na GVP“ je zaměřen 
na inovaci a zkvalitnění výuky všech před-
mětů prostřednictvím informačních a ko-
munikačních technologií (ICT). Pořízením 
nových prostředků digitálních technologií 
do všech kmenových tříd se zkvalitní vlast-
ní výuka, zvýší se dynamika, názornost, 
interakce mezi vyučujícím a žákem. Tyto 
aktivity přispějí ke zvýšení motivace žáků 
a ke zlepšení studijních výsledků. V rámci 
projektu vytvoří naši vyučující pro vybrané 
vzdělávací oblasti a obory vhodný didak-
tický učební materiál, který následně ověří 
formou pilotáže v praxi. 

Další aktivity v rámci projektu zaměří-
me také na zkvalitnění výuky cizích jazyků 
s důrazem na prohloubení kvalifi kace vyu-
čujících v anglickém jazyce formou jazyko-
vých kurzů a na mentoring pedagogických 
pracovníků školy. O realizaci projektu Vás 

Kdo byl ve IV. kolo sběru nejúspěšnější?

• Na I. stupni zvítězila v  jednotlivcích
 Anetka Pleskačová z 1.A s 1.260 kg, 
 ve třídách na zlaté příčce umístila 4.A
 s  6.707 kg. Průběžné prvenství si 
 udržuje třída 2.B.
• Na II. stupni naskočil na nejvyšší 
 stupínek bedny Patrik Chrástek z 8.B 
 s 742 kg, vítěznou třídou pak byla 6.A
  s  2.507 kg. Průběžně si nejlépe vede
  třída 8.B.

Všem, i těm, kteří odevzdali sebemenší 
kilečko,velmi děkujeme a nejúspěšněj-
ším sběračům blahopřejeme!

Nezapomeňte – zájezd pro ty nejlepší 
do Aquaparku ve Vyškově se kvapem 
blíží!

Deváťáci se osvědčili, každý kdo měl 
ruce a nohy pomáhal.

Sbírejte, sbírejte, sbírejte :o)!!!
 

Poslední kolo sběru nás čeká už ve středu 
23. května 2012!

Karolína Bártová

Z gymnázia...

budeme pravidelně informovat na webo-
vých stránkách školy www.gymnazium.
velke-pavlovice.cz. 

Výsledky, průběh a podmínky vzdělá-
vání poskytované střední školou hodnotila 
v závěru měsíce února na naší škole Česká 
školní inspekce v rámci pravidelného in-
stitucionálního hodnocení, které provádí 
v tříletém cyklu. Z inspekční zprávy se 
mimo jiné dozvíte, že naše „škola trvale 
dosahuje dobrých výsledků ve vzdělá-
vání žáků díky promyšlené organizaci 
výuky, ve které byly vhodným způsobem 
využívány metody a formy práce vedoucí 
k rozvoji osobnosti žáka“. S úplným zně-
ním inspekční zprávy se můžete seznámit 
na webových stránkách školy.

V pondělí 23. dubna 2012 se na naší 
škole uskutečnil tradiční projektový den 
zaměřený na připomenutí Dne Země. 
V rámci tohoto dne studenti řešili proble-
matiku vlivu člověka na životní prostředí 
v různých lokalitách naší planety. V ten-
to den se také uskutečnily písemné při-
jímací zkoušky z matematiky a českého 
jazyka pro uchazeče o studium v osmile-
tém a čtyřletém studijním oboru. Mnozí 
z uchazečů využili možnost připravit se 

na testy formou přípravných kurzů. Kurzy 
jsme uskutečnili pro přihlášené zájemce 
zdarma v osmi lekcích. 

Po roční přestávce čeká studenty ma-
turitních ročníků (oktáva a 4.A) jejich prv-
ní zkouška dospělosti. Maturitní zkouška 
2012 doznala ve srovnání s minulým ma-
turitním rokem menších změn především 
v časovém harmonogramu jejího konání. 

Didaktické testy a písemná část spo-
lečné části maturitní zkoušky z českého 
jazyka a literatury, z cizího jazyka nebo 
matematiky se uskuteční podle jednotného 
zkušebního schématu od 2. května 2012. 

Ústní zkoušky společné a škol-
ní (profi lové) části budou na naší škole 
zahájeny pro obě maturitní třídy v pondě-
lí 28. května. V období mezi písemnými 
a ústními zkouškami nabídneme studen-
tům maturitních ročníků možnost indivi-
duálních konzultací maturitních témat. 

Věříme, že studenti tuto možnost 
přivítají a úspěšně završí středoškolské stu-
dium před maturitní komisí. Maturantům 
přejeme, aby u maturitní zkoušky dosáhli 
co nejlepších výsledků.

PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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Vynikající úspěchy studentů Velkopavlovického gymnázia

Gymnazisté si otevřeli díky svým vědomostem dveře do kraje

ART POETIKA – Puškinův památník 2012

MARTIN KOVAŘÍK 
vládne bravurní angličtinou...

V pondělí 12. března 2012 se na Stře-
disku volného času Lužánky v Brně ko-
nalo krajské kolo olympiády v anglickém 
jazyce. 

Gymnázium Velké Pavlovice v kategorii 
II.B zastupoval Martin Kovařík, žák tercie, 
který se do soutěže probojoval po vítězství 
v okresním kole v Břeclavi.  

