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SLOVO STAROSTY ................................
Krátce ze života ve městě…
Dva měsíce, které uplynuly od posledního vydání zpravodaje, nejsou dlouhým obdobím.
Ohlédneme-li se však za těmito jarními měsíci, nabídly dostatek možností pro kulturní
a společenské vyžití. Současně byl zaznamenán výrazný posun i v připravovaných investičních
akcích města. Kdo se chtěl dozvědět více, měl výjimečnou možnost zúčastnit se premiérové
prezentace o rozvoji města, která se uskutečnila začátkem května na radnici. Bytová výstavba, doprava, podpora podnikání či životní prostředí, byly jen některé z témat, o kterých se
hovořilo. Prezentované studie zaujaly několik desítek přítomných občanů, vedení města
naopak potěšil zájem účastníků o život ve městě a snad i snaha podílet se na vytváření
města, ve kterém žijeme. Prezentace bude každoročně opakována v zimním období.

Optimisticky vyzněla i setkání se studenty gymnázia věnovaná problematice
budování dětského hřiště a parku u zastávky ČD. Stejně jako setkání s našimi
staršími občany, kteří v rámci již tradičních
přátelských vztahů navštívili partnerské
město Senica na Slovensku.
Za uplynulé dva měsíce zaslouží mnoho našich občanů i organizací ocenění za
uspořádání různých akcí. Každá z nich,
která se uskutečnila, si zaslouží samostatné zamyšlení o tom, kdo ji uspořádal,
kdo s její organizací pomohl, kdo obětoval
svůj čas ve prospěch druhých, komu byla
určena a zda splnila svůj účel. Na dalších
stránkách zpravodaje Vám bude zajisté
nabídnuto podrobnější ohlédnutí, přesto
se krátce zmíním o některých z nich.
Přehlídka mládežnických dechových
hudeb představila naše talenty v oblasti
hudebního žánru. Ocenění zaslouží zejména vedoucí souborů, kteří obětují
množství času a úsilí k výchově našich
mladých nadějí.
Den dětí, který byl uspořádán na stadionu TJ Slavoj, nabídl možnost zábavy
našim nejmenším. Na jeho organizaci se
podílel dámský klub, naši hasiči, kulturní
komise a školní klub.
Stavba kapličky svatého Urbana,
její vysvěcení, několik uspořádaných vinařských akcí naopak spojuje vinaře
a zahrádkáře. Ve spolupráci s Presúzním
sborem a cimbálovou muzikou nabízí
tolik potřebné společenské aktivity.
Aktivní jsou rybáři. Myslivecké sdružení uspořádalo úspěšnou střeleckou
soutěž na myslivně.
Milé bylo setkání sedmdesátníků na
radnici. Myslím, že všech zúčastněných
bylo snad 51. Málokdy se může člověk
setkat s tolika lidmi, kteří ve Velkých Pavlovicích prožili podstatnou část svého
života a po letech se s radostí sešli, aby se
s ostatními podělili o svoje životní zážitky.

Bylo znát, jak vřelý mají vztah k životu
v našem městě, což svou účastí na setkání jen potvrdili.
Začátkem června byla ve městě zahájena rekonstrukce kanalizace v ulicích
Pod Břehy, V Údolí a částečně i v ulici
Hlavní. Dlouho očekávaná investice v celkové výši cca 50 mil. Kč bude největším
zásahem do dopravní situace ve městě za
několik posledních let. Pro mnohé naše
občany tato akce znamená vybavit se trpělivostí a pochopením. Provoz komunikací
V Údolí a Pod Břehy bude omezen či zcela
uzavřen po dobu několika měsíců. Bez
těchto omezení však nelze stavební práce
jiným způsobem provést. Rekonstrukce
kanalizace ve městě je součástí více než
miliardové akce s názvem Čistá Dyje a je
příležitostí, jak efektivně zrekonstruovat
část již nevyhovující kanalizační sítě ve
městě. Investorem akce je společnost
VAK, a.s. s výrazným podílem zdrojů
z evropských fondů, SFŽP a jednotlivých
měst a obcí, které jsou do projektu zapojeny. Dodavatelem stavby je společnost
Skanska, subdodavatelem ﬁrma DIRS
Brno. Omezení budou prováděna v minimálním rozsahu. Přesto je však nutné,
aby vlastníci nemovitostí počítali s tím,
že v některých případech bude vjezd
do nemovitostí vyloučen. Obracím se
proto zároveň na vlastníky nemovitostí,
aby průběh prací sledovali, případně
své požadavky konzultovali se stavbyvedoucím či se zástupci města.
V měsíci červnu byla podepsána
smlouva o budoucí kupní smlouvě
s dánskou ﬁrmou Berendsen ve věci
koupě pozemků pro výstavbu čistírny
a prádelny oděvů v podnikatelské zóně
v ulici Hodonínská. Pro město je to znamení příchodu prvního zahraničního investora, který by měl v budoucnu nabídnout
několik desítek pracovních míst vhodných hlavně pro ženy. Firma by dle
schváleného harmonogramu měla stav-

bu provozovny dokončit do konce února
příštího roku. S koncem roku bude svůj
záměr nabídky pracovních míst presentovat veřejnosti.
Úspěšně rovněž probíhají přípravné
práce pro vybudování dálniční křižovatky
u Velkých Pavlovic. Deﬁnitivní postup byl
rovněž zvolen pro zajištění projektových
prací na vybudování nového centra
města.
V červnu byla na úřední desce
zveřejněna vyhláška o zahájení komplexních pozemkových úprav v katastru
města. Co to znamená pro vlastníky
pozemků a naše město? Jednoznačně
výjimečnou příležitost vyřešit vlastnické
vztahy k půdě a ovlivnit tvář krajiny našeho
katastru. Je to šance, jak se podílet na
tvorbě krajinných prvků. Vlastníci budou
mít možnost scelit si své pozemky do
větších celků. Příznivci a ochránci krajiny
by mohli využít svých pozemků například
pro tvorbu krajinných prvků. Naše krajina
to potřebuje. Budete-li mít zájem, prosím,
kontaktujte nás a v případě zájmu budeme
ochotně tuto problematiku a vaše návrhy
v rámci pozemkových úprav řešit.
Mnoho dalších aktuálních informací o životě města můžete získat na
oﬁciálních webových stránkách města
na adrese www.velke-pavlovice.cz. Tyto
jsou pravidelně aktualizovány a denně
je navštěvuje kolem 300 návštěvníků.
V případě, že máte zajímavý námět či
návrh pro zveřejnění, můžete tak učinit
prostřednictvím infocentra na ulici Hlavní,
které tyto stránky spravuje.
Závěrem bych Vám chtěl popřát pěkné
letní prázdniny a příjemně strávené chvíle
na dovolených.

Ing. Pavel Procházka
starosta města Velké Pavlovice
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Z RADNICE ...........................................
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem 4x,
mimo jiné se zabývala následující problematikou:
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průběžně projednávala informace o činnosti městského úřadu
vzala na vědomí: informace o bytovém
hospodářství
informace zástupce spol. Agentury
ochrany krajiny ČR pana Samuela o dotacích
poděkování lékařů za výpomoc města
při řešení havárie kanalizace na zdravotním středisku
věstník vlády pro orgány krajů a orgány
obcí
založení občanského sdružení Šípek
v Němčičkách
schválila poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 3.000 Kč pro účely pořádání střelecké soutěže a poskytnutí
ﬁnančního příspěvku na dopravu členů
organizace SPCCH ZO Velké Pavlovice
do družební Senice
odsouhlasila provedení jednoduché
pozemkové úpravy v lokalitě Padělky výstavba inženýrských sítí II - 2. etapa
schválila podmínky prodeje pozemků
parc.č. 2210/4, 2210/5, na Trávníkách
a parc.č. 4649/303, 4649/304 na
Padělkách a složení komise pro prodej
pozemků - Ing. Pavel Procházka, Ing.
Jaroslav Benda Ph.D., Jitka Krátká
průběžně se zabývala přípravou podnikatelské zóny, výstavbou inženýrských
sítí na Padělkách, výstavbou kapličky
sv. Urbana a rozhledny, vybudováním
veřejného osvětlení
projednala a schválila umístění ekologického RD manželů Novákových na
vydražených pozemcích v ul. Trávníky
odsouhlasila
převedení
televizoru
z nepotřebného majetku gymnázia
na mateřskou školu
schválila členský příspěvek na rok 2008
pro svaz měst a obcí – ve výši 5.000 Kč
pro město a 1,80 Kč na občana, celkem
10.542,20 Kč
schválila pronájem části půdy nemovitosti ZŠ na parc.č. KN 91, v k.ú. Velké
Pavlovice pro umístění technických
kabinetů a jejich příslušenství a dále
střechy nemovitosti ZŠ pro umístění
anténních nosičů telekomunikačního
zařízení
neschválila odprodej pozemků KN parc.
č. 4641/215 a 4641/216 za účelem
rozšíření zahrady ke stavebnímu místu
pro RD, parc.č. 1563 – dle územního
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plánu je na pozemku
parc.č. 1563 výstavba
RD možná, pozemky
4641/215 a 4641/216
však byly vykoupeny pro
vybudování inženýrských
sítí a komunikace
neschválila
poskynutí
náhrady p. Radku Kovaříkovi z Břeclavi za pomník
na hřbitově - cca 15 let se
o hrob nikdo nezajímal a
nikdo se o něj nestaral
zabývala se dostavbou
dětského hřiště u kostela
a činností služeb města
vzala na vědomí záznam
o provedení prověrky nad stavem BOZP
2008 v MŠ
projednala a odsouhlasila jednotlivé
body související s podáním žádosti
o dotaci na výstavbu rozhledny z titulu
„Přeshraniční spolupráce Slovenské
a České republiky 2007-2013“
schválila přidělení uvolněného bytu 1+1
Lence Tesařové, Stará 9.
odsouhlasila uzavření smlouvy na poradenské služby, vypracování a podání
žádosti o dotaci na projekt „Turistická
rozhledna Modré Hory“, s Národní
akademií regionálního managementu
a uzavření dodatku ke smlouvě mezi
městem a spol. ASPIRA inves, na
předložení žádosti o dotaci na rekonstrukci sýpky ve II. kole
schválila úhradu faktury za dopravu
na pohřeb zesnulého pana učitele
Františka Jaroše
spolupořadatelství města při pořádání
výstavy vína Forum Moravium
umístění laviček podél cyklostezek
projednala a schválila smlouvu mezi Jm
krajem a městem o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve
výši 80 000 Kč na zpracování studie
a investičního záměru na vybudování
dálniční křižovatky na D 2 Velké Pavlovice
odsouhlasila uzavření MŠ od 1.8. do
31. 8. 2008 a žádost MŠ o ﬁnanční
příspěvek ve výši 8.000 Kč na pořízení
a obnovu dětských krojů folklorního
souboru Sadováček
schválila pronájem pozemku parc.
č. PK 2230, orná o celkové výměře
2007 m2 v trati Nové Horky panu Janu
Krejčiříkovi, Kpt. Jaroše 21, za účelem
zemědělského využití
projednala a schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva
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odpovídajícího věcnému břemenu mezi
městem a E.ON Distribuce, a.s. (jedná
se o trafostanici u Teramexu)
schválila podepsání smlouvy mezi
městem a Jm krajem o poskytnutí dotace na rekonstrukci podlahy v tělocvičně
ZŠ ve výši 80.000 Kč a podepsání
smlouvy o poskytnutí dotace mezi
městem a Jm krajem na výstroj a výzbroj JSDH Velké Pavlovice ve výši
200.000 Kč
projednala a odsouhlasila plnění
rozpočtu za období leden - březen 2008
– celkové příjmy 13.104.274,- Kč, celkové ﬁnancování 280.515,- Kč a celkové výdaje 13.384.789,- Kč
odsouhlasila žádost Michaely Bubíkové
k výměně oken na vlastní náklady v bytě
bytového domu Herbenova 16
schválila žádost o pronájem pozemku
KN parc.č. 4187, k.ú. Velké Pavlovice
o výměře 331m2, kterou podal pan Jiří
Podéšť, Starohorská 824/8, za účelem
zemědělského využití a žádost paní
Jitky Lužné, Čechova 281/7 o souhlas
s provedením zpevněných ploch před
RD
odsouhlasila pořízení nových šmukáčů,
pro velkopavlovickou chasu, předpokládaná pořizovací cena je 13.000,- Kč
zabývala se peticí občanů z části ulice
Střední a odsouhlasila změnu provozu
na ulici Střední a Příční z obousměrné
na jednosměrnou a parkování mezi vozovkou a chodníkem. Změna značení
musí být odsouhlasena Dopravním inspektorátem P ČR.

