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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Velkopavlovického zpravodaje,
čas letních prázdnin je na samém vrcholu. 
Před pár dny jsme si užili slavnostní nála-
dy letošních hodů. Tradice jednotlivých 
hodových dnů, nádhera a  pestrost krojů 
je vždy obdivuhodná a  těší nás domácí 
i naše hosty a návštěvníky města. Poděko-
vání patří krojované chase, zejména pak 
rodičům a všem spolupořadatelům hodů, 
kteří pomáhají s  přípravou a  organizací 
této tradiční místní slavnosti. 
     Ve dnech 30. a 31. srpna se k tradicím 
a  folklóru ještě jednou vrátíme. Chtěl 
bych Vás pozvat na Velkopavlovické vino-
braní, slavnost, která má již také po  léta 
v našem kulturním kalendáři svou tradici. 
Páteční večer se slavnostním zahájením 
a následující sobotní den slibuje program 
plný hudby, zpěvu a  tance odvíjející se 
v  duchu lidových tradic, víno a  burčák, 
setkání s přáteli… přijďte společně  pobýt 
a strávit pěknou chvíli.
     Po třech letech opět do Velkých Pavlovic 
zavítali občané z  francouzské družební 
obce Echenon. Vzájemné přátelství spo-
jené s  výměnným pobytem v  rodinách, 
které trvá již 21 let, bylo opět velmi srdeč-
né. Téměř polovina hostů byla ve Velkých 
Pavlovicích poprvé. Během týdenního 
pobytu se krátce seznámili s  městečkem 
i  jeho blízkým okolím. Všichni odjížděli 
s nadšením, plni dojmů a zážitků a s vel-
kým poděkováním za  srdečné přijetí. 
Starostové při společném jednání hledali 
řešení další budoucí možné spolupráce, 
do  které by se mohly v  budoucnu zapojit 

i  školy, sportovní organizace či zájmo-
vé spolky. Chtěl bych tímto poděkovat 
všem rodinám, které se hostů ochotně 
ujaly a přispěly tak k jejich pohodě a spo-
kojenosti. Rovněž pak zaměstnancům 
Ekocentra Trkmanka, kteří během týdne 
dvakrát zajistili společný večer francouz-
ských i našich rodin a podíleli se součas-
ně i na zdárné organizaci pěti hudebních 
večerů v rámci kulturní akce, kterou byly 
v  tomto týdnu panujících velkých tropic-
kých veder, prázdninové slavnosti hudby. 
Každý z pěti večerů měl díky hudebnímu 
žánru jinou atmosféru a dokázal přilákat 
své příznivce. Spojení hudebního zážit-
ku, pohody letního večera a  chladného 
oroseného nápoje pak určitě přispělo 
ke  spokojenosti všech hostů. Vystoupe-
ní Venkovské dudácké muziky Bedrník 
z jižních Čech společně s Presůzním sbo-
rem a  nedělní sváteční koncert souboru 
Musica animae  byl pro mnohé doslova 
pohlazením na duši. Tolik tedy pár řádků 
o kulturním létě.
     Malé ohlédnutí na  stránkách zpravo-
daje však chci věnovat i pracovní činnosti. 
V  červnu, s  končícím se školním rokem, 
se zrodilo mezi studenty, pedagogy i  ob-
čany mnoho diskuzí o  budoucnosti škol-
ství ve Velkých Pavlovicích. Vedení města 
jednoznačně odmítá kritické hlasy, že se 
problémy ve  školství snažíme zlehčovat 
či bagatelizovat. Naším zájmem je na-
opak snaha celou situaci pochopit a  ve-
dení školy podpořit. Osobně pociťuji, že 
na  místo dobré spolupráce, část pracov-
níků ve  školství více prosazovala osobní 
zájmy a  došlo tak zbytečně k  mnoha ne-
dorozuměním. Za  pár dnů bude zahájen 
nový školní rok. Pevně věřím, že zdravý 
rozum zvítězí, že se situace v našich ško-
lách uklidní, neboť je ku prospěchu žáků, 
studentů, pedagogického sboru a v nepo-
slední řadě samozřejmě i  vedení města, 
zajištění kvalitní studijní úrovně, dob-
rý   prospěch žáků, studentů a  úspěšný 
chod škol, do  kterých město již řadu let 
investuje nemalé fi nanční prostředky.   

     Při jednání zastupitelstva města byl 
vznesen požadavek odpovědi na  otázku: 
„Kolik stála úprava polní cesty Pajerka 
a  Hluboká, jsou vynaložené investice 
úměrné potřebám našich občanů?“ 
     Celkové náklady na  zpevnění polních 
cest v lokalitě Pajerka, Hluboká -Trávníky 
a  řešení odvodu dešťových vod dosáhly 
1.980 tis. Kč. V  rámci této akce bylo vy-
budováno 450 bm nové vozovky, tj. cca 
1.500 m2 nového živičného povrchu, po-
loženo bylo cca 250 bm nové kanalizace 
odvádějící dešťové vody z  polních tratí 
a zpevněny byly břehy ve spodní části Pa-
jerky. 
     Náklady na zpevnění komunikací Pa-
jerka a  Hluboká (Trávníky) činily v  roce 
2012 částku ve  výši 1.090.026,- Kč. Jsou 
to zemní práce a pokládka živičného po-
vrchu, kterou téhož roku provedla fi rma 
Strabag. V  letošním roce byla komuni-
kace dokončena za dalších 307 tis. Kč, tj. 
zpevnění vrchní části polní cesty Pajerka. 
Vybudování kanalizace a zpevnění svahů 
stálo dalších 513 tis. Kč, práce prováděla 
převážně fi rma Štambacher a  materiál 
dodávala stavební fi rma Hicl. 

     „Jaký význam má zpevňování polních 
cest?“ V tomto případě konkrétně řešení 
bouřkových vod, zpřístupnění cest do pol-
ních tratí, rozšíření cyklostezky a v přípa-
dě Pajerky a Hluboké se jedná i o podporu 
investic ve  městě, tj. zpřístupnění komu-
nikací pro realizaci sklepní uličky. 
     Díky naší pomoci a spolupráci s inves-
tory sklepní uličky, právě oni investovali 
do této lokality více než 75 mil. Kč, vybu-
dovali inženýrské sítě – kanalizaci, vo-
dovod a komunikaci podél sklepní uličky 
a  tuto převedli za  symbolickou částku 
3.000,-Kč do  majetku města. Moc bych 
si přál, aby takových investorů ve  městě 
bylo co nejvíce.

Pavel Procházka
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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:

o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu pro stavbu přípojek elektriky 
k RD na Padělkách

- jmenování pana PaedDr.  Vlastimila 
Kropáče na pracovní místo ředitele pří-
spěvkové organizace Gymnázium Velké 
Pavlovice, Pod školou 10, příspěvko-
vé organizace s  účinností od  1.8.2013 
do  31.7.2019 a  určení platu v  souladu 
s platnými předpisy

- uzavření smlouvy mezi městem a IS Ho-
donín na výstavbu komunikace Padělky, 
(Ostrovecká, Kopečky a Horňanského)

- stavební dozor pro akci „komunikace 
Padělky“ - p.  Jan Popovský a  pro akci 
„rekonstrukce sokolovny Velké Pavlovi-
ce - zateplení“ - Ing. Zdeněk Draška 

- uzavření smlouvy mezi městem a  spol. 
Strabag a.s. pro výstavbu chodníku 
na ulici Hlavní

- spolupořadatelství města při akci Kra-
jem André v sobotu 29.6.2013

- provedení rozpočtového opatření č. 
4/2013 - přijatá dotace z  úřadu práce 
na 3 pracovníky VPP

- příspěvek ve  výši 10.000,- Kč pro pě-
vecký sbor Laudamus Velké Pavlovice 
na  přípravu a  uspořádání společného 
vystoupení s  Janáčkovou fi lharmonií 
Ostrava v Novém Jičíně ve dnech 5. - 6. 
září 2013

- uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene mezi městem a JMP Net, s.r.o. pro 
STL plynovodní přípojky k  rodinným 
domům na Padělkách

- věcný dar, zakoupení dvou sad pohárů 
pro vítěze 13. ročníku noční soutěže 
v  požárním útoku „O  pohár starosty 
města Velké Pavlovice dne 13.7.2013 pro 
JSDH Velké Pavlovice

- souhlas s  výstavbou objektu s  pobyto-
vými místnostmi v  ul. V  Údolí, na  poz. 
parc.č. 2265, k.ú. Velké Pavlovice, poža-
davek zajistit vybudování dvou parkova-
cích míst na protější straně komunikace  

- příspěvek od občanů ČR ve výši 1.000,- 

Kč na  občana – v  souvislosti s  družeb-
ním pobytem francouzských občanů 5. 
11. 8. 2013 a  částku ve  výši 5.000,- Kč 
na dar pro družební delegaci z Echeno-
nu

- změnu odvodu z fondu reprodukce ma-
jetku příspěvkové organizace Gymná-
zium. V  roce 2013 nebude Gymnázium 
Velké Pavlovice odvádět žádné fi nanční 
prostředky z  fondu reprodukce majet-
ku. Finanční prostředky budou využity 
na opravu střechy Gymnázia

- položení chrániček pro vybudování pří-
pojek vody a plynu k ještě nepovoleným 
a  nepostaveným RD, chráničky zpětně 
uhradí stavebníci (majitelé stavebního 
místa) v souvislosti s dokončením komu-
nikace na Padělkách

- smlouvu s  a.s. Strabag na  dokončení 
úpravy polní cesty Pajerka – zpevně-
ní cesty živičným povrchem, náklady 
na akci 307 tis.Kč

- prodloužení nájemních smluv bytů 
na rok v bytových domech: B. Němcové 
25, Bří Mrštíků 2 a Trávníky 8 

- souhlas s  umístěním novostaveb rodin-
ných domků v  lokalitě Padělky a  v  ul. 
V Sadech

- spolupořadatelství města při konání 
soutěže mladých tenistů na letním teni-
sovém táboře 22.-25.7.2013 a nákup věc-
ných darů pro vítěze do 3.000,- Kč

- vnitřní předpis pro sjednávání pracov-
ních poměrů na dobu určitou dle § 39 zá-
k.č.262/2006 Sb., zákoník práce, v plat-
ném znění – pro pracovníky na  úklid 
a údržbu města a péče o veřejnou zeleň 
od 1.8.2013

- podání žádosti o přidělení dotace v rám-
ci fondů mikroprojektů, který podává 
vlastní příspěvková organizace Gym-
názium Velké Pavlovice s  názvem „Po-
znáváme přírodu – poznáváme sebe“. 
Schvaluje spolufi nancování Města Velké 
Pavlovice na projektu s názvem „Pozná-
váme přírodu – poznáváme sami“ sebe 
ve výši 15% nákladů projektu

- pronájem pozemku parc.č. 2172, k.ú. 
Velké Pavlovice o  výměře 311m2, (za-
hrada za bytovým domem ul. Trávníky č. 

- průběžně projednala a  vzala na  vědo-
mí věstníky vlády, informace o  činnosti 
městského úřadu, o činnosti služeb měs-
ta a o průběhu investičních a dotačních 
akcí. 

- na několika zasedáních se zabývala pro-
blematikou školství

Rada města schválila:

- přidělení zakázky a  uzavření smlouvy 
na  akci „Sokolovna Velké Pavlovice – 
zateplení“ společnosti SKR stav s.r.o.. 
Nováčkova 18, 614  00 Brno, s  nejnižší 
nabídkovou cenou 5.068.326,- Kč vč. 
DPH

- stanovení termínu schůzky prodeje ob-
jektu DDM – ve  středu 26.6. v  16.00 
hod., zájem 3 zájemci, nejnižší nabídka 
na  budovu včetně pozemku je odhadní 
cena 2.170.000,- Kč

- studii umístění RD v lokalitě za Drůbe-
žářskými závody na  ul. Tovární a  roz-
pracování této varianty se dvěma typy 
RD – sólo domky a dvojdomky, celkem 
umístěno 10 domků

- vybudování vodovodu k  Myslivně 
a Šlechtitelské stanici

- opravu střechy Gymnázia, která byla 
zhotovena z  kanadského šindele a  je 
v  havarijním stavu, cena za  opravu již-
ní strany činí 570 tis Kč, západní strana 
bude opravena v letech 2014-2015

- projekt na ozelenění města – část spor-
tovního areálu TJ Slavoj, podél příjez-
dové komunikace do  Velkých Pavlovic 
od Bořetic, ulice Dlouhá a návrh rekon-
strukce lipové aleje na ul. Hlavní

- dostavbu 3 ks tenisových kurtů ve spor-
tovním areálu TJ Slavoj

- uzavření MŠ v době letních prázdnin a to 
od čtvrtka 1.8.2013 do pátku 30.8.2013

- pronájem pozemku KN parc.č. 4080.5 
o výměře 1.500m2 kultura orná, v  trati 
Hrůdek, k.ú. Velké Pavlovice, za účelem 
zemědělského využití 

- uzavření smlouvy mezi Městem V.P. 
a  E.ON Distribuce  o  budoucí smlouvě 
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445/8) za účelem zemědělského využití

Rada města neschválila:

- umístění reklamní plachty na fasádu bu-
dovy sokolovny

- prodej pozemku parc.č. 2172, k.ú. Velké 
Pavlovice, pozemek se nachází za byto-
vým domem Trávníky 8

Rada města se dále zabývala:

- dopisem ing.  Jana Nováka (Velké Pav-
lovice), adresovaného radě města a  čle-
nům zastupitelstva města, týkajícího se 
připomínek k činnosti výběrového řízení 
na  obsazení funkce ředitele gymnázia 
a připomínek k řízení této školy

- peticí studentů Gymnázia vůči vypsání 
konkursního řízení na obsazení kantýny

- (stížností) peticí žáků základní školy tý-
kajícího se personálních změn v základ-
ní škole a stížností rodičů 3.tříd vůči per-
sonálním změnám v souvislosti s novým 
školním rokem 

Zastupitelstvo města na svém XV. zase-
dání, které se konalo 23. července 2013, 
projednalo:

- vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady 
města a o průběhu investičních akcí

- informaci o průběhu konkurzního řízení 
na ředitele Gymnázia a informaci o škol-
ství

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

 rozpočtové opatření č. 3/2013 prove-
dené radou města dne 30.5.2013, dle 
přílohy, celkové příjmy zvýšení o 56 tis. 
Kč, celkové výdaje zvýšení o  56 tis. Kč, 
celkové fi nancování beze změny.

 rozpočtové opatření č. 4/2013 provede-
né radou města dne 27.6.2013, dle přílo-
hy, celkové příjmy zvýšení o 165 tis. Kč, 
celkové výdaje zvýšení o 165 tis. Kč, cel-
kové fi nancování beze změny

 zvýšení příspěvku pro rok 2013 vlastním 
příspěvkové organizaci Gymnázium 
o 56 tis. Kč na 2.858.060,40 Kč   

 příspěvek pro DSO Mikroregion Husto-
pečsko na rok 2013 ve výši 20 tis. Kč

 uzavření smlouvy o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje na vý-
daje jednotek sborů dobrovolných hasi-
čů obce – zabezpečení akceschopnosti 
jednotky SDH obce kategorie JPO II 
na rok 2013 ve výši 100 tis. Kč

 rozpočtové opatření č. 5/2013 dle pří-

lohy, celkové příjmy zvýšení o 2.603 tis. 
Kč, celkové výdaje zvýšení o  2.260 tis. 
Kč, celkové fi nancování snížení o  343 
tis. Kč. Závaznými ukazateli jsou hodno-
ty 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 Velké 
Pavlovice č. 1/2013, kterou se mění a do-
plňuje obecně závazná vyhláška města 
Velké Pavlovice č. 5/2010 o místních po-
platcích

 podání žádosti o bezúplatný převod po-
zemků KN parc.č. 1554/11 o  výměře 
90m2 a  1483/35 o  výměře 76m2, k.ú. 
Velké Pavlovice, které se nacházejí pod 
místními komunikacemi (Růžová a Her-
benova), od Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábře-
ží 42, Praha

 prodej majetku města dle záměrů o pro-
deji nemovitostí a výsledku jednání:

• prodej pozemku KN parc.č. 2018 o  vý-
měře 61m2, k.ú. Velké Pavlovice, za úče-
lem dořešení vlastnických vztahů k  po-
zemku pod stavbou lisovny na Zelnicích 
za cenu 250,-Kč/m2

• prodej budovy občanské vybavenosti 
na  ulici Bezručova 81/23 ve  Velkých 
Pavlovicích, včetně pozemku KN parc.č. 
78 v k.ú. Velké Pavlovice, za cenu 2.170 
tis. Kč

Některé dotazy a  připomínky členů za-
stupitelstva města a občanů města, které 
byly na zasedání uplatněny:

p.  Hercogová Věra informovala o  sporu 
„Hercog x Horáček“, který se týká rekon-
strukce sklepa p. Josefa Horáčka, o způsobe-
né škodě, která vznikla majiteli na schodišti 
a  požádala město o  vyřešení tohoto sporu
Ing.  Pavel Procházka – nadřízeným or-
gánem stavebního úřadu je krajský úřad, 
město nemá pravomoc zasahovat do  jeho 
rozhodnutí. KÚ při stížnosti stanoví po-
stup, jak má SÚ dále postupovat. Zástupci 
města byly na  místě samém, potvrdili, že 
došlo k poškození nemovitosti, p. Horáček 
je povinen provést a zaplatit opravu, v pří-
padě sporu by se tímto měl zabývat z pod-
nětu sporných stran soud

p. Jaromír Hercog požádal o opravu vozovky 
v ul. Starohorská, kde je již 5 let spára po roz-
řezání vozovky, proto mu zatéká do  sklepa 
Ing. Pavel Procházka - oprava bude pro-
vedena do 14 dnů

p.  Zita Dvořáková požádala o  úpra-
vy polní cesty do  Kamenců přes Chudý
Ing.  Pavel Procházka – stav polní cesty 
bude prověřen, případnou úpravu cesty 
zajistí služby města

p. Zdeněk Hercog má od roku 2003 pod-
chyceny zprávy o ul Brněnská. Ve zpravodaji 
04/2009 je zmíněno rozšíření chodníku, ci-
toval odpovědi p. Hádlíka a p. starosty uve-
dené ve zpravodaje. Polovina letošního roku 
uplynula, stále se nic neděje, přitom měla 
být stavba realizována již v roce 2007, dále 
se uvádělo v  letech  2007-2013. Nová beto-
nová zeď naproti u RD manželů Šťavíkových 
také nepřispívá vzhledu ulice. Další připo-
mínku uplatnil ohledně Staré Hory a  zpev-
nění břehů do jeho pozemku, byly mu již ode-
brány cca 2 metry, proto nepodepíše KPÚ 
Ing. Pavel Procházka odpověděl – město 
odkoupilo pozemky v ul. Brněnská, v hor-
ní části ulice bude chodník vybudován 
pravděpodobně na podzim letošního roku, 
ve spodní části se pozemky nepodařilo vy-
koupit, město nemá souhlas s  vybudová-
ním chodníku a  odstavných ploch. Co se 
týká Staré Hory a  možné výměny za  jiné 
pozemky, zpevnění se provádí, aby se meze 
netrhaly, o pozemek pan Hercog nepřijde, 
upřesnění a vyrovnání za případné chybě-
jící metry budou řešena v rámci komplexní 
pozemkové úpravy

Ing. Ladislav Hádlík informoval o přípra-
vě rekonstrukce vozovky na  ulici Brněnská 
a Hodonínská - více jak rok je hotová doku-
mentace pro územní rozhodnutí, budeme 
rádi, když to bude do konce roku 2013, neú-
měrné požadavky vlastníků pozemků

Ing.  Ladislav Hádlík – občan v  ul. Bří 
Mrštíků naproti školky – volné dráty el. 
vedení, větve při silném větru se dotýkaly, 
způsobovalo jiskření p. Dostoupil – E.ON 
tam dal rozpěrku, opraveno

Ing.  Ladislav Hádlík podal ná-
vrh posunout termín vinobraní
Ing. Pavel Procházka s návrhem souhla-
sil, od příštího roku by se slavnost vinobra-
ní konala v termínu kolem 15. září

p. Josef Dostoupil – vozovka Stará Hora – 
navrhl doporučit zákaz vjezdu vozidel nad 
3,5 tuny, staví se tam, jezdí tam těžká tech-
nika, komunikace není na tak těžkou dopra-
vu stavěna a ničí se

p.  Marta Pláteníková se dotázala, které 
pozemky pod chodníky nejsou města

Ing.  Pavel Procházka – pozemky např. 
na  ulici Růžová nebo Herbenova, V  Sa-
dech, Starohorská
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chodníku na  ul. Ořechová. Vybagrováno 
a  vyvezeno bylo nevyhovující podloží. 
Pracovníci poté napojili potrubí dešťové 
kanalizace a zabezpečili staré studny pro-
ti propadnutí. Následně bylo plánováno 
osadit silniční a chodníkové obrubníky. 

Technické prohlídky 
vozidel služeb města 
(24.6.2013)

V závěru prvního pololetí letošního roku 
proběhly pravidelné povinné technické 
prohlídky traktorů a  vleků, které použí-
vají Služby města Velké Pavlovice. Po od-
stranění drobných závad dostala vozidla 
osvědčení na  další čtyři roky provozu. 

Ing. Ladislav Hádlík se vrátil k problema-
tice retardéru na ulici Zelnice, situace by se 
měla opět řešit
p.  Hercog navrhl umístění značky obytná 
zóna s omezenou rychlostí 20 km/hod.

Ing. Jaroslav Benda - obytná zóna zname-
ná, že se zde nesmí parkovat
p.  Hercog – lze to vyřešit výjimkou, terče 
jsou hlučné, jezdí se tudy rychle,

následovala diskuze o  umístění značky 
obytná zóna – byl podán návrh vyzkoušet 
umístění značky obytná zóna

Jitka Krátká, tajemník MěÚ

TELEGRAFICKY

Generálky chodníků 
plynule pokračují 
(14. 6. 2013)
V  pátek 14. června 2013 byla dokončena 
generální oprava chodníku na horní části 
ulice Ořechová. Poté se pracovníci služeb 
města plynule pustili do spodní části této 
ulice. Práce byly klasicky zahájeny de-
montáží staré dlažby a obrubníků.

Biocentrum Zahájka - 
nový domov vzácné fauny 
a fl ory 
(19.6.2013)
Příroda velmi rychlým tempem osidluje 
letos vybudované Biocentrum Zahájka. 
Břehy devíti jezírek začaly koncem měsíce 
června zarůstat mokřadní vegetací a  do-
dnes při procházce narazíme na  spoustu 
zajímavých živočichů a rostlin. V červno-
vých dnech jsme mohli v biocentru velmi 
často narazit také na  pracovníky služeb 
města, kteří zde průběžně likvidovali tak-

též velmi rychle rostoucí plevele okolo vy-
sazených stromů a keřů.