V náročné konkurenci soutěžících 
obsadil Martin Kovařík ve své kategorii 
osmé místo ziskem 108 bodů.

Soutěžící museli projevit jazykovou 
obratnost v rozhovoru i poslechu. O vy-
rovnanosti soutěže svědčí fakt, že o po-
řadí rozhodovaly jen minimální bodové 
rozdíly. 

Martinu Kovaříkovi blahopřejeme, 
ať mu nadšení pro „angličtinu“ vydrží. 
Vždyť znalost světového jazyka mu oteví-
rá pomyslné dveře k cestování do zahrani-
čí a navazování nových přátelství.   

Studenti Gymnázia Velké Pavlovice 
se koncem měsíce března 2012 zúčastnili 
dvou okresních olympiád. Tradiční silné 
zastoupení jsme měli ve všech kategori-
ích zeměpisné olympiády. V nejmladší 
kategorii A nás reprezentovala Markéta 
Havlíková a získala osmé místo, v kate-
gorii B získal Jaroslav Hrabec třetí mís-
to, stejně jako Oldřich Krůza v kategorii 

Studenti velkopavlovického gym-
názia se zapojili do soutěže v ruském 
jazyce. Po loňském úspěchu v celostát-
ním kole v Praze neváhali soutěžit i le-
tos.  Regionální kolo soutěže se konalo 
31. března 2012 v Brně. V sále Pedago-
gické fakulty Masarykovy univerzity, 
pod záštitou České asociace rusistů, 
Česko-ruské společnosti, Ruského kul-
turně osvětového sdružení se uskutečnil 
již 46. ročník festivalu v ruském jazyce. 

VIOLA KRAUSOVÁ naopak exceluje 
v přírodovědných soutěžích...

V  měsíci březnu 2012 se konala řada 
okresních kol naukových soutěžích. Mezi ně 
patřily i fyzikální olympiáda v kategoriích E 
a F a biologická olympiáda v kategorii C.

Gymnázium Velké Pavlovice v obou 
soutěžích reprezentovala studentka tercie 
Viola Krausová. Ve fyzikální olympiádě 
Viola obsadila krásné třetí místo a v biolo-
gické olympiádě přímo excelovala - zvítě-
zila se ziskem 139,5 bodu. 

Získaným umístěním si zajistila po-
stupy do krajských kol, která se uskuteční 
v květnu. Viola Krausová svou pílí, svě-
domitostí a zejména vědomostmi v příro-
dovědných předmětech je příkladem pro 
ostatní studenty. 

Za vzornou reprezentaci školy Viole 
děkujeme a budeme ji držet palce v dalším 
kole těchto soutěží.  

Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Martin Kovařík

Viola Krausová

C. V kategorii středoškoláků získal druhé 
místo Jan Bohůn a zajistil si postup do 
krajského kola.

Okresní kolo olympiády v českém ja-
zyce se konalo v první jarní den a naši ško-
lu reprezentovala Viola Krausová, která 
s počtem 18 bodů získala pěkné čtvrté 
místo. O den později v kategorii středních 
škol studentka septimy Karolína Osičko-

vá obsadila s počtem 21 bodů druhé místo 
a současně i postup do krajského kola. 

Všem studentům, děkujeme za vzornou 
reprezentaci našeho gymnázia.

 PaedDr. Vlastimil Kropáč, 
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Šestičlenná porota hodnotila celkem 
18 soutěžních vystoupení ve třech věko-
vých kategoriích ve slovním a hudebním 
projevu jednotlivců i kolektivů.

Studenti našeho gymnázia obsadili 
dvě 1. místa, jedno 2. a jedno 3. místo v 
jednotlivých kategoriích. Vanesa Hurtí-
ková z 2. A, za klavírního doprovodu Nely 
Škrobákové ze sexty, přesvědčila porotu 
zpěvem náročných skladeb ruského skla-
datele A. Hlinky a získala tak 1. místo a 

zasloužila si postup do celostátního kola. 
V kategorii sólového přednesu ob-

sadili studenti našeho gymnázia všech-
ny stupně vítězů. Jedinečný výkon podal 
Lubomír Krůza, student tercie, před-
nesem básně Dospělý člověk.  Získal tak 
1. místo, a také on se oprávněně zúčast-
ní pražského kola.  Na druhém místě se 
umístila Veronika Listová s básní Prv-
ní láska, Viola Krausová s básní Květy 
obsadila třetí místo.
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Lakomec zaujal, Mahenovo divadlo okouzlilo

VÝHRA V KAPSE aneb gympl na vítězných vavřínech!

V úterý 20. března 2012 jsme se s kvar-
tou a 1.A Gymnázia Velké Pavlovice vypra-
vili  na hru Lakomec do Mahenova divadla 
v Brně. Autobus zaparkoval u Janáčkova 
divadla, což je sice od Mahenovy činohry 
kousek, ale při chůzi na podpatcích se cesta 
zdá nesmírně dlouhá. Po příchodu do diva-
dla nás ohromila jak architektura, tak zrca-
dla, která jsou opravdu všude. Po zvukovém 
upozornění jsme se usadili na místa.