Zastupitelstvo města na svém X. zasedání dne 12. června 2008 projednalo:
l
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zprávu o činnosti rady města
schválilo záměr realizace projektu „Roz-
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hlédni se a poznávej“ a podání žádosti
o ﬁnanční podporu na jeho realizaci
a zajištění potřebného provozního ﬁnancování z prostředků městského rozpočtu na relevantní aktivity projektu ve
výši 600.000,- Kč
schválilo přesun rozhodnutí o zajištění
zdrojů ﬁnancování na krytí nákladů spojených s realizací projektu na zasedání
zastupitelstva města, které se uskuteční
ve vazbě na rozhodnutí řídícího orgánu
ROP NUTS II Jihovýchod o přidělení dotace na sýpku
odsouhlasilo celoroční hospodaření
a závěrečný účet města za rok 2007
- bez výhrad, dále rozpočtové opatření
2/2008
– celkové příjmy zvýšení
o 1.035 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení
o 1.035 tis. Kč a celkové ﬁnancování se
nemění
projednalo a schválilo změnu příspěvku
pro rok 2008 vlastním příspěvkovým
organizacím - MŠ 880 tis. Kč, ZŠ
2.864 tis. Kč, gymnázium 1.523 tis. Kč
a příspěvek pro dobrovolný svazek obcí
Modré Hory ve výši 35 tis. Kč
schválilo návrh změny č.3 ÚPN SÚ
Velké Pavlovice s připomínkou vypustit z návrhu dílčí změnu č. 3.09 průmyslová zóna
projednalo a schválilo uzavření smlouvy
o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje: 80 tis. Kč na zpracování studie a investičního záměru na
vybudování dálniční křižovatky na D-2
Velké Pavlovice, 80 tis. Kč na zkvalitnění
sportovního prostředí v Jihomoravském
kraji – tělocvična ZŠ a 200 tis. Kč na
výstroj a výzbroj pro JSDH Velké Pavlovice
odsouhlasilo bezúplatné nabytí nemovitostí: budovy občanské vybavenosti
č.p. 10 na pozemcích parc.č. 380/1,
97/21,97/2, pozemky parc.č. 380/1,
97/2, 96, 97/11, 97/22, 97/25, 97/26,
97/28, 97/29, 97/30 a 97/31, vše v k.
ú. Velké Pavlovice a uzavření darovací
smlouvy mezi Jihomoravským krajem
a městem
schválilo dodatek zřizovací listiny č. 6
Základní školy Velké Pavlovice, kterým
se rozšiřuje účel a další činnosti ve
smyslu zařazení Domu dětí mládeže
pod ZŠ s účinností od 1. 1. 2009
a bezúplatné nabytí majetku ve vlastnictví JmK a ve správě DDM Velké
Pavlovice do vlastnictví Města Velké
Pavlovice pro využití zájmového vzdělávání
projednalo a schválilo dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Velké
Pavlovice ze dne 22. 2. 2001
odsouhlasilo bezúplatný převod pozemku KN parc.č. 4623/1 k.ú. Velké Pavlovice od Pozemkového fondu ČR pro
bytovou výstavbu v lokalitě za ulicí Zahradní, dle schválené změny č. 3 ÚPN
SÚ Velké Pavlovice
schválilo odkoupení pozemků pod míst-

l

ními komunikacemi a veřejným prostranstvím v zastavěné části města za
cenu odhadní dle znaleckého posudku
platného v době prodeje
projednalo a schválilo prodej majetku
města dle vyhlášky o prodeji nemovitostí:
m prodej části pozemku dle KN parc.
č. 4524/1 v k.ú. Velké Pavlovice
o výměře cca 9.080 m2 ﬁrmě Berendsen Textil Servis s.r.o., se
sídlem Pekařská 7, Brno za účelem
výstavby podnikatelských aktivit za
450 Kč/m2
m prodej pozemku dle KN parc.č.
4649/303 v k.ú. Velké Pavlovice
o výměře 849 m2 v lokalitě Padělky
panu Adamu Hiclovi, Boženy
Němcové 29, Velké Pavlovice, za
účelem výstavby rodinného domu
m prodej pozemku dle KN parc.č.
4649/304 v k.ú. Velké Pavlovice
o výměře 871 m2 v lokalitě Padělky
manželům Ing. Jiřímu a Mgr. Markétě
Bartošovým, Němčičky 241, za
účelem výstavby rodinného domu
m prodej pozemku dle KN parc.č.
4641/590 v k.ú. Velké Pavlovice
o výměře 509 m2 v lokalitě Padělky
manželům Stanislavu a Martě Kostrhunovým, Kpt. Jaroše 8, Velké Pavlovice, za účelem vytvoření stavebního
místa a výstavby rodinného domu
m prodej pozemku dle KN parc.č.
2318/2 v k.ú. Velké Pavlovice o
výměře 69 m2 paní Janě Karvánkové,
Horákov 129, za účelem dořešení
vlastnických vztahů pod stavbou
m prodej pozemku dle KN parc.č.
4649/269 o výměře 60 m2 a parc.
č. 4649/365 o výměře 329 m2, vše
v k.ú. Velké Pavlovice manželům Martinovi a Martině Hiclovým, Dlouhá 49,
Velké Pavlovice, z důvodu vytvoření
stavebního místa a výstavby rodinného domu
m prodej části pozemků dle KN parc.č.
4649/366 o výměře 344 m2, parc.
č. 4649/371 o výměře 8 m2 a parc.
č. 4649/372 o výměře 230 m2, vše
v k.ú. Velké Pavlovice manželům
Dušanu a Zlatuši Bedřichovým,
Bří Mrštíků 31, Velké Pavlovice, za
účelem dořešení stavebního místa a
výstavby rodinného domu

Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva a občanů města, které byly
na zasedání uplatněny:
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se dotázal, zda je na vybudování plánovaných
retardérů již vypracovaný projekt a navrhl,
že by mohlo být umístění retardéru V Údolí
řešeno v souvislosti s opravou komunikace po rekonstrukci kanalizace.
Ing. Pavel Procházka - PD není zatím
zpracována, pouze návrh MěPO, která se

umístěním retardérů zabývala. Umístění
retardérů bude MěPO projednávat s dotčenými orgány. S řešením, umístit retardér po opravě kanalizace a komunikace
se však počítá.
Ing. Ladislav Hádlík by chtěl být přizván
k jednání ve věci návrhu a projektu pojízdného chodníku V Údolí a při přípravě projektu na vybudování retardéru.
Člen ZMě Ing. Libor Benda se dotázal,
jak to je s čističkou, kterou vlastní pan
Kubeša.
Ing. Pavel Procházka - ČOV, kterou
v současné době vlastní pan Kubeša, byla
odkoupena od spol. Vinium a.s., čistí vody
této společnosti a Drůbežářských závodů
a stále má ještě rezervu. Pan Kubeša má
zájem o obchodní spolupráci a je ochoten
se domlouvat nejen na čištění vod z podnikatelské zóny, ale i na případné další
spolupráci.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se v souvislosti s výkupem pozemků pod komunikacemi a veřejným prostranstvím dotázal,
zda bude město také vykupovat pozemky
v lokalitě Padělky, za zahradami domů
v ul. Růžová, kde je dle regulačního plánu
navržena výstavba RD. Je zde vykoupena
jen část pozemků po zahradu paní Marie
Galečkové. Další pozemky vlastní manželé
Forejtovi a Lukšovi.
Ing. Pavel Procházka - tito občané
nemají zájem je odprodat. V některých
případech je obtížné se s občany na prodeji domluvit. Stavební úřad však přesto
může tyto domky v zahradách povolit
v souladu s regulačním plánem a v lokalitě, kde město pozemky pro sítě a komunikaci již vykoupilo, inženýrské sítě
i přístupová komunikace bude řešena.
Člen ZMě Ing. Libor Benda - bude
při rekonstrukci kanalizace současně
uzavřena ulice Pod Břehy a V Údolí.
Ing. Pavel Procházka - nejprve bude
uzavřena
jednosměrně
komunikace
V Údolí, po dokončení kanalizace v této
ulici, bude zcela uzavřena komunikace
Pod Břehy.
Místostarosta Ing. Zdeněk Karber informoval o jednání s Policií ČR DI ve věci
přechodu pro chodce na ulici Brněnská.
Přechod bude zřízen v místě od RD
manželů Blažkových k RD pana Stanislava Hercoga. V jiném místě není vhodný
a přehledný nástupní prostor k přechodu.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se dotázal, zda je počítáno s opravou komunikace v ul. Nová, jak bylo přislíbeno.
Ing. Pavel Procházka - nabídka ﬁrmy na
opravu, při které bude vyřezána a opravena propadlá komunikace, je v celkové
částce cca 1.400 tis. Kč. Bude realizována až dle ﬁnančních možností města.
Jitka Krátká, tajemník MěÚ
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Mladé stromky kolem
rybníka
Kolem zrevitalizovaného rybníka bylo
na podzim vysazeno 80 mladých
stromů. Na jaře byl proveden řez na
korunku a zhruba v půli dubna byly ve
vegetaci nejdále střemchy hroznovité
- Prunus padus, kterým vypučela mezi
listy první poupata květenství.

Íčka Pod Pálavou lákají
turisty na slunečný jih
Moravy
V polovině dubna (v úterý dne 15. 4.
2008), těsně před zahájením letní turistické sezóny 2008, proběhlo v nově
zrekonstruovaném Hotelu Termal Mušov již tradiční setkání Turistických
informačních center „Pod Pálavou“.
Mezi tato „Íčka“ patří spolu s TIC Velké
Pavlovice také Hustopeče, Lednice,
Valtice, Mikulov, Břeclav, Pasohlávky,
Pohořelice, Židlochovice a premiérově
Hevlín. Pomyslnou štafetu pořádání
těchto velmi přínosných a zároveň
i příjemných setkání převzalo pro
letošní rok TIC Pasohlávky v zastoupení vedoucí pracovnice Marcely
Čáslavové.
Hlavním cílem těchto každoročních
schůzek je vzájemná výměna informací, prezentace novinek v regionech,
řešení vzniklých problémů, distribuce
nových propagačních materiálů okolním infocentrům a především velmi
přínosná diskuze v oblasti cestovního
ruchu a turistiky.

Když kvetou třešně
je čas zasít kukuřici
Při setí kukuřice se staří hospodáři
řídili termínem = fenofází květu třešní.
Tehdy dosahuje teplota půdy hranici
pro zdárné klíčení kukuřičného zrna. Stejně tak i traktoristé ZD Velké
Pavlovice připravili, zaseli, zaváleli
a postříkali herbicidem proti plevelům kukuřičné lány v trati Příčníky
a Čvrtky. Zhruba v polovině dubna
tak byly zasety hybridy kukuřice ze
šlechtitelské stanice v Čejči, které budou zesilážovány na krmení dojnic.
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Kaplička Sv. Urbana
- symbol vinařství,
spolupráce i přátelství
bez hranic
V pondělí 21. dubna 2008 začaly
práce na výstavbě kapličky sv. Urbana
ve vinicích nad Velkými Pavlovicemi.

vinařů, Jihomoravského kraje a Centrály cestovního ruchu jižní Moravy s
dalšími možnostmi rozvoje vinařské
turistiky.
Bezproblémově fungující a prosperující vinařská turistika ve Velkých
Pavlovicích se zde stala stěžejním
inspiračním bodem pro ostatní vinařské obce a města.