V červnu měli hasiči 
napilno 
(19.6.2013)
Velkopavlovičtí hasiči si užili o  letoš-
ním červnu dva vskutku hektické dny. 
V úterý 18. června v podvečer likvidovali 
včelí roj na  ulici Nová a  hned den na  to, 
ve středu dopoledne, je navštívili studen-
ti velkopavlovického gymnázia, kterým 
vysvětlili fungování dobrovolných hasič-
ských sborů. Hasiči studenty seznámili 
s  potřebným a  speciálním vybavením, 
studenti měli možnost nahlédnout do in-
teriéru vozidel, hasiči nezapomněli ani 
na několik historek ze zásahů. Do těžkých 
hasičských kombinéz se museli znova na-
soukat ještě ve středu krátce před sedmou 
hodinou večerní, kdy jim byl hlášen požár 
kůlny se dřevem na ulici Nádražní.

Chodník na Ořechové 
roste před očima, 
navzdory vedrům
(21.6.2013)
Navzdory nepříjemným vedrům a žhnou-
címu slunci v  posledních dnech měsíce 
června dokončila stavební skupina měst-
ských služeb náročnou demontáž starého 

Demolice starého nevyhovujícího chodníku 
na ulici Ořechová.

Biocentrum Zahájka nabízí řadu nádher-
ných romantických scenérií.

Svého času se ulice Ořechová jevila jako 
tankodrom, dnes se pyšní krásným novým 

chodníkem.

Všechna městská vozidla prošla úspěšně 
řádnou technickou prohlídkou.



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
4/2013

5

Technické prohlídky pod vedením pana 
Josefa Dostoupila připravili spolu s trak-
toristy Pavlem Jakubem, Stanislavem 
Kostrhunem, Stanislavem Nesvadbou 
a Stanislavem Horáčkem mechanici Old-
řich Tomešek a Jan Procinger.

Uplakaný červen aneb 
„Prší a prší...“ 
(25.6.2013)
V  úterý 25. června 2013 ve  13.00 hodin 
bylo možné odečíst na meteorologických 
stanicích ve  Velkých Pavlovicích tyto 
údaje o srážkách počínaje noční bouřkou 
v  sobotu 22. června - stanice na  Šlechti-
telské stanici vinařské naměřila úhrn srá-
žek 70 mm, na stanici ve vinicích na Štar-
vickách v  druhé části katastru překročil 
úhrn hodnotu 100 mm. Díky zatravně-
ným meziřadím ve  vinicích a  vyschlé 
půdě z tropických dnů v předchozím týd-
nu půda ještě stále stačila srážky pojmout 
a  nevznikly tak žádné zásadní problémy. 
Samozřejmě na tradičně vlhkých místech 
byly srážky znát a  mírně zvýšený stav 
hladiny se projevil i  na  říčce Trkmance. 
Každopádně si však můžeme gratulovat 
– ničivé povodně, které zasáhly drtivou 
většinu území celé naší republiky, se nám 
jako již tolikrát úspěšně vyhnuly.

Hasiči pomáhali čerpat 
vodu v Kurdějově 
(26.6.2013)
Kvůli vytrvalému dešti, který naši krajinu 
koncem letošního června vydatně smáčel, 
museli zasahovat i velkopavlovičtí hasiči. 
V úterý 26. června po poledni vyjeli k čer-
pání vody do  Kurdějova. Odčerpávali 
vodu z  laguny, která se vytvořila nad ro-
dinnými domy a  sklepy, do  kterých voda 
nebezpečně prosakovala. Lagunu v  Kur-
dějově čerpali hasiči z  Velkých Pavlovic 
a Starovic.

Už i Velké Pavlovice mají 
svůj vtipný PIDIFRK! 
(26.6.2013)

Od  26. června 2013 je na  Turistickém 
informačním centru ve  Velkých Pavlovi-
cích v  prodeji oblíbená kreslená pohled-
nice s  příhodným a  výstižným názvem 
PIDIFRK. Jde o  unikátní originální po-
zdravy, většinou zobrazující zajímavé 
místo v České republice. Tyto pohlednice 
na sebe vodorovně i svisle navazují a vy-
tvářejí tak ojedinělou mapu. Kromě toho 
je na  každém pidifrku několik na  míru 
šitých vtípků, čímž vzniká obrovský kres-
lený vtip. Samozřejmě největší na  světě! 
Více na www.pidifrk.cz.

Sečteno, podtrženo! 
Za červen napršelo 
127,05 mm srážek 
(1.7.2013)
Letošní červen pokračoval ve  stejném 
duchu jako zatím všechny předchozí mě-
síce tohoto roku, užili jsme si lehce pod-
průměrné teploty, které jen několik tro-
pických dnů vytáhlo lehce nad průměr, 
a  naopak vysoce nad průměr dosáhly 
srážky. Zatímco dlouhodobý průměr srá-
žek pro červen činí 75 mm, podle údajů 
z  meteostanice Velké Pavlovice - Šlech-
titelská stanice spadlo za  letošní červen 
127,5 mm srážek. Nejdeštivějším dnem 
bylo pondělí 24. června – za 24 hod. na-
pršelo 47,52 mm.

Služby města pečují o 
město 
(3.7.2013)
Pracovníci služeb města pečují o pořádek 
ve  městě v  mnoha oblastech. První dny 
v  novém měsíci vždy svážejí vytříděné 

PET lahve, papír a  tetrapaky od  nápojů. 
V  letošním, doposud na  vláhu hojném, 
roce dá hodně práce údržba zeleně 
jak přímo ve  městě, tak i  v  katastru 
okolo cyklostezek, naučných tras 
a v ekologických projektech.

Penzion ANDRÉ těsně 
před dokončením 
(3.7.2013)
ŠSV a.s. Velké Pavlovice manželů Polia-
kových dokončuje druhou velkou investi-
ci v podniku. Stavební fi rma Osička z Vel-
kých Bílovic pracuje na stavbě penzionu, 
který ponese jméno odrůdy révy vinné 
na  stanici vyšlechtěné Ing.  Jaroslavem 
Horákem – ANDRÉ. Součástí dokončo-
vacích prací v období začátku měsíce čer-
vence byla pokládka živičné směsi na pří-
jezdovou komunikaci a  parkoviště před 
penzionem.

Křovinořez do ruky a do 
plavek! 
(4.7.2013)
Pracovníci „sekáčské“ skupiny Služeb 
města Velké Pavlovice museli do  plavek! 
Tedy skoro, i když určitě by se jim hodily. 
Za  úkol totiž dostali posekat plevelnou 
trávu na  ostrůvku rybníka v  Biocentru 
Zahájka, aby zde vysazené mladé strom-
ky a keře mohly bez problému a zahlušení 
nežádoucím plevelem růst. K  bezpečné 

Nebývale naplněné koryto Trkmanky, 
naštěstí nepřetekla.

Pidifrk Velkých Pavlovic se opravdu povedl, 
vtípky jsou vskutku výstižné :-)!

Zeleň vyžaduje neustálou péči, tu mu 
pravidelně a kvalitně poskytují pracovníci 

služeb města.

K novému penzionu André po nové silnici.
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dopravě na  ostrůvek posloužila loďka 
pramička, kterou městu velmi ochotně 
zapůjčil pan Jiří Šula, za  což mu touto 
cestou moc děkujeme

Zahájení generální opravy 
chodníku na Hlavní ulici 
(4.7.2013)

Ve  čtvrtek 4. července 2013 byly zaháje-
ny práce na  generální opravě chodníku 
na  Hlavní ulici. Dodavatelskou fi rmou 
je Strabag, subdodávky zajišťuje fi rma 
HaSt  z  Hustopečí. Na  opravu chodníku 
byla získána dotace ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury. Hotové dílo bude 
odpovídat přísným normám, které umož-
ní bezpečnou chůzi a pohyb i nevidomým 
lidem a  vozíčkářům. Termín dokončení 
byl plánován na klasický letní velkopavlo-
vický termín – do hodů.

Průřez majestátní lípy na 
Hlavní 
(10.7.2013)
Arborista Vít Pláteník z  Velkých Pavlo-
vic se pustil za  asistence místostarosty 
Ing.  Zdeňka Karbera začátkem měsíce 
července 2013 do  prořezávání majestát-
né, vzrostlé, ale bohužel poškozené lípy 
na  ulici Hlavní. Hlavním důvodem byla 
bezpečnost občanů, kteří se okolo lípy 
pohybují a  také ochránění přilehlých ne-

movitostí. Hrozil totiž pád suchých a po-
škozených větví. 

Zahájení výstavby 
vozovky na Ostrovecké 
ulici 
(11.7.2013)
Ve  stavební zóně Padělky na  ulici Ostro-
vecká zahájila v polovině měsíce července 
2013 fi rma IS inženýrské stavby Hodonín, 
s.r.o. práce na výstavbě vozovky. Nově vy-
budovaná vozovka umožní příjezd do  již 
dokončených rodinných domů a usnadní 
i dopravu materiálu na současné a pláno-
vané stavby v této lokalitě.

Údržba dřevěných prvků 
rozhledny Slunečná 
(11.7.2013)
Za  odborného dohledu projektanta vel-
kopavlovické rozhledny Slunečná pana 
inženýra Antonína Olšiny a zástupce do-
davatelské stavební fi rmy Teplotechna 
Ostrava, a.s. proběhla údržba dřevěných 
prvků konstrukce. Modřínové trámy proti 
dřevokaznému hmyzu a houbám ošetřila 

odborná fi rma specializovaná na chemic-
ké impregnace krovů ze Šumperka – Mi-
loš Holinka, Chemická ochrana dřeva. 
Z  důvodu údržby a  bezpečnosti musela 
být rozhledna po dobu dvou dnů uzavře-
na veřejnosti. 

Fasády na penzionu pro 
seniory 
(11.7.2013)

Výstavba penzionu pro seniory podpoře-
ná dotací z Ministerstva pro místní rozvoj 
na  ulici Bří. Mrštíků v  lokalitě Padělky 
pokračuje podle harmonogramu. Po izo-
laci a montáži podhledů na vnitřní střešní 
konstrukci zateplili zedníci obvodové zdi-
vo a připravují podklad pro fasádu.

Na TIC už i pro turistickou 
známku rozhledny Kraví 
hora 
(15.7.2013)
Turistické informační centrum ve Velkých 
Pavlovicích nabízí ke koupi již tři sběrateli 
velmi oblíbené turistické známky, včetně 
úplně nové TZ No. 1992 Rozhledna Bo-
řetice nad Kraví horou. Dále jsou v  pro-
deji velkopavlovické známky TZ No. 632 

Sekání trávy na ostrůvku rybníka 
Biocentra Zahájka.

Demolice starého chodníku 
na Hlavní ulici.

Ošetření vzrostlé lípy vyžaduje 
i horolezecké dovednosti!

V lokalitě Padělky se začalo v červenci s 
budováním nové vozovky, na Ostrovecké.

Údržbě svého dílka přihlížel i samotný 
autor architektonické podoby Slunečné 
pan Ing. Antotnín Olšina (na fotografi i 

uprostřed).

V červenci byl penzion pro seniory oděn do 
slušivého kabátku, nové fasády.
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Město Velké Pavlovice a  TZ No. 1684 
Rozhledna Slunečná. Všechny pořídíte 
za  30,- Kč/1 ks. Více na  www.turisticke-
-znamky.cz.

Úprava cesty na Starou 
horu - „Pajerku“ 
(16.7.2013)
Pracovníci stavební skupiny Služeb měs-
ta Velké Pavlovice se pustili do budování 
druhé etapy zvelebení cesty na  Starou 
horu, která je známá jako „Pajerka“. 
V první fázi byly na místo navezeny a upě-
chovány podkladní vrstvy hrubého štěrku 
a kameniva, v následující byly osazeny ob-
rubníky. Po dokončení tak budou vyřeše-
ny problémy s  těžko sjízdným povrchem 
neustále vyplavované sprašové cesty

Výsadba stromů na 
Ořechové ulici 
(19.7.2013)
Generální oprava chodníku na Ořechové 
ulici se ocitla v poslední dekádě letošního 
července těsně před dokončením, zbývalo 
jen upravit parkoviště na křižovatce s uli-
cí Bezručovou. V pátek 19. července 2013 

vysadili pracovníci služeb města stromy 
do  parkovacího pásu. Ulici bude okraš-
lovat a stín poskytovat deset zdrobnělých 
sakur Prunus „Umineko“

Zahrávky odstartovaly 
přípravy na KROJOVANÉ 
HODY 2013 
(20.7.2013)

V  sobotu večer dne 20. července 2013 
uspořádala Velkopavlovická chasa tradič-
ní Zahrávky hodů, které se konají každo-
ročně vždy čtyři týdny před samotnými 
krojovanými hody. Kromě taneční zábavy 
s  dechovou hudbou Lácaranka proběhla 
i ofi ciální volba stárků a stárek - tímto byly 
pomyslně odstartovány náročné hodovní 
přípravy počínaje úklidy, pokračujíce 
pečlivým chystáním krojů a  konče peče-
ním výborných hodovních koláčů.

Generálka chodníku na 
ulici Hlavní 
(24.7.2013)
Práce na  generální rekonstrukci chodní-
ku na  Hlavní ulici pokračují plynule dle 
předem stanoveného projektu a  plánu. 
Trasu chodníku subdodavatelská fi rma 
HaSt rozdělila na dvě etapy, přičemž prv-
ní byla koncem července téměř hotova. 
Pro pohodlí všech chodců, maminek s ko-
čárky, vozíčkářů a nevidomých jsou sklo-
peny obrubníky navazující na  přechody 
přes vozovku a další chodníky. Pracovníci 
služeb města dodláždili spojení na stáva-
jící chodníky a  vjezdy k  nemovitostem. 
Na projekt byla získána dotace ze Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury.

Péče o zeleň v parných 
tropických dnech 
(29.7.2013)

Počasí je jako na  houpačce. Červen pro-
pršel, červenec láme jeden teplotní rekord 
za  druhým, déšť vystřídaly úmorné tro-
py. V  tomto období se museli pracovníci 
Služeb města Velké Pavlovice přednostně 
a intenzivně věnovat zálivce zeleně – rost-

Turistické známky, které můžete zakoupit 
na TIC ve Velkých Pavlovicích.

Práce na nové asfaltové cestě „Pajerka“.

Ořechová ulice se pyšní nejen novým chod-
níkem, ale i novou svěží zelení.

Zahrávky - start hodovního kolotoče.

V rámci rekonstrukce chodníku na ul. 
Hlavní byly na požádání občanů opraveny i 
přístupové chodníčky k rodinným domům.

Bez vydatné zálivky by tropický červenec 
zeleň dozajista nepřežila.
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lin v kontejnerech, mladých čerstvě vysa-
zených stromů a  to ve  městě samotném 
i jeho okolí. Rostliny do jisté míry zhýčka-
né výbornými vláhovými poměry v  květ-
nu i  červnu, velmi rychle zareagovaly 
na nedostatek vláhy a bez vydatné zálivky 
by vedra nepřežily.

Nové parkoviště na ulici 
Trávníky 
(31.7.2013)

Pracovníci Služeb města Velké Pavlovi-
ce dokončili v  závěru července úpravy 
na  Ořechové ulici. Na  křižovatce s  uli-
cí Trávníky vzniklo i  parkoviště, které 
pomůže vyřešit často kritickou situaci 
s parkováním v této části města. Zároveň 
proběhly také úpravy kanalizace a dešťo-
vých vpustí. Na  dokončeném konci ulice 
Ořechová montéři fi rmy Havelka osadili 
stožáry veřejného osvětlení.

TIC nabízí ke koupi 
úžasné keramické zvonky 
(31.7.2013)

Turistické informační centrum ve Velkých 
Pavlovicích doplnilo svůj bohatý sorti-
ment upomínkových předmětů o  další 
vkusnou novinku – nádherné, ručně vy-
ráběné keramické zvonky s  jihomorav-
skou tématikou. Firma Keramika Strašák 
ze Starého Města nabídla mimo spousty 
jiných vzorů i zvonky ve tvaru ženy v kro-
ji, vinaře s  hroznem, vinaře s  koštýřem 
či zahradníka s  konví. Tyto větší zvonky 
pořídíte za 85,- Kč za kus. Menší zvonky 
za 45,- Kč ztvárňují kočičku a kašpárka.
Nové umístění infokiosku

MODRÉ HORY 
(2.8.2013)
Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice 
vybudovali nové informační místo pro 
návštěvníky města. Své nové stanoviště 
našlo velmi příhodně na Náměstí 9. květ-
na u  radnice, kde se křižuje několik tras 
pro pěší i cyklisty, turisté zde najdou po-
drobnou mapu okolí KČT a prochází tudy 
nová naučná stezka „Zastavení v  kraji 
vína a  meruněk“. Proto sem byl přemís-
těn i  dotykový informační kiosek Modré 
Hory, aby turisté našli co nejvíce informa-
cí na jednom místě.

Požár porostů, zaklíněná 
osoba, popadané větve... 
(4.8.2013)
Požár porostů u  železniční tratě, zaklí-
něná osoba, popadané větve stromů - to 
vše zaměstnalo velkopavlovické hasiče 
o hektickém víkendu 3. a 4. srpna letošní-
ho roku. V sobotu hořel na třech místech 
díky poruše vlaku porost okolo želez-
niční tratě Břeclav – Brno. V  neděli byli 
naši hasiči povoláni k  zásahu zaklíněné 
osoby na  WC. K  muži se nemohla z  dů-

vodu uzamčených dveří dostat lékařská 
pomoc. Nakonec bylo zjištěno, že muž 
bohužel zemřel. Dále ještě v neděli večer 
vyjížděla jednotka odstraňovat překáž-
ky z  komunikací. V  prvním případě byla 
spadena přes oba pruhy komunikace vě-
tev kaštanu u sokolovny na ul. Brněnská. 
V druhém případě byla větev na komuni-
kaci směrem k obci Němčičky. Na ul. Br-
něnská i na komunikaci na Němčičky byla 
použita motorová řetězová pila k rozřezá-
ní, poté byla komunikace zprůjezdněna.

Červenec nám pořádně 
zatopil a začátek srpna 
jakbysmet!
(9.8.2013)
První prázdninový měsíc byl velmi horký 
a suchý. Podle údajů z meteostanice Velké 
Pavlovice – ŠSV se teploty v červenci po-
hybovaly od  9,8 °C do  37,1°C. Průměrná 
červencová teplota činila 22,7 °C a jediné 
srážky za celý měsíc byly zaznamenány 5. 
a  11. července, přičemž jejich souhrn či-
nil pouhých 8,91 mm. Nejteplejším dnem 
byla sobota, 27. července, kdy teplota vy-
stoupala až na  37,1 °C. Dlouhodobý tep-
lotní průměr pro toto období činí 18,1°C 
a srážkový průměr pro červenec je 64 mm.
Ani začátkem srpnových dnů jsme se ani 
trošku neochladili, právě naopak. Padal 
jeden teplotní rekord za druhým. Ve čtvr-
tek 8. srpna 2013 byla v nedalekém Brodu 
nad Dyjí zaznamenána rekordní teplota 
39,7 °C. Také na naší meteorologické sta-
nici dosáhla teplota astronomické hod-
noty, ve  stejný den zde bylo v  16.30 hod. 
naměřeno 38,9 °C. V  sobotu 3. srpna 
jsme se ohřáli ještě o  kousek víc, teplota 
se zastavila na cifře 39,6 °C - nutno však 
podotknout, že se jedná o teploty ve stínu!

Karolína Bártová, Věra Procingerová, 
Ing. Zdeněk Karber

Na křižovatce ulic Trávníky a Ořechová 
byla vybudována nová parkovací místa.

Potěšte své známé krásným originálním 
dárkem z Velkých Pavlovic!

Na náměstí u radnice vzniklo nové infor-
mační místo pro návštěvníky města.
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TŘINÁCT JEDNOU RANOU VČETNĚ TRIA ŽHAVÝCH NOVINEK!
To vše a mnohem víc na našem TIC! Turistické informační centrum ve Velkých Pavlovicích nabízí svým návštěvníkům i ob-
čanům města tři zbrusu nová pamětní či turistická razítka k otisknutí do jejich zápisníčků, vandrbuchů a nebo turistických 
deníků. 

V  rámci oslavy prvního letního dne roku 
2013, tedy 21. června, jsme přidali k  na-
šim dosavadním deseti razítkům další trio 
s  motivy zrekonstruovaného zámečku 
na  dnešní Ekocentrum Trkmanka, tan-
čících sklepů vinařské uličky Pod Starou 
Horou a Vinných sklepů Františka Lotrin-
ského.
Starší razítka mají motivy rozhledny Slu-
nečná,  kaple sv. Urbana, pečeti města 
Velké Pavlovice z  roku 1770, Modrých 
Hor, Naučné stezky Zastavení v kraji vína 
a  meruněk, Krajem André – rozhledna 
Slunečná, Krajem André – Šlechtitelská 
stanice vinařská, Krajem André – Na půli 
cesty a samozřejmě i našeho domovského 
a úplně nejstaršího razítka TIC s motivem 
hroznu révy vinné.
Přijďte si pro otisky razítek! Nemáte-
-li vandrbuch, můžete si zakoupit třeba 
pohledy a  originálně si je pomocí razítek 
ozdobit.

Karolína Bártová

Pokud se vám pozdávalo, že jste začátkem 
letošního srpna zaslechli v ulicích našeho 
města francouzštinu, určitě jste se nemý-
lili. V  týdnu od  5. do  11. 8. 2013 jste se 
s  tímto krásným jazykem mohli setkávat 
takřka na každém kroku. Naše městečko 
totiž navštívilo 34 Francouzů z  družeb-
ní obce Echenon a blízkého okolí Dijonu 
v Burgundsku. Přátelé k nám po náročné 
a dlouhé cestě dorazili v pondělí navečer, 
srdečně se přivítali, ubytovali se ve svých 
hostitelských rodinách a pomalu se začali 
připravovat na  celotýdenní pestrý pro-
gram.
První den pobytu byl koncipován v  du-
chu představení Velkých Pavlovic, pře-
devším však novinek, které byly vybudo-
vány od poslední návštěvy echenonských 
v  roce 2009. Průvodcem našim milým 
hostům se pro tento den stali představi-
telé města v čele s hlavní organizátorkou, 
matrikářkou Dagmar Švástovou, jež byla 
strůjcem celotýdenního bohatého pro-
gramu.