V pondělí 19. března 2012 se konal 
na Gymnáziu Velké Pavlovice přátelský 
turnaj v přehazované dívek. Do tělo-
cvičny ve Velkých Pavlovicích si přijely 
zahrát týmy ze škol z Hustopečí, Mo-
ravského Žižkova, Nikolčic a také se 
turnaje zúčastnila naše sousední škola, 
ZŠ Velké Pavlovice.

Po první hodině vyučování jsme se 
všechny šly převléct do žlutých dresů 
s logem naší školy. Zahajující zápas jsme 
hrály hned my - gympl, proti ZŠ Velké 
Pavlovice. Zápas byl velmi vyrovnaný, ale 
nakonec jsme své bývalé spolužačky ze zá-
kladky porazily. 

Na chvíli jsme si vydechly při sledo-
vání druhého zápasu mezi ZŠ Velké Pav-

Po loňském úspěchu se v kategorii 
slovního přednesu kolektivů rozhodla 
soutěžit celá třída (A. Bajková, Z. Bra-
vencová, D. Jaborníková, V. Krausová, 
L. Krůza, V. Listová, J. Rampáčková, E. 
Slámová, O. Tesař, P. Tomanová, G. Zem-
ková). Se svým pásmem básní ze školního 
prostředí se umístili na krásném 2. místě. 

Čestný host, generální konzul Rus-
ké federace A. J. Šarapin ocenil sku-
pinu studentů tercie osobní cenou. 
Předsedkyně poroty paní Kristýnková  po-
chválila studenty za jejich výkon a ocenila 
především zásluhy učitelky ruštiny v jejich 
přípravě. 

V sále Ruského střediska vědy a kul-
tury v Praze proběhne 4. května 2012 
celostátní přehlídka vítězů regionálních 

kol soutěže ARS 
POETIKA. 

A studenti 
našeho gymná-
zia ani letos ne-
budou chybět. 
Postup do ce-
lostátního kola 
je pro studenty, 
kteří se učí ruš-
tinu, nejen od-
měnou, ale pře-
devším motivací 
dále se ruskému 
jazyku věnovat. 

Mgr. Jana 
Lorenzová

Studentský soutěžní tým netradiční disciplíny – zápolí v obrat-
nosti ruským jazykem.

Zlatý tým velkopavlovického gymnázia! Holky nezklamaly.

Lakomce napsal Molière. Lakomý Har-
pagon má dvě děti, které jsou zamilované. 
Jelikož se Harpagon dívá jen na peníze, 
chce, aby si vzali bohaté a staré protějšky, 
a on sám by si měl vzít vyvolenou svého 
syna. Pomocí malé lsti, při které se musí 
Harpagon rozmyslet mezi štěstím svých 
dětí a penězi (vybere si peníze), však vše do-
padne dobře a děti si mohou vzít toho, koho 
opravdu milují.

Představení předčilo naše očekávání, 
všichni jsme totiž očekávali, že představe-
ní bude příliš vážné, ale opak byl pravdou. 
Chvílemi se naším smíchem otřásalo divadlo 
v základech a nejednou se přidali i samotní 
herci. Například při scéně, ve které bylo slov-
ně naráženo na brněnský „orloj“ a jeho tvar. 
Divadlo bylo celkově netradičně pojato. 

Divadlo jsme opouštěli se smíchem 
a už se těšíme na další představení. 

Barbora Švehlová, kvinta Gymnázium 
Velké Pavlovice
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Cimbálová muzika Martina Čecha při ZUŠ Velké Pav-
lovice koncertovala pro školáky z Mikulčic, s ohromným 
úspěchem. 

Nadějného cimbalistu Tomáška Melichara hustá pavu-
čina strun jen tak nerozhází, palička vždycky dopadne 
přesně tam, kam má... a písnička je na světě!

lovice a Hustopeče. ZŠ Velké Pavlovice 
se moc nedařilo a tuto hru holky prohrá-
ly. Třetí hru si zahrál Moravský Žižkov 
a Nikolčice. Nikolčice na plné čáře porazi-
ly Moravský Žižkov.

Netrpělivě jsme čekaly na další zápa-
sy a fi nále bylo tady. Rozhodujícího zápa-

V pátek, dne 2. března 2012, vystou-
pili v Základní škole Mikulčice na dvou 
výchovných koncertech s folklórním za-
měřením žáci a učitelé Základní umě-
lecké školy Velké Pavlovice - cimbálová 
muzika Martina Čecha, mladý cimba-
lista Jakub Šíbl, taneční soubor Lucie 
Stránské a žákyně z pěvecké třídy Mgr. 
J.Hanáka za doprovodu cimbálové mu-
ziky pedagogů. 

V krásné mikulčické základní škole se 
stylovou folklórní výzdobou se všem z Vel-
kých Pavlovic dostalo srdečného a milého 
přijetí od paní ředitelky Mgr. Kristýny Ko-
lovrátkové, od pedagogického sboru i od 
žáků. Koncerty se velmi  vydařily, neboť od 
začátku bylo zřejmé, že účinkující i poslu-
chači jsou naladěni na stejné folklórní vlně.