Modřínové dřevo
na rozhlednu
zdárně doputovalo
k nám
Ve čtvrtek 24. dubna 2008
se uskutečnil náročný transport dlouhé dřevěné kulatiny
potřebné ke stavbě rozhledny
nad ŠSV, v trati Nad Zahradami.
Převozu z našeho spřáteleného
města na Vysočině - Ždírce
Stavební práce na budování základů
nad Doubravou, odkud mokaple sv. Urbana. Foto: Ing. Zdeněk Karber
dřínové kmeny pochází, se
bravurně
ujal
specialista
na nadměrné náklady pan Pavel
Kaplička je společným projektem
Francek z šumavského Vimperka.
občanských sdružení Forum MoraDíky jeho letitým zkušenostem se dovium a Víno z Velkých Pavlovic, dále
Českého zahrádkářského
svazu, Šlechtitelské stanice vinařské a Města
Velké Pavlovice.
Za zmínku bezpochyby stojí i zajímavost týkající se
materiálu pro výstavbu i samotné práce. Bílý kámen vápenec pochází z oblasti
slovenského družebního
města Senice, dřevo od
přátel ze Ždírce nad Doubravou na Vysočině a práce
provádí pracovníci Služeb
města Velké Pavlovice.
Modřínová kulatina ze Ždírce nad Doubravou
potřebná pro výstavbu rozhledny v pořádku
Seminář
dorazila do Velkých Pavlovic, kde byla složena
Nadace Partnerství
na dvoře ZD. Foto: Ing. Zdeněk Karber
V úterý 22. dubna 2008
proběhl v prostorech výstavního sálu velkopavlovické radprava obešla bez problémů a klády
nice každoroční seminář Nadace
jsou nyní bezpečně složeny na dvoře
Partnerství, na kterém přednášející
Zemědělského družstva ve Velkých
Juraj Flamik seznámil zástupce obcí,
Pavlovicích.
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Bývalý lesík i se zastávkou
ČD se mění k nepoznání
Teplé jarní počasí přeje pracím na
rekonstrukci druhé části lesíka u zastávky ČD. V polovině dubna 2008
zahájila těžká technika budování
chodníčků. Jejím úkolem je modelace
terénu a příprava tzv. “kufru” budoucích cestiček.

více zájemců o degustaci než minule a
tak letošními jarními sklepy prošla úctyhodná čtyřstovka návštěvníků.

Výstavba kapličky
Sv. Urbana trvala
pouhých čtyřiadvacet dnů

statistiku
nezaměstnanosti
obcí
okresu Břeclav za měsíc duben
2008. Pomyslné první místo získal
Hlohovec, který má pouze 2,44 %
nezaměstnaných, za ním se umístnily
Kašnice a Nikolčice. Velké Pavlovice
se s 6,73% se umístnily na 35. místě.
Celková míra nezaměstnanosti okresu
Břeclav je 6,31%.

Na staveništi kapličky sv. Urbana se
ve středu 7. května 2008 vystřídali
pracovníci několika
ﬁrem.
Elektřinu měla na
starost ﬁrma Elektromontáže Peter Havelka z Velkých Pavlovic,
tesářské práce ﬁrma
Růžička z Velkých
Bílovic, oplechování
ﬁrma Hlaváč z Moravské Nové Vsi, jeřáb
ﬁrma
Mikulica
z
Velkých
Pavlovic,
koDnes už by snad nikdo neuvěřil, že v těchto
Nová kaple sv. Urbana se stala doslovným
krásných místech býval jen před několika málo lety vářské práce zajistil
klenotem a ozdobou našeho města.
nevzhledný topolový lesík. Foto: Ing. Zdeněk Karber Petr Valoušek také
Foto: Milán Pecka
z Velkých Pavlovic.
Práci koordinoval auMěsto je zelenější
tor projektu pan Josef Veverka a pan
Zrekonstruovaný
Josef
Dostoupil
vedoucí
technických
o sedmadvacet
farní sklep byl
služeb města se svými pracovníky.
nových stromů
slavnostně vysvěcen
V podvečer na oslavu dokončení
Není tomu dlouho, kdy byly někteří z
V neděli 11. května 2008 kanovník
hlavních prací, které probínašich obyvatel rozčarováni kácením
haly rekordních čtyřiadvastarých mohutných stromů ve městě.
cet dní, zacinkaly skleničky
Byly to však stromy nemocné, reálně
s červeným vínem s přáním,
hrozilo jejich lámání nebo vyvrácení a
aby svatý Urban řezbáře
tudíž byly pro samotné občany velmi
pana Jaroslava Buncka
nebezpečné.
s Rajhradic přinášel kolemVe středu 30. dubna 2008 se zlikvijdoucím radost, aby dlouho a
dované stromy dočkaly kvalitní a
spokojeně sledoval poctivou
zdravé náhrady. Pracovníci služeb
práci velkopavlovických viměsta vysadili celkem 27 alejových
nohradníků a vinařů a aby
vzrostlých stromů, jejichž převoz ze
byl uchráněn před vandaly.
školky Arboeko ve Smržicích zajistila
operativně Autodoprava Bureš.
Nezaměstnanost
Lípy srdčité kultivaru “Rancho” byly
Nově zrekonstruovaný farní sklep byl slavnostně
vysazeny na ulicích Hlavní, Dlouhá a
je na jaře nižší
vysvěcen – stejně jako kaple sv. Urbana ThLic.
na náměstí u radnice. Javory mléčné
Úřad práce v Břeclavi
Václavem Sloukem. Foto: Ing. Zdeněk Karber
vytvořily stromořadí v nově budozveřejnil v polovině května
vané části města na ulici Bratří
Mrštíků.
Královské stoliční kapituly Sv. Petra
a Pavla v Brně ThLic. Václav Slouk
Máj na jihu Moravy
slavnostně vysvětil nejen kapličku sv.
Urbana, ale i nově zrekonstruovaný
- lásky, vína i zpěvu čas
farní sklep zářící nádherně novotou.
K máji patří láska, k lásce žena
Tato ojedinělá stavební památka,
a k ženě, jak říká pradávné
stará již pět století, prošla v posledmoudro, i víno a zpěv. Všechny
ních letech mnoha náročnými opratyto krásy světa byly k mání
vami, na kterých se podílela velkopavve Velkých Pavlovicích první
lovická chasa, farníci a Město Velké
květnovou, tedy májovou soPavlovice podle návrhů architekta Jobotu, kdy se opět otevřely všem
sefa Veverky.
milovníkům vína místní sklípky.
Mezi vzácnými návštěvníky sklepa byl
Akci Májové otevřené vinné
Lahodné víno z velkopavlovických sklípků
například hejtman Vysočiny Ing. M.
sklepy 2008 pořádal jako již
přilákalo o Májových otevřených vinných
Vystrčil a hosté z USA – Rotary GSE
tradičně spolek vinařů Víno z
sklepech opět o něco více svých příznivců.
team z Alabamy.
Velkých Pavlovic ve spolupráci
Sešlo se jich zde na čtyři sta.
s Městem Velké Pavlovice. Na
Foto: Ing. Zdeněk Karber
pokračování na str. 6
pozvání zareagovalo opět o něco
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Hosté z Alabamy
navštívili Velké Pavlovice
a Modré Hory
Členové GSE teamu z Alabamy - USA
navštívili v květnu l. r. Gymnázium
Velké Pavlovice. Studenti si pro
hosty připravili prezentaci o našem
kraji, Velkých Pavlovicích a gymnáziu

Forum Moravium
zvolilo svého Championa
pro rok 2008

V pátek 23. května 2008
sedmatřicet
odborných
degustátorů pod vedením
Ing. Jaroslava Hlaváče, ředitele Vína Mikulov, a. s.
a za přítomnosti
hlavního sommeliera
Národního
Ředitel Vína Mikulov, a. s. Ing. Jaroslav Hlaváč
vinařského centra
slavnostně odtajňuje víno s titulem
ve Valticích Ing.
Champion Forum Moravium 2008,
Marka
Babisze,
kterým se stalo Rulandské bílé,
přidělilo body 328
výběr z hroznů 2004
vzorkům vín od proﬁ
rmy
Pavlovín,
s. r. o. z Velkých Pavlovic.
fesionálních vinařů
Foto: Ing. Zdeněk Karber
přihlášených do
soutěže V. ročníku
přehlídky vín s garantovaným
Nová alej zpříjemní cestu
Vzácná návštěva členů GSE teamu z Alabamy (USA)
původem ve Velkopavlovické
na
vlak
byla putováním po Modrých Horách přímo nadšena.
podoblasti Forum Moravium
Velké Pavlovice budou zase o něco
Foto: Ing. Zdeněk Karber
2008.
krásnější a zelenější a cesta k žeKontrolu a dodržování podlezniční zastávce příjemnější. Zav jejich rodném anglickém jazyce. Při
mínek předem vydaného stačátkem června vysadili pracovníci
srdečné besedě padly otázky typu
tutu provedly za Ministerstvo zeměSlužeb města alej okrasných stromů
- jak se návštěvníkům líbí v České
dělství Ing. Ivana Mužíková a Ing. Lenkolem chodníku od prodejny ZAF k
republice, oblíbená hudba, srovnání
ka Bublíková. Předsedové komisí vyželezniční zastávce. Zelení se tak
středního školství v USA a u nás a na
brali z nejlépe ohodnocených vzorků
spojí lipová alej na ulici Hlavní s nově
přetřes přišlo i ožehavé aktuální téma
Championa soutěže.
budovaným parčíkem.
prezidentských voleb.
Tím se stalo bílé víno
Následovala vyjížďka po Modrých
RULANDSKÉ BÍLÉ, výběr
Horách, kde se hosté zastavili i u
z hroznů 2004, ﬁrmy PAVkapličky sv. Urbana a navštívili unikátLOVÍN, s. r. o. z Velkých
ní pískovcové vinné sklepy ve Vrbici.
Pavlovic (více o ﬁrmě na
Poslední zastávkou bylo Turistické
www.pavlovin.cz).
informační centrum a knihovna.
Blahopřejeme!

BOBULE zaznamenaly
rekordní návštěvnost
Při promítání nové české komedie
Bobule si velkopavlovické kino připomnělo doby, kdy byly ﬁlmovými hity
takové snímky jako Vesničko má středisková, nebo Slunce, seno, jahody.
Stejně jako tehdy bylo i v den promítání Bobulí kino vyprodané do posledního místečka a několik návštěvníků
si dokonce muselo přinést z domova
židle, aby se na promítání dostalo
a nebo si prostě a jasně sednout jen
tak na schodek. Všech 233 návštěvníků se výborně bavilo a vytvořilo
v kině báječnou atmosféru.

Víno z Velkých Pavlovic
na veletrhu Víno a destiláty
Ve dnech 14. - 16. května 2008 se v
Praze konal veletrh Víno a destiláty.
Za spolek Víno z Velkých Pavlovic se
zúčastnila vinařství Halm, Lacina,
Procházka, Reichman a Zborovský.
Naši vinaři dokázali obstát ve veliké
konkurenci a jejich vína chutnala jak
laické tak i odborné veřejnosti.
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Tělocvična na ZŠ
prochází
generálkou
Tzv. malá tělocvična se
konečně dočkala výměny
podlahy a obložení stěn.
Pracovníci služeb města
odstranili starou podlahu
a vyvezli i podsyp. Podklad
byl zabetonován a poté
odborná podlahářská ﬁrma zahájila práce na ﬁnalizaci povrchu tělocvičny
a obložení.
Cílem rekonstrukce tělocvičny je obnova povrchu
s obložením stěn a výstavba sociálního zařízení s
ohledem na veřejnost, která tělocvičnu hojně využívá hlavně v zimních měsících večer a o víkendech,
kdy je škola mimo provoz.
Na rekonstrukci se podílí
ﬁrma Schenk s významnou pomocí pracovníků
Služeb města a školy.