Hned z rána hosté vyrazili do ulic města, 
plni zvědavosti a očekávání nových zážit-
ků a poznatků.
První zastávkou byla vinařská ulička Pod 
Starou Horou s barevnými tančícími skle-
py, ze které následoval přesun do  stínu 

a chládku komplexu budov škol. Po jejich 
projití se echenonští zastavili na  novém 
informačním místě na  Náměstí 9. květ-
na, odkud vyrazili na  prohlídku nové 
obytné lokality Padělky, kde samozřejmě 
neminuli ani právě dokončovaný penzi-

on pro seniory. 
Odtud už bylo, 
co by kamenem 
dohodil do  ma-
teřské školy, 
opět do chládku, 
který byl v právě 
panujícím vedru 
vskutku vítaný 
a žádaný.
Na  řadu přišla 
také rozhledna 
Slunečná s úžas-
nými výhledy 
do  kraje, kte-
rými byli naši 
hosté uchváceni, 
spouště fotoa-

TIC VELKÉ PAVLOVICE JE RARITOU – NABÍZÍ JIŽ 13 ORIGINÁLNÍCH TURISTICKÝCH 
ČI PAMĚTNÍCH RAZÍTEK. JEN MÁLOKTERÝ TURISTICKÝ CÍL NÁS V TOMTO MNOŽSTVÍ PŘEDČÍ!

PŘÁTELÉ Z FRANCOUZSKÉHO ECHENONU ZAVÍTALI OPĚT 
DO VELKÝCH PAVLOVIC

PESTROBAREVNÁ TANČÍCÍ ULIČKA VINNÝCH SKLÍPKŮ NAŠE HOSTY NADCHLA. 

PUBLICISTIKA
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parátů cvakaly o sto šest. Valící se horký 
vzduch a  žhnoucí slunce zahnalo celou 
velkopavlovickou expedici opět do chlád-
ku, tentokráte do nově vystavěného Pen-
zionu André, který vyrostl na místě staré 
budovy Šlechtitelské stanice vinařské, 
kde na  chvíli na  naše hosty dýchla jižan-
ská atmosféra. Penzion a jeho okolí je vy-
stavěno v toskánském stylu. A jak známo, 
Toskánsko je jednou z  nejatraktivnějších 
a turisticky nejnavštěvovanějších oblastní 
Itálie. Jak by ne, je tam skutečně nádherně 
a ne náhodou je i náš malebný kraj k těm-
to místům tak často přirovnáván. Nutno 
podotknout, že byli naši hosté prostory 
penzionu ohromeni a nadšeni.
Další bod by se dal označit jako hřeb 
dne, nebo přinejmenším jako velké pře-
kvapení. To se událo v  relaxačním parku 
u Trkmanky. Za přítomnosti všech hostů, 
hostitelů a představitelů měst zde byl od-
halen kámen s pamětní deskou, která má 
připomínat dlouholeté vzájemné srdečné 
přátelství Echenonu a  Velkých Pavlovic. 
Symbolicky je tento kámen umístěn vedle 
mladého stromku javoru, který zde vysa-
dil v rámci akce Rodiny sázejí stromy – 16. 
dubna 2011 tehdy zcela náhodný vzácný 
host z Echenonu pan Gilles Flageolet.
Následoval chutný oběd v  Ekocentru 
Trkmanka s  prohlídkou jeho interiérů 
i  exteriérů. I  těmi byli echenonští pře-
kvapeni. Většina z  nich má v  paměti ne-
vzhlednou zchátralou budovu, kde by 
bývalý zámeček hledali jen s opravdu not-
nou dávkou fantazie. A najednou, taková 
krása! Expedice pokračovala i  k  místní-
mu rybníku, kde si prohlédla zvláštně ar-
chitektonicky řešenou rybářskou baštu, 
domeček levitující nad hladinou a  odtud 
pak přešla k  prohlídce vinařského laby-
rintu podzemních chodeb Vinných skle-
pů Františka Lotrinského.
Pomalu se nachýlil čas k  večeři, vhodný 
také k  příjemnému kulturnímu zážitku, 
ani ten samo sebou nechyběl. Společná 
večeře hostů i  hostitelů proběhla na  ná-

dvoří Ekocentra Trkmanka, kde se ná-
sledně uskutečnil první večer kulturní 
akce „Prázdninové slavnosti hudby aneb 
pět večerů s různými hudebními žánry“. 
O zábavu se s bravurou sobě vlastní posta-
rala Venkovská dudácká muzika Bedrník 
z  jižních Čech, dále pak místní mužácký 
Presúzní sbor a cimbálová muzika Lašár. 
Publikum bylo výkony všech hudebníků 
velmi potěšeno, což dávalo najevo nekon-
čícími potlesky. Snad i  tím všechny sou-
bory podnítilo k zajímavému hudebnímu 
číslu. Všechny soubory se daly na  chvíli 
dohromady, vytvořily jednu, co se týče 
hudebních nástrojů a  pojetí, netradiční 
skupinu a zahrály a zazpívaly si společně 
hned dvě písničky. Aplaus neznal konce...
To už se přehoupl příjemný večer do hlu-
boké teplé letní noci, unavené zraky všech 
účastníků náročného dne se začaly klížit, 
nastal pro tento dlouhý krásný den čas 
loučení. Ale také plánování programu 
na další dny. 
Naši hosté navštívili Punkevní jesky-
ni v  Moravském krasu, Modrotiskovou 
dílnu v  Olešnici na  Moravě, barokní zá-
mek v  Miloticích, Bukovanský mlýn, zá-
mek ve  Slavkově 
u  Brna, Mohylu 
míru a  skanzen 
ve Strážnici.
V  pátek 9. srpna 
2013 se hosté vyda-
li po stopách Napo-
leona Bonaparte, 
do  kraje u  Slavko-
va, kde Napoleon 
Bonaparte se svou 
armádou vybojo-
val své nejslavnější 
vítězství nad spo-
jeneckými armá-
dami Rakouska 
a Ruska.
První zastávka 
byla na  kopci Žu-
ráň, odkud 2. pro-

since 1805 řídil císař začátek slavné bitvy. 
Sklenkou červeného vína jsme si s našimi 
přáteli připili na  památku padlých fran-
couzských vojáků.
Na Mohyle míru položili echenonští kvě-
tiny k oltáři v kapli, kde symbolicky odpo-
čívají tisíce vojáků všech armád. V zámku 
ve  Slavkově jsme si prohlédli expozici, 
která je věnována slavné bitvě.
Na  Staré poště u  císařské silnice z  Brna 
do  Olomouce, kde Napoleon se svými 
maršály formuloval plán boje a  kde poz-
ději přijal kapitulaci poražených z  rukou 
maršála knížete Jana z  Lichtensteina, 
jsme měli možnost prohlédnout si i  pů-
vodní koňské stáje a další památky na po-
byt francouzské císařské armády na zim-
ní Moravě.
Socha zraněného umírajícího koně 
za  Starou poštou je věnována tisícům 
koní, kteří ve válkách přišli o život.
Pro naše francouzské hosty má vzpomín-
ka na Napoleona Bonaparta a jeho Velkou 
armádu silný vlastenecký a  emotivní vý-
znam a tyto kapitoly francouzských dějin 
i v současnosti stále s dojetím prožívají.

Karolína Bártová, Ing. Zdeněk Karber

ECHENONŠTÍ NAVŠTÍVILI TAKÉ MOHYLU MÍRU PŘIPOMÍNAJÍCÍ 
BITVU TŘÍ CÍSAŘŮ.

Návštěva našich přátel z francouzského Echenonu je v těchto okamži-
cích již minulostí. Můžete se však prostřednictvím následujících řádků 
živého rozhovoru na chvíli vrátit do okamžiků, kdy naším městem zněla 
zpěvná francouzština. Začtěte se do  zajímavých odpovědí a  postřehů 
starosty obce Echenon pana Dominiqua Lotta. 

1. První den Vaší návštěvy České republiky jste strávili prohlídkou Velkých 
Pavlovic. Co vás zde nejvíce zaujalo či překvapilo?
DL: Nejvíce mě určitě překvapilo ohromné množství změn a novinek. Na-
posledy jsem navštívil Velké Pavlovice v roce 2002. Od té doby zde byla vy-
budována velká spousta nových objektů. Snad nejvíce mě udivuje rychlost 

STAROSTA ECHENONU DOMINIQUE LOTT 
NEJEN O VELKÝCH PAVLOVICÍCH…

STAROSTA ECHENONU DOMINIQUE LOTT 
A MÍSTOSTAROSTA VELKÝCH PAVLOVIC ZDENĚK KARBER 

NA ŽURÁNI NEDALEKO SLAVKOVA U BRNA.
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KRAJEM ANDRÉ PROSVIŠTĚLA VELKÁ PRÁZDNINOVÁ EXPEDICE!
Slunečné letní počasí první prázdninové 
soboty odstartovalo dne 29. června 2013 
v  pořadí již osmý ročník oblíbené cyk-
listické akce s  příchutí vína - Expedice 
Krajem André. Protentokrát se prémiově 
šláplo do pedálů z hustopečského Dukel-
ského náměstí, z prostranství u místního 
TIC v  Domě U  Synků, kde zároveň pro-
běhly první ze soutěžních i nesoutěžních 
ochutnávek vín místních vinařů.
Hustopečské náměstí bylo svědkem slav-
nostního zahájení akce za  přítomnosti 
zástupců některých z  pořádajících obcí 
a  měst, Ing.  Luboše Kuchynky za  město 
Hustopeče, Ing. Pavla Procházky za měs-
to Velké Pavlovice a  Ing.  Přemysla Pálky 

za obce Modrých Hor, 
tedy Velké Pavlovice, 
Bořetice, Němčičky, 
Kobylí a Vrbici.
Nechyběl ani vzácný 
host a  možná už tak 
trošku maskot expe-
dice Martina Štěpán-
ková, trojnásobná 
mistryně světa v kra-
sojízdě, která před-
vedla skvělou exhibi-
ci. Sklidila obdivný 
a zasloužený potlesk, 
nenechala nic náho-
dě a  hned se jala vy-

jejich realizace a tím i celkově rychlý rozvoj 
města. Zaujalo mě, že projekty, do kterých 
se město pouští jsou skutečně velké, od-
vážné a výsledek pak rozhodně stojí za to. 
Zřejmě největší zážitek ve  mně vyvolaly 
barevné sklepy v uličce Pod Starou Horou, 
nejen svou extravagancí. Osobně se mi vel-
mi líbí, jsou odvážné a moderní, ale na dru-
hou stranu chápu, že mohla jejich výstavba 
vyvolat určitou kontroverzi mezi občany 
i  členy městského zastupitelstva. Dílo se 
však dle mého úsudku vydařilo a  proto si 
myslím, že je třeba občas zariskovat a od-
vážit se pustit se do něčeho úplně nového 
a neotřelého.

2. Během vašeho pobytu jste v rámci pest-
rého programu procestovali velký kus jižní 
Moravy a navštívili spousty krásných míst. 
Kde se vám nejvíce líbilo?
DL: Je nesmírně těžké vybrat to nej… 
z  tak bohatého programu. Naše výlety 
byly koncipovány velmi různorodě a  roz-
manitě a  žádný z  nich nepostrádal punc 
originality. Možná bych vzpomněl zámek 
ve  Slavkově u  Brna a  Mohylu míru. Přeci 
jen, jsou nám tato místa díky historii pev-
ně spojené právě s  Francií a  Napoleonem 
Bonaparte nejbližší a nejznámější. Je úžas-
né a  dojemné podívat se do  míst, kde se 
odehrála slavná bitva tří císařů, poklonit 
se všem hrdinům. Ve Slavkově i na mohyle 
jsem již jednou byl, ale i tak tu na mě čekalo 
překvapení v podobě zcela nové expozice. 

3. Určitě jste během svého cestování ochut-
nali českou či moravskou kuchyni. Co vám 
nejvíce zachutnalo a naopak?
DL: Nemohu to specifi kovat, chutnalo mi 
prostě úplně všechno!

4. Na řadu přišla zajisté i ochutnávka vín. 
Francouzi mají skvělá vína, Moravané 

také. Zachutnalo Vám moravské víno? Kte-
ré nejvíce?
DL: Velmi se mi líbilo kvarteto odrůd vy-
šlechtěných právě ve Velkých Pavlovicích, 
André, Agni, Aurelius a Pálava. Ochutnali 
jsme je při exkurzi v Penzionu André a také 
pak v  nádherných prostorách Vinných 
sklepů Františka Lotrinského. Obecně 
Francouzi preferují, co se týče moravských 
vín, bílé odrůdy. Jsme zvyklí na  odlišnou 
chuť našich červených burgundských vín, 
jsou zkrátka jiná, červená moravská vína 
mají pro nás nezvyklou chuť. 

5. V čem se liší moravské víno od francouz-
ského?
DL: Zásadní rozdíl je v chuti dané zráním 
vína. Francouzská vína totiž dozrávají 
a  jsou uchovávána výhradně v  dubových 
sudech. To jim dává svou nezaměnitelnost 
a specifi čnost. 

6. Během pobytu ve Velkých Pavlovicích jste 
měli možnost zúčastnit se dvou hudebních 
večerů v  rámci Prázdninových slavnos-
tí hudby. Na  jednom z  nich vám zahrála 
typická jihomoravská cimbálová muzika 
a pak také jihočeští dudáci. Znáte náš folk-
lór, nebo to byla pro vás ryzí exotika?
DL: V první řadě bych chtěl upozornit, že 
srovnávat jakýmkoliv způsobem morav-
ský a český folklór s francouzským zřejmě 
ani nejde. Každá země má zcela jiné tradi-
ce. Ty vaše vychází ze slovanských a  to je 
pro nás už jedna velká neznámá. Ale obojí 
vystoupení, cimbálovky i  dudácké kape-
ly se nám velmi líbilo. Osobně jsem byl 
velmi překvapen, že i  do  České republiky 
patří dudy. Měl jsem je doposud spojené 
výhradně s Bretaní a Skotskem. Co se týče 
celkově této kulturní akce si myslím, že je 
to vynikající nápad. Pořádat hudební fes-
tival rozmanitých žánrů je velmi podnětné 
a zajímavé. Kdybych mohl, hned bych celý 

tento hudební podnik přestěhoval k  nám 
do Echenonu.

7. Co napadne jako první běžného Fran-
couze, když se řekne Česká republika?
DL: Na  spojení Česká republika každý 
Francouz nezareaguje, možná bude trochu 
tápat. Ale když se řekne Bohemia, bude již 
doma. Ve Francouzích označení Bohemia 
vzbuzuje pocit romantiky, automaticky se 
jim vybaví nádherná Praha a také brouše-
né křišťálové sklo.

8. Sledují francouzští obyvatelé dění v naší 
zemi?
DL: Ne, nemají totiž možnost. V  našich 
médiích je zmínek o  České republice jako 
šafránu, takřka se o ní nemluví. Jen v na-
prosto vážných a mimořádných případech, 
například u  nás proběhla zpráva o  úmrtí 
exprezidenta Václava Havla. Ale jinak té-
měř nic.

9. Co byste rád vzkázal našim občanům?
DL: Především bych chtěl všem velkopav-
lovickým poděkovat, že jsme v jejich kraji, 
městě a rodinách mohli strávit tak krásný 
týden plný skvělých nezapomenutelných 
zážitků. Občané Velkých Pavlovic jsou 
velmi milí, přátelští, srdeční a  pohostin-
ní a  nám se velmi líbí, jak hluboce ctí své 
tradice, což se u nás v Echenonu a okolí už 
vůbec nevyskytuje. Mám pocit, že jsou zde 
lidé velmi soudržní, vzájemně si pomáhají, 
jsou plni porozumění, přátelští a také velmi 
pracovití. Také se mi líbí, že pokud se ve va-
šem městě konají jakékoliv akce, dokáží 
je svou hojnou účastí podpořit. Na  mysli 
mám nyní konkrétně třeba hody, kterých 
jsem měl možnost se jednou zúčastnit. Je 
to opravdu krása! Všem velkopavlovickým 
přeji jen a jen vše dobré!

Za rozhovor poděkovaly 
Karolína Bártová & Dagmar Švástová

EXPEDICE KRAJEM ANDRÉ NENÍ VÝHRADNĚ SPORTOVNÍ AKCÍ, ALE 
I RODINOU! NENÍ VÝJIMKOU, ŽE SI TRASU PROJEDE TŘEBA TAKÉ ZDATNÝ 
OSMDESÁTNÍK, ANEBO NAOPAK, JAK VIDNO, I BATOLE!
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hlásit veřejnou soutěž 
v  krasojízdě amatérů 
o  láhev hustopečského 
vína. Jediným přihlá-
šeným a  tudíž i  abso-
lutní jedničkou a  favo-
ritem klání byl Michal 
z  Ostravy – přišel, za-
krasojezdil a zvítězil!
Každý ze zaregistro-
vaných účastníků Ex-
pedice Krajem André 
2013 obdržel na  star-
tu razítkovací průkaz 
s  pokyny, mapkou 
a  také s  formulářem 
k soutěži o nejlepší vzo-
rek vína odrůdy André, 
jehož jeden soutěžní 
vzoreček zdarma byl 
k  ochutnání na  ka-
ždém razítkovacím 
místě. Samozřejmostí 
byla i  nezbytná skle-
nička koštovka s  lo-
gem stezky umístěná 
ve  slušivé a  praktické 
taštičce, kterou si cyk-
listé zavěsili komfortně 
na  krk. Ten kdo, ať už 
po  celé jednačtyřicet 
kilometrů dlouhé tra-
se a nebo i po kratších 
alternativních okru-

zích, poctivě sbíral razítka a také hodnotil 
soutěžní vína, byl oprávněn zúčastnit se 
v  cíli expedice losování o  hodnotné ceny 
či volný vstup na Expedici Krajem André 
roku 2014. 
Každá obec jako tradičně nabízela plnou 
náruč vynikajících gurmánských zážitků 
v podobě místních voňavých specialit, ne-
chyběla živá hudba a  dle očekávání také 
možnost navštívit některý z  nespočtu 
speciálně pro tuto příležitost otevřených 
vinných sklípků.
Ve  Velkých Pavlovicích se takto otevřely 
veřejnosti mohutné dřevěné dveře tajem-
ného sklepního labyrintu Vinných sklepů 
Františka Lotrinského, a. s., kde se ochut-
návalo na výsost stylově. Chlapec a dívka 
v  místních krojích nabízeli ryze velko-
pavlovické odrůdy vyšlechtěné na  zdejší 
Šlechtitelské stanici vinařské – André, 
Agni, Aurelius a  Pálavu. Nejen lahodné 
a  osvěžující víno návštěvníky podzemí 
nadchlo. Celým prostorem spletitých 
chodeb labyrintu byli nadšeni a  nešetřili 
chválou. K tomu všemu vyhrávala venku 
velkopavlovická mládežnická cimbálová 
muzika Lašár, která se tak stala pomy-
slnou třešničkou na  dortu spokojenosti 
doufejme všech účastníků prázdninové 
expedice... 
Z úsměvů na rtu a dobré nálady mezi zú-
častněními cykloturisty usuzujeme, že se 
i letošní ročník zařadí mezi nejúspěšnější!

Karolína Bártová

NIC NENÍ PONECHÁNO NA EXPEDICI NÁHODĚ. PO KRAJI ANDRÉ SE 
PROHÁNĚL VŮZ „DRUHÉ POMOCI“, NAPĚCHOVANÝ VÍNEM, KLOBÁSAMI 
A JINÝMI JIHOMORAVSKÝMI LASKOMINAMI. VĚZTE, TAKOVÁ POMOC 
PŘIŠLA VHOD!

NA VIII. EXPEDICI KRAJEM ANDRÉ SE SOUTĚŽILO, STYLOVĚ „VINNĚ“
Výše avizovaný osmý ročník Expedice 
Krajem André je již minulostí. Stal se jako 
každoročně otevírací akcí dvouměsíčních 
školních prázdnin a  období dovolených. 
Letos navíc lákal na  vinnou soutěž 
o báječné ceny! Ten kdo po celé jed-
načtyřicet kilometrové trase poctivě 
ochutnával vzorečky vína André 
a  dle své chuti a  úsudku hodnotil, 
mohl vyhrát třeba volný vstup na ex-
pedici roku 2014, nebo závěsnou 
tašku na  kolo, cyklonavigační sof-
ware, publikaci Sklepní uličky Jižní 
Moravy či různé drobné propagační 
předměty. 
Kolegové ze startovního místa 
v Hustopečích nám prozradili, že se 
ofi ciálně zaregistrovalo okolo 450 
účastníků, což znamená, že si tito 
zakoupili startovací balíček plný 
mnoha výhod a  nezbytností, jakou 
je kupříkladu nepostradatelná skle-
nička koštovka, a mohli se tak právoplat-
ně zúčastnit slosovací soutěže. Dalších 
odhadem 150 účastníků si projelo trasu 

sice s davem pelotonu, ale bez registrace.
Letos se jelo už po čtvrté po prodloužené 
trase. Původně byla cyklostezka Krajem 
André, slavnostně otevřená roku 2005, 

pouze 18,5 km dlouhá a  navíc nebyla 
okruhem. To jí ubíralo na atraktivitě a cel-
kovém komfortu. Start stezky byl v Hus-

topečích, dále vedla přes Starovičky, Vel-
ké Pavlovice a Bořetice do cíle ve Vrbici. 
V  roce 2010 se k  původním pěti obcím 
Kraje André přidaly další čtyři a  to Hor-

ní Bojanovice, Němčičky, Kobylí 
a  Kurdějov, čímž se cyklostezka 
pohodlně zokruhovala. Nástup 
na  cyklostezku je nyní tedy mož-
ný v jakékoliv z devíti obcí či měst, 
nemá tudíž pevného startu ani cíle 
a  navíc, čím více kilometrů pro-
dloužené trasy putující překoná, 
tím více nezapomenutelných zá-
žitků se mu dostane. 
Po  celé trase je spousta úžasných 
výhledů, atraktivních rozhleden, 
tajuplných historických i  moder-
ních vinných sklípků, starodáv-
ných sakrálních a lidových staveb, 
prostě kraj André, kraj jihu Mora-
vy, kraj jak jako malovaný...
Vydejte se po  něm, třeba zase 

s námi příští rok, na již devátém ročníku 
Expedice Krajem André 2014!

Karolína Bártová

ZAHÁJENÍ EXPEDICE S MARTINOU ŠTĚPÁNKOVOU NA STARTU 
V HUSTOPEČÍCH, MĚSTĚ VÍNA A MANDLONÍ!
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Prázdniny roku 2013 na Ekocentru Trkmanka zahájila svým pobytem na přírodovědně vlastivědném kurzu první týden v červenci 
Základní škola Chotěvice od Trutnova. Kapacita našeho ekocentra byla využita téměř na 119%, protože jsme ubytovali všechny děti, 
které měly zájem přijet poznávat naše okolí a to v celkovém počtu 38 žáků.