Ze základní 
umělecké školy... Mladí folkloristé ze ZUŠ vystoupili v Mikulčicích

CIMBÁLOVÝ KONCERT žáků a učitelů ZUŠ V. Pavlovice

Ředitelka ZUŠ Velké 
Pavlovice Milena Kar-
berová děkuje všem žá-
kům a také učitelům - L. 
Stránské, M. Čechovi, M. 
Grombiříkovi a J. Haná-
kovi za vynikající výkony 
a reprezentaci školy. 

Všichni rodiče žáků 
z folklórních souborů 
si zaslouží poděkování 
za obětavost a trpělivost 
při přípravě a oblékání 
svých dětí do krojů.

Milena Karberová, 
ředitelka ZUŠ Velké 

Pavlovice

O příjemném břez-
novém podvečeru, dne 
27. března 2012, uspo-
řádala Základní umě-
lecká škola Velké Pav-
lovice ve výstavním sále 
velkopavlovické radni-
ce Cimbálový koncert, 
na kterém vystoupili 
nejen žáci pana učitele 
Michala Grombiříka 
ze ZUŠ – Barbora Ur-
bánková, Tomáš Me-
lichar, Matěj Prokeš, 
Tobiáš Ouda a Jakub 
Šíbl, ale také jeho spo-
lužáci z Janáčkovy kon-
zervatoře a Gymnázia 

v Ostravě ze třídy pana profesora Daniela 
Skály - Gabriela Šimoňáková, Petr Gilar, 
Gabriela Jílková a Anna Presová. 

Na koncertě zazněly jednoduché 
písničky malých začátečníků i velmi 
emotivní a zvukově nevšedně vypracova-
né skladby moderních autorů J. Dadáka, 
G. Pappa a C. Debussyho. 

Přítomné publikum odměnilo všech-
ny vystupující zaslouženým dlouhotrvají-
cím potleskem. Ten si vychutnala přede-
vším začínající drobotina, jejíž základna 
k naší obrovské radosti v posledních 
letech neustále narůstá.

Milena Karberová, 
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

su se zúčastnily Hustopeče a náš tým. Byl 
to velmi napínavý a těžký boj, ale protože 
nám štěstí přálo, hustopečské protihráč-
ky jsme nakonec porazily, což pro nás 
znamenalo jasné 1. místo. Na 2. místě se 
zaslouženě umístily Hustopeče a 3. místo 
vybojovala ZŠ Velké Pavlovice.

Byl to perfektní turnaj, který jsme si nejen 
užily, ale také se pořádně zapotily :o).

Tereza Slámová & Aneta Janovská, 
sekunda Gymnázium 

Velké Pavlovice
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Pavlovický kostelíček...

Víno od Balouna poputuje k princi Charlesovi

PŘIŠLO POŠTOU

NAPSALI O NÁS

Světlo světa spatřila ve čtvrtek 1. břez-
na 2012 na mimořádné zkoušce, když ji 
Presúzní sbor nacvičoval, aby ji zazpíval při 
pohřbu paní Marie Herzánové. 

Všem se písnička líbila a jedna ze zú-
častněných, paní Marie Dobrovolná o této 
nové písničce řekla: „Slyšela jsem ji na po-
hřbu paní Herzánové a moc se mi líbila. Cy-
rovi se opravdu povedla. Nápěv i slova jsou 
okouzlující. Je taková naše a jakoby tu byla 
odjakživa...“

Už tyto pocity nasvědčují tomu, že my-
šlenka textu má velikou hloubku a sahá až 
kamsi do daleké minulosti, jakoby v písničce 
dýchal život našich rodičů a prarodičů. Jako 
v zrcadle se v písničce odráží jejich zbožnost 
a úcta nejen k Matce Boží a k pavlovickému 
kostelíčku, ale také ke všem krásným zvy-
kům a tradicím, co svým způsobem nelehké-
ho života po dlouhá léta vytvářeli, uchovávali 
a jako velký odkaz předávali dál z generace 
na generaci, až do naší současnosti...

Na středeční akci, kde nechybě-
li premiéři obou zemí ani princ Charles, ji 
pozval český velvyslanec v Londýně Micha-
el Žantovský. „Všichni říkali, že se na tak vý-
znamné setkání nedostaneme. Ale přimlu-

 Není náhodou, že tato 
nová písnička se poprvé zpí-
vala právě paní Marii Her-
zánové. Vždyť ona si svoji 
zbožnost a úctu k Matce Boží 
uchovávala jako naši předko-
vé a svým životem ukazovala, 
co v dnešním moderním kon-
zumním životě chybí – láska, 
úcta k  člověku a ke všemu 
krásnému, co nás obklopuje. 

Tak jako si zaslouží úctu 
naši předkové, každý člověk 
a všechno krásné kolem nás, 
tak si zaslouží úctu i tato pís-
nička, neboť v ní je obsaženo 
„všechno krásné“.

Cyro! Velký díky za tuto 
nádhernou písničku, za všech-
ny, kterým přiroste k srdíčku...

Vašek Veverka

... je dominantní a historická památka – chlouba našeho města. 
Tímto názvem se může pochlubit i nová písnička s nádhernou melodií 
a ještě krásnějším textem, od chvíle, kdy ji valstní rukou dopsal 
a pod ní se odepsal Cyril Veverka. 