Balzám pro naše plíce, potěcha pro naše oko
– nová alej podél chodníku k zastávce ČD.
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Stará tělocvična v budově základní školy
v novém kabátě.
Foto: Věra Procingerová
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Hasičská Tatra 148 CAS 32
dostává nový kabát

Vítězství ze střeleb
putuje do Znojma

Velkopavlovičtí hasiči si dali na
začátku tohoto roku závazek, že do
letních prázdnin dokončí rekonstrukci
30 let starého vozu. Auto bylo nejprve
„zrepasováno“ za 590.000,- Kč ﬁrmou
Hateco v Pečkách. Protože chtěla odborná ﬁrma za nástřik karoserie velmi
vysokou částku, „šijí“ si velkopavlovičtí
hasiči kabát na auto za pomocí svých
kamarádů sami.

Střeleb na loveckém kole O
pohár starosty města Velké
Pavlovice se v letošním
roce zúčastnilo rekordních
53 střelců. K hojné účasti
určitě přispěly i nové automatické vrhačky terčů.
Do ﬁnálového rozstřelu
postoupilo 6 střelců se
součtem bodů 54 a výše.
Vítězem střeleb se stal
pan Procingr ze Znojma
druhé místo si vystřílel Lubomír Chylík a třetí Milan
Svoboda.

První letošní meruňky
dozrály
V sadech největšího pěstitele meruněk ve Velkých Pavlovicích pana Jana
Krejčiříka dozrály začátkem druhé
dekády měsíce června první letošní
meruňky odrůdy Aurora. Období
sklizně tohoto lahodného ovoce se
podle odrůd rozloží do 8 sklizňových
týdnů. Nejpozdnější odrůdy zrají na
začátku srpna.

Květy Náprstníku doputovaly
z dálného Balkánu až k nám
Díky pozorným obyvatelům našeho
města máte i Vy nyní možnost pokochat se pohledem na velevzácné
rostlinky a květy Náprstníku vlnatého (Digitalis Lanata Ehrh.), jehož přirozenou domovinou je daleký Balkán
v jižním Maďarsku. Tyto snímky byly
však pořízeny nedaleko Velkých Pavlovic v lokalitě Sůdný. Za fotograﬁe
patří poděkování paní Janě Vondrové.
Ostatní chceme upozornit, že je tato
rostlinka sice nádherná, ale zároveň
i jedovatá, ojediněle se stane, že
zplaňuje a zřídkakdy se pěstuje i jako
léčivka. Pokud se vydáte Náprstník či
jakékoliv jiné vzácné rostliny hledat,
prosíme Vás za přírodu, pokochejte
pouze své oko, rostlinky si případně
stejně jako paní Vondrová vyfoťte,
ale v žádném případě je netrhejte!
Děkujeme.

Vzácné rostliny Náprstníku vlnatého
ozdobily lokalitu Sůdný nedaleko
města. Foto: Jana Vondrová

Vítězové střeleb na loveckém kole s pohárem
věnovaným starostou města Velké Pavlovice.
Foto: Bronislav Procinger

Anglické odpoledne
s vůní čaje
a chutí sušenek
V neděli 15. června 2008
o páté měly děti z anglických kroužků při DDM pod
vedením Mgr. Jany Valouškové příležitost předvést své znalosti angličtiny v písničkách, scénce
o Noemově arše a malé
módní přehlídce. Pěvecký
sbor Singing Ladies pod
vedením ředitelky ZUŠ
Mileny Karberové zazpíval Děti svým přirozeným umem dokázaly, že pro ně není
cizí jazyk dřina, ale koníček, zábava a jedinečná
deset písní skladatelské
příležitost si zadovádět! Foto: Ing. Zdeněk Karber
dvojice Lennon & McCartney od legendárních The
Beatles z let 1963 - 1969. Návštěvníci kocertu „Čaj o páté“ měli možnost ochutnat
pravé anglické sušenky Shortbread, čaj Earl Grey a přiťuknout si skotskou whisky
Ballantines.
Karolína Bártová

Nevíte, kam s nefunkční
kalkulačkou, starým mobilním telefonem nebo
s drobným počítačovým
vybavením? Taková
vyřazená elektrozařízení
máte možnost od konce
května letošního roku
vhazovat do nového
E-BOXu, který je umístěn
v přízemí budovy
Městského úřadu.
Do E-BOXu nepatří
zářivky, výbojky, baterie
a akumulátory. Doufáme,
že této služby využijete!
Karolína Bártová
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(Ne)miluji tě, zvíře!
Lidskou společnost lze rozdělit na dvě skupiny.
Jedna skupina zvířata zbožňuje a ta druhá jim
nemůže přijít na chuť. Toto konstatování je
pravdivé jak při chovu domácích mazlíčků,
tak při chovu jatečních zvířat.
Někdo se bude mazlit s králíčkem
jako s malým dítětem, jiný by se k němu
obličejem nepřiblížil. Pardon, přiblížil,
ale podmínkou by byla příloha v podobě
smetanové omáčky.
Obdobná situace je i s jinými zvířaty,
které lidi chovají nejen pro potěchu, ale
i pro jejich dobré vlastnosti, kupříkladu psy
a kočky. Někdo je miluje, jiný nenávidí.
Kočka a pes jsou odjakživa dobrými
přáteli člověka. Aby ovšem kočka a pes
byli skutečnými přáteli člověka, musí se
o to zasloužit i jejich chovatel, tedy opět
člověk.
Psa je nutné cvičit, aby porozuměl
alespoň základním povelům. Naopak
s kočkou toho moc nenacvičíme. Ta
má ve svých genech dáno toulat se po
nocích na půdách domů, chytnout si sem
tam nějakou tu myšku a maximálně poslechne na tradiční zavolání „či či“. Jsou
samozřejmě i výjimky, viděl jsem v televizi
kočku zpívat, ale ta zase asi nemohla
chytat myši, protože se při jejím zpěvu
všechny utekly.
Jak už jsem uvedl, někdo má zvířata
rád, někdo ne. Někdo je dokonce nenávidí a to až tak, že je zcela úmyslně
tráví. Samozřejmě, tráví se škodliví hlodavci, kteří jsou pro lidskou společnost
nežádoucí. Tráví se dokonce i hmyz a nakonec pěkné spojení (pokud lze použít)
tráví se i tráva. To všechno je v pořádku.
Problém nastává, když někdo tráví
potkany pesticidy. Je to sice otrava
spolehlivá, avšak velmi nehumánní až

drastická. Funguje to asi tak, jako
když otrávenými granulkami pro myši
rozpuštěnými ve vodě postříkáte trávu,
aby uschla. Pravděpodobně uschne, ale
velmi pomalu a mnohdy jen částečně.
I potkan je potom otráven jenom zčásti
a pomalu v bolestech umírá.
Při trávení škodlivých hlodavců může
dojít i k nežádoucímu otrávení koček či
psů.
Přestože znám různé zákony a vyhlášky nejsem „Všeználek“, a tak Vám
sdělím jak má takové trávení dle mého
názoru vypadat.
Vlastním domek s útulným dvorkem,
kde bohužel každé ráno nacházím k mé
nelibosti potkaní exkrement. Protože mě

to samozřejmě neskutečně vadí, snažím
se potkany chytnout či otrávit. Zakoupím
si tedy jed, který nastražím tak, aby jej
potkan ochutnal. A aby si dal i „nášup“
dám jed na nějaký zbytek jídla. Pokud
vlastním kočku, tak si ji zavřu, aby se mně
neotrávila společně s potkany. Po chvilce
přemýšlení dojdu na to, že bych mohl říci
i sousedovi, aby si zavřel kočku, která
mně chodí také na dvůr. Na chvíli – dva
tři dny zavřená vydrží.
Po několika dnech zjišťuji, že se
dílo podařilo. Dvorek je opět každé
ráno čistý! Nadšeně jdu za sousedem,
že může svého mazlíčka z Angory vypustit.
Tak má proces trávení vždy vypadat!
A ne tak, že společně s potkany potrávíte
i milované a ﬁnančně nákladné mazlíčky
svých sousedů.
Majitelé psů a koček, chovejte svá
zvířata tak, aby neobtěžovala Vaše sousedy!
Majitelé potkanů a jiné havěti, travte
škodlivé hlodavce tak, abyste zároveň netrávili domácí mazlíčky svých sousedů!
Petr Hasil
velitel Městské policie

Máte-li zájem dostávat prostřednictvím SMS zpráv na Váš mobilní telefon informace
např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.),
havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných
přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, využijte nové služby
poskytované Krajským úřadem
Jihomoravského kraje Brno.
Zaregistrování se do systému je
naprosto jednoduché. Stačí napsat SMS zprávu ve tvaru: JMK
mezera VELKE mezera PAVLOVICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO POPISNE. Text SMS zprávy
můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, avšak vše vždy pište bez diakritiky.
Tuto zprávu odešlete na číslo 900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč,
informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné.
Více o projektu se dovíte na webové adrese
http://sms.kr-jihomoravsky.cz/infoproobcany/
Karolína Bártová

PUBLICISTIKA ......................................

Ač Velké Pavlovice patří k nejznámějším a nejvýznamnějším
moravským vinařským městům, neměly donedávna sochu
nebo kapličku vinařského patrona. Myšlenka na tento projekt získala konkrétní podobu, když u řezbáře pana Jaroslava
Buncka z Rajhradic u Brna stála dřevěná dubová plastika svatého Urbana, která byla původně zhotovena pro rakouského
vinaře z města Krems na Dunaji. Osud někdy mění plány
a svatý Urban zůstal v Rajhradicích.
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Autor díla byl ochoten dílo prodat, padlo tedy rychlé rozhodnutí
a vinaři z občanských sdružení Forum Moravium a Víno z Velkých
Pavlovic sochu svatého Urbana koupili do Velkých Pavlovic.
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Město Velké Pavlovice spolu
s občanskými sdruženími Forum
Moravium, Víno z Velkých Pavlovic, Českým zahrádkářským svazem
a Šlechtitelskou stanicí vinařskou
a. s. sestavilo tým, který si vzal na
starost realizaci projektu výstavby
kapličky svatého Urbana v našem
městě. O návrhy podoby kapličky byl

pa pana projektanta Josefa Veverky
symbolicky přivítal svatého Urbana
v našem městě. Shodou okolností
byla socha zhotovena také v roce
1997, kdy zrály hrozny na její dnešní
oslavu. Všichni, kteří se na stavbě
podíleli, vyslovili přání ať kaplička
těší kolemjdoucí a je uchráněna před
vandalstvím.