PŘÍRODOVĚDNÝ POBYTOVÝ KURZ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHOTĚVICE NA EKOCENTRU TRKMANKA

KOLEM HOREM DOLEM S OBČERSTVOVACÍM AUTOMATEM!
Ve  Velkých Pavlovicích střídá jedna cykloakce druhou. První 
prázdninovou sobotu jsme otevřeli letošní léto akcí Expedice 
Krajem André, další na sebe nenechala dlouho čekat.
Ve sváteční pátek, dne 5. července 2013, se putující na horských 
kolech vydali po  vinařských tratích, přímo KOLEM HOREM 
DOLEM a to již v rámci třetího a opět nebývale úspěšného roč-
níku. Avizovaná horská kola byla vskutku nezbytná. Celý výšlap 
je koncipován tak, aby ukázal návštěvníkům jižní Moravy, nasá-
tým informacemi z  internetu či propagačních materiálů o  nej-

rovinatějším cípu naší republiky, že vše co je psáno nemusí být 
a ani není dáno :-)!
Vínu se přeci nejvíce daří na slunných otevřených stráních a ty 
na rovinách opravdu nehledejte. Navíc ne nadarmo se dříve ří-
kávalo vinohradu či vinici „hora“. Právě po  těchto „horách“, 
u nás doslovně Modrých Horách, je vedena celá trasa cyklovýš-
lapu. Jeho účastníci tak mají mimořádnou příležitost podívat se 
do nejukrytějších míst, kde se réva pěstuje a projet si příjezdové 
polní cesty, jinak využívané jen samotnými vinohradníky k do-
pravě do vinohradu. 
Bonusem celého fyzicky náročného dne je odborný výklad o pěs-
tování révy vinné, o městu Velké Pavlovice, jeho historii, součas-
nosti, folklóru a  mnohém dalším z  úst zasvěceného průvodce, 
který je nejen hlavním pořadatelem akce, ale také vinařem. Řeč 
je o panu Karlu Reichmanovi, skvělém vypravěči, ale také vyni-
kajícím „mobilním občerstvovateli“. 
Na tento důmyslný způsob podnikání by si pan Rechmain mohl 
nechat udělit patent. O  co jde? Účastníci vyčerpávajícího cyk-
listického výjezdu přeci nemohou zůstat žízniví a  na  suchu :-). 
Proto je neustále pronásleduje „nápojový automat“, tedy auto 
plně naložené vinnou i nevinnou tekutou vzpruhou a drobným 
občerstvením k zakousnutí. Značka „ideál“, co říkáte? 
To zažijete jen u  nás, ve  Velkých Pavlovicích, pokud se vydáte 
pětadvacetikilometrovou trasou KOLEM HOREM DOLEM!

Karolína Bártová
KOLEM HOREM DOLEM SINGL NEBO I V TANDEMU, 

ALE HLAVNĚ SE SKVĚLOU NÁLADOU.

Taneční skupina Přátelé country nejsou 
jenom tanečníci, ale mají mezi sebou 
i  cyklisty, a  někteří z  nich již tradičně 
v  létě vyrazí na  jednodenní „dálkový“ 
cyklovýjezd. Vloni to byl výjezd „do Víd-
ně na  kafíčko“ 206km. No a  letos jsme 
se rozhodli zajet si  „k  soutoku Moravy 
a Dunaje na halušky“.
V  sobotu 20. července 2013 jsme už tra-
dičně já a  Růža Šubíková vyjeli. Start 
byl od Zafu ráno ve 4.45 hod.. Na souto-
ku jsme byli v  11.00, domů jsme přijeli 
v 18.45 hod.. Ujeli jsme 203 km, jenomže 
jsme neměli štěstí na  počasí. Když jsme 
jeli k soutoku, tak bylo bezvětří, ale v po-
ledne začal foukat docela siný severní vítr.
Celých 100km jsme jeli proti větru, rych-
lost nám klesla z  běžných 30 až 35 km/
hod. na 15 – 18 km/hod., výjimečně jsme 
jeli 20km/hod.. To nám ale nebránilo ve-
čer zajet do  Sedlece na  country zábavu,  
a tam si ještě zatancovat naše milované country tanečky až téměř do půlnoci.
Celou akci zaštiťovala fi rma  ZAF velosport a moje manželka Zdenka, které tímto děkuji. Bez její pomoci a zázemí by se  takový ná-
ročný cyklovýjezd neuskutečnil.

František Kobsa, ZAF velosport

„DÁLKOVÝ“ CYKLOVÝJEZD A VEČERNÍ COUNTRY ZÁBAVA
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Každý den školáci vyráželi do okolí za po-
znáváním – při cestě k nám navštívili Du-
kovany a  Dalešickou přehradu, CHKO 
Pálava, Mikulov, Lednicko-Valtický areál, 
Velehrad a  při cestě zpět pak Punkevní 
jeskyně a Macochu v Moravském krasu.
Podařilo se nám vše zorganizovat tak, že 

jsme dostáli nabídce celodenního stra-
vování tím, že i  na  svých cestách dostali 
od naší „posádky“ teplé obědy přímo v te-
rénu. Děkujeme také Vinařství u Suských 
za  krásnou a  naučnou exkurzi, většina 
dětí i dospělých byla ve vinném sklepě úpl-
ně poprvé. 

To, že se dětem z Podkrkonoší u nás líbilo 
dosvědčuje krásný e-mail, který jsme ne-
dávno obdrželi od pana ředitele školy, jež 
byl jedním z  pedagogického dozoru. Do-
volujeme si jej předat i vám...

Bc. Zita Dvořáková, MSc, 
vedoucí Ekocentra Trkmanka

Vážená a milá paní Dvořáková,
chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za  nádherné dny strávené 
ve Vašem zařízení. Jezdíme takto po republice pravidelně od roku 
2008 a  ještě nikdy skutečnost ohledně ubytování a  stravování ne-
předčila naše očekávání, a to ještě tak výrazně, jako tomu bylo letos.
Od počátečních jednání s Vámi, až po chvíle loučení, vše probíhalo 
naprosto skvěle. Pro nás dospělé byla ochota, dobrosrdečnost a lid-
skost Vašeho personálu důkazem toho, že tyto vlastnosti nevymize-
ly a že s nimi je život mnohem krásnější. Důkazem spokojenosti dětí 
pak bylo naprosto spontánní dojemné loučení.
Do  Vašeho kraje, známého svým přírodním i  historickým bohat-
stvím, jehož přidanou hodnotu tvoří skvělí a pracovití lidé, se určitě 
ještě někdy vrátíme. Nejraději opět k Vám, kde nám nechybělo vů-
bec nic.
Pozdravujte Vaše báječné a usměvavé spolupracovnice a spolupra-
covníka. 

S přáním mnoha úspěchů 

František Šubert, ředitel ZŠ a MŠ Chotěvice

NA SVÝCH TOULKÁCH PO JIŽNÍ MORAVĚ NEVYNECHALY DĚTI POLÍBENÉ 
KRKONOŠSKÝM SVĚŽÍM VZDUCHEM ANI LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL, 

TADY SE SKUTEČNĚ OHŘÁLY!

LETNÍ EKOCENTRUM TRKMANKA
PRO DESÍTKY ZVÍDAVÝCH DĚTÍ!
Ekocentrum Trkmanka ve  Velkých Pav-
lovicích nabídlo dětem školou povinným 
pro letošní letní prázdniny zcela premié-
rově hned čtyři turnusy volnočasových, 
ale současně i  vzdělávacích týdenních 
kurzů s enviromentálním zaměřením.
První, přírodovědný kurz, byl pojatý jako 
příměstský, další tři kurzy byly pobytové. 
Liché červencové týdny patřily přírodově-

dě, sudé pak pravěku. A vězte, s oběma té-
maty se pořadatelé a instruktoři trefi li dě-
tem do noty. Jak by ne, pokud je program 
perfektně připraven, děti se baví a  nenu-
dí, shledá se takřka každý zajímavý obor 
s  náležitou a  nadšenou odezvou. Přesně 
tak to bylo i na prázdninovém ekocentru, 
díky neúnavným, pro věc zapáleným a ná-
pady hýřícím vedoucím, kterým tímto ne-

jen spokojené děti, ale i jejich rodiče, velmi 
za veškerou péči děkují!
Co se tedy na zámečku, tedy v našem eko-
centru, během července dělo a jak se děti 
ve  věkovém rozmezí od  7 do  12 let bavi-
ly? Seznamte se s  jejich pobytovými pro-
gramy a  hlavně zážitky postupně, týden 
po týdnu, turnus po turnuse...

Karolína Bártová

Ekocentrum Trkmanka ve  Velkých Pavlo-
vicích zahájilo prázdniny zcela premiéro-

vým příměstským kurzem pro děti 
od 6 do 12 let. Kurz trval čtyři dny, 
od pondělí 1. do čtvrtku 4. červen-
ce 2013 (v pátek byl státní svátek), 
ale i tak jsme stihli spoustu aktivit 
a načerpat plno nových informací. 
A jakých? No přece o Velkých Pav-
lovicích a jejich okolí. 
Každý den jsme se dopoledne vy-
dali po  trase nové naučné stezky 
Zastavení v kraji vína a meruněk, 
kterou jsme měli rozdělenou na 4 
etapy, a  odpoledne po  zaslouže-
ném odpočinku jsme si zpraco-

vávali „prázdninový deník“. Do něj si děti 
psaly své zážitky, kreslily a lepily obrázky 
či přírodniny. 
Ve  čtvrtek jsme naše poznávání přírody 
i historie ukončili na místním Turistickém 
informačním centru, kde jsme odevzdali 
vyluštěnou křížovku a po malém přezkou-
šení znalostí o Velkých Pavlovicích všich-
ni obdrželi odměnu. 
Kurzu se zúčastnilo 24 dětí pod vedením 
lektorek Pavly Škrabalové a  Lenky Štef-
kové.   

Pavla Škrabalová & Lenka Štefková, 
vedoucí příměstského kurzu

1. týdenní turnus – Příměstský kurz s přírodovědným programem
BÁJEČNÝ PRÁZDNINOVÝ TÝDEN VE ZNAMENÍ DESETI ZASTAVENÍ

ÚČASTNÍCI 1. PŘÍMĚSTSKÉHO KURZU 
S PŘÍRODOVĚDNOU TÉMATIKOU. 
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V týdnu od 8. do 12. července 2013 probě-
hl na  Ekocentru Trkmanka velmi zdařilý 
pobytový týden dvaceti dvou dětí motivo-
vaný pravěkem a  zaměřený na  estetickou 
výchovu.
Během pobytu si děti vyrobily pravěký 
oděv, hudební nástroje, prokázaly zdat-
nost pravěkých lovců v  střelbě na  cíl, ob-
ratnosti i  běhu přes překážky. Spoustu 
legrace si užily při hledání žabomutích 
vajec, přehlídce tlupových kapel i  festi-
valu rituálních tanců. Svou výtvarnou 
zručnost projevily tvorbou hliněných mi-
sek, pravěkých sošek a kožených pytlíčků 

na  bylinky. Vydařilo se i  setkání 
tlup při obřadním ohni a  stezka 
odvahy. 
Při putování do  pravěku všem 
čtyřem tlupám Vlkomutů, Hado-
mutů, Šavlozubáků i  Kameňáků 
přálo krásné slunečné počasí. 
Upomínkou na  krásně prožitý 
prázdninový týden budou dětem 
i  diplomy za  úspěšné zvládnutí 
putování po  mamutích stopách. 
Odměnou všem byl nález sladké-
ho pokladu.

2. týdenní turnus – Pobytový kurz s tématikou pravěku
NA EKOCENTRU JAKO V PRAVĚKU

Dalších pět krásných pobytových dnů 
na  Ekocentru Trkmanka jsme prožili 
v  přírodovědném kurzu. Zaměřili jsme 
ho na  pozorování přírody, vedení 
zápisů o svém pozorování a nácviku 
táborových dovedností.
Monitorování sysla obecného a  po-
zorování vlhy pestré nám přiblížil 
pan Stanislav Prát. Sysla jsme pozo-
rovali v okolí Jánoškového kříže. Vi-
děli jsme vždy několik jedinců, jak se 
vztyčili na zadní nožky a rozhlédli se 
po okolí. Poznali jsme, že jsou to vel-
mi rychlá a  hbitá zvířátka. Na  vlhu 
pestrou jsme moc štěstí neměli. 
V  prostoru nad bývalou cihelnou 
jsme viděli pouze jednu. Naštěstí se 
usadila na  dlouhou dobu na  vršku 
usychajícího stromu, tak jsme si ji mohli 
dokonale prohlédnout i  dalekohledem. 
Na zpáteční cestě jsme se zastavili i u no-
vého rybníčku na  Zahájce a  u  zastávky 
ČD.

Každá družinka si zvolila svou laboratoř 
pod širým nebem v  okolí velkopavlovic-
kého rybníka a  zakreslila si plán své la-

boratoře. Prováděli jsme zde fenologická 
pozorování u  vybraných rostlin a  stromů, 
poznávali celý ekosystém rybníka.
Časově náročnější byla výroba slunečních 
hodin, protože bylo třeba v  pravidelných 

hodinových intervalech zakreslovat stín 
zvolené ručičky na připravenou desku. Pro-
to jsme si čas krátili uzlováním, šifrováním 

a zvládli jsme i Morseovu abecedu.
Znalost přírody jsme prokázali i  po-
znáváním rostlin a  plněním úkolů 
na přírodovědné stezce. Zahráli jsme 
si také smyslové hry Letteru a hru In-
teligence. Dobrou paměť jsme proká-
zali i při přírodní Kimově hře. Bavilo 
nás odlévání stop ze sádry, pozorová-
ní Měsíce astronomickým dalekohle-
dem, který nám přinesl ukázat Lukáš 
Pejchl, táborák s opékáním špekáčků 
a stezka odvahy…
Výsledkem pětidenního pobytu jsou 
deníky jednotlivých družin, do  kte-
rých jsme si zapisovali svá pozorová-
ní. 

Prožili jsme krásný pracovní týden, za kte-
rý děkujeme všem z  Ekocentra, kteří se 
o nás velmi dobře starali.

Účastníci pobytového kurzu 
s přírodovědným zaměřením

ÚČASTNÍCI 2. POBYTOVÉHO KURZU 
S TÉMATIKOU PRAVĚKU. 

3. týdenní turnus – Pobytový kurz s přírodovědným programem
ZVÍDAVÁ EXPEDICE DO TAJŮ PŘÍRODY

Ve dnech 22. až 26. července 2013 proběhl 
na  Ekocentru Trkmanka ve  Velkých Pav-
lovicích poslední pobytový kurz školních 
dětí opět, už podruhé, na téma Pravěk.
I  tentokrát si děti pobyt náramně uži-
ly. Po  zhlédnutí motivačního fi lmu 
„RRRrrr…“ se s chutí přenesly do pravě-
ku. Vytvořily si originální oděvy, zajímavé 
hudební nástroje a  složily si bojové po-
křiky, se kterými každý den nastupovaly 
na slavnostní shromáždění tlup.
Svůj výtvarný talent prokázaly i ve vytvá-
ření hliněných nádob a  sošek pravěkých 
zvířat. Hbitost a  obratnost uplatnily při 

skládání zkoušek zdatnosti a při hle-
dání pokladu po mamutích stopách.
Úspěšně zvládly i  stezku odvahy 
a  nástrahy her pro pět smyslů (hry 
Lettera, Inteligence, přírodní Kimo-
va hra a Lov, hra na pravdu). Spoustu 
legrace zažily i  ve  chvílích určených 
k  odpočinku. Největším zážitkem 
bylo osvěžení pod zavlažovacím za-
řízením. 
Pět dnů rychle uteklo a děti odjížděly 
s přáním vrátit se zase za rok.

Ing. Marie Šmídová, 
vedoucí pobytového kurzu

ÚČASTNÍCI 3. POBYTOVÉHO KURZU 
S PŘÍRODOVĚDNOU TÉMATIKOU.

4. týdenní turnus – Pobytový kurz s tématikou pravěku
VYDALI JSME SE OPĚT NA „CESTU DO PRAVĚKU“

Ing. Marie Šmídová, 
vedoucí pobytového kurzu

ÚČASTNÍCI 4. POBYTOVÉHO KURZU 
S TÉMATIKOU PRAVĚKU. 
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SRPNOVÝ PREMIÉROVÝ PŘÍMĚSTSKÝ PŘÍRODOVĚDNÝ KURZ
PRO DĚTI Z MATEŘINEK
Příměstskými kurzy pro nejmenší děti 
z  mateřských škol volně navázalo vel-
kopavlovické Ekocentrum Trkmanka 
na  předchozí červencové příměstské 
a pobytové kurzy dětí školou povinných. 
Přelomem prázdnin předali školáci 
svým mladším kamarádům pomyslný 
štafetový kolík plný poznání. Začtěte se 
do následujících řádků a možná budete 
dětem skvělý program tiše závidět... 

V týdnu od 5. do 9. srpna 2013 se příměst-
ským přírodovědným kurzem pro před-
školní děti završil pětidílný seriál prázd-
ninových přírodovědných kurzů. Celý 
týden jsme se věnovali zkoumání přírody 
kolem nás a získané poznatky děti zazna-
menávaly různými výtvarnými prostřed-
ky a technikami.
V  pondělí jsme se věnovali pozorování 
obyvatel rybníka a  jeho okolí. Pomocí 
planktonek děti lovily vodní živočichy 
a poté pečlivě zkoumaly. Po našem vědec-
kém bádání jsme všechny živočichy vrátili 
zpět do  rybníka. Díky nočnímu dešti se 
nám podařilo důkladně se seznámit s ma-
lými žabkami, které poskakovaly všude 
kolem nás. Po návratu do ekocentra si děti 
takové žabičky vyrobily a zároveň jsme si 
vysvětlili, jak se žáby vyvíjí a jaký je jejich 
život.
Úterý bylo věnováno životu včel. Prostu-

dovali jsme, jak to vypadá v úlu, seznámili 
se s obyvateli včelího společenství, ochut-
nali různé druhy medu. Nakonec se naší 
společnicí, aspoň na  obrázku, stala po-

hádková včelka Mája. Na  vycházce jsme 
včely mohli pozorovat přímo při jejich 
záslužné práci. Také jsme si vytvořili letní 
paletu z přírodnin, které jsme na vycház-
ce našli.
Středečním tématem se stali mravenci. 
Při hledání mravenčích cestiček a  obydlí 
jsme stihli navštívit koně a ovečky. Po ná-
vratu do ekocentra se děti pomocí skládá-
ní puzzle seznámily s  vývojovými stádii 
mravenců a na mnoha obrázcích jsme po-
znávali život v  mraveništi. Nezapomněli 

jsme ani na nejznámějšího mravence Fer-
du. Nakonec jsme se dali do  modelování 
z plastelíny. Vznikla zvířátka, ale také pří-
mo výjevy ze života dětí.

Čtvrtek jsme zasvětili 
motýlům. Bohužel, na  vy-
cházce se nám podařilo 
zahlédnout pouze běláska 
zelného. Pestrou krásu 
motýlích křídel jsme si 
museli ukázat na  obráz-
cích. V  knize o  motýlech 
nás také zaujalo množství 
různých tvarů a barev mo-
týlích vajíček, housenek 
a  kukliček. Toho nejkrás-
nějšího motýla si každé 
z  dětí vytvořilo samo po-
mocí temperových barev.
Poslední den příměstské-

ho kurzu byl věnován rostlinám, zejmé-
na stromům. Děti se na  vycházce učily 
poznávat stromy podle listů, kůry, tvaru 
koruny. Po  návratu do  ekocentra si vy-
zkoušely výrobu ručního papíru.
Doufáme, že se dětem v  Ekocentru 
Trkmanka líbilo a  už se těšíme, že příští 
prázdniny zase rozezvučí dětské hlasy 
naše ekocentrum.

Lenka Štefková a Pavla Škrabalová, 
lektorky Ekocentra Trkmanka

TOULKY PŘÍRODOU VYČERPAJÍ, PAK PŘIJDE VHOD VYDATNÝ 
ODPOLEDNÍ ODPOČINEK.

Nejen zajímavosti z oblasti 
učení se učení:
- dispozice k  tomu, jaký bude dítě typ 

(vizuální, pohybový, sluchový) je dána 
i tím, jak dítě získává informace od rodi-
čů a v raném dětství, pokud slyší hodně 
vyprávět a mluví se s ním - získává infor-
mace sluchově, pokud tráví hodně času 
před televizí, bude spíše typem vizuál-
ním, a podobně dále

- učení je dobré rozfázovat na  úseky - 
s  velmi malými pauzami (1-2 minuty) 
- př. učím se hodinu = 60 minut - jeden 
předmět 5 minut (pauza) - další předmět 
(pauza) - atd.—čas učení je tak 60 minut 
+ pauzy

- neučit se po sobě stejné typy předmětů, 
ale střídat předměty s  jinou obsahovou 
náplní - klasicky, po češtině, tak nepřijde 

dějepis, ale matematika a podobně
- pro dobré pochopení učiva a jeho návaz-

ností jsou vhodné myšlenkové mapy – 
znázorníme si tak informace obrazovou 
formou a pochopíme základy učiva v bo-
dech

- učení ovlivňuje mnoho faktorů - jedním 
z nich je spánek a jeho kvalita – pro uče-
ní je velmi potřebná REM fáze spánku, 
zde dochází ke třídění informací – obec-
ně tedy, kdo spí málo do půlnoci, šidí se 
o REM fázi spánku a učení pro něj může 
být obtížnější

- technika 3 dimenze - vhodné učení př. 
pro žáky dyslektické – jedná se o  to, že 
dospělý tedy rodič- nahraje informace - 
dispozice k tomu, jaký bude dítě typ (viz

- důležité myšlenky a  namluví učivo 
ve  srozumitelné formě na  diktafon 

(MP3) - dítě pak poslouchá tyto nahráv-
ky před spaním - jedná se o osvědčenou 
metodu navrženou profesorem Matějč-
kem na pomoc žákům s problémy s uče-
ním

- pro učení je základem čtení s porozumě-
ním, tedy pochopení čtených informací

- dítě ve věku 5 - 7 let by mělo slyšet jednu 
informaci nejméně 7x, než si ji zvnitřní 
a uloží

- u dítěte, které užívá návykové látky, do-
chází často k  zhoršení prospěchu - př. 
dlouhodobé užívání marihuany ovlivňu-
je zejména krátkodobou paměť a pozor-
nost 

Ach, ty návyky a zlozvyky 
Někteří rodiče dobře znají, jiní spíše po-
zorují u  dětí jiných. Řeč je o  okusování 

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO

ACH TO UČENÍ, ACH TY ZLOZVYKY.... A CO S TÍM?
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nehtů, natáčení vlasů na  prst, olizování 
rtů, dumlání prstu, žužlání copu, cucání 
tužky, žmoulání ucha, žmoulání nějaké 
věci a jiné projevy našich dětí. Tyto pozoro-
vané projevy se objevují někdy velmi časně 
a přetrvávají třeba do školního věku, někdy 
i dospělosti. 
Nebyl zatím vynalezen žádný stoprocent-
ní recept, kterým by se daly tyto nepěkné 
návyky neomylně odstranit. I když pár tipů 
jak na  ně je. Záleží samozřejmě i  na  věku 
dítěte. 
Dítě tyto projevy dělá zprvu víceméně neu-
vědoměle. Projevy se nejvíce objevují, když 
je dítě vnitřně v  napětí (při poslouchání 
pohádky, před usnutím, nebo při sledování 
něčeho v televizi) někdy mohou být vázány 
pouze na  určité životní etapy (v  zátěžové 
situaci - vstup do školy/školky, změna by-
dliště), a projevy odezní po tom, co se děti 
adaptují. Možná jste už také zjistili, kdy 
tyto projevy u  dětí nepozorujeme. Je to, 
když jsou zaměstnané nějakou aktivitou 
- něco vytváří, dělají.  Zato časem, pokud 
se tyto projevy objeví, dělají je i ve chvílích 
obyčejné nudy a nevytíženosti.