Břeclavský deník, 2.3.2012 - Na vzpomínkovém VIP večeru na počest loni zesnu-
lého Václava Havla v Londýně mělo zastoupení i Břeclavsko. Pozvání mezi britskou 
politickou a společenskou elitu totiž dostala také Agáta Maděřičová z Moravské Nové 
Vsi, která v Londýně pomáhá jako dobrovolnice Jihomoravské komunitní nadaci.

vil se za nás hudebník Vladimír Merta, který 
v Londýně vystupoval a s naší nadací ho 
pojí přátelské vztahy, i bývalý Havlův tajem-
ník Vladimír Hanzel,“ uvedla předsedkyně 
správní rady nadace Zlata Maděřičová.

Její dcera přinesla do Královského in-
stitutu britských architektů dvě láhve vína 
od velkopavlovického vinaře Radomila 
Balouna. Předala je Žantovskému, kte-
rý jimi obdaruje prince Charlese. „Naší 
snahou je pozvat v budoucnu Charlese 
na Moravu,“ prozradila Maděřičová.

Michal Šupálek, 
http://breclavskydenik.cz
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Ertéčko“ opět ve Velkých Pavlovicích

SPORT

Závodu se zúčastnilo rekordních 
70 zaregistrovaných závodníků, což byl 
z kapacitních možností místní sportovní 
haly takřka strop. Zastoupení bylo opět me-
zinárodní, soutěžící přijeli ze všech koutů 
České republiky, Slovenska a také Polska. 

Kopaná – TJ Slavoj Velké Pavlovice

V průběhu zimní přestávky došlo 
v kádrech fotbalových družstev mužů Sla-
voje k několika změnám. 

Odchody hráčů:
Kamil Loubek, Lukáš Kotoun, Jan Strýček 
(všichni ukončení hostování), Radek Švrči-
na (hostování Želešice)  

Příchody hráčů:
Jakub Kerel (hostování Hrušovany n/J), 
Michal Varmuža (hostování Kobylí), Vít 
Ševčík (hostování Zaječí)  

„A“ mužstvo zahajovalo jarní odve-
ty na domácí půdě proti třetímu družstvu 
v tabulce Sokolu Lanžhot. Po nezáživné 
první půli, kdy se většinou hra odehrávala 
uprostřed hřiště, využili hosté podporu sil-

V neděli, dne 4. března 2012, se ve Velkých Pavlovicích uskutečnil halový 
přebor Moravského rybářského svazu „OPEN“ v RYBOLOVNÉ TECHNICE.

Na programu závodu 
byly následující disciplí-
ny: 3x zátež Arenberg, 3x 
zátěž skish a multi skish 
v kategoriích Muži, Ženy, 
Junioři, Juniorky, Žáci 
a Žákyně.

Nedělního přeboru 
v rybolovné technice se 
zúčastnila řada soutěží-
cích z Velkých Pavlovic, 
kteří házeli pod hlavičkou 
pořádajícího MO MRS 
Brno 5 – Jakub Svoboda, 
Jakub Procinger, Petr 
Peška (kategorie Junioři), 

Kryštof Kaderka, Ondřej Latýn (katego-
rie Žáci), Martin Horák, Tobiáš Kaderka 
(kategorie Žáci do 12-ti let).

Nejúspěšnějším z nich byl tentokrát 
Martin Horák, který se ve své kategorii 
Žáci do 12-let umístil na 3. místě. Krásnou 

stříbrnou příčku v kategorii Žákyně obsadi-
la teprve osmiletá Julie Šulová, dcera ostří-
leného závodníka Ing. Jiřího Šuly, rodáka 
z Velkých Pavlovic, který naopak zabodoval 
v kategorii Muži. Ten držel s rodinou „basu“ 
a jeho hruď ozdobilo taktéž stříbro za druhé 
místo. 

Všem úspěšným závodníkům blaho-
přejeme!

Halový přebor MRS „OPEN“ v rybo-
lovné technice pořádala Místní organi-
zace Moravského rybářského svazu Brno 
5. Ředitelem závodu a hlavním organi-
zátorem byl aktivní a úspěšný závodník 
Ing. Jiří Šula, hlavním rozhodčím Ma-
rie Šulová, technickým ředitelem Ra-
dek Bárta a bodovací komisí Michaela 
Šulová. 

Členům organizačního týmu a také 
všem, kteří ochotně pomáhali, patří vel-
ké poděkování.

Karolína Bártová

ného větru a ohrožovali domácího gólmana 
Chromka. Žádnou ze svých šancí ovšem 
nevyužili, nakonec mohli zápas rozhod-
nout domácí, ale nejprve těsně minul lan-
žhotskou branku Jakub Kerel a těsně před 
koncem zápasu dvakrát vychytal šance Vin-
trlíka brankář Lanžhota Kovář. S bezbran-
kovou remízou byla nakonec spokojena obě 
mužstva. 