Slavnostní svěcení kaple sv. Urbana – patrona vinařů a
vinohradníků. Foto: Ing. Zdeněk Karber
požádán projektant pan Josef Veverka, který předložil několik zdařilých
studií, ze kterých se velmi těžko vybíralo. Po diskusi jak uvnitř týmu,
tak v radě města i s přihlédnutím
na hlasování čtenářů na webových
stránkách města byla vybrána varianta, která byla nakonec postavena.
Na umístění kapličky byla vybrána poloha ve vinařské trati Poštory,
ze které má svatý Urban pěkný
výhled na vinohrady, město, kostel a
na hrad Děvičky nad Pavlovem.
Dne 21. dubna 2008 začaly první
práce na staveništi. Pracovníci služeb
města pak v rekordním čase tří týdnů
spolu s ostatními dodavateli kapličku
postavili. Na kamennou zídku byl
použit vápenec ze slovenského lomu
u družebního města Senica, krovy
byly zhotoveny ze dřeva, které dodalo partnerské město Ždírec nad Doubravou. Kovářské prvky dodal pan
Petr Valoušek. Na stavbě dále spolupracovala ﬁrma Elektromontáže
Peter Havelka, Tesařství Růžička
z Velkých Bílovic, Klempířství Hlaváč z Moravské Nové Vsi a místní
stavební ﬁrma Mikulica. Večer
7. května byly práce hotovy a přípitek
červeným vínem z roku 1997 ze skle-

Nejvýznamnějším dnem byla
neděle 11. května 2008. Brněnský
kanovník Královské stoliční kapituly
svatých Petra a Pavla ThLic. Václav
Slouk sloužil v kostele svatodušní
mši svatou a poté se vydal slavnostní

průvod ke kapličce, ve kterém byl i
pan děkan Václav Fišer, pan farář
Petr Papoušek, představitelé města,
řezbář Jaroslav Buncko, projektant Josef Veverka, zástupci organizací, které přispěly na výstavbu
kapličky, krojovaná chasa a několik
set hostů. Obřad u kapličky zkrášlilo
vystoupení Presúzního sboru a cimbálového tria Rivus.
Před obřadem starosta Ing. Pavel
Procházka poděkoval všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem na vybudování kapličky podíleli a zdůraznil,
že po mnoha desítkách let vznikla
památka tohoto druhu.
Kanovník ThLic. Václav Slouk
po vysvěcení kapličky popřál vinohradníkům a vinařům mnoho zdaru
v jejich práci, tak, aby se svatý Urban mohl spokojeně dívat na jejich
počínání. Poděkoval také všem,
kteří projekt připravili a dovedli
ke zdárnému konci. Popřál všem
obyvatelům Velkých Pavlovic i návštěvníkům z okolí pevné zdraví a
Boží požehnání.
Při této příležitosti hosté navštívili i opravený historický farní
sklep, kterému také pan kanovník
požehnal.
Slavnostní požehnání kapličky
svatého Urbana v pěknou květnovou
neděli bylo pro návštěvníky a hosty
velmi příjemným a milým zážitkem.
Ing. Zdeněk Karber

Svěcení byli přítomni (zleva) Mgr. Petr Papoušek – místní farář,
Josef Veverka – autor projektu kapličky, děkan Václav Fišer,
Jaroslav Buncko – umělecký řezbář a autor dřevořezby
sv. Urbana, ThLic. Václav Slouk – kanovník Královské stoliční
kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, Markétka Hiclová nastrojená
do slavnostního velkopavlovického kroje. Foto: Ing. Zdeněk Karber
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Velkopavlovičtí senioři
navštívili Senici
Velkopavlovický Svaz postižených civilizačními
chorobami uspořádal koncem měsíce května zájezd
do našeho družebního města Senica, které se nachází
na území Slovenské republiky. Zde se nám dostalo více
než srdečného a přátelského přijetí. Osobně nás přivítal
primátor města Senica RNDr. Lubomír Parízek. Velmi
nás potěšilo, že byl tomuto setkání přítomen i starosta
našeho města, tedy Velkých Pavlovic, pan Ing. Pavel Procházka.
Vzájemná družba měst Velké Pavlovice a Senica
byla uzavřena již v roce 2002. Od té doby se uskutečnilo
několik podobných vzájemných setkání a zájezdů, které
jsou vždy velmi příjemným a milým zpestřením běžného
života a všedních dnů jak našich, tak i slovenských
seniorů.
V Senici byl pro náš zájezd o 45 účastnících připraven
velmi bohatý a přínosný program. Nejprve jsme se seznámili s prezentací o současnosti i budoucnosti města,
prohlédli jsme si pěkná senická kulturní zařízení a snad
nejvíce se nám líbilo přátelské posezení při hudbě.
Ze zájezdu se všichni vraceli spokojení a v dobré
náladě!
Emilie Zajícová, předsedkyně SPCCH Velké Pavlovice

Během několika
květnových
dnů
skládali
studenti
zdejšího gymnázia
jeden po druhém
svou první velkou
zkoušku dospělosti
- maturitu. Dne 30.
května převzalo 28
absolventů gymnázia ve výstavním
sále na radnici za
přítomnosti starosty
města, ředitele gymStudenti převzali svá maturitní vysvědčení
názia, učitelů a rodiza přítomnosti svých rodičů a přátel
čů slavnostně maz rukou starosty Ing. Pavla Procházky
turitní vysvědčení.
na radnici města. Foto: Archiv Gymnázia
Škola se tak po osmi
letech studia loučila se svými studenty a oni se loučili se svou školou …
Do budoucna jsme jim přáli, aby našli svou správnou cestu životem,
aby se mohli vždy ohlédnout a být spokojeni se svým životem.
Symbolicky, o den později, na stejná místa ve výstavním sále usedli
občané a rodáci Velkých Pavlovic, kteří se během letošního roku dožívají
významného životního jubilea, oslavují svoje 70. narozeniny. Oni jsou již
ve věku, kdy mají právo ohlédnout se za svým životem, jak ho prožili a zda
daru života plně užili ve prospěch své rodiny i společnosti.
Na 51 účastníků tohoto milého setkání přijal svým projevem starosta
města a zahájil tak vlastně proud jejich vzpomínek na dobu školních
let, na čas mládí, na cestu životem, která se všem před lety otevírala
a na život sám. Všichni si toho měli tolik co říci a tak ve svém vyprávění
s radostí pokračovali v pozdním odpoledni a dále za večera. A což, vždyť
mnozí vydrželi až do pozdních nočních hodin.
Paní Marie Plotová, jedna z pořadatelek tohoto setkání, pro Zpravodaj napsala:

Hlavní organizátorky setkání seniorů v Senici
– paní Zajícová z Velkých Pavlovic
a paní Hradská ze Senice. Foto: Archiv města Senica

Představitelé družebních měst Velké Pavlovice a Senica
na květnovém seniorském setkání.
Foto: Archiv města Senica
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Sešlo se nás pár před časem, abychom se domluvili na uspořádání
společného setkání bývalých spolužáků a občanů narozených v roce
1938. Zavzpomínali jsme, dali dohromady adresy a napsali pozvánky,
které ochotně v Pavlovicích, v Bořeticích a v Němčičkách doručila
paní Andělka Melicharová.
Setkání se uskutečnilo v sobotu 31. května na radnici ve Velkých
Pavlovicích. Přijel dokonce i náš bývalý učitel pan František Tonar.
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat panu starostovi
za milé přijetí. Romanu Veverkovi za hudební doprovod a děvčatům za
písně, které byly krásným zpestřením.
Sešlo se nás opravdu hodně. Přijeli účastníci z Prahy, z Ostravy, z Hradiště, z Brna a z Břeclavi i ti naši z blízkého okolí. Jedna
spolužačka přijela z dálky největší, až z Německa. O to víc trošku
zamrzí, že se nezúčastnili mnozí z nás, kteří bydlí doma v Pavlovicích. Příjemné posezení, dobré jídlo a pití nás čekalo ve Vinárně
u Kaderků.
A o tom, že naše setkání bylo opravdu příjemné, svědčí i to, že
jsme se rozcházeli, jak říkával náš tatínek: „Až bylo hodin nejmíň.“
Tolik slova paní Marie Plotové, které se tímto velmi omlouvám, neboť
jsem jí slíbila, že ji nebudu v textu jmenovat. Vím, že se mají sliby plnit, a
to nejen o Vánocích. Ale taky vím, kolik starostí na sebe přebírají dobrovolní organizátoři podobných akcí.
A proto všem patří velký dík, paní Marii Kalivodové, paní Andělce
Melicharové, paní Marii Plotové a všem ostatním! Velké poděkování od
všech, kteří pozvání přijali, přijeli, aby se po letech viděli a dorazili právě
včas!
Dagmar Švástová

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

Vybráno nejlepší víno Velkopavlovicka pro rok 2008

3/2008

K hodnocení v letošním roce rekordních 328
přihlášených vzorků vín bylo přizváno 37 degustátorů
- profesionálů. Pro zachování nestrannosti a objektivity řídil hodnocení zástupce Mikulovské vinařské
podoblasti Ing. Jaroslav Hlaváč spolu s garantem a
hlavním sommeliérem Národního salonu vín ČR Ing.
Markem Babiszem. Kontrolu a dodržování podmínek
statutu soutěže provedly za Ministerstvo zemědělství
Ing. Ivana Mužíková a Ing. Lenka Bublíková.
Organizátoři z občanského sdružení Forum
Moravium a Města Velké Pavlovice již popáté za
sebou oslovili vinaře ze všech 75 vinařských obcí
vinařské podoblasti Velkopavlovické, která je svojí
výměrou registrovaných vinic 5.142 ha největší v
naší zemi.
Cílem soutěže Forum Moravium je soutěžní porovnání a odborné zhodnocení vín s garantovaným
původem ve Velkopavlovické vinařské podoblasti.
Pořádáním této soutěže chtějí pořadatelé podpořit
produkci a prodej co nejkvalitnějších vín s garantovaným původem z Velkopavlovické vinařské podoblasti a zprostředkovat komunikaci mezi producentem a spotřebitelem vína.
Soutěž byla uznána jako oﬁciální Ministerstvem
zemědělství a má statut, který vymezuje podmínky
pro účastníky výstavy, způsob hodnocení vzorků, organizaci výstavy a ocenění nejlepších vín.

HLAVNÍ OCENĚNÍ:
CHAMPION 2008 – Rulandské bílé – VZH 2004 – Vinařství PAVLOVÍN, s. r. o.
NEJLEPŠÍ ČERVENÉ VÍNO – Cabernet Sauvignon – PS 2007 –
František Veverka, Čejkovice
NEJLEPŠÍ BÍLÉ VÍNO – Rulandské šedé – slámové – 2005 – Oldřich
Drápal st., Brno
ZLATÁ KOLEKCE – Oldřich Drápal st., Brno
STŘÍBRNÁ KOLEKCE – Leoš Horák, Vrbice
BRONZOVÁ KOLEKCE – Ing. Petr Bíza, Čejkovice
MEDAILOVÉ ÚSPĚCHY:
Tři medaile získala vinařství:
Vinařství PROQIN, s. r. o. Velké Němčice – B – Sekt STEPHANUS brut
2005, S – Rulandské bílé zemské 2007, Z – Neuburské zemské
2007
Vinařství Maděřič Moravský Žižkov – S – Sauvignon PS 2007, S –
Neuburské PS 2007, Z – Frankovka jak. rosé 2007
Oldřich Drápal st. Brno – B – Vetlínské zelené slámové 2005, S
– Bobulky, známkové s přívlastkem slámové 2005, Z – Rulandské
šedé slámové 2005
Vinařství Miroslav Mikulica Velké Pavlovice – B – Frankovka kab. rosé
2007, S – Rulandské šedé PS 2007, Z – Veltlínské zelené PS 2007
Mitoma Vrbice – B – Veltlínské zelené VH 2007, B – André VH 2006,
B – Cabernet Moravia VH 2006
Čtyři medaile získala vinařství:
Rodinné vinařství Jedlička & Novák Bořetice – B – Chardonnay VH
2007, B – Modrý Portugal PS 2007, S – Svatovavřinecké PS 2007, Z
– Cuvée Kácary: – Cabernet Sauvignon + Merlot + Svatovavřinecké
PS barique 2007
Patria Kobylí a.s. – B – Neuburské PS 2006, S – Ryzlink vlašský PS
2006, S – Modrý Portugal PS 2006, Z – André PS 2006,
Pět medailí získala vinařství:
Stanislav Pazderka Bořetice – B – Cuvée Zweigeltrebe + Cabernet
Sauvignon + Merlot PS 2006, S – Merlot PS barique 2006, S – Rulandské modré PS 2006, Z – Zweigeltrebe PS 2006, Z – Ryzlink rýnský zemské 2007