Kde hledat příčinu?
Je jich obvykle několik a  jejich účinek se 
sčítá. Už dítě samo je většinou citlivé.  Má 
vrozené dispozice - i zde funguje genetika. 
Dítě za  tento rys nemůže, prostě ho má, 
není třeba jej za něj trestat, i když nejsme 
z těchto projevů nadšení. (pozn. Děti citli-
vější jsou zároveň vnímavější a umí se lépe 
vcítit.) 
Zlozvyk se však vytváří obvykle v prostře-
dí, které v  dítěti zvyšuje napětí. Jedná se 
o ventil, kterým se napětí uvolňuje.  Z toho 
pak plyne, že je třeba uvážit, co na dítě pů-
sobí nepříznivě. Takových okolností může 
být hodně. Některé jsou nezbytné-př. musí 
se mýt, nesmí ničit věci aj. Některé jsou 
však zbytečné – př. nucení do jídla, přílišné 
napomínání a  omezování ze strachu, aby 
se mu něco nestalo, žárlivost dítěte na sou-
rozence, roztržky mezi rodiči, napětí mezi 
jinými členy rodiny, aj. 

Co nepomáhá?
Tresty, upozorňování a  vynucování žá-
doucího stavu. V dítěti se většinou naopak 
napětí zvyšuje, a ono pak hledá ,,uvolnění“ 
právě v této činnosti. Spíše ho tak přetěžu-
jeme.  
Situaci nepomáhá ani to, když v  rámci 
rodiny hledáme viníka, proč se dítě takto 
projevuje, rozebíráme vše často před dítě-
tem, které vše slyší. ¨

Co pomáhá?
Dost situaci pomůžeme, zbavíme-li pro-
středí přebytečného napětí, a dbáme na to, 
aby dítě bylo účelně zaměstnáno a nenudi-
lo se.  

Při dívání na televizi nebo při čtení pomů-
že, když ho vezmeme za  ruku, sedneme 
si k  němu a  regulujeme tak jeho možné 
napětí, které prožívá při sledování nebo 
poslechu. Na  nevhodný návyk výrazně 
neupozorňujeme. Dítě oceňujeme ve chví-

li, kdy daný zlozvyk nedělá, nekáráme ho. 
Zpravidla se dítě takovýchto návyků dobře 
zbaví. Někdy to trvá krátce, jindy déle- ale 
naděje zde je.
Pokud návyk přetrvá do  dospělosti či 
staršího školního věku, dá se s ním praco-
vat i  jiným způsobem a  metodami, které 
mají docela dobrou úspěšnost. Podstatné 
je, chceme-li se zlozvyku zbavit a  máme 
k tomu motivaci. Stoprocentní recept, jak 
již bylo napsáno, ovšem neexistuje.
Všem rodičům i dětem přeji i letos úspěšný 
zářijový vstup do  školního i  předškolního 
prostředí. Pokud nastanou nějaké obtíže, 
pak ať co nejrychleji odezní.

Na závěr připojuji příběh na dané téma:
Chlapec ve věku 2 a půl roku si začal okuso-
vat nehty. Matka udává, že to začalo nená-
padně, povšimla si tohoto chování dítěte při 
sledování televize, ale postupně se objevovalo 
více a více i během dne. Když matka přišla, 
chlapci bylo 3,3 roků (zatím jedináček). 
Matka udávala, že chodí se synem hodně 
na  návštěvy ke  kamarádkám se stejně sta-
rými dětmi. Chlapec se ve  skupině dětí jeví 
jako přátelský, opatrnější, jako ten, kdo je 
častěji vrstevníky napadán - sám agresivně 
nereaguje. Při návštěvách s  matkou často 
vyhledával matku, chtěl být v její blízkosti, ne 
s dětmi, což se matce spíše nelíbilo. 
Sama se okusování nehtů snažila odbourat 

u  chlapce napomínáním. Zakoupila si i  lak 
vyrobený proti okusování nehtů s hořkou pří-
chutí.  
Sama svou výchovu hodnotila jako náročněj-
ší, na chlapce měla spíše vysoké požadavky 
(přitom v rámci skupiny vrstevníků byl velmi 

schopný). Často ho slovně hodnotila před 
ním, za jeho nedostatky.
Po  rozhovoru s  matkou byly navrženy tyto 
možné změny. Matka začala trávit více času 
jen s chlapcem - do té doby byly opravdu té-
měř denně v jiném prostředí, ve skupině dětí. 
Přestala ho za  zlozvyk kárat, spíše ho po-
vzbudila, pokud tyto projevy nedělal. Snížila 
své nároky na dovednosti chlapce, a začala 
ho spíše podporovat (dříve byla spíše kritic-
kou). U chlapce za cca 3 měsíce, po této změ-
ně, přestaly být patrny projevy okusování 
nehtů. Matka sama přišla s tím, že to nějak 
ustalo. Lak na nehty ani nepoužila. 
Nyní se již několik měsíců takto chlapec ne-
projevuje. Matka jej nyní připravuje na naro-
zení sourozence.

Zpracovala 
Mgr. Bc. Jana PLÁTENÍKOVÁ

(za použití některých informací odborné 
literatury - především od 

prof. Z. Matějčka)

ZAČÍNÁ ŠKOLA A S NÍ UČENÍ, UČENÍ, UČENÍ...
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Věřit jen českým pekařům a  řezníkům, 
že správně vědí, jak jíst a přitom se ne-
otrávit? Na  tuto otázku není snadné 
odpovědět. Před 20 lety byla Česká re-
publika potravinově soběstačná a  měla 
jedny z  nejpřísnějších norem v  Evropě. 
Dnes se k  nám dováží 60 % vepřového 
a  drůbežího masa, a  co možná nevíte, 
zmražené pekařské výrobky z  Polska, 
Francie a Belgie. 
O  kvalitě těchto laciných výrobků, kte-
ré putují do  obchodní sítě, především 
do  nadnárodních řetězců, se můžete 
dočíst ve  sdělovacích prostředcích. 
Ve  Středočeském kraji, na  nejúrodněj-
ší půdě, se v  současné době dokončuje 
stavba největšího kombinátu ve  střed-
ní Evropě zaměřeného na  zmražené 
pekařské výrobky, které se nebudou 
vyrábět v  České republice, a  tudíž ani 
z  českých surovin. Je to důsledek le-

tité špatné politiky a  následky nesou 
na svých bedrech zemědělci i výrobci – 
ubývají pracovní místa a  je nedostatek 
surovin vyrobených v Česku.
Ve  své provozovně zpracováváme su-
roviny vyrobené převážně v  České re-
publice, odebíráme je od  prověřených 
dodavatelů. Nechceme však klamat zá-
kazníky logem, které nepostihuje kom-
pletní informace. Vždyť hlavní surovi-
nou v  pekařství je mouka a  ta bohužel 
obsahuje to, co získává obilí z půdy: du-
sičnany, pesticidy a  těžké kovy. Nemá-
me proto kompletní informace o  jejím 
složení. 
V  pekařství se pochopitelně již žádné 
negativní příměsi do  výrobků nedo-
stávají a  my máme zájem nabízet svým 
spotřebitelům kvalitní produkty. Dělá-
me maximum pro spokojenost zákaz-
níků, snažíme se poskytovat správné 

a  celkové informace prostřednictvím 
letáků.
V  dnešní době si také můžete všechny 
informace o  surovinách vyhledat v  po-
hodlí domova na internetu, třeba na ad-
rese www.irexenzyma.cz 

Jaroslav Pešák, Velké Pavlovice 

PROČ DÁVAT PŘEDNOST ČESKÝM POTRAVINÁM?

ZDRAVÉ PEČIVO? 
JEDINĚ ZE ZDRAVÝCH TUZEMSKÝCH SUROVIN.

Večer první...

Prázdninové slavnosti hudby byly zahá-
jeny prvním koncertem v úterý 6.srpna.  
Horkým letním večerem se ozývalo pro 
náš kraj naprosto atypické vyhrávání ji-
hočeských dudáků, což určitě vzbudilo 
nemalou pozornost veřejnosti a následně 
i příliv četného publika. 
Venkovská dudácká muzika BEDRNÍK 
to vzala skutečně od podlahy, skvěle roz-
proudila zábavu a kdekoho i rozezpívala. 
Jihočeské muzikanty z  Doudlebska vy-
střídali místní mužáci z  PRESÚZNÍHO 
SBORU a  také cimbálová 
muzika LAŠÁR. Každý si 
tedy přišel na  své, zarytý 
vyznavač místního folklóru 
i  milovník s  nadsázkou ře-
čené „exotiky“ podtržené 
pronikavým zvukem dud, 
trylkováním klarinetu, muzi-
ku tvrdící basou či zvoněním 
vozembouchu.
Muzikantům všech tří vystu-
pujících souborů se podařil 
jeden husarský kousek. Ne-
plánově a  spontánně se dali 
dohromady, vytvořili jedno 
velké hudební seskupení 
a zahráli si hned dvě písničky. 
Myslíte si, že cimbál a  dudy 

neladí? Pokud jste se zúčastnili úterních 
slavností hudby už víte, že ladí!
Navíc ještě připravila dudácká muzika 
Bedrník pro návštěvníky koncertu jako 
zpestření dvě malé soutěžní anketní otáz-
ky. Kdo věděl jako první vyhrál CD s mu-
zikou právě Bedrníku, ale pozor! Cédéčko 
si musel spolu s Bedrníkem na pódiu ještě 
vyzpívat. Této „cti“ se dostalo panu mís-
tostarostovi Zdeňku Karberovi a  panu 
Oldřichu Vymazalovi. Nutno říci, porvali 
se úkolem se ctí. S pobaveným úsměvem 
na rtu a za potlesku publika si vskutku za-
slouženou výhru převzali.

Večer druhý...

Country, bluegrass, teplý letní večer, 
studená sladká malinovka, vynikající ná-
lada... Co přát si víc! Právě tuto skvělou 
atmosféru si do sytosti užilo až nečekaně 
početné publikum, jež navštívilo ve čtvr-
tek, dne 8. srpna 2013, druhý hudební 
večer Prázdninových slavností hudby 
na  nádvoří velkopavlovického Ekocentra 
Trkmanka. 

Vystoupila zde oblíbená skupina POUT-
NÍCI, která má obrovskou a  pevnou zá-
kladnu svých fanoušků. Jak by ne, vždyť 
září na  naší hudební scéně již od  roku 
1970 a na svůj vrub si připsala už 13 alb.
Koncert ve Velkých Pavlovicích navštívili 
nejen místní, mezi kterými samozřejmě 

KULTURA

OHLÉDNUTÍ ZA 
PRÁZDNINOVÝMI SLAVNOSTMI HUDBY

PRVNÍ HUDEBNÍ  VEČER PATŘIL KROMĚ BEDRNÍKU (FOTO 
NAJDETE NA BAREVNÉ OBÁLCE) I MLADÝM MUZIKANTŮM 
CIMBÁLOVÉ MUZIKY LAŠÁR.

COUNTRY BLUEGRASSOVÁ SKUPINA POUTNÍCI.
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nechyběli tanečníci z Přátel country nebo 
členové country skupiny Colorado, ale 
také spousta cizích lidí, někteří dokonce 
z dalekého zahraniční. 
Řeč je o  našich milých hostech z  fran-
couzského Echenonu, kteří v oněch dnech 
trávili své volné dny v  rámci družebního 
pobytu ve Velkých Pavlovicích. Nejen oni 
byli česko-anglickým repertoárem a  cel-
kově vydařeným večerem nadšeni. 

Večer třetí a čtvrtý...

Alternativní cimbál a  rocková nálož, 
co mají společného? Na  první pohled 
naprosto nic a  přece! Také alternativní 
cimbálová muzika MEDICIMBAL a  roc-
ková revivalová kapela KABÁT zahrály 
na  premiérovém ročníku Prázdninových 
slavností hudby. 
Páteční večer patřilo pódium na  jinak 
fotbalovém stadionu TJ Slavoj Velké Pav-
lovice právě domácímu mančaftu Me-
dicimbalu. I  když počasí zrovna ideálně 
nepřálo, neodradilo početné publikum 
od  poslechu skvělé muziky, která neo-
třelým a  originálním způsobem spojuje 
moderní muziku s  tradičním lidovým 
cimbálem. 
A ruku na srdce, po nekonečných vedrech 
předchozích dnů byly všechny spadlé deš-
ťové kapky, i když během koncertu, osvě-
žující změnou. Jak dlouho jsme po  nich 
volali!
Sobota byla zasvěcena tvrdší muzice, roc-
ku! Na pódiu Slavoje vystoupila věhlasná 
slovenská revival skupina interpretující 
sklady snad pro nikoho neznámé české 
skupiny Kabát. Zábavu dokázali rozprou-
dit naprosto famózně, díky doslovně divo-
ké jízdě ani ti největší puritáni nezůstali 
sedět! Několikrát se přidávalo, fanoušci 
nechtěli své hvězdy pustit z pódia a tak se 
koncert protáhl až do hluboké noci.

Večer pátý...

Tečku za večery s hudbou završilo neděl-
ní, sváteční koncertování komorního sou-

boru MUSICA ANIMAE. 
„Hudba z  duše“, jak se dá 
volně přeložit název toho-
to hudebního kvarteta, ro-
zezněla naposled svátečně 
naladěné nádvoří Ekocen-
tra Trkmanka.
Nedělní koncert byl za-
svěcen skladbám domá-
cích i  světových autorů, 
různému nástrojovému 
obsazení a přehlídce stylo-
vého období a to od období 
baroka až po muzikály 21. 
století.
Letošní rok je pro soubor 
Musica animae, aktuálně 
vystupující v sestavě Jarmi-
la Čadeni, Dagmar Osič-
ková, Zbyněk Bílek a  Jan 
Míchal,  již 13. sezónou. 
Během těchto let se hu-
debníci představili na více 
než 120 koncertech. 
Musica animae vystupu-
je na  mnoha slavnostech, 
které souvisejí s  oslavami 
v  průběhu roku, jako jsou 
velikonoční či vánoční, 
svatováclavské slavnos-
ti, vinobraní, koncerty 
klasické i  lidové hudby, 
adventní koncerty. Mohli 
byste ji slyšet na  vystou-
peních v  kostelech nebo 
na výchovných koncertech 
pro školy i školky.
Soubor pravidelně spolu-
pracuje s  žesťovým kvin-
tetem, jehož členy zde 
ve  Velkých Pavlovicích 
také dobře známe, a řadou 
dalších hudebníků a  sólis-
tů.

Karolína Bártová

ALTERNATIVNÍ CIMBÁLOVÁ MUZIKA MEDICIMBAL.

SLOVENSKÝ REVIVAL KABÁT Z VRÁBEL.

MUSICA ANIMAE, HUDBA VYCHÁZEJÍCÍ Z DUŠE...

Velké Pavlovice si užily hned v  úvodu letních prázdnin skvělý sváteční víkend plný 
krásných akcí. 
První z nich bylo hudebně-vinařské duo, které se uskutečnilo v prostorách Ekocentra 
Trkmanka v  pátek 5. července 2013. Volný den, nebo spíše večer, si mohli příznivci 
folku a vína skutečně užít a vychutnat. Po nádvoří vkusně zrekonstruovaného zámeč-
ku se rozléhaly vlahým letním večerem tóny známých písniček Jaroslava Hutky a v ta-
jemném podzemním labyrintu sousedních Vinných sklepů Františka Lotrinského se 
ochutnávalo vynikající svěží víno, protentokrát odrůd Muškát moravský a Svatovavři-
necké.
Účastníci akce byli snoubením folku a vína naprosto nadšeni. Lahodná chuť jiskrného 

SNOUBENÍ VÍNA A FOLKU
S JAROSLAVEM HUTKOU NADCHLO

PÍSNIČKÁŘ JAROSLAV HUTKA ZAZPÍVAL ZAČÁTKEM 
PRÁZDNIN I VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH.
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moku jen umocňovala už tak mimořádný zážitek z poslechu proslulých písní oblíbeného písničkáře. Z těch nemůžeme opomenout 
kupříkladu skladby jako Havlíčku Havle, Náměšť, Stůj břízo zelená, Svatý Vavřín. Až symbolicky vyzněla ve svátečním dni píseň 
Morava s refrénem: „Proto ať vzkvétá Morava a její sláva“.
Atmosféra večera, kterému i počasí vydatně přálo, byla naprosto okouzlující...

Karolína Bártová

ANI SV. ANNA POD HVĚZDAMA
VYSNĚNÉ OCHLAZENÍ NEPŘINESLA
Svatá Anna pod hvězdama – hudební 
a  taneční letní večer pod širým nebem 
s velkopavlovickou country kapelou Colo-
rado, si již za posledních několik let našel 
své pevné místo ve velkopavlovickém ka-
lendáři akcí. Některé ročníky propršely, 
nikoliv však ten letošní! Ten pouze a navíc 
velmi důrazně podtrhnul hlášku pod titul-
kem akce, kde se muzikanti zaříkávají, že 
vám o sv. Anně, kdy má být dle prastarých 
a  prověřených pranostik chladno, zima 
rozhodně nebude. 
V  parnech, která se k  nám v  závěru čer-
vence doslovně valila jako z  rozžhave-
ného fénu ze subtropické africké pouště 
Sahara, nikdo ani v nejhlubší noci zahřát 
určitě nepotřeboval. Navíc, pokud se 
pustil do  víru tance. Kupříkladu stejně 
jako členové místního tanečního souboru 
Přátelé country, kteří dle očekávání skvě-

le rozproudili perfektní zábavu 
ve stylu divokého západu.
Celý krásný teplý letní večer se 
až do  hluboké noci plné hvězd 
nesl na vlnách pohody a příjem-
né nenucené nálady. Ta byla zá-
vdavkem okořeněna, nebo spíše 
proslazena, lahodným dortem 
k dvacetinám. Kdo slavil a mlsal? 
No přeci country skupina Colo-
rado, která si při této příležitosti 
připomněla už dvacáté výročí 
svého založení, nejlepší věk, co 
říkáte? Tak na  zdraví a  spousty 
dalších krásných písniček, vy-
stoupení, koncertů a  tanečních 
zábav!

Karolína Bártová
COLORADO TO DOKÁŽE SKVĚLE ROZBALIT A BAVIT,

 STEJNĚ JAKO NA LETOŠNÍ SVATÉ ANNĚ, 
STEJNĚ JAKO UŽ DVĚ DESÍTKY LET.

„Pojď dál a zpívej a se mnou se dívej,
jak stárne svět a my stárne s ním.
Mám stále rád, co rád měl jsem dříve,
jen teď možná líp už to vím...“

Ne tak často se stává v  muzikantském 
světě, že kapela vydrží tolik let ve  stej-
né sestavě. Dvacet let uteklo jako voda. 
O  historii velkopavlovické kapely Colo-
rado už bylo popsáno v novinách, ve Vel-
kopavlovickém zpravodaji, v  bulletinu 
o místních spolcích a také v letácích, které 
byly na všech stolech při tomto večeru.
Tentokrát se chci raději zastavit u  vlast-
ního večera... Country večer Svatá Anna 
pod hvězdama byl už pátý ročník. Tuto 
akci připravuje pouze šest členů kapely. 
Kromě prvního ročníku vás každý rok 
provázel jeden průšvih za  druhým (ve-
černí bouře, vážné zdravotní problémy...) 
a konečně vyšel zase letošní a navíc v době 
výročí dvaceti let.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
návštěvníkům, kterých přišlo opravdu 
hodně a  silně převažovala skupina dří-
ve narozených. I  když jsme se je snažili 
ve větším počtu dostat na parket, tak dle 
ČTK a  BBC osteoporóza, revma, a  jiné 

neduhy prý byly v převaze. 
Tento malý nedostatek za-
chraňovali báječní Přátelé 
country z  našeho města, 
kteří obohatili večer dvě-
ma vstupu choreografi cky 
náročných tanců. A  navíc 
během večera téměř ne-
zmizeli z parketu. My jsme 
se zase snažili pro všechny 
udělat co nejpříjemnější 
večer plný melodické mu-
ziky. 
Tak ještě jednou všem moc 
díky a  doufáme, že za  rok 
se zase sejdeme při dobré 
country.

Za Colorado Tiky Joe

SVATÁ ANNA SLAVILA SPOLU S COLORADEM,
KRÁSNÉ DVACETINY...

NAROZENINOVÝ DORT 
PRO COLORADO K MLADISTVÍM 
DVACETINÁM.
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Ve dnech 18. až 20. srpna 2013 se konaly v našem městě nejkrás-
nější folklórní slavnosti roku, hody. Do  čela nekonečného prů-
vodu se v souladu s tradicí postavily čtyři stárkovské páry, za ně 
čtyři páry sklepníků a pak také dva kárníci. 

Stárci a stárky:
1. Jiří Schäfer & Barbora Grůzová
2. Roman Halm & Veronika Halmová
3. Jaromír Hasík & Magdaléna Gazdová
4. Jakub Svoboda & Lenka Procingerová

Sklepníci a sklepnice:
1. Jan Schäfer & Lenka Michnová
2. Jakub Procinger & Štěpánka Veverková
3. Stanislav Prachař & Michaela Gazdová
4. Martin Svozil & Nikola Kynická

Kárníci:
Filip Cvan & Radek Možný

Hody byly krásné, celé pestrobarevné slavnosti se vydařily, 
za což patří obrovské poděkování všem, kdo se na jejich zdárném 
průběhu jakkoliv podíleli. Právě jejich zásluhou se daří u  nás 
zachovat jeden z  nejvzácnějších pokladů, lidovou tradici, která 
je živa právě díky těmto obětavým a  pro věc zapáleným lidem. 
Děkujeme!

Karolína Bártová

VELKOPAVLOVICKÉ KROJOVANÉ HODY 2013

KE KROJOVANÝM HODŮM PATŘÍ I TANEC PŘED DOMEM STÁRKY

Ve  dnech 2. až  4. srpna 2013 proběhla 
na myslivně ve Velkých Pavlovicích velmi 
zdařilá výtvarná dílna ZUŠ Senica pro 
dospělé výtvarníky. Za  veškerou spoko-
jenost jejích účastníků hovoří příspěvek 
jedné z  výtvarnic, který si můžete nyní 
prostřednictvím Velkopavlovického zpra-
vodaje přečíst.
Všem slovenským přátelům se u nás velmi 
líbilo. Děkuji všem, kteří jim pobyt umož-
nili, zvláště místnímu Mysliveckému 
sdružení za  poskytnutí zázemí ve  svém 
zařízení.