Také ve druhém zápase se Slavoj před-
stavil doma, v důležitém derby ho čekalo 
velmi silné mužstvo z Rakvic. V první půli 
byli hráči Slavoje aktivnější a vytvořili si 
dvě slibné šance. Bohužel v koncovce se-
lhal jak Jakub Šabata, tak i Viktor Pilarčík. 
Začátek druhé půle byl ve znamení větší 
aktivity hostů, domácí obrana dirigovaná 
Tomášem Měřínským s přehledem odo-
lávala. Asi po hodině hry se osmělili i do-

mácí, po pěkné kombinační akci se dostal 
ke střele Radek Škarabela. Jeho dobrý 
pokus brankář hostů Jan Strýček pou-
ze vyrazil a Viktor Pilarčík jej pohotově 
dorazil do branky. Po vstřelení vedoucí 
branky se hra zrychlila, oba týmy však srá-
žela velká spousta nepřesností. Defi nitiv-
ní rozhodnutí zápasu měl na kopačkách 
David Havlík, kterého v 83. minutě vyslal 
do brejku přesným pasem T. Měřínský, 
ovšem D. Havlík nastřelil pouze brankáře. 
Hosté v závěru všechny síly vrhli do útoku, 
několik nebezpečných nakopávaných míčů 
skončilo závarem v šestnáctce Slavoje, ale 
obrana v čele s gólmanem Chromkem vše 
vyřešila a důležité tři body zůstaly doma. 

Třetí zápas jarních odvet odehráli 
velkopavlovičtí na půdě suveréna soutěže 
v Mutěnicích. Domácí družstvo potvrdi-

po pěkné kombinační akci se 
řele Radek Škarabela. Jeho 

brankář hostů Jan Strýček
azil a Viktor Pilarčík jej po

do branky. Po vstřelení 
ra zrychlila, oba tým
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lo svou kvalitu, celou první půli mělo vý-
raznou převahu, kterou potvrdilo hned 
v první desetiminutovce vedoucí brankou. 
Ve druhé půli byli hráči Slavoje daleko 
nebezpečnějším soupeřem a když stále 
nepřicházel pojišťující gól domácích, 
dostali se hosté také k několika nebezpeč-
ným akcím. Vyrovnat se ale nepodařilo 
a do otevřené obrany rozhodli domácí zá-
pas druhým gólem těsně před koncem. 
Po 17 odehraných zápasech patří sice 
Slavoji velmi lichotivá 5. příčka tabulky 
se ziskem 24 bodů, ovšem mimořádná 
vyrovnanost týmů nutí k velké obezřetnos-
ti, aby mužstvo nepotkal boj o záchranu 
v soutěži.

„B“ mužstvu se vstup do jarní části 
soutěže vůbec nevydařil. Nejprve podlehlo 
v Nikolčicích výrazně posíleným domá-
cím jednoznačně 0:3 a v dalším zápase 
ve V. Bílovicích přišla porážka 2:5. Prohra 
ve V. Bílovicích byla zbytečná, družstvo 
v průběhu zápasu vedlo 2:0, ovšem vedení 
neudrželo, soupeř již do poločasu vyrovnal 
a ve druhé půli se dostal do vedení šťastným 
gólem. V závěru zápasu naše “béčko“ hru 
otevřelo a inkasovalo ještě dvakrát.

První zápas na domácí půdě hráči také 
nezvládli, silnému družstvu Hlohovce pod-
lehli po jednoznačném průběhu 0:3. 

Špatné výsledky a situace v tabulce 
Okresního přeboru ukazují, že rozhodu-
jící pro setrvání „B“ družstva v soutěži 
budou zápasy s ohroženými týmy (doma 
Zaječí, venku Sedlec). Zatím je družstvo 
na 11. místě tabulky se ziskem 19 bodů.

Dorost nastupuje do jarních odvet 
oslaben o některé hráče ročníku 1993, 
kteří již působí mezi muži (Nesvadba, 
Zájeda, Havlík). V prvním zápase vybo-
joval dorost na domácím hřišti cenný bod 

s jednoznačným lídrem soutěže, družstvem 
z Křepic po remíze 3:3. Je třeba zdůraznit, 
že domácí se nepoložili ani za nepřízni-
vého stavu 1:3 a v poslední čtvrthodince 
dokázali vyrovnat na konečných 3:3. Bran-
ky vstřelili Plšek, Procházka a Kunický. 

V dalším domácím zápase přišla opět 
remíza, tentokrát 2:2 s průměrným Miku-
lovem, kdy se jednalo spíše o ztracené body. 
Střelecky se prosadili Vojta Hovězák a De-
nis Pohl. 

Třetí remízu si mužstvo připsalo 
na hřišti v Dubňanech, kdy neudrželo 
vedení 1:2 po brankách Forejty a Procházky 
a umožnilo domácím vyrovnat v poslední 
minutě na 2:2.  Mužstvo zatím drží 3. příč-
ku tabulky se ziskem 29 bodů. 

Starší žáci v prvních dvou kolech ne-
stačili na mužstva z čela tabulky, ve Veselí 
podlehli domácím 1:9 a doma s vedoucími 
Mutěnicemi prohráli 1:5. Doufejme, že 
v dalších zápasech již budou svým sou-
peřům důstojným protivníkem a získají 
i body do tabulky, ve které jsou na 8. místě 
se ziskem 16 bodů.

Stejně tak dopadli i mladší žáci, kteří 
inkasovali ve Veselí od suveréna soutěže 
dokonce 22 branek, alespoň jednu ale vstře-
lili. Doma proti Mutěnicím se jim to nepo-
dařilo, podlehli 0:9. Stejně jako starší jsou 
i mladší žáci na 8. místě tabulky se ziskem 
10 bodů.