Odborné hodnocení 328 přihlášených vzorků vín
proběhlo za účasti 37 degustátorů týden před
samotnou přehlídkou vín Forum Moravium 2008.
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Vinselekt Michlovský a.s. Rakvice – B – Rulandské modré PS 2006,
S – Frankovka PS 2005, Z – Rulandské modré PS 2005, Z – Rulandské šedé kabinetní 2007, Z – Svatovavřinecké PS 2006
Vinařství Zaječí s.r.o. – B – Ryzlink rýnský PS 2007, S – Tramín
červený VH 2007, Z – Sauvignon PS 2007, Z – Rulandské bílé PS
2007, Z – Müller Thurgau 2007
Šest medailí získalo vinařství:
Réva Rakvice s.r.o. – B – Svatovavřinecké PS 2007, B – Frankovka
PS 2007, B – Cabernet Sauvignon VH 2007, B – Rulandské bílé VH
2007, S – Cabernet Moravia PS 2007, Z – Ryzlink vlašský PS 2007
Osm medailí získalo vinařství:
Vinařství Leoš Horák Vrbice – B – Müller Thurgau kabinetní 2007,
S – Veltlínské zelené PS 2007, S – Cabernet Sauvignon PS 2007, Z
– Cuvée rosé PS 2007, Z – Frankovka PS 2007, Z – Dornfelder PS
2007, Z – Cabernet Moravia PS 2007, Z – Hibernal VH 2007

Radost z oceněných vín, ochutnávání a předávání
si zkušeností – takový byl závěr měsíce května
ve Velkých Pavlovicích. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Za Forum Moravium o. s.,
Ing. Zdeněk Karber a Ing. et Mgr. Martin Prokeš
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Místní výstava
vín 2008
Letošní Místní výstava vín se konala na
počest 50. výročí založení místní organizace
Českého zahrádkářského svazu ve spolupráci
s občanským sdružením Víno z Velkých Pavlovic.
Výstava se konala v sobotu 26. dubna 2008
v sokolovně.
Vystaveno bylo téměř 500 vzorků vín. Hodnotící komise pod vedením Ing. Pavla Laciny vyhodnotila předložené vzorky a subkomise vybrala
z nejlépe oceněných vín tři Šampiony. V kategorii
bílých vín – Ryzlink rýnský 2006 vinaře Jiřího
Osičky z Bulhar, v kategorii červených vín Cabernet sauvignon vinaře Jaromíra Hercoga z Velkých
Pavlovic a v kategorii Rosé víno z Vinařství Ing.
Pavel Lacina Velké Pavlovice.
Vína byla hodnocena tzv. stobodovým systémem. Ozdobou výstavy byla novinka nazvaná
Galerie oceněných vín na domácích a zahraničních
soutěžících. Vzorky poskytlo především Vinařství
R. Baloun za což jim patří díky od návštěvníků
výstavy, kteří poprvé měly možnost ochutnat
vína oceněná medailemi. Dále Vinařství Ing.
Lacina, Vinařství Mikulica, Vinium, a. s. a Vinárna
Zámeček Mikulov.
S velkou pozorností byla degustována vína
oceněná medailemi v Paříži, Pekingu, Šoproni
z Vinařství R. Baloun V. Pavlovice nebo vína
oceněná medailemi na soutěži Muvina Prešov
z Vinařství Ing. Lacina nebo vína oceněná na
soutěži AWC Vienna Rakousko z Vinařství Mikulica. Kolekci vín doplňovala sada čtyř vín z Vinárny
Zámeček Mikulov majitele Ing. Ševčíka, která
získala ocenění na Celostátní výstavě Českého
zahrádkářského svazu 2008 za průměr 90 bodů.
Další novinkou ve prospěch návštěvníků
výstavy bylo chlazení všech bílých vzorků
v chladících pultech. V letošním roce zakoupila
základní organizace ČZS chladící pult nákladem
kolem 60 tis. Kč. Občanské sdružení Forum
Moravium vlastní 2 chladící pulty.
V pořadí již třetí novinkou letošní výstavy
byly degustační pohárky, které nesly reprodukci
pečeti z roku 1770 s označením Sant Maria Welki
Pawlowice s korunkou a čtyřmi hrozny. Pečeť byla
vyobrazena i na titulní straně katalogu.
Výstavu navštívili na pozvání Města Velké
Pavlovice vnuci pana A. V. Horňanského se svými životními partnerkami. Výstava se jim líbila a
přislíbili i účast na vzpomínkovém večeru na A. V.
Horňanského dne 28. června 2008.
Výstava měla i jeden nedostatek, který
je průvodním jevem všech vinařských akcí ve
městě – malý zájem místních občanů a také
vinařů. Drobní pěstitelé i vinaři vzorky na výstavu
sice dají, ale o účast na ochutnávání a porovnávání vystavených vín již nemají zájem. A je to
škoda, protože tradiční setkání místních vinařů
a milovníků vína přispívá ke zvyšování úrovně
znalostí a vyspělosti každého vinaře. Výstavy jsou
konány k prospěchu vína a k potěšení nás všech,
kteří si dobrého vína vážíme.
Ing. František Kostrhun
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Putování po MODRÝCH
HORÁCH podruhé

U registračního místa před velkopavlovickou radnicí se zastavilo
na tisíc putujících po Modrých Horách. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Šlechtitelská stanice vinařská nabídla cyklistům co by osvěžení výborné
víno a jako třešničku na dortu prohlídku svých prostor s odborným výkladem.
Foto: Ing. Zdeněk Karber
Pro milovníky a vyznavače jižní Moravy, méně náročné cykloturistiky, přírody, lahodného vína a především dobré nálady nastal v sobotu 10. května 2008
den D.
Ráno v 9.00 hod. odstartoval opět po roce výlet po příjemném okruhu spojující
obce Velké Pavlovice, Bořetice, Vrbici, Kobylí a Němčičky - letos oﬁciální I. ročník
Jarního putování po Modrých Horách.
V loňském roce nově otevřená cyklostezka Modré Hory zažívala i letos nebývalý
nápor cyklistů. Tentokrát se akce nazvaná Jarní putování po Modrých Horách konala již 10. května, téměř o dva měsíce dříve než vloni, v době, kdy nás sluneční paprsky hřejí, ale ještě nepálí. Ve startovacím balíčku zaregistrovaní cyklisté obdrželi
skleničku na degustaci vzorků vína, propisovací tužku, blok, informační materiál,
pamětní list a tašku a jako dárek po dosažení všech pěti razítek získali Průvodce
na cestách po ČR.
Na razítkovacích místech bylo pro cyklisty připraveno lákavé občerstvení
a degustace modrohorských vín. Turisté a cykloturisté se nemuseli spokojit jen
s občerstvením na razítkovacích místech, ale mohli v každé obci navštívit i několik vinařství. Lákavou a hojně využitou možnost ukončení putování nabízelo Kobylí,
ve kterém se konala přehlídka modrohorských vín.
Zájem o putování po modrohorské cyklostezce byl od samého rána i pro nás
pořadatele skutečně nečekaný - již v jednu hodinu po poledni se prohánělo mezi
prosluněnými modrohorskými vinicemi přes tisíc registrovaných, neregistrovaných
a především spokojených cyklistů.
Věra Procingerová
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Žirafka Kájka naučila děti zacházet s udicí i hasičskou stříkačkou
měnou všem byla spokojenost dětí i jejich

rodičů.

V neděli 1. června 2008 uspořádaly společenské organizace - Sbor dobrovolných hasičů, Svaz rybářů a Dámský klub ve spolupráci se Školním klubem při ZŠ,
Gymnáziem a Městským úřadem ve Velkých Pavlovicích DEN DĚTÍ k příležitosti oslav
Mezinárodního dne dětí. Uskutečnil se na stadionu TJ Velké Pavlovice od jedné do
čtvrté hodiny odpolední pod názvem Putování se žirafkou Kájkou.
Děti
prokázaly
své dovednosti plněním drobných úkolů
rozvíjejících jejich postřeh, paměť, zručnost, rozhodnost i
rychlost. Prohlédly si
nový hasičský vůz a
vyzkoušely si srazit
kelímky naplněné vodou ruční stříkačkou.
První zkušenosti získaly i při plnění
úkolů s udicí v ruce.
Všechny děti byly
za své snažení odměněny dárky, které
věnovalo Město Velké
Pavlovice. K příjemné
atmosféře přispěla i
poslechová hudba,
kterou zajistil pan
Radek Kalivoda. Od-

Soustředění, legraci i radost – to vše si
děti užily na oslavě svého dne s velkým
„D“ do sytosti. Foto: Ing. Marie Šmídová

Všem, kteří se na organizaci Dne dětí
podíleli, děkujeme. Věříme, že se i příští
rok podaří pro děti připravit zajímavý program.
Ing. Marie Šmídová,
členka kulturní komise

Žirafka Kájka provázela děti celým odpolednem
– ty nejšikovnější si ji mohly složit i z puzzlíků.
Foto: Ing. Marie Šmídová

Známý neznámý ZAJÍC POLNÍ ......................
Zajíc polní je pro nás zatím běžný a celkem známý druh
zvěře, každý už ho někdy viděl, pokud to nebylo přímo na poli,
tak alespoň sraženého autem na krajnici silnice. Zajíc u nás
žije téměř všude. Nejhojnější je v kulturních biotopech nížin
a pahorkatin. Ale i tak všeobecně známé zvíře má svá tajemství. Jednou ze zvláštností zajíců je možnost opětovnému
oplození během březosti tzv. superfetace, další zajímavostí
je věrnost stanovišti.
Každý živočišný druh je do určité míry věrný svému
původnímu stanovišti, protože zde nachází trvalá místa pro
pastvu i odpočinek. Svá stanoviště si zajíc volí tak, aby na
relativně malé ploše nalézal vše, co pro život potřebuje. Ze
středu svého akčního prostoru se zajíc vzdaluje přibližně do
Zajíc polní
vzdálenosti 600 m. Vzdálí-li se, vrací se brzy zpátky. Nervová
Foto: Archiv TIC
labilnost způsobuje, že zajíc snadno podléhá stresu a právě
pobyt v jemu neznámém prostředí je pro něj stresujícím zážitkem. Zajíc má podle všeho vynikající orientační schopnosti, které mu umožňují, opustí–li svůj domov, rychle a snadno nalézt
zpáteční cestu k domovu. Odchycení a znovu vypouštění zajíci mají tendenci okamžitě se
vrátit na své domovské stanoviště a přestože mnozí cestou zahynou stresem nebo pod koly
aut, někteří zajíci se vrátili ze vzdálenosti 230 km a další dokonce z neuvěřitelné vzdálenosti
460 km. Zajíc je typickým býložravcem. Přesto je jeho stravování překvapivé. Protože v jeho
zažívacím traktu se trávy zhodnocují jen částečně, vylučuje zajíc z části natrávenou stravu ve
formě mazlavého trusu a ten opět požírá. Tím se potrava obohatí o další složky.
Popis: Délka těla dosahuje až 70 cm, ocas 7 cm a hmotnost 7 kg. Srst na hřbetě je
okrově hnědá, na bocích světlejší, břicho je téměř bílé. Dlouhé uši dorůstají délky 12 – 14
cm a na špičce mají černé skvrny. Právě tyto, v poměru s tělem obrovské, ušní boltce mu
umožňují velmi dobře slyšet. Mimo sluchu má i velmi dobře vyvinutý hmat a čich. Trošku
horší už je to se zrakem, ale i tak vidí velmi dobře. Hlavně za šera a tmy. Tlapky jsou zespodu
porostlé zvláštními, jakoby roztřepenými chlupy, které umožňují rychlý pohyb jak na hladké
ploše, tak i v hlubokém sněhu. Zadní běhy jsou mnohem delší než přední.