Ing. Marie Šmídová

Veľké Pavlovice *  2.8.2013 – 4.8.2013
V  horúcich augustový predĺžený víkend sa 
stretli výtvarníci zo Senickej ZUŠ (študenti 
štúdia pre dospelých), na  Plenéri vo Veľ-
kých Pavloviciach. 
Útočiskom bola budova Myslivny, kde sme 
boli ubytovaní. Veľký priestor Myslivny po-
skytol  aj priestor pre tvorbu. Náčrty, ktoré 
sme si urobili v  okolitom teréne sme ďalej 
spracovali práve tu. 
Krásu okolitej krajiny  zachytil vo fotografi -
ách pán učiteľ Štefan Orth (ZUŠ Senica), 
ktorý spolu s  pani Marii Šmídovou/profe-
sorka Gymnázia Veľké Pavlovice (boli aj 
organizátormi tohto vydareného stretnutia 
dospelých amatérskych výtvarníkov).
V  snahe nájsť čo najkrajší a  najtypickejší 

námet z  tejto vinohradníckej oblasti sme 
navštívili Kraví Horu.
Ornamentami vyzdobené sklepy a  čarov-
né uličky, pomôcky vinárov, súdky, lisy, či 
zákutia vhodné na  posedenie pri vínečku, 
výhľad na  okolité dedinky, pestrofarebnosť 
krajiny po  žatve a  lány kukurice bolo prí-
liš veľké sústo na krátku návštevu. Tu sme 
urobili pár skíc rudkou, uhlíkom alebo pas-
telom.
V  piatok večer bola veľkým spestrením aj 
návšteva, sklípku „pána Suského. Preh-
liadku jedného z  najstarších sklepov sme 
nemohli zakončiť inakšie ako ochutnávkou 

13 kvalitných vín. Zaujímavý bol najmä ko-
mentár pána Suského, ktorý sa nám laikom 
snažil opísať rozdiely medzi jednotlivými 
vínami, čo to okoreniť históriou.
Napriek snahe oboch sympatických manže-
lov vychutnať si rozdiely, náš zážitok sply-
nul do  jedného povzneseného pocitu, ktoré 
má asi tento opojný nápoj prinášať. 
Sobota bola asi najtvorivejším dňom. Spra-
covávali  sa námety, prezerali nafotené kra-
jiny, ranostaji zachytili pohľad na  krajinu 
pri vychádzajúcom slnku.
Podvečer sme navštívili  Pavlov. Každý je-
den kút tejto dedinky a  jej okolia umožnili 
vybrať si námet na tvorbu. Záver dňa patril 
opekačke a spevu pri gitare.
V nedeľu sme urobili malú výstavku našich 
prác a  spoločne sme počúvali hodnotenie 
a postrehy pána učiteľa k našej tvorbe.
Ďakujeme pánovi učiteľovi Orthovi za  ná-
pad uskutočniť tento plenér, za  výbornú 
spoluprácu s pani Šmídovou, ktorá pripra-
vila pôdu pre pokojnú tvorbu (organizačne 
všetko zabezpečila, starala sa aj o  naše 
stravovanie).
Samozrejme za vydareným plenérom je celý 
náhodne zídený kolektív výtvarníkov, ktorý 
aj za krátku dobu vytvoril tvorivé spoločen-
stvo príjemných ľudí.
Doznievajúce zážitky naplnia naše dni krá-
sou krajiny ,ktorú sme videli, krásou dob-
rých ľudí, ktorých sme stretli a  s  ktorými 
sme boli vo Veľkých Pavloviciach.

SLOVENŠTÍ VÝTVARNÍCI HLEDALI MÚZU
VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

VELKÉ PAVLOVICE A OKOLÍ SE STALY PRO 
SENICKÉ VÝTVARNÍKY SKVĚLOU INSPIRACÍ 
A PŘEDLOHOU.
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Knihovnice Městské knihovny Mgr. Dana 
Růžičková a  zástupkyně Občanského 
sdružení Domino při ZŠ Velké Pavlovi-
ce Mgr.  Eva Sadílková přivítaly dne 21. 
června 2013 v  městské knihovně letošní 
prvňáčky. Při již tradičním každoročním 
„Pasování prvňáčků na  čtenáře“ nabíd-
ly šestadvaceti žáčkům paní učitelky 
Mgr.  Dariny Zborovské hravé dopoled-
ne, při kterém děti prokazují, jak během 
první třídy zvládly základy čtení a psaní. 
Mgr.  Eva Sadílková se jako každý rok 
změnila ve  Dvorní dámu a  hlavní role se 
ujal Bc. Petr Mikulica, který se na pár ho-
din stal Králem knih.
Návštěva knihovny má být pro děti odmě-
nou, organizátoři se snaží, aby se zde ma-
lým žáčkům líbilo, a celý připravený pro-
gram je spíše hrou se slovy a s knížkami, 
než vážnou zkouškou znalostí. Pomáhaly 
Dvorní dáma, paní učitelka i knihovnice, 
takže všechny tři úkoly děti krásně zvlád-
ly. Svůj největší výstup má Král knih až 

v závěru setkání, kdy se chopí skutečného 
rytířského meče a „pasuje“ budoucí dru-
háčky na čtenáře knihovny.
Pasování na  čtenáře patří k  pravidelným 
a celostátním knihovnickým akcím, dává 
dětem šanci seznámit se s  knihovnou 
a poprvé si vyzkoušet, jak by se dokázaly 

v prostředí knihovny orien-
tovat a  jak by se jim vypůj-
čování knížek líbilo.
Za  svou snahu jsou pocho-
pitelně odměněny, díky 
městu Velké Pavlovice do-
stávají čtenářské průkazy 
do knihovny na dobu 12 mě-
síců zdarma, díky občan-
skému sdružení Domino si 
kromě drobných grafi ckých 
dárečků odnášejí z  knihov-
ny také krásnou knížku 
z edice „První čtení“.  
Společná akce pochopitel-
ně děti k  budoucí návštěvě 
knihovny nijak nezavazuje, 

dává jenom rodičům i  malým čtenářům 
šanci využít nabídky více než dvou tisíců 
titulů knih určených v Městské knihovně 
Velké Pavlovice žákům I. stupně základní 
školy.

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘIVÍTALA PRVŇÁČKY,
BYLI PASOVÁNÍ DO ŘAD ČTENÁŘŮ

LETOŠNÍ PRVŇÁČCI A SOUČASNĚ I NOVOPEČENÍ ČTENÁŘI 
MĚSTSKÉ KNIHOVNY. KÉŽ BY SE JIM ČTENÍ ZALÍBILO A DO 

KNIHOVNY SE CO NEJČASTĚJI VRACELI, RÁDI JE ZASE UVIDÍME!

Stejně jako se letos konalo 
v  Městské knihovně Velké 
Pavlovice již čtvrté „Paso-
vání prvňáčků na  čtenáře“, 
tak si již počtvrté mohli 
v  knihovně prohlédnout 
výstavu kreseb, které při 
této příležitosti přinesly 
děti z  1. třídy velkopavlo-
vické základní školy pro 
Krále knih. Tedy vlastně pro 
všechny organizátory, kteří 
se na zmíněné akci podílejí. 
A také pro všechny návštěv-
níky knihovny, své rodiče 
i  prarodiče, své kamarády 
a  spolužáky, pokud měli 
chuť přijít se na  dětské ob-
rázky do městské knihovny 
v průběhu léta podívat. 

Zářivé barvy dětských kreseb vždycky 
rozjasní dokonce i uplakané dešťové dny. 
Návštěvníci městské knihovny i  TIC se 
tak mohli přesvědčit, že  pokud jsou vý-
kresy vystaveny, vypadají úplně jinak, než 
kdyby je děti na konci školního roku scho-
valy do  složky a  založily někam na  dno 
skříně. Jsou malými uměleckými díly, 
plnými fantazie, veselých barev a zajíma-
vého dětského vidění světa, který nás ob-
klopuje. Poděkování patří nejenom všem 
šestadvaceti dnes už téměř "druháčkům", 
ale také jejich třídní učitelce, Mgr.  Zbo-
rovské.
Dětské kresby byly v  Městské knihovně 
Velké Pavlovice vystaveny do  konce čer-
vence. 

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

OBRÁZKY PRO LETNÍ NÁLADU

ORIGINÁLNÍ VÝTVARNÁ DÍLKA OZDOBILA 
PRÁZDNINOVOU KNIHOVNU.

Všechny třídy z Mateřské školy Velké Pav-
lovice se vystřídaly v polovině posledního 
měsíce školního roku, tedy června, ve vel-
kopavlovické městské knihovně. Už se 
stalo hezkou tradicí, že si děti ze školky 
přijdou do knihovny poslechnout povídá-
ní o aktuálním ročním období. 
Postupně tak s  knihovnicí uzavřely celý 
roční cyklus a  mohou se pochlubit, že 
rozumějí jednotlivým ročním dobám. 
Horké červnové dny byly jako stvořené 

k vyprávění o nadcházejícím létě, jeho ra-
dostech i dobrotách, které dětem přináší.
Návštěva knihovny však není jenom o vy-
právění knihovnice. Děti v  předškolním 
věku nikdy nepřestanou překvapovat svý-
mi postřehy, názory a také tím, kolik zna-
lostí již samy nasbíraly. S velkým elánem 
se také dokáží o své znalosti podělit a jako 
odměnu přinést hezké obrázky, které na-
víc posloužily k letní výzdobě knihovny. 

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

LETNÍ POVÍDÁNÍ S MATEŘINKOU NA TÉMA LÉTO

DĚTI VYPRÁVĚNÍ O LÉTĚ VELMI ZAJÍMALO 
A BAVILO JE. ZA ODMĚNU PANÍ KNIHOVNICI 

ZAZPÍVALY NĚKOLIK RYZE LETNÍCH PÍSNIČEK.
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Z VINNÉHO SKLÍPKU

VÍNO V ORANŽOVÉM 
MNOZÍ POJALI STYLOVĚ

V  sobotu 6. července otevřela téměř dvacítka velkopavlovických vinařství své dveře 
stovkám návštěvníků ze všech koutů naší vlasti i ze zahraničí. Letní „Noční otevřené 
sklepy“ jsou pro návštěvníky velmi vítaná změna, nejen proto, že nabízí trochu jiný po-
hled na sklípky, než jsou návštěvníci zvyklí, ale i proto, že neúprosné jihomoravské slu-
níčko touto dobou přece jen připaluje méně.
K vynikajícím velkopavlovickým vínům návštěvníkům ve sklepech i po cestě ze sklepa 
do sklepa vyhrávala Hudecká muzika Ondřeje Vinklera a celý večer byl ukončen nád-
herným půlnočním ohňostrojem před Městským úřadem. 

Věra Procingerová

SLAMÁČEK NA HLAVU, TAŠTIČKU NA HRUĎ, SKLENIČKU DO RUKY A HURÁ NA 
ŠPACÍR ZE SKLEPA DO SKLEPA. NEJSTYLOVĚJŠÍ VŠAK BYLA „ORANŽOVÁ“ 

SKUPINKA, JEJÍŽ FOTOGRAFII NALEZNETE NA BAREVNÉ OBÁLCE ZPRAVODAJE!

Letošní již osmnáctý ročník mezinárodní soutěže vín Muvina 2013, 
který se konal ve dnech 13. – 14. června 2013 v Prešově, přinesl mo-
ravským a  českým vinařům opět mnoho úspěchů v  mezinárodní 
konkurenci. Celkově si přivezli 53 medailí. Jedna zlatá medaile a 8 
diplomů putuje z Prešova i do Velkých Pavlovic.

Oceněná velkopavlovická vinařství 
Vinařství Baloun - Chardonnay, pozdní sběr, 2012 ** zlatá
Vinařství Baloun - Müller Thurgau, pozdní sběr, 2012 ** diplom 
Marek Lacina - Modrý Portugal, pozdní sběr, 2012 ** diplom 
Vinařství Mikulica - Aurelius, pozdní sběr, 2012 ** diplom
Vinařství Vinium - Rulandské modré, pozdní sběr, 2011 ** diplom
Vinařství Vinium - Merlot, pozdní sběr, 2009 ** diplom 
Víno Zborovský - Zweigeltrebe, pozdní sběr, 2011 ** diplom
Víno Zborovský - Ryzlink rýnský, pozdní sběr, 2012 ** diplom
Víno Zborovský - Pálava, výběr z hroznů, 2012 ** diplom

Věra Procingerová

DEVĚT OCENĚNÍ Z PREŠOVA – MUVINA 2013 

DEGUSTAČNÍ KOMISE PREŠOVSKÉ 
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VÍN MUVINA 2013. 

Během června letošního roku už podruhé 
zamířili moravští vinaři na severoameric-
ký kontinent představit svá vína na pres-
tižních soutěžích. San Francisco Interna-
tional Wine Competition se letos konala 
už po třiatřicáté a vynesla našim vinařům 
76 medailí – 1 velkou zlatou, jednu zlatou 
28 stříbrných a 46 bronzových. Účast na-
šich vín proběhla za fi nanční podpory Vi-
nařského fondu a organizačního zajištění 
Národního vinařského centra.
Cenu Best of Nation a velkou zlatou me-
daili za Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2012 
získalo Vinařství Maděrič. Velká zlatá 
medaile se uděluje jen nepatrnému zlom-
ku vín, na  jejichž mimořádné kvalitě se 
shodne celá hodnotící komise. Ziskem 
velké zlaté se Ludvíku Maděričovi navíc 
otevřela cesta na  tzv. Double Gold Tour, 

VELKOPAVLOVIČTÍ VINAŘI SLAVÍ ÚSPĚCHY I V ZÁMOŘÍ

KVALITNÍ PLOD HROZNU RÉVY VINNÉ JE ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM A PILÍŘEM VYNIKAJÍCÍHO VÍNA.
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tedy možnost další prezentace a propaga-
ce spolu s nejlépe hodnocenými víny svě-
ta. Tour letos zavítá např. do San Francis-
co, Los Angeles, San Diega, Miami, New 
Yorku, Washingtonu, Chicaga, Dallasu, 
Phoenixu, Las Vegas, Portlandu, Seattlu 
a na Honolulu.
„Do soutěže jsme poslali 109 vín, z nichž 
76 medailově uspělo. Kromě velmi po-
zitivního hodnocení vyvolala naše vína 
mezi hodnotiteli velký zájem. Porotci 
hodnotí vína naslepo, ale u našich vín se 
po hodnocení živě zajímali o zemi původu 
právě hodnocených vzorků,“ komentoval 

prezentaci moravského a  českého vinař-
ství v San Franciscu Ing. Pavel Krška, ře-
ditel Národního vinařského centra, které 
účast našich vín organizačně zajišťovalo.
K  významu úspěšné účasti na  San Fran-
cisco International Wine Competition 
pro obchod se vyjádřil také Noah Ullman, 
majitel společnosti Czech Wine Imports, 
Inc., která moravská a česká vína do USA 
dováží: „V  současné době do  USA dová-
žíme 18 vín od 10 vinařů, a to konkrétně 
do  států Illinois, New York a  New Jer-
sey. Zákazníci z ostatních států využívají 
možnost objednávky přes internet. Je tu 

ale nepochybně prostor pro další rozšíře-
ní distribuce.“
„Jak je vidět na  soutěžních i  obchodních 
výsledcích našich vinařů, není zde ostych 
z  náročného amerického trhu vůbec 
na  místě. Naopak každým rokem roste 
poptávka po  kvalitních a  osobitých ví-
nech, která zaujmou a vyniknou i v ostré 
konkurenci,“ dodal ing. Krška.
Soutěž vín San Francisco International 
Wine Competition se letos konala již 
po  třiatřicáté a  zúčastnilo se jí 4539 vín 
z 1400 vinařství z 30 zemí světa.

Výsledky San Francisco International Wine Competion
– ocenění vinaři z Velkých Pavlovic:

Vinařství Lacina ** Dornfelder, pozdní sběr ** 2012 ** bronzová
Vinařství Lacina ** Rulandské šedé, výběr z hroznů ** 2012 ** bronzová

Vinařství Lacina ** Chardonnay, pozdní sběr ** 2012 ** bronzová
Vinařství V & M Zborovský ** Muškát Ottonel, kabinetní víno ** 2012 ** bronzová

Vinařství V & M Zborovský ** Frankovka, pozdní sběr ** 2012 ** bronzová
Vinařství V & M Zborovský ** Veltlínské zelené, pozdní sběr ** 2012 ** stříbrná
Vinařství V & M Zborovský ** Ryzlink rýnský, pozdní sběr ** 2012 ** stříbrná

VINIUM ** Merlot Exclusive, pozdní sběr ** 2009 ** bronzová
VINIUM ** Sauvignon, výběr z hroznů ** 2012 ** stříbrná

zdroj: NVC & Omnimedia

SPOLKY A KONÍČKY

DĚTI SE VYDALY HLEDAT PYTLÁKA FLORIÁNA
A VYSTOPOVALY HO UŽ POPÁTÉ

V neděli 23. června 2013 se v areálu velko-
pavlovické myslivny a jejím blízkém okolí 
konal další, již pátý ročník dětského dne 
s názvem „Po stopách pytláka Floriána“. 
Tuto akci pro děti každoročně pořáda-
jí velkopavlovičtí myslivci k  příležitosti 
června – měsíce myslivosti.
Červen nebyl zvolen za  měsíc myslivosti 
náhodou – v  přírodě přicházejí na  svět 
nové životy, které často potřebují péči 
a ochranu. V červnu si také připomínáme, 
že myslivci mají se svou činností sezna-
movat veřejnost a především mládež. Po-
řádané akce by měly především směřovat 
k  „výchově“ veřejnosti, aby byla k  mysli-

vosti tolerantnější a  správně chápala její 
význam v péči o krajinu a zvěř.
Po  vyzvednutí razítkovacích listů se děti 
vydaly plnit úkoly, ve  kterých prokázaly 
znalosti rostlin, živočichů, přírody kolem 
sebe a ochrany životního prostředí. Svou 
fyzickou zdatnost prokázaly házením ši-
šek na cíl a střelbou ze vzduchovky. Jejich 
snaha byla nakonec odměněna voňavým 
špekáčkem opečeným na  ohništi, oplat-
kem, limonádou a malým dárkem.
Možná z  malých účastníků vyrostou bu-
doucí myslivci nebo alespoň milovníci 
přírody, ani to určitě není málo :-).

Věra Procingerová

PRONÁSLEDOVÁNÍ ZÁŠKODNÉHO PYTLÁKA 
FLORIÁNA NENÍ NIKTERAK JEDNODUCHÉ, DĚTI 
BĚHEM NĚJ MUSÍ PROKÁZAT SVOU ŠIKOVNOST 
I ZNALOSTI. POKUD SI NEVÍ RADY, RODIČE RÁDI 
POMOHOU.

PŘÁTELÉ COUNTRY 
SE PŘEDSTAVILI V BŘECLAVI
Přátelé country z  Velkých Pavlovic se 
v sobotu odpoledne, dne 22. června 2013, 
zúčastnili břeclavského Festivalu malých 
pivovarů, kde se velmi úspěšně uvedli 
skvělým tanečním vystoupení. 
Kulturní program na  zmíněné akci se 

celý nesl ve znamení country hudby, 
a  proto také country tanců. Kromě 
velkopavlovických tanečníků přijel 
z největší dálky soubor ze Žďáru nad 
Sázavou, nejkratší cestu pak měli ta-
nečníci Country Rebels z  Břeclavi - 

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ PŘÁTEL COUNTRY POD 
BŘECLAVSKÝM ZÁMKEM NA PIVOVARSKÉM 

FESTIVALU SE SETKALO S OHROMNÝM OHLASEM.
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Charvatské Nové Vsi. Čtyřlístek tanečních 
souborů doplnil Country Ranč Lednice. 
Ohlášené chladné a deštivé počasí se v na-
šem regionu o dva dny opozdilo, takže se 

Přátelé country i  ostatní soubory na  ote-
vřeném tanečním pódiu docela hezky 
opálili a určitě docela hodně zapotili. Pro 
břeclavskou prezentaci vybrala vedoucí 

Jana Vondrová vystoupení „Teqiula Shei-
la“, které zvládlo devět tanečních přátel-
ských párů bez chybičky.

Dana Růžičková

STŘELBY NA LOVECKÉM KOLE
– SOUTĚŽ O POHÁR MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
V neděli 16. června 2013 se v krásném prostředí velkopavlovické myslivny konaly střel-
by na loveckém kole O pohár města Velké Pavlovice. Letošního ročníku se zúčastnilo 26 
střelců. Pohár a první místo získal Radek Chalupník se 79 body, druhé místo si vystřílel 
se 77 body Jakub Zapletal a třetí skončil Lubomír Chylík, také se 77 body. 
Z  velkopavlovických střelců se nejlépe umístnil Jaroslav Hlávka, který se ziskem 51 
bodů obsadil třinácté místo. 
Ceny střelcům předal předseda Myslivecké jednoty Velké Pavlovice a  zároveň radní 
města Ing. Jaroslav Benda Ph.D..

Věra Procingerová

RADNÍ ING. JAROSLAV BENDA PH.D. 
PŘEDÁVÁ POHÁRY A CENY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM STŘELCŮM

Dne 16. června 2013 se v Šitbořicích konala soutěž ve štafe-
tě CTIF a v požárním útoku. Mladší žáci z Velkých Pavlovic 
skončili na krásném čtvrtém místě, a to hlavně díky jejich 
novému rekordu v požárním útoku, který je nyní 23,25 s. 
Starším žákům se zas tak dobře nevedlo, doplatili totiž 
na  velkou konkurenci v  jejich kategorii, a  možná proto 
skončili na sedmém místě. 
V  celkovém souhrnu dopadla soutěž dobře, opět se totiž 
ukázalo, že velkopavlovický hasičský sport má velké talen-
ty.

Michal Procinger

MLADÍ HASIČI SKONČILI TĚSNĚ POD STUPNI VÍTĚZŮ

VELKOPAVLOVICKÝ HASIČSKÝ DOROST DAL DO SOUTĚŽE VŠE 
A VYPLATILO SE, PŘIŠLO I NA OSOBNÍ REKORD!

V  sobotu, dne 13. července 2013, se 
sjelo na  tréninkové hřiště TJ Slavoj 
do  Velkých Pavlovic 21 hasičských 
družstev, která soupeřila o  putovní 
pohár starosty města v požárním úto-
ku. Ještě před samotnou soutěží uká-
zali mladí hasiči z  Velkých Pavlovic, 
že i  oni umí požární útok. Na  provi-
zorní dráze měli za  úkol sestříknout 
plastové láhve z  fotbalové branky. 
Podařilo se jim to bez jakéhokoliv 
zaváhání jak v prvním tak i v druhém 
pokuse.
Po  dětech proběhla „sranda“ soutěž 
v  narážení dvojic. Dospělí „košaři“ 
a  „půlkaři“ si mohli vyzkoušet, jaký 
čas potřebují k tomu, aby jim šla voda 
z čerpadla při narážení (jeden z úseků po-
žárního útoku). Nejlepšího času dosáhla 
dvojce z Pasohlávek, kterým časomíra na-
měřila narážení kousek přes sedm vteřin.