Základna odehrála první zápas doma 
proti silnému Mikulovu, starší základna 
podlehla 4:10 a mladší 2:8.

Ženy zahájily jarní odvety posíleny 
o několik hráček. Do branky se vrátila 
z hostování v Hodoníně Lenka Hykšová, 
do pole přišlo několik nadějných hráček 
na hostování z Drnholce a okolí. Naopak 
na delší dobu jsou mimo hru brankářka Syl-

va Prátová a opora záložní řady Jarka Janů 
(obě čekají mateřské povinnosti). 

V prvním zápase zajížděla děvčata 
na hřiště do Nezdenic, kde se jim nepoda-
řilo udržet nadějné vedení 1:2 a těšně před 
koncem zápasu dovolily soupeřkám vyrov-
nat. Poté se holky představily dvakrát doma. 

V prvním zápase přivítaly velmi nebez-
pečný Vlkoš, který již delší dobu omlazuje 
mužstvo a hraje atraktivní fotbal. Hostům 
se vůbec nepodařil vstup do zápasu, hned 
ve 2. minutě si po nedorozumění v obraně 
srazily do vlastní sítě centr Zemčíkové a na-
víc se jim zranila jedna ze stoperek. Soupeř-
ky byly ale aktivnější, měli několik slibných 
šancí, ovšem ve 35. minutě obdržely další 
gól z kopačky Kalové – 2:0. Druhá půle byla 
opět ve znamení náporu Vlkoše, po jedné 
z mnoha příležitostí se jim podařilo snížit 
v 67. minutě. Naštěstí další branku již hosté 
nepřidali, defi nitivně zlomila jejich odpor 
v 87. minutě třetí brankou domácí kapitán-
ka Hanka Málková – 3:1. 

Další domácí zápas byl ve znamení 
okresního derby proti Podivínu. Soupeř při-
jel bez své nejlepší hráčky Chocholáčkové 
a domácím nebyl příliš kvalitním soupe-
řem. Sice se dostal do šťastného vedení, ale 
ještě v první půli otočily naše holky skóre, 
když postupně vstřelily branky Iveta Maňá-
ková, Sabina Osičková a Hana Málko vá. 
Ve druhé půli soupeř odpadl úplně, naše 
děvčata konečně předvedla líbivou kombi-
nační hru a výsledkem byl nakonec debakl 
6:1, když dvěma brankami zkompletovala 
hattrick Hana Málková a v poslední minutě 
zápasu pečetila výsledek Iva Rathouská. 

Holky si udržují stále vedení v soutě-
ži, ve dvanácti zápasech získaly 28 bodů 
a vedou s jednobodovým náskokem 
před družstvem z Hovoran.

František Čermák

Ve Velkých Pavlovicích hrají výborný fotbal i ženy,
i když někdy s bramborovou příchutí

Sobota, dne 3. března 2012, patři-
la ve Velkých Pavlovicích sportu, kopané 
a ženám. Dříve toto spojení možná vzbu-
zovalo dojem nepatřičné slovní hříčky, 
ale dnes je již fotbal v podání žen zce-
la běžnou sportovní záležitostí, navíc 
pro mužské protějšky i pěknou podíva-
nou! Velkopavlovická tělocvična při ZŠ ožila 

o sobotním dnu Turnajem žen v halo-
vé kopané. Zúčastnilo se ho pět družstev 
z Velkých Pavlovic, Drnholce, Mutěnic, Ho-
voran a Nezdenic. 

Po urputných napínavých bojích, nic si 
nezadávajících s mužskými zápasy, dopro-
vázených hlasitým povzbuzováním a skando-
váním početného obecenstva a fandů nako-

nec zaslouženě zvítězil zlatý tým Nezdenic. 
Stříbrnou příčku obsadil tým Mutěnic a třetí 
stupínek bedny patřil hráčkám z Hovoran. 
Pověstná a nepopulární bramborová me-
daile zůstala protentokrát doma, ve Velkých 
Pavlovicích, Drnholec skončil pátý.

Vyhlášena byla také nejlepší brankářka 
turnaje, kterou se stala Adriana Smejkalová 
z Mutěnic, nejlepší hráčkou byla Veronika 
Svobodová z Hovoran a nejlepší střelkyní 
Hana Málková z Velkých Pavlovic. 
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Historická sezóna velkopavlovických šachistů
Šachový ročník 2011/2012 byl plný senzačních úspěchů!

TIP našeho TIC na májový výlet do přírody...

Slunečná má novou kamarádku 
– Mandlovou rozhlednu

„A“ tým se v krajském přeboru II. 
třídy zakousl do soupeřů jak do čerstvé-
ho uzeného již od prvního kola a za celou 
sezonu ani jednou neprohrál. Jenom díky 
tomu, že měla soutěž méně účastníků, než 
se plánovalo a měli jsme 2x volno se náš 
tým dostal do vedení až po 8. kole. Pevně 
jsme se zde „přikurtnovali“ a nikomu ne-
dali šanci na naše sesazení z první příčky. 