Po 42 - 44 dnech březosti vrhá zaječka
většinou 2 - 4 osrstěné a vidoucí mláďata.
Při porodu klade mláďata přímo na neupravenou zem a ta jsou již za půl hodiny
schopna pohybu. V blízkosti matky se zdržují
jen 2 - 3 dny. Mláďata jsou sice kojena až do
věku tří týdnů, ale již 8 - 10 dní po narození
začínají přijímat rostlinnou potravu.
Zajíc je zvěř samotářská a vede noční
způsob života. Přes den odpočívá v neupraveném pelechu někde na mezi, v křovinách nebo při okraj lesa a teprve se soumrakem vychází na pastvu. Pouze v době
páření se vytvářejí větší skupinky. Samci se
v této době zdržují poblíž samic, navzájem
spolu bojují a jsou aktivní i ve dne.
Zajíc má v přírodě řadu nepřátel, kterým
se může bránit pouze útěkem. Anatomická
stavba těla dovoluje zajícům vyvinout při
běhu rychlost 60 - 70 km/hod., vzhledem
k tendenci kličkovat se však stává častou
obětí dopravy.
V letním období se zajíci živí hlavně
zelenými částmi rostlin, méně pak různými
hlízami a kořínky. Podstatné je, že potřebují
pestrou stravu, ve které je velké množství
plevelů. V zimě zaječí zvěř konzumuje
také suché části bylin nebo ohryzává kůru
dřevin.

..........

Věra Procingerová
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO ......
Psychologie managementu a marketingu
aneb jak dosahovat úspěchů v podnikání
Někdo se narodí, a už je rozeným obchodníkem, jiný má pouze hlavu plnou snů a nápadů, ale neví,
jak je realizovat. Obecně všichni kdo podnikají chtějí dosahovat efektivity prodeje a chtějí, aby jejich
podnikání vzkvétalo.

Jaké jsou tedy nejlepší strategie k dosažení kýžených cílů?
Ještě než začneme podnikat,
měli bychom se zaměřit na produkt
(výrobek nebo služba), se kterým
chceme obchodovat a zmapovat si
obchodní terén. Je vhodné udělat
SWOT analýzu, ve které se
promítnou hrozby, příležitosti, silné
a slabé stránky v oblasti, ve které
chceme podnikat. Na tuto SWOT
analýzu navazují vize, které se
opírají o výstupy analýzy a strategické cíle, které jsou odvozeny od
vize. Tyto cíle by měly být SMART
(speciﬁcké, měřitelné, akceptovatelné - ambiciózní, realizovatelné a
termínované), jejich počet by neměl
být velký (max. 5 až 6). Na tyto strategické cíle by pak měly navazovat
již samotné strategie k dosažení
námi stanovených cílů.
Obecně v podnikání platí,
že je důležité uzpůsobit propagaci
přímo danému produktu (službě). To
znamená, že je dobré si určit cíl, ve
kterém si podnikající nastíní, pro koho jsou určeny jeho služby. Důležité
je více než jindy vytvářet lidem program, zdokonalovat nabídku, sledovat
požadavky a neustále inovovat.
V našich podmínkách vinařského
městečka je podstatné držet se
tradice, poukázat na kvalitu
a zaštítit svou propagaci na
jedinečnosti.
V prodeji se dále osvědčují taktiky
věrnostních programů (udržení zákazníka je cca 14x levnější než získání
nového) a odměny za doporučení.
Co si dnešní trh žádá a na co se zapomíná, jsou vyjádření zákazníků
- spotřebitelů. Je třeba zajistit, aby se
mohli vyjádřit k poskytované službě,
a tak vlastně navrhnout možné směry
a změny, kterými se podnikatel bude
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nemá zastoupení a nebát se někdy
opravdu specializovat službu pro
velmi speciﬁckou klientelu.

ubírat nebo díky kterým dostane sám
podnikající další nový nápad.
Důležité je také propagovat
produkt na internetu a pokud možno
i v cizím jazyce, neboť by mělo být
naším cílem vlivem vstupu do EU nalákat do našich končin i klientelu ze
zahraničí – př. Finska, Švédska….
Velká soustředěnost by měla být i
na ﬁremní logo, které by mělo vzbuzovat určitý prožitek. Jedem známý
ekonom řekl: ,,Prodávejte zážitky“.
Zvláště při propagaci vína je důležité
v rámci konkurence prosadit svou
nabídku a toho lze docílit také pomocí
výstižného loga nebo hesla výrobce
či poskytovatele služby (konkurovat
nejen cenou ale i servisem). Toto logo
by mělo zaujmout a hlavně vyjádřit
v čem podnikáme - jak víme, zákazník často kupuje spíše značku
než samotný produkt. Stejně tak
při internetové propagaci je důležitý
spíše vzhled www stránek a jejich
plnost a barevnost, nežli samotný obsah. V případě stránek zaměřených na
vinařství by se měly objevovat motivy
příjemných zemitých barev a nějaké
prvky vyjadřující naše vinařské cítění
a náš samotný styl, který nás odliší
mezi ostatními.
V neposlední řadě je důležité sledovat konkurenci a vyhledat si na
trhu své místo. Nejlépe je vybrat
opravdu klientelu, která zde ještě

Co se týče samotného působení na
zákazníka, pak platí obecné prvky
komunikace. Záleží na tom, co propagujeme, ale většinou jsou pravidla ta, že se prodejce má přizpůsobit
zákazníkovi, má se věnovat tomu,
co klienta zajímá, poskytnout něco
navíc, v komunikaci být příjemný a
usměvavý. Pomáhá také naladit se
při vyjednávání i obecné komunikaci
na postoj zákazníka a přizpůsobit se
mu. Je známo, že pokud napodobíme
držení těla zákazníka, lépe se vžijeme
do jeho jednání, naladíme se na jeho
,,vlnu“, a také mu tím dáme najevo,
že nám na jeho mínění záleží. Je
dobré využít emocionální apely (př.
představte si tu vůni, vidíte jak se
odráží lesk v očích vaší ženy…) a
soustředit se na budování atmosféry
místa setkání (př. útulnost sklepních
prostor). V telefonním kontaktu, ale
i v osobním je pak samozřejmostí
udržet příjemnou náladu a zachovat
pohodu.
Pokud se jedná o ﬁnální propagaci, pak je důležité mít vždy na
mysli - v čem podnikáme, kdo jsou
naši zákazníci, proč jsme tady a znát
jedinečnost své služby a produktu neustále to mít na paměti a věřit v to,
co říkáme. Jen tehdy můžeme opravdu prosadit naše výrobky a služby,
pokud v ně věříme.
Věřím, že většina podnikajících
má velké zkušenosti v oblasti prodeje, pro některé však tento článek
mohl být pomocí. Přeji všem úspěchy
v podnikání i osobní životě.
Jana Pláteníková,
psycholog
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Dejte si pozor na jedovaté rostliny
Život člověka i ostatních živočichů závisí bezprostředně na
existenci rostlin na naší planetě. Existují však i rostliny, které
mohou zdraví člověka nebo zvířete po požití vážně poškodit.
S jedovatými rostlinami se setkáváme
na nejrozmanitějších místech a řadu z
nich i pěstujeme, aniž bychom si jejich
nebezpečí uvědomovali. Některé z nich
jsou svými jedovatými účinky pověstné, u
některých dochází k otravám jen zřídka, u
jiných skoro nikdy. Ty poslední zpravidla
nejsou nijak lákavé nebo jsou dokonce
odpuzující pachem či chutí.
Naše jedovaté rostliny rostou především na suchozemských stanovištích, zastoupeny jsou však i v bažinných a vodních
biotopech. Vyskytují se přitom na určitých
podkladech, v určitých nadmořských
výškách apod., kde nacházejí vhodné
životní podmínky, zejména půdní a klimatické. Na lukách a na pasekách
jsou to např. ocún, čičorka, pryskyřníky,
kýchavice, přeslička, orlíček a další. Ve
stojatých vodách, v bažinách, na březích
a zamokřených místech roste rozpuk, sevlák, konitrud, blatouch, střemcha, orsej
atd. K rumištním jedovatým bylinám patří
locika,vlčí mák, starček obecný, durman,
krtičník, vratič, blín a řada dalších. Mnoho jedovatých rostlin patří k obyvatelům
lesa a houštin, k nejznámějším patří konvalinka, vraní oko, kopytník, posed, brčál,
dymnivka, kapraď samec, náprstníky,
árón, trnovník, břečťan, lýkovec a mnoho
dalších dřevin a bylin. Některé jedovaté
rostliny patří k těm, které věrně doprovázejí člověka a nalézáme je obvykle v blízkosti
jeho sídlišť a kolem cest. Na takových
místech se setkáváme s vlaštovičníkem,

vratičem, blínem, bolehlavem, kustovnicí
a dalšími rumištními druhy. V zahradách
a na polích jsou běžné jedovaté druhy
plevelné – svlačec, lilek černý, pryskyřník
a další. Mezi našimi jedovatými rostlinami
jsou i takové, které je zakázáno trhat, lámat, vyrypovat, vykopávat a přenášet do
zahrádek. Jsou to v naší květeně druhy
vzácné, a proto je zákon chrání. Z jedovatých druhů patří k chráněným například
árón plamatý, brčál menší, ďáblík bahenní, hlaváček jarní, koniklec, konvalinka
vonná, kýchavice, lýkovec jedovatý, oměj,
orlíček obecný, plamének, rojovník bahenní, řebčík kostkovaný, tis červený, žanovec
měchýřník.
Jedovaté rostliny se nezřídka i pěstují,
nejčastěji jako okrasné a léčivé, některé
jako zahradní a polní plodiny a pokojové
rostliny. Nějakou tu jedovatou letničku,
trvalku, keř nebo strom najdeme skoro
v každé zahradě, v parku nebo na volném prostranství jako součást veřejné
zeleně. Ještě v zimě kvetou dost jedovaté
čemeřice, k raně kvetoucím rostlinám
patří sněženka, srdcovka, nebo cibulemi
jedovaté narcisy a tulipány, později kvetoucí orlíčky a oměje. Ve větších zahradách a v parcích není vzácností některý
z jedovatých keřů a stromů, jako třeba
lýkovec, tis, štědřenec, dřišťál, popínavá
vistárie nebo tuje či ptačí zob v živém
plotě. V zahrádkách a zahradách lze nalézt i řadu dalších více či méně jedovatých
rostlin, jako třeba sasanka, kapradiny,

bobkovišeň, rododendron, okrasný mák,
břečťan a jiné.
Postupně jsou k nám z teplých oblastí
dováženy dekorativní, někdy velmi zajímavé rostliny, které nesnáší mráz a pěstují
se v bytech, halách a jiném bezmrazém
prostředí. Některé z nich jsou také jedovaté, jako třeba bramboříky, klívie, diefenbachie, nebo oleandry.
Jedovaté rostliny představují určité
riziko hlavně pro děti. Nejmenší děti je
třeba je dobře hlídat a jejich okolí – v bytě
na zahrádkách u hřiště a pískoviště by se
jedovaté rostliny neměly vůbec vyskytovat.
Starší děti je možné poučovat a upozornit je na nebezpečí otravy. Zásadně by
děti neměly ochutnávat neznámé plody,
květy, semena nebo jiné rostlinné části.
U dospělých pak přichází v úvahu hlavně
nebezpečí otravy při neopatrném sběru
(záměně).
Bezprostřední pomoc při otravách jedovatými rostlinami je jednoduchá a zahrnuje několik úkonů:
l
l
l
l
l
l
l

uvolnění dutiny ústní
vyvolání zvracení a průjmu, pokud
se nedostaví samovolně
podávání vlažné vody k pití a aktivního (živočišného) uhlí
opatření proti prochladnutí, dohled
nad postiženým
horké obklady při bolestech žaludku
a střev
identiﬁkace požité rostliny
zabezpečení lékařského ošetření

Zdroj: Zemědělský kalendář,
Doc. RNDr. Jan Novák, DrSc., ČZU Praha

Z FARNOSTI .........................................
Víte, proč se staví mladým děvčatům pod okny
o prvomájové noci ozdobené májky?
Český zvyk postavit před dům svého zamilovaného děvčete strom – tzv. máj
– se zakládá na zbožné legendě. Dívka, na které leželo těžké podezření, se
obrátila na Pannu Marii s prosbou, aby zachránila její čest. Aby tuto prosbu
splnila, poslala svatá Panna anděla, který v noci z 30. dubna na 1. května zasadil před domem dívky stromek s bílými růžemi a stuhami stejné barvy, aby
tak dosvědčil její nevinu. Vyvolalo to velké pozdvižení a obdiv. Tento andělův
dárek podnítil ostatní dívky k tomu, že žádaly od svých chlapců podobný
strom. Tento zvyk se i u nás, ve Velkých Pavlovicích, dodnes v hojné míře
zachoval.
Mgr. Petr Papoušek
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Události naší farnosti ve zkratce
V neděli 18. května 2008 přijalo v naší farnosti po důkladné
přípravě 6 dětí PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ, z toho byly 4 děvčata
a 2 chlapci.