Ve 21.30 hod. začala samotná soutěž, kte-
rá byla zahájena nástupem. Z 21 nastou-
pených družstev bylo pět družstev žen.
První čas zapsalo do  výsledkové listiny 

družstvo domácích hasičů, ter-
če domácí srazili v  čase 21,63 s. 
Po  ukončeném prvním kole sou-
těže vedlo družstvo mužů z  Ne-
svačilky, kdy dosáhlo času 19,35 
s  (první terč 17,8 s) z  žen bylo 
nejlepší družstvo Hrušek s  dosa-
ženým časem 31.75 s.
V  druhém kole se pořadí soutěže 
trošku změnilo. SDH Pasohláv-
ky se zlepšilo z  19,95 s  na  18,79 
s, družstvo z  Jezeřan-Maršovic 
po  nesplněném prvním poku-
su dosáhlo času 18,99 s  a  pohár 
za třetí místo si odvezlo družstvo 
z Milovic (čas 19,15 s).
Domácí družstvo skončilo v  po-

lovině výsledkové listiny s  časem z  prv-
ního kola. V druhém kole si čas pohoršilo 
(22,89,s).
Ženy běžely netradičně na  3B, (ve  Vel-

HASIČI SOUTĚŽILI V POŽÁRNÍM ÚTOKU, TENTOKRÁT V NOCI

VELKOPAVLOVIČTÍ HASIČI V AKCI!
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kých Pavlovicích však už tradičně). Nej-
lépe se s tímto nezvykem popasovala děv-
čata z  Poštorné.  Terče srazila v  druhém 
pokusu v  čase 26,31 s. Druhá skončila 
děvčata z Hrušek (31,75 s) a třetí z Kobylí 
(32,01 s).

Z  pohledu místních hasičů dopadla sou-
těž velmi dobře. Atmosféra na hřišti byla 
vynikající a  nezklamali nás ani diváci. 
Nemusely se řešit žádné problémy (až 
na jedno zranění), technika nekolabovala 
a hlavně nepršelo.

Výsledkovou listinu naleznete na  webo-
vých stránkách města Velké Pavlovice 
www.velke-pavlovice.cz a  samozřejmě 
i na webu SDH Velké Pavlovice www.ha-
sicivelkepavlovice.estranky.cz.  

Za SDH Velké Pavlovice Petr Hasil

PEKAŘSTVÍ Z VELKÝCH PAVLOVIC
SE VZDALO ZBYTEČNÉ CHEMIE

NAPSALI O NÁS...

Napsali o  nás; Břeclavský deník 
10.7.2013 * Velké Pavlovice - Právo ozna-
čovat své výrobky logem CEFF získalo 
velkopavlovické Pekařství Jitka Plátení-
ková. Výrobky s  tímto certifi kátem jsou 
bez takzvaných éček, konzervantů, umě-
lých barviv, sladidel a glutamátů. 
„Jsme první a  také jediní z  regionu, kdo 
tento certifi kát vlastní“, pyšní se majitel-
ka pekařství Jitka Pláteníková. Jak při-
znala, získání označení CEFF (Certifi ed 

E-Friendly Food) předcházel dlouhý pro-
ces. Od  přechodu k  čistým surovinám, 
přes dlouhé testování a ochutnávání. Vše 
za dohledu odborných poradců a techno-
logů.
„Vyrábíme certifi kovaný pšenično-žitný 
chléb, žitný chléb i běžné pečivo, jako jsou 
rohlíky, pletýnky, bulky a  veky“, řekla 
Pláteníková.

Autor: Tereza Malinková

Naše pekařství vstoupi-
lo v  červenci letošního 
roku do  projektu CEFF 
(Certifi ed E-Friendly 
Food). Tento projekt je 
nezávislý a  neplacený 
žádnou institucí. Je za-
měřený na přídavné lát-
ky v potravinách, běžně 
nazývaná „éčka“.
Projekt CEFF sleduje 
přídavné látky, u  nichž 
existuje potencionální 
riziko při jejich konzu-
maci ve  vyšším množ-
ství a  jež lze ve  výrob-
ním procesu nahradit 
látkami přírodního pů-
vodu.
Vybrané přídavné látky 
nejsou v  potravinách mnohdy nutné vů-
bec, například proto, že jim pouze propůj-
čují vizuálně atraktivnější barvu či výraz-
nější chuť, nebo uměle prodlužují jejich 
trvanlivost. 
Naprostá většina běžných spotřebitelů se 
špatně orientuje v samotných přídavných 
látkách, zvláště pokud jsou označeny E-
-kódem, natož aby věděli, jak se jim jed-
notlivé denní přijatelné dávky ze všech 

potravin v těle sčítají.
A  právě proto přichází CEFF s  jednodu-
chým a každému spotřebiteli srozumitel-
ným sdělením: Potravina s  logem CEFF 
byla vyrobena bez zbytečné chemie a není 
v ní nic, na co by si měla člověk dávat po-
zor.
Prostě jednoduché vodítko při nákupu – 
logo CEFF je garancí, že takto označený 

výrobek neobsahuje žád-
né z více než sedmdesáti 
aditiv patřící do  katego-
rie konzervačních látek, 
umělých barviv, náhrad-
ních sladidel a zvýrazňo-
vačů chuti.
A právě proto naše fi rma 
vstoupila do  tohoto pro-
jektu a  v  současné době 
vyrábíme pro Vás pšenič-
no-žitný chléb, 100% žit-
ný chléb a  běžné pečivo 
(rohlíky, bulky, pletýnky, 
veky...) bez přídavných 
látek běžně nazývaných 
éčka. Do  budoucnosti 
samozřejmě zařadíme 
postupně i další výrobky.
Proč to všechno děláme? 

Protože jsme přesvědčeni o smysluplnosti 
tohoto projektu a pokud si zákazní koupí 
potravinu s označením CEFF, ví že si kou-
pil bezpečnou potravinu, ví že už nemusí 
kontrolovat složení a že tato potravina je 
bez zbytečné chemie.

Jitka Pláteníková, 
majitelka „zdravého“ pekařství 

Co o certifi kaci CEFF říká samotná majitelka pekařství
paní Jitka Pláteníková?

V PEKAŘSTVÍ U PLÁTENÍKŮ JE VELMI TĚŽKÉ VYBÍRAT, 
MAJÍ TU OBROVSKÝ SORTIMENT A NAVÍC, 

VŠECHNO JE TAK DOBRÉ!
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Napsali o  nás; Břeclavský deník 
23.7.2013 * Velké Pavlovice - Sehrané 
Velké Pavlovice doma zdolaly nováč-
ka krajského přeboru. Velké Pavlovice 
(v  červeném) na  úvod přípravy zdolaly 
Vojkovice. Tým Vojkovic v  loňské sezo-
ně získal v  I.A třídě o  bod více než Velké 
Pavlovice. Právě tento bod rozhodl o tom, 
že mimořádný postup z  druhého místa 
do krajského přeboru připadl týmu z Br-
něnska místo Velkým Pavlovicím. Ty se 
ale v  prvním přípravném utkání sezony 
na svého soupeře vytáhly. Už po necelých 
padesáti minutách vedly 3:0 a  nebýt lax-
ního zakončení, mohlo být vítězství vyšší 
než konečných 3:1.
Utkání dvou špičkových týmů z loňské I.A 
třídy slibovalo vyrovnanou podívanou. 
To ovšem platilo stěží první půlhodinu. 
Úvod patřil hostům, kteří svěřence Luďka 
Šefránka pořádně přitlačili. Paradoxně to 
ale byli oni, kdo poprvé inkasoval. Už v 6. 
minutě se trefi l tradiční střelec Slavoje Ja-
kub Šabata po rychlém protiútoku.
„S  utkáním jsem spokojený, až na  první 
a poslední desetiminutovku. Sice jsem če-
kal, že soupeř bude poté, co postoupil sil-
nější, ale jsem rád, že nás prověřil. Utkání 
to bylo dlouho vyrovnané, ale po  našem 
třetím gólu už Vojkovice odpadly,“ ohlédl 
se za zápasem domácí trenér.
Ještě klidněji mu na  střídačce bylo, když 

po  půlhodině hry našel pří-
zemní centr zprava znovu Ša-
batu a  autor osmnácti branek 
v  loňském ročníku napálil míč 
nekompromisně pod břevno 
vojkovické branky. Hosté mohli 
ještě do poločasu snížit, ale Po-
láček sám před brankářem Pě-
gřimem zpanikařil a poslal míč 
vedle tyče.
„Naši brankáři Honz a  Václa-
vek jsou na  dovolené a  Kuba 
Chromek se asi nestihne uzdra-
vit. Jednáme o tom, aby tu Ra-
dim mohl působit jako další gólman,“ 
vysvětlil, proč se mezi tři tyče postavil 
zkušený trenér brankářů Slavoje.
Po změně stran se hrálo dlouho jen na voj-
kovickou bránu. Ve 47. minutě se prosadil 
přízemní střelou Marek Stehlík, nováček 
v červenobílém dresu. „Protože nám ode-
šel v  létě Radek Škarabela, což je jediná 
změna oproti jaru, chtěli bychom zabu-
dovat do  kádru právě Stehlíka, kterému 
se loni v Hustopečích celkem dařilo,“ po-
znamenal na adresu dvanáctibrankového 
ofenzivního hráče Šefránek.
I dál se na vojkovickou branku hrnul útok 
za útokem, jenže laxní zakončení nemoh-
lo brankáře hostí ohrozit. Poslední slovo 
si tak vzali hosté, kteří pět minut před 
koncem z voleje snížili a pokazili tak Pěg-

řimovi čisté konto. Byla to prakticky jedi-
ná přímá střela hostů na branku ve druhé 
půli.
„Do  podzimní části nastoupíme praktic-
ky v totožné sestavě, jako na jaře. Všichni 
hráči kromě zmiňovaného Škarabely se 
přihlásili do  letní přípravy. Vloni se to-
muto týmu dařilo, takže nemáme důvod 
do něj nějak razantně sahat,“ dodal Šefrá-
nek.

Velké Pavlovice – Vojkovice 3:1 (2:0)
Branky VP: 6. a 32. Šabata, 47. Stehlík

Sestava Velkých Pavlovic: Pěgřim – Ne-
svatba, Zájeda, Jilka, Pohl – Kerel, Vašek 
(K), Pilarčík V., Záblacký – Šabata, Steh-
lík. Střídali: Havlík, Šebesta, Pilarčík O.

Autor: Martin Daneš

SLAVOJ V PŘÍPRAVĚ ZDOLAL VOJKOVICE

ZÁPAS VELKOPAVLOVICKÝCH 
S VOJKOVICEMI NA DOMÁCÍ PŮDĚ.

Napsali o  nás; Břeclavský deník 
5.8.2013 * Velké Pavlovice – Kdo zavítal 
na  zápas 2. kola krajského fotbalového 
poháru, nemusel toho litovat. V  neděli 
odpoledne se totiž Velké Pavlovice i  Ra-
tíškovice předháněly ve  střílení branek. 
Ačkoliv domácí o poločase prohrávali 2:4 
hlavně kvůli hattricku ratíškovického Bá-
bíčka, po obrátce zabrali a stihli vyrovnat 
zápas na 4:4. V penaltové loterii ale nako-
nec přece jen uspěly Ratíškovice.
Ještě vloni se Velké Pavlovice s Ratíškovi-
cemi potkávali v bojích I.A třídy. Na jaře si 
ale Ratíškovice vykopali postup do  kraj-
ského přeboru, a proto byly nasazené pří-
mo do 2. kola krajského poháru.
Velké Pavlovice nestoupli v  obměněné 
sestavě, mělo to ovšem svůj důvod. „Ke-
rel nemůže hrát první mistrák, Zájeda se 
nám zranil a Šabata přijel z dovolené, kde 
měl zdravotní potíže. Hledali jsme tedy 

jinou variantu. Evidentně nám nesedla,“  
komentoval trenér Velkých Pavlovic Lu-
děk Šefránek fakt, že jeho tým o poločase 
prohrával o dvě branky.
Jako první rozvlnil síť hostující Bábíček, 
když ho neodstavil od  balonu Měřínský 
a  ratíškovický útočník zamířil přesně 
k tyči. Pak nastřelil z dálky hostující Ko-
plík břevno Václavkovy branky a  tribu-
nou to jen zahučelo. Gól ale padl vzápětí 
na  druhé straně letní posila domácích 
Stehlík po  rohu srovnal hlavou na  1:1. 
I  na  druhé straně ale platilo nedáš-do-
staneš. Když Havlík trefi l ve stoprocentní 
šanci jen padajícího brankáře, za dvě mi-
nuty se prosadil znovu Bábíček. Znovu se 
rozběhl nenechal si vzít míč a  s  trochou 
štěstí dal druhou branku.
Jenže Slavoj se nevzdal. Po půlhodině hry 
se dostal balon v  šestnáctce k  úplně vol-
nému Havlíkovi, kterému sice střela ne-

VELKOPAVLOVICKÝ ŠABATA:
Z HRDINY PENALTOVÝM SMOLAŘEM
Velkopavlovickým fotbalistům (v červeném) vystavily stopku Ratíškovice. 
Ale až po penaltách.

ZÁPAS VELKÉ PAVLOVICE – RATIŠKOVICE.



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
4/2013

28

sedla, přesto zapadla k  tyči mimo dosah 
gólmana Myšáka.
Brankostroj ovšem pokračoval. Ve  35. 
minutě natáhl z  dálky Holeček a  potřetí 
překonal Václavka. Dorostenecký bran-
kář domácích pak do půle inkasoval ještě 
počtvrté. To unikl ofsajdové pasti aktivní 
Bábíček a bez problémů zkompletoval ha-
ttrick.
V poločase domácí trenér prostřídal hned 
trojici hráčů, včetně brankáře. A hned to 
bylo cítit. „V útoku nám to šlo. Řekli jsme 
si ale v kabině, že začneme jinak, odzno-
vu, a zlepšíme obrannou fázi. A to zabra-
lo,“ těšilo kouče Slavoje. Hlavně čerstvý 
útočník Sladký hýřil vepředu aktivitou. 
Poté, co promarnil dvě výborné šance, si 
napotřetí poradil s  obranou i  brankářem 
a snížil na 3:4. V tom momentě jako by se 
Ratíškovice vytratily z hřiště.

Velké Pavlovice se neustále tlačily do za-
končení a  Vaškovi se dokonce podařilo 
srovnat, ale jeho radost pokazilo ofsajdo-
vé postavení. Na  regulérní vyrovnání si 
domácí museli počkat až do  81. minu-
ty. Sniperovi Šabatovi stačilo pět minut 
na  hřišti na  to, aby si přiťukl balon se 
Sladkým a  bombou nedal střídajícímu 
Jaštíkovi šanci.
Při penaltách uspěli všichni střelci hostí, 
zatímco za  domácí neproměnil penaltu 
doprostřed branky právě Šabata. „I tak se 
nemá za co stydět, za čtvrt hodiny na hři-
šti jeden gól dal a další dvě tutovky připra-
vil. Jen je škoda, že jsem musel vystřídat 
Vaška, což je náš tradiční exekutor penalt. 
Třeba bychom uspěli. Ale to je jen kdyby,“ 
dodal Šefránek, kterému zápas alespoň 
napověděl, jaká bude základní sestava 
pro první mistrovské kolo.

Slavoj Velké Pavlovice (I.A) – Baník 
Ratíškovice (KP) 4:5 po pen. (2:4)
Branky: 18. Stehlík, 29. Havlík, 58. 
Sladký, 81. Šabata – 5., 23. a 40. Bábí-
ček, 35. Holeček

ŽK: Vašek (VP)
Střely na branku: 15:9 (8:6)
Rohy: 6:3 (2:3)
Diváků: 110

Velké Pavlovice: Václavek (46. Chromek) 
– Kotoun (69. Pilarčík O.), Nesvatba, Mě-
řínský, Havlík, Jilka, Vašek (K) (76. Šab-
ata), Záblacký, Pohl (46. Sladký), Stehlík, 
Pilarčík V. (46. Kerel)
Ratíškovice: Myšák (73. Jaštík) – Macek, 
Dobeš, Dohnálek, Kordula, Kotásek (K), 
Koplík, Bábíček,Vybíral, Holeček, Březina

Autor: Martin Daneš

MĚSTEČKO VELKÉ PAVLOVICE OČIMA DĚTÍ

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY…

Konec měsíce června je zároveň ne-
rozlučně spojen i  s  koncem školní-
ho roku. To však neznamená, že by 
v tomto období děti z naší mateřinky 
nějak zahálely a pomaloučku prázd-
ninově lenivěly. Naopak! Tak napří-
klad ve třídě Berušek se blíže sezna-
movaly se svým rodným městem. 
Znalosti školkaříků o Velkých Pavlo-
vicích byly až překvapivě podrobné 
a aby se ještě více prohloubily, nau-
čily se děti navíc orientovat v plánku 
města. Tato činnost je velmi zaujala. 
Poznávaly na obrázcích známé stav-
by, povídaly si o jejich významu. Jak 
vidí malé děti své město se můžete 
podívat sami. Myslíme, že popisová-
ní není třeba!

Třída Berušek MŠ Velké Pavlovice

KOSTEL ADINKY PLÁTENÍKOVÉ.

ROZHLEDNA HONZÍKA BARTOŠE.

RADNICE ROBINKA SAMSONA.

ZE ŠKOLČAT PRVŇÁCI
ANEB NA SHLEDANOU VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!
Pasování předškoláků na  prvňáčky a  nebo chcete-li loučení 
s mateřinkou, stalo se v posledních letech milou tradicí Mateřské 
školy ve Velkých Pavlovicích. Při této příležitosti se vždy sejdou 
ve slavnostně vyzdobeném sále městské radnice děti právě opou-
štějící školku se svými rodiči, paními učitelkami, ředitelkou MŠ, 

ředitelem ZŠ, paní matrikářkou a starostou města, aby je právě 
on pasoval do řad právoplatných školáků – prvňáků.
Posezení na  radnici, kdy jsou malé šestileté děti středem po-
zornosti a důležitosti a především samotný akt pasování, je pro 
předškoláky nezapomenutelným životním zážitkem a přelomo-
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vým okamžikem. A nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče. Všichni 
si společně v  tuto chvíli uvědomí, že jim od  1. září začne mno-
hem náročnější období plné povinností, pravidelného denního 
režimu a také období, kdy si budou muset trošku ukrojit ze svého 
bezstarostného času hraní a zábavy na úkor učení.  

Žádné chmury, všechny děti se už do školy velmi těší!
A my jim všem přejeme, aby si školu krásně užívaly,

aby dostávaly co nejvíce jedniček a hlavně, aby byly šťastné!
 

Karolína Bártová
DNES JEŠTĚ MALÉ DĚTIČKY, ZÍTRA UŽ VELCÍ ŠKOLÁCI S BRAŠNOU 

PLNOU VĚDĚNÍ NA ZÁDECH!

ŠKOLÁCI SOUTĚŽILI VE FOTOGRAFOVÁNÍ,
POTÉ SVÁ DÍLKA VYSTAVILI

ŠKOLNÍ OKÉNKO

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY…

Základní škola Velké Pavlovice vyhlásila 
koncem školního roku 2012-2013 foto-
grafi ckou soutěž pro všechny své žáky 
na  téma „Tajemná velkopavlovická zá-
koutí“. Děti mohly hledat a  fotografovat 
tajemná zákoutí, zajímavé detaily a místa 
Velkých Pavlovic.
Porota vybírala z úctyhodného množství 
sedmdesáti prací ve  čtyřech soutěžních 
kategoriích. Všechny fotografi e byly poté 
k prohlédnutí ve školním výstavním pro-
storu – Galerii jídelna v základní škole. 

Výsledky soutěže
I. kategorie:
1. místo – Matěj Prokeš 3. A
2. místo – Klára Zborovská 2. A
3. místo – Anabela Horáčková 1. A

II. kategorie:
1. místo – Pavel Polák 4. A
2. místo – Štěpán Prokeš 5. A
3. místo – Barbora Listová 4. A

III. kategorie:
1. místo – Pavel Šmíd 6. B
2. místo – Dominika Melicharová 6. A
3. místo – Markéta Pešková 6. A

VÝSLEDKY „OČIMA FOTOGRAFA“:
Všechny soutěžní fotografi e si také pro-
hlédla fotografka MgA.  Petra Piharo-
vá z  Valtic a  vybrala práce, které by ona 
jako profesionálka pochválila: fotografi e 
od  Dominiky Melicharové, Lukáše Pej-
chla,  Markéty Peškové, Matěje Prokeše 
a Jiřího Ludvíka. Mgr. Dagmar Šmídová

FOTOGRAFIE DOMINIKY MELICHAROVÉ 
NA PRVNÍ POHLED ZAUJME, NA JEDNU STRA-

NU SVOU PŘIROZENOU DĚTSKOU HRAVOSTÍ 
A NA STRANU DRUHOU, PROFESIONÁLNÍM ČI 
SNAD INSTINKTIVNÍM CITEM PRO UMÍSTNĚNÍ 

STĚŽEJNÍHO OBJEKTU DO TZV. ZLATÉHO 
ŘEZU. 

Jako každý rok, i  letos pořádala Základní škola Vel-
ké Pavlovice soutěž ve sběru papíru. Po správné mo-
tivaci se žáci s  rodiči zapojili do  celoroční soutěže 
a za jejich vynaložené úsilí čekala děti skvělá odměna 
– výlet do zábavního parku Bongo v Brně. Odměna to 
byla opravdu zasloužená.
Třída 2.A odevzdala 26.370 kg a  3.B nasbírala 
15.820 kg starého papíru. Vítězové si dopoledne plné 
zábavy v úterý 18. června do sytosti užili.
Poděkování za  organizaci příjemného dne pro děti 
patří paní učitelce Lence Bukovské a všem rodičům, 
kteří se do soutěže zapojili.

Mgr. Jitka Řádková a Mgr. Eva Drienková

ZA SBĚR PAPÍRU DO BONGA!

POCTIVĚ SBÍRAT STARÝ PAPÍR SE OPRAVDU VYPLATÍ. NEJENŽE 
POMŮŽETE PŘÍRODĚ, ALE TAKÉ SE MŮŽETE ZÁVDAVKEM 

VYŘÁDIT NA ATRAKCÍCH HALY BONGO.
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Žáci sedmé třídy II. stupně Základní školy Velké Pavlovice se stali vítězi 
školního kola ve sběru starého papíru. Odměnou jim byl předem slíbený 
jednodenní výlet do zábavného centra BONGO v Brně. 
Skluzavky, skákací hrady, lezecká stěna a další atrakce byly součástí do-
poledních radovánek v tomto centru. Ani vysoké teploty školákům ne-
ubraly na dobré náladě, zařádili si jako malé děti a tak není divu, že byli 
někteří ztopení jako kdyby právě vyšli ze sauny! 