„B“ tým hrající okresní přebor skon-
čil po základní části na 2. místě, ale v play-
-off jsme  zabrali „špónu“ a bez ztráty 
bodu v nadstavbové části jsme se dostali 
v celkovém součtu na 1. místo a získali tak 
titul Přeborník okresu. Obě družstva byla 
optimálně seskládané a každý hráč věděl 
kde a proč zrovna tam hraje.

K ukončení sezóny nám zbývá zorga-
nizovat tradiční žákovský turnaj „O pohár 
starosty“ a turnaj v rapid šachu spojený 
s vyhodnocením sezóny.

V posledních letech zažívá jižní Morava 
doslova rozhlednový boom. Rostou nám tu 
vyhlídky jako houby po dešti. Po rozhled-
ně Kraví hora v Bořeticích, U Obrázku 
ve Starovičkách, Nedánov v Boleradicích, 
Na Podluží v Novém Poddvorově, Akátové 
věži Výhon v Židlochovicích a samozřejmě 
naší velkopavlovické Slunečné vyrostla kon-
cem měsíce března 2012 na kopci nad Hus-
topečemi Mandlová rozhledna. 

Dostat se k ní můžete po místní nauč-
né Mandloňové stezce a pokud přece jen 
nebudete moci najít cestu, určitě se zeptejte 
ochotného personálu na Turistickém in-
formačním centru v Hustopečích, kde vám 
kvalifi kovaně a rádi poradí. 

Za zmínku určitě stojí sdělení, že mají 
velkopavlovická Slunečná a hustopečská 
Mandlová rozhledna hodně společného. 
Už na první pohled neujde zvídavému znal-
ci vyhlídek, že mají obě stavby nejméně 

Za celou její část od začátku roku 
2012 neprohrálo ani jedno družstvo 
dospělých soutěžní zápas! Průběh 
soutěží byl zcela mimořádný a je nám 
jasné, že se podobná situace nebude 
zcela jistě několik let opakovat, o to více 
jsme si výsledky užívali. Vzorná příprava 
hráčů před zápasy, pravidelné tréninky, 
odbourání „plesových předzápasových 
účastí“, dochvilnost před utkáními, přimě-
řené sebevědomí, správná dávka pokory 
a hlavně obrovský týmový duch nás dovedli 
k takovému úspěchu.

Vzhledem k tomu, že obě naše druž-
stva postoupila do vyšších soutěží chceme 
se ještě více zaměřit na práci s mládeží, 
mladší žáky vedl Mgr. Kynický František 
a starší mezinárodní mistr Petr Pisk. 
Chceme oba tyto „skvělé“ trenéry udržet
 i pro následující roky, protože jejich prá-
ce začíná přinášet výsledky. Úspěchy 

v přeboru škol a na turnajích žactva jsou 
toho nejlepším důkazem. Úvahy se vedou 
i o možné spolupráci s mateřskou školkou.

Jsme rádi, že svoje výsledky můžeme 
prezentovat v odlehčených komentářích 
na stránkách města a tím popularizovat 
šach mezi občany a zvláště mládeží. 

Ač se to nezdá, fi nanční náročnost je 
i u tak malého sportu značná - cestovné, růz-
né startovné, vybavení materiálem apod. 

Bylo by super, kdyby naši zastupitelé 
ještě více podporovali sport v našem měs-
tě, nejenom šachy, protože jsou zde jasné 
dopady na pozitivní vyžití mládeže a vyu-
žití volného času občanů.

Chceme proto touto cestou poděko-
vat všem příznivcům, fandům a sponzo-
rům za podporu, kterou nám v uplynu-
lém období věnovali a doufáme, že nám ji 
zachovají i nadále. 

Ing. Hicl Zdeněk, 
předseda šachového oddílu

Vítězné týmy, které se umístily na prv-
ních třech příčkách, získaly poháry, ostatní 
pak věcné ceny, které byly z převážné části 
pořízeny díky darům sponzorů pořádajícího 
Dámského klubu Velké Pavlovice. 

Touto cestou bychom jim chtěli vel-
mi poděkovat. A také všem spoluorga-
nizátorům za zdárný a bezproblémový 
průběh celého turnaje. Ještě jednou díky!

Karolína Bártová

Fotbal již dávno není pouze mužskou domé-
nou, také ženy si s kulatým nesmyslem mezi 
dvěma bránami brilantně poradí! Tým 
velkopavlovických fotbalistek je toho jedno- 
značným důkazem!

naprosto stejné vřeteno-
vité schodiště. Vysvětlení 
je nasnadě – obě krasa-
vice projektoval Ing. 
Antonín Olšina a tak 
se tu společných prvků 
a detailů najde určitě 
mnohem více. 

Tak tedy hurá vzhůru 
na vyhlídkové ploši-
ny všech nám blízkých 
rozhleden.
Pokud je budete chtít 
pokořit všechny, máte 
s plánováním výletů 
na dlouhou dobu vysta-
ráno!

 Karolína Bártová



  
 

 

  

Müller Thurgau, Veltlínské zelené, Tramín, 
Chardonnay, Rulandské šedé, Sylvánské zelené, 

Sauvignon, Muškát onel, Frankovka rosé, 
Modrý portugal, Frankovka modrá, Cabernet 

Sauvignon, Tempranillo. 

KVALITNÍ SUDOVÁ VÍNA
za atraktivní ceny

724 210 100
724 548 899