Ing. Lenka Bukovská

TRIUMFÁLNÍ EKOLOGICKÝ POČIN VYSLAL
DO BONGA I SEDMÁKY

PÍLE, VYTRVALOST A SUPER MOTIVACE – TO VŠE PŘIMĚLO I ŽÁKY II. STUPNĚ 
K NADŠENÉMU SBĚRU PAPÍRU. STEJNĚ JAKO JEJICH MLADŠÍ KOLEGOVÉ Z I. STUPNĚ SI 
VYRAZILI DO BONGA.

Stavosur, spol. s.r.o. vyhlásila pro školní rok 2012/2013 sběrovou soutěž pro třídní ko-
lektivy i jednotlivce pro okres Břeclav ve sběru druhotných surovin. Základní škola Vel-
ké Pavlovice získala ve všech vyhlášených kategoriích první místo.

I. místo * jako škola, která nasbírá nejvíce materiálu – kde odevzdala přes 80 tun!
I. místo * v kategorii v přepočtu na jednoho žáka

I. místo za nejlepšího sběrače získala Aneta Pleskačová z 2.A, která za vydatné spolupráci 
svých rodičů odevzdala neuvěřitelných 9.680 kg starého papíru. Jako odměnu obdržela 
od pana Chrástka (ředitele společnosti Stavosur, spol. s.r.o.) smartphone.
Anetce blahopřejeme a pevně doufáme, že její úspěch i zisk hodnotné ceny bude skvělou 
motivací pro všechny spolužáky do dalšího školního roku.

Ing. Lenka Bukovská 

ZA STARÝ PAPÍR CHYTRÝ TELEFON

ANETKA PLESKAČOVÁ Z 2.A – 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SBĚRAČKA STARÉHO 
PAPÍRU.

Z pátku 21. na sobotu 22. 6. 2013 se dru-
žinkové děti rozloučily s  právě končícím 
školním rokem akcí s  názvem „Hurá 
za  strašily“, a  oslavily tak nadcházejí-
cí příchod vysněných letních prázdnin. 
V  šest hodin večer se družina zaplnila 
početnou skupinkou dětí z  prvních až 
čtvrtých tříd. Po  prvních uvítacích slo-
vech a  důležitém poučení o  bezpečnosti 
a chování jsme opustili brány školy a vyšli 
ven do  slunného podvečera vstříc známé 
oblíbené hře „Šipkovaná“. 
Bojový úkol pro děti spočíval v  nalezení 
a zapamatování si různých pohádkových 
postaviček a  rozluštění několika zapekli-

tých hádanek a  křížovek. V  cíli naší ces-
ty, na hřišti u vlakové zastávky, jsme pak 
hledali ukrytý poklad, jímž byla sladká 
odměna.
Po  příjemném pobytu venku následova-
la večeře, při níž si děti za  malé asisten-
ce paní vychovatelek připravily chutné 
tousty. Po vydatné hostině jsme si s plný-
mi bříšky chvíli sedli k  deskovým hrám, 
a  pak následovalo chystání nezbytných 
propriet k „ulehnutí“.
Rozprostřely se karimatky a  spacáky 
a  děti si k  velkému překvapení paní vy-

chovatelek hnedle „šuply“ do  pelíšků. 
Večerní program pokračoval promítáním 
animovaného fi lmu „Šmoulové“ na  plát-
no. Při něm se již některým dětem klížily 
zraky a brzy po skončení pohádky druži-
na ztichla a všichni se ponořili do klidné-
ho spánku.
A jestli jste čekali, že se budeme bát bubá-
ků a  strašidel, tak to se mýlíte. Byli jsme 
stateční a  dokonce jsme se nebáli ani 
bouřky, která nás překvapila během půl-
noci.
Brzké ráno jsme pod vedením paní vycho-
vatelky Nadi započali povinnou rozcvič-
kou na schodech a na chodbě školy, násle-
dovala snídaně a ještě jsme si stihli zahrát 
několik kol oblíbené hry „Živé pexeso“. 
Tím jsme naši družinkovou akci završili 
a zbývalo již jen loučení s příslibem, že si 
v  příštím roce musíme tuto pěknou akci 
zopakovat.
Všem dětem i  jejich rodičům přejeme 
krásné slunečné prázdniny!

Vychovatelky školní družiny
 při ZŠ V. Pavlovice 

Mgr. Lenka Tesařová & Naďa Slámová

STRAŠIDELNÉ NOCOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINCE

HURÁÁÁ, POKLAD OBJEVEN!

PO ZASLOUŽENÉ NÁMAZE A VYNIKAJÍCÍ VEČEŘI 
ZASLOUŽENÉ SLADKÉ USÍNÁNÍ... TENTOKRÁT 
VE ŠKOLNÍ DRUŽINCE.
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Nejkrásnější pohled na svět je prý z koň-
ského hřbetu. A  víte, že je to skutečně 
pravda? Sama jsem si to na  vlastní kůži 
vyzkoušela a  se mnou i  sedm správných 
holek z velkopavlovické základní školy. 
A  nyní od  začátku... Středisko volného 
času při ZŠ Velké Pavlovice ve spolupráci 
s jezdeckým oddílem MARIANKA u Bra-
tislavy uspořádalo pro dívky víkend v sed-
le. A tak Lucka, Kristýna, Adriana, Tere-
za, Helča, Simona a  Ivča strávily víkend 
na ranči Marianka nedaleko Bratislavy.
V pátek po vyučování jsme přijely vlakem 
do  Bratislavy, kde nás čekala dvě auta, 
která nás po  půlhodině jízdy dopravila 
před bránu koňského ranče. Ubytovaly 
jsme se a  ihned se pustily do  prohlídky 
stájí a okolí.
Některé z  nás využily bazén a  zchladi-
ly se. Sobota už byla ve  znamení práce 
ve stájích, čištění boxů pro koně, krmení, 
hřebelcování. Taky vyhánění ovcí a  koz 
na  pastvu :-). Trenérka nás rozdělila 
na dvě skupiny, jedna pracovala ve stájích 

a  druhá jela na  vy-
jížďku po  okolí. 
Po obědě se rozděle-
ní vyměnilo.
Náladu nám jen ka-
zilo velké množství 
dotěrných komárů, 
na které ani chemic-
ké přípravky nesta-
čily. Po  dobře strá-
veném dni byl pro 
nás připraven tábo-
rák a  opékání masa 
i  špekáčků. Vhod 
přišla i změna poča-
sí v  podobě rychlé 
bouřky, vzduch se 
ovlažil a  na  chvilku 
se ochladilo.
Neděle byla už taková poklidná. Ráno 
jsme musely vyvést koně na pastviny, na-
pustit jim vodu a k dispozici jsme dostaly 
tři koně, na kterých jsme si mohly na jíz-
dárně zajezdit.

Víkend se vydařil a  tak za  rok znovu! 
Poděkování hlavně patří majitelce ranče 
paní Benediktové a  trenérkám koní Mo-
nice, Veronice a  Nikole za  nekonečnou 
trpělivost s námi.

Ing. Lenka Bukovská

SKVĚLÝ VÍKEND V KOŇSKÉM SEDLE

ŘÁDNĚ SI PŘIPRAVIT KONĚ, NAPARÁDIT SI HO A NAČESAT A HURÁ 
DO SEDLA, PODÍVAT SE NA SVĚT Z TOHO NEJKRÁSNĚJŠÍHO MÍSTA....

Středisko volného času při ZŠ Velké Pav-
lovice uspořádalo pro letošní léto hned 
dva pobytové tábory. Jako tradičně si malí 
táboroví harcovníci vyrazili do  vesničky 

Kdousov nedaleko Moravských Budějo-
vic. A vybrat si mohli hned ze dvou témat, 
někteří dali přednost „Cestě do pravěku“, 
jiní zase „Expedici do  antického Řecka“. 

Nebylo však výjimkou, že se spousta dětí 
zúčastnila obou turnusů. 
Pojďte se s  námi seznámit, jak jsme si 
kdousovské pobyty náramně užili! 

S DOMEČKEM DO PRAVĚKU A NEBO DO ANTICKÉHO ŘECKA

PRAVĚKÝ TÁBOR NA KDOUSOVĚ.

Kdousovská cesta do pravěku
V letošním roce jsme se s tábor-
níky vypravili do dob, kdy mís-
to tábora bývaly lesy přesliček 
větších než kdousovský kostel, 
namísto polí byly bažiny a po ši-
rých pláních se proháněli divocí 
koně, pásli mamuti a  pravěký 
člověk vynalezl oheň. Všichni 
vedoucí i děti měli z domu kos-
týmy pravěkých lidí a  vždy při 
večerním nástupu se zahalovali 
do kůží ulovených zvířat.
Dopolední činnosti byly věno-
vány dovednostem pravěkých 
lidí. Děti se naučily rostliny pravěku i dne-
ška, druhy ohňů a  nástrojů, rozeznávat 
zvířecí stopy, svazování kořisti i  první 

pomoc v případě úrazu při lovu. Co se při 
„pra-školách“ naučily si pak ověřily v pu-
tování po pravěké cestě.

Všechny děti byly jako každý rok 
rozděleny do  družstev, vytvořily si 
trička obtiskováním listů a vymysle-
ly si svá pra-jména. Letos jsme měli 
Šavlozubce, Kečupáky, Saláty a  Ka-
meňáky. V týmech pak děti mapovaly 
terén a  rozmístění lovišť, přinášely 
vodu, bojovaly o  oheň, sháněly ob-
živu, pomáhaly kryserce získat její 
oříšek, domestikovaly divoké krávy 
a na konci tábora stavěly vesnici.
Všem se nám v  pravěku líbilo a  ně-
kterým se z  něj do  moderní doby 
ani nechtělo vracet. Tak zase za  rok
na Kdousově!

Anna Holásková

Letos bylo tématem druhého turnusu let-
ního dětského tábora v Kdousově Antické 
Řecko. Celotáborová hra byla inspirována 
pověstí o Héraklovi a jeho plněním tuctu 
úloh, které mu byly zadány králem Eurys-
theem. Oproti staré pověsti, my vedoucí 
jako bohové Olympu, jsme dětem dovolili 
pomoct Heráklovi s jeho úlohami. 

Ve čtyřech dnech tak přinesly kůži nemej-
ského lva, zabily devítihlavou hydru, při-
nesly divokého kance, našly laň se zlatými 
parohy, zahnaly stymfalské ptáky, přived-
ly vodu do chlévů, přinesli divokého býka, 
lidožravé koně a našly pás královny Ama-
zonek.
Pátý den byl věnován pravým olympij-

ským hrám a to jak ve vodě, tak na suchu. 
Děti se utkaly proti sobě ve svých týmech 
Gladiátorů, PCHáčů, Huba Buba a Mulťá-
ků. Soutěžily v lovení vajíček ze dna, pla-
vání pod vodou i  na  čas, na  souši potom 
proběhly soutěže dvojspřeží, soutěž tru-
bačů, hod kyjem, skok do dálky a mnohé 
další.

S DOMEČKEM DO PRAVĚKU A NEBO DO ANTICKÉHO ŘECKA
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Jedno dopoledne bylo věnováno také vý-
uce řeckého lidu a  to v  oblasti hvězdář-
ství, léčitelství, hudbě a  poezii a  pro ty 
nejmenší dílnička. Děti si užily i večerní-
ho programu, kdy jsme pro ně připravili 
dvakrát letní kino s promítáním pohádek, 
diskotéku, nezbytný táborák, překročení 
řeky Styx i vědomostní soutěže.
Největší odměnou pro nás vedoucí byly 
večerní nástupy v  kostýmech, kdy každé 
dítě mělo svůj vlastní krásný řecký šat, 
nad hlavami jim vlály vlajky a  v  rukou 
držely své týmové amfory, které si samy 
nazdobily. Tak i  druhý turnus se vydařil 
a příští rok zase na dva!

Anna Holásková ANTICKÝ TÁBOR NA KDOUSOVĚ.

FOTBALOVÝ KLUB TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE

SPORT

Úvodem několik informací ohledně získání informací o fotbalo-
vých soutěžích na internetu, kterých se účastní naše družstva.

Krajské soutěže (A muži, dorost, žáci) – web: www.jmkfs.cz
Okresní soutěže (B muži, přípravky) – web:  www.ofsbreclav.cz
Soutěže Řkf na Moravě (ženy) – přímý odkaz: 
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/rk-morava/souteze.
asp?soutez=003J2B

Ofi ciální stránky FAČR – web: www.fotbal.cz
Zpravodajský portál o  fotbalovém dění na  Jižní Moravě – web: 
www.jihomoravskyfotbal.cz
Facebook – neofi ciální stránka sportovního klubu: TJ Slavoj Vel-
ké Pavlovice

Před začátkem fotbalové sezóny 2013/2014 došlo k  několika 
drobným změnám ve vedení jednotlivých družstev a také v hráč-
ských kádrech.

A muži:   
Hlavní trenér – Luděk Šefránek
Asistent trenéra – Pavel Miklík
Vedoucí družstva – Karel Šaněk

B muži:
Hlavní trenér – Pavel Forejta
Asistent a vedoucí družstva – Libor Melichar

Dorost:
Hlavní trenér – Roman Halm
Asistent trenéra – Radek Zaviačič, Václav Maincl
Vedoucí družstva – Aleš Janovský

Žáci:
Hlavní trenér – Stanislav Hříba, Radim Pěgřim
Asistent a vedoucí družstva – Pavel Lanžhotský

Přípravka:
Hlavní trenér – Stanislav Hříba
Asistent trenéra – Michal Jilka

Odchody hráčů:
Škarabela Radek (konec hostování), Kalužík Patrik ( hostování 
Bořetice)

Příchody hráčů:
Stehlík Marek (hostování Hustopeče), Pěgřim Radim (přestup 
MS Brno), Dufek Michal, Bystřický Vojta (oba hostování Boře-
tice).    

Přípravné zápasy A  mužstva naznačily, že by naši hráči opět 
měli patřit do horních pater tabulky I.A třídy, skupiny B. Naopak 
další dvě kategorie, hrající krajské soutěže, budou v této sezóně 
považovat za úspěch udržení stávajících soutěží. Dorostu chybí 
hlavně větší počet hráčů a  nahradit odcházející opory ročníku 
1994 bude velmi těžké. Stejně tak se zaměří na udržení nejvyšší 
okresní soutěže také B mužstvo.
„Áčko“ zahajuje soutěž na horké půdě v Dražovicích a v dopo-
ledním hodovním zápase hostí FC Bučovice. Očekávané derby 
s nevyzpytatelným družstvem Bořetic se odehraje v neděli 8. září 
doma.
„Béčko“ hraje první dvě kola doma (Kostice a Křepice), dorost 
zajíždí nejdříve do Ratíškovic a v sobotu před hody hostí Kostice. 
Ostatní družstva zahajují své soutěže později.

František Čermák

MLADÍ TENISTÉ UKONČILI SOUTĚŽNÍ SEZONU
Tenisový oddíl mládeže ukončil soutěžní 
sezonu v  kategorii družstev. Jak se jim 
v uplynulé sezóně vedlo?

DOROST
Družstvo nenastupovalo v  nejsilnější 
sestavě. Bohužel se nám nepodařilo pře-

svědčit starší hráče, aby pomohli alespoň 
v  některých zápasech. Tomu odpovída-
jí i  výsledky. Dorost prohrál všech šest 
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svých zápasů a  obsadil poslední sedmé 
místo. V některých zápasech jsme nemě-
li štěstí a  spoustu vyrovnaných partií se 
nám bohužel nepodařilo vyhrát. Ve  vět-
šině zápasů naši hráči nastupovali proti 
starším a zkušenějším soupeřům. Postup 
si vvbojoval po zásluze celek Třebíče. Vel-
kým problémem v této skupině je cestová-
ní (Jihlava, Bedřichov, Mor. Krumlov).  
 
STARŠÍ ŽACTVO
V  této kategorii se nám podařilo ze sed-
mi zápasů pět vyhrát a  jen ve  dvou jsme 
odešli poraženi. Konečné třetí místo lze 
považovat za  úspěch. Po  zásluze z  této 
skupiny postupují hráči BORS Břeclav, 
kteří se poprali o postup s Blanskem. Tyto 
dvě družstva procházela soutěží naprosto 
bez problémů. S ostatními soupeři jsme si 
ale poradili. Příští ročník přechází většina 
hráčů do dorostu. 

MLADŠÍ ŽACTVO
Zde se nám nejvíce projevuje nedosta-
tek dětí. Přesto se nám podařilo ze šesti 
zápasů jednou vyhrát a  sehrát několik 
vyrovnaných výsledků. Konečné páté 
místo asi odpovídá výkonům. Celkem bez 

problémů prošel soutěží celek V. Bílovic 
a po právu si vybojoval postup.

Všem hráčům, kteří poctivě reprezento-
vali ve  všech věkových kategoriích, patří 
velké poděkování. Bohužel již příští roč-
ník může být kritický. Nedostatek pro-
storu k  trénování nám brání dělat další 
nábory mládeže. O  možnosti hrát u  nás 
minitenis nebo babytenis, což jsou nej-
mladší kategorie, se ani nezmiňuji.
V  červenci připravujeme tenisové sou-
středění pro mládež, pokračují tréninky. 
Nadšenější a  výkonnostně lepší hráči 
mají možnost startovat v  individuálních 
turnajích.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem ka-
pitánům, zástupcům a v neposlední řadě 
rodičům našich hráčů. Mají za  sebou 
mnoho sobot a  nedělí věnovaných teni-
su. Neodpustím si ještě jeden postřeh. 
V našem areálu máme vynikající možnost 
sledovat z tribuny výkony mladých tenis-
tů. Je smutné, když je podpora hráčů ze 
strany diváků pouze minimální. V dnešní 
uspěchané době se to dá možná i pocho-
pit...

Za tenisový oddíl Miroslav Maincl MAXIMÁLNÍ SOUSTŘEDĚNÍ...

Ve dnech 22. až 25. července 2013 se konalo již tradiční 
soustředění našich mladých tenistů. Na kurtech v are-
álu TJ Slavoj se sešlo tento rok deset členů velkopav-
lovického tenisového oddílu ve věku od deseti do šest-
nácti let. Celé čtyřdenní soustředění vedli mladí trenéři 
z Brna - Jakub Winkler, Martin Fabián a Lukáš Kočka, 
kteří připravili opravdu zajímavý, ale také velmi nároč-
ný program. 
Vedle tenisových tréninků bylo celé soustředění vě-
nováno zlepšení fyzické kondice účastníků. Tenis se 
střídal s různými hrami, fotbálkem, vybíjenou, ale také 
třeba výběhem do  parku u  zastávky ČD. Vzhledem 
k  opravdu výbornému přístupu trenérů se nikdo ani 
na chvilku nenudil.
Poslední den byl věnován nejen tenisovým zápasům, 
ale i  soutěžím ve  fyzické připravenosti. Vítězem byli 
všichni, neboť počasí tomuto tenisovému kempu 
opravdu dopřávalo. Celá podařená akce se mohla konat 
za přispění TK Velké Pavlovice, Slavoje Velké Pavlovi-
ce, Města Velké Pavlovice, Restaurace SPORT, Vinař-
ství Baloun, Vinařství Víno Rakvice a  OV Memoriálu 
Vl. Trsťana.
Velký dík touto cestou posíláme všem sponzorům, tre-
nérům a také mladým tenistům za velmi dobrý přístup 
k soustředění.

Za Tenisový klub Velké Pavlovice 
D. Šefránek, J. Otřel a M. Maincl

PRÁZDNINOVÝ KEMP MLADÝCH TENISOVÝCH NADĚJÍ

MLADÁ A KRÁSNÁ TENISOVÁ BUDOUCNOST 
VELKÝCH PAVLOVIC!



VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
4/2013

34

překlady – tlumočení 
(dle časových možností) 
odborná terminologie-

zemědělství, vinařství, elektro, 
obchod a další 

výuka 
od mírně pokročilých, odborná němčina, 

konverzace (víkendy)

ING. ROMANA PARLÁSKOVÁ, VRBICE
Tel.: 724 125 601

e-mail: parlasek@seznam.cz

N Ě M Č I N A

N Ě M Č I N A

Čejkovické
 bylinkové slavnosti
 Čejkovice u Hodonína, 1. září 2013 od 11.00 h

Přijďte nahlédnout do zdejšího království bylinek a koření  a zhlédnout 
zrození nálevového sáčku biočaje od výkupu bylin, až po jeho samotnou výrobu.  

Připraven je celoodpolední kulturní program, prohlídky firmy, ochutnávky, 
minibiojarmark, setkání s pěstiteli i farmáři, přednášky o zdravém životním stylu 
a bohatý doprodný program pro děti. Vstup na slavnosti je zdarma.

Občerstvení zajistí restaurace zdravého životního stylu Rebio.
Hraje Varmužova cimbálová muzika.

V areálu Sonnentoru můžete po celý rok navštívit firemní prodejnu čajů 
i koření a také Bylinkový ráj – zážitkovou exkurzi ve výrobě čajů.

Více informací na www.sonnentor.cz
Srdečně vás zve tým čejkovického Sonnentoru. Te
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V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz

* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 4/2013 – 14. srpna 2013
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 4/2013 – 29. srpna 2013

Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2013
Upozornění - inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém provedení, barevný tisk neprovádíme!

Celá strana - A4 * 2.670,- Kč
1/2 polovina strany - A5 * 1.340,- Kč
1/4 strany - A6 * 730,- Kč 
1/8 strany - A7 * 370,- Kč
Cena inzerce je konečná včetně 21% sazby DPH.

TĚŠÍME SE NA VÁŠ ZÁJEM!

MÁTE ZÁJEM O INZERCI V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ
VELKOPAVLOVICKÉHO ZPRAVODAJE?

Nabízím výuku 

ANGLICKÉHO JAZYKA 
pro začátečníky a mírně pokročilé.

Jitka Varmužová 
tel.: 601 550 345

ÚVĚRY NA BYDLENÍ

MÁTE ZÁJEM O PŘEÚVĚROVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ÚVĚRU NEBO HYPOTÉKY?

CHCETE STAVĚT NEBO MODERNIZOVAT SVÉ BYDLENÍ?

CHCETE KUPOVAT BYT NEBO RD?

NABÍZÍM VÁM INDIVIDUÁLNÍ POMOC

PŘI VÝBĚRU ŘEŠENÍ VAŠEHO BYDLENÍ.

VŠECHNY NABÍDKY JSOU PŘIPRAVOVÁNY INDIVIDUÁLNĚ A ZDARMA.

OSOBNÍ JEDNÁNÍ PŘÍMO U KLIENTA DOMA.

FINANČNÍ PORADCE IGOR KAHÁNEK
TELEFON: 608 776 618

KLÍČOVÁ SLUŽBA

NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA

Klíčová služba TESCO – hypermarket
otevírací doba Po – Ne   8:00  – 20:00 hod.

Mob.:728 553 010www.zamky-valis.cz

TESCO hypermarket Břeclav
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