MINISTRANTSKÝ DEN
V OLOMOUCI

Z prvního svatého přijímání. Foto: Archiv farnosti
V sobotu 25. května 2008 přijal SVÁTOST MANŽELSTVÍ v
Loděnicích u Pohořelic náš bývalý katecheta Mgr. Jan Rozek.

Na Ministrantský den se do Olomouce sjelo obrovské množství
mladých chlapců. Foto: Archiv farnosti
V sobotu ráno jsme vyrazili do semináře v Olomouci na ministrantský den. Do semináře jsme dorazili včas. Ukázali jsme si, kde se
sejdeme po vyhlášení. Pak šel každý do své věkové skupiny.

Ze svatebního veselí. Foto: Archiv farnosti
Dne 14. dubna 2008 se konala slavností mše svatá v 5. výročí
úmrtí P. Antonína Střelce, bývalého faráře.
Po dlouhých jedenácti letech byla neděle 8. června 2008
nedělí biřmovací. Biskup brněnské diecéze Vojtěch Cikrle
udělil SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 38 farníkům z Velkých Pavlovic,
Němčiček a Horních Bojanovic. Slavnostní mše se zúčastnil i
děkan V. Fišer, místní farář P. Papoušek a představitelé města
- starosta Ing. P. Procházka a místostarosta Ing. Z. Karber.
Věřící zcela zaplnili kostel i prostranství před ním. Při skleničce
vína, tradičních koláčcích a muzice si krojování biřmovanci po
slavnostní mši svaté před kostelem s radostí zatancovali.

Biskup brněnské diecéze Vojtěch Cikrle uděluje svátost
biřmování mladým farníkům. Foto: Ing. Zdeněk Karber
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Holky měly přiděleny řádové sestry, kluci měli ty, co se připravují
na kněze, tedy bohoslovce. Dále se rozdělovali na věkové skupinky.
První byla věková skupina do deseti let, další byla od jedenácti do
dvanácti let, potom od třinácti do patnácti let a nakonec byla skupina
nad šestnáct, ale ti měli jiný program. První věková skupina měla čísla
od jedné až do deseti, druhá věková skupina byla od jedenácti až do
dvaceti, poslední věková skupina od dvaceti jedné do třiceti.
Každá skupina měla svého světce. Světci byli tito: svatá Terezie
z Lisieux, svatý apoštol Petr, svatý Patrik, svatý Cyril a Metoděj, svatý
Dominik, svatý František Xaverský, Karel Slavíček, svatý Jan Neumann, blahoslavený Damián de Veuster, svatý Maxmilián Kolbe a blahoslavená Matka Tereza.
Za chvíli byla mše svatá s Otcem biskupem. Po mši bylo zahájení
velké hry. Úkoly jsme dostávali od lidí převlečených za svaté. Byly to
tyto úkoly: museli jsme poskládat věty z Písma svatého a zapamatovat
si je. Když jsme se je naučili nazpaměť museli jsme běžet k dřevěné
mapce města. Tam jsme to řekli dalšímu muži. Pak jsme museli rozpoznat pět věcí z dvaceti, které zmizely. Potom byl dobrý oběd – brambory se sekanou. Dále jsme potom běhali a poznávali věci. Když jsme
uhádli dvě stejné, nic jsme za to nedostali. Pak jsme slézali z věže.
To nás ale spouštěli po laně. Na stěně byly znaky a za nimi napsané
slovo. Spouštěli se jenom tři. My dole jsme zapisovali to, co nám
řeknou. Dále se jedlo čínskýma hůlkami. Tak přesně jsme to nejedli,
ale předávali jsme si to. Jako předposlední byl úkol složit z písmenek
slova Hlaholice Prohlas. Museli jsme z dalších šesti set písmenek ta
dvě slova složit. Jako poslední byla soutěž střílení vzduchovkou. Za
soutěže jsme získávali body.
To vše měla skupina od jedenácti do dvanácti let. Před vyhlášením
výsledků zpívala hudební skupina složená z bohoslovců. Byla to moc
bezvadná akce!
Martin Svozil
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Farníci se vydali na výlet po známých moravských
poutních místech
Uplynul rok a opět jsme se z naší
farnosti vydali na známá poutní
místa Moravy. Navštívili jsme Netín,
Křižanov, Zelenou Horu u Žďáru
nad Sázavou a Slavkovice.

Prvním
zastavením
byl
Netín.
berk v severních Čechách. Spolu
V kostele, který je zasvěcen Nanebevs manželem nechala v Jablonzetí Panny Marie nám o historii kostela a
ném postavit chrám sv. Vavřince
poutí vyprávěl děkan z Velkého Meziříčí P.
a klášter pro dominikány, do
Peňáz. Kostel byl postaven již v 11. století,
jehož řádu vstoupila jako laická
ale během dalších století byl přestavován
spolupracovnice. V tomto kostele
a dnešní podoby dosáhl v r. 1780, kdy
byla také po smrti pochována.
byla ke kostelu přistavěna věž vysoká 31
Zdislava navštěvovala chudé a
m. Historie poutí sahá do r. 1714, kdy
nemocné a podporovala je. Byla
ve Velkém Meziříčí zuřil mor. Během 3
proto všemi milována a nazývali
měsíců z 1500 obyvatel města zemřelo
ji matkou chudých. Zdislava
372 lidí. Aby na přímluvu Panny Marie Bůh
zemřela ve svých 33 letech. V roce
odvrátil toto velké neštěstí, zaslíbili se
1907 byla prohlášena za blahoInteriér kostela ve Slavkovicích, jehož
obyvatelé města ve svém farním kostele,
slavenou a v r.1995 papežem
spolupatronkou se stala Sv. sestra Faustýna.
že půjdou každoročně do Netína na pouť
Janem Pavlem II. svatořečena.
Foto: Archiv farnosti
k Panně Marii. První procesí bylo vypraveZde se uskutečnily krátké litanie
no z Velkého Meziříčí 2. července 1714,
k svatým ochráncům naší vlasti.
kdy byl svátek
kláštera Václav Vejmluva, který přišel do
navštívení Panny
Žďáru z kláštera na Zelené Hoře u NepoMarie. Při této poutí
muku. Stavba byla zahájena v roce 1719
zemřel
poslední
a dokončena v r. 1722. Tato stavba je
člověk na mor. Po
nejenom vrcholnou tvorbou Jana Blažeje
válce se putovalo
Santiniho - Aichla, ale také jednou z
do Netína až do r.
nepozoruhodnějších staveb naší architek1958, kdy šlo protury.
cesí naposledy. Od
r. 1959 byly poutě
Posledním poutním zastavením byly
zakázány. Přesto
Slavkovice
nedaleko Nového Města na
lidé v malých skuMoravě. V této malé dědince na Vysočině
pinkách do Netína
byl postaven a v květnu letošního roku
putovali soukromě
vysvěcen nový poutní kostel. Jde o první
bez hudby odhodkostel na našem území, který je zasvěcen
láni splnit sliby
Božímu milosrdenství. Jeho spolupatronpředků. Dá se říct,
kou je sv. sestra Faustýna. V tomto kostele
že Netín je jedno
jsme pouť zakončili mší svatou a po jejím
z mála
poutních
skončení jsme se vydali zpět k domovu.
míst v naší vlasti,
kdy tradice poutí
Nový poutní kostel Božího milosrdenství ve Slavkovicích.
lll
nebyla přerušena
Foto: Archiv farnosti
ani za totality.
Poutní místa stojí rozhodně za
návštěvu. Jsou jedinečnými architekZ Křižanova jsme pokračovali do
Další zastavení bylo v Křižanově
tonickými stavbami, pokladnicemi umění
Žďáru nad Sázavou. Nejdříve jsme si
- rodišti svaté Zdislavy. Počátky gotickéa také ozdobou krajiny. Pro poutníky
prohlédli nádvoří cisterciáckého kláštera
ho kostela sahají až do 13. století a
mají především význam duchovní. Ale
včetně kostela, který je v současné době
každoročně sem putují stovky věřících.
i návštěvníci, kteří tu nehledají přímluvu
v rekonstrukci. Odtud jsme se vydali do
Kostel byl nejdříve zasvěcen sv. Václavu
světců, mohou zde pocítit jakousi popoutního
kostela
sv.
Jana
Nepomucképozději sv. Zdislavě. V Křižanově se kolem
koru, odstup od všedních problému
ho na Zelené Hoře, který je od r. 1994
roku 1220 narodila Zdislava patronka a
a najít příležitost k tichému zamyšlení.
zapsán
v
seznamu
světového
kulturního
ochránkyně rodin, jediná světice rodem
dědictví UNESCO. Kostel nechal postavit
z Moravy. Za manžela si vzala Havla z LamLidmila Kostrhunová
začátkem 18. století opat cisterciáckého
berka a odstěhovala se s ním na hrad Lam-
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Pouť dětí a mládeže na Sv. Hostýn
byla veselá i poučná
Poslední květnový den, v sobotu 31. 5. 2008, jsme vyrazili na cestu na Sv. Hostýn.
Nasedli jsme do autobusu a po chvíli nám Jirka Sadílek řekl, co se bude hrát po celý den.
Po modlení desátku růžence nám P. Petr Papoušek dával otázky z náboženství. Pak jsme
zpívali písničky z Koinonie. Po
dvou hodinách cesty jsme si
udělali přestávku. Rozdělili
jsme se do skupinek. Pak vyjeli
dál na cestu. Po hodině jsme
dorazili na Hostýn.
Nejprve jsme šli na krásnou mši, která trvala hodinu.
Po mši svaté jsme se byli
naobědvat a něco si koupit na
pouť, ze které jsme se vydali
na rozhlednu. Udělali jsme si
zde i společnou fotograﬁi.

Bazilika na Sv. Hostýně.
Foto: Archiv farnosti

Na zpáteční cestě u
každého zastavení křížové
cesty nám dával Jirka Sadílek
hádanky ze Starého zákona.
Tak to pokračovalo až do 14
zastavení. Pak jsme uviděli
místo, kde stálo pódium, kde
jsme si zahráli hru. Každá skupinka dostala jeden toaletní
papír, do kterého musela zabalit svého kamaráda. Zvítězil
Ondra Míchal, který vypadal
jako doopravdická mumie.
Ale povedlo se to taky jiným.
Potom jsme
se museli z
toho papíru
rychle vymotat a uklidit
papíry
do
koše.

Vedoucí
nám řekli,
že po cestě
k
autobusu budeme
hrát hru s
kolíky
na
prádlo. Monika Valová
připne někomu na kabelu kolík, a
Z poutního zájezdu dětí a mládeže na Sv. Hostýn.
ten komu ho
Foto: Archiv farnosti
připnula ho
musí sundat
než dojdeme k autobusu a musí kolík připnout někomu jinému. Poslední u autobusu byl
P. Petr Papoušek, Milena Melicharová a Denisa Meredová a tak museli zpívat písničku.
Moc se nám tam všem líbilo.
Markétka a Zdenička Bálkovi
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V neděli 4. května
2008 nás Hustopeče
čekaly na farním fotbale.
Fotbalu se zúčastnily 3
týmy: domácí Hustopeče,
my V. Pavlovice a doplňoval nás tým z Velkých
Němčic.
Tak teď k zápasu:
1. zápas Velké Pavlovice versus Němčice. Byl
jsem gólman. Před sebou
jsem viděl nejenom hráče
z Pavlovic, ale i hráče
z Němčiček a z Horních
Bojanovic. Dokonce nám
pomáhaly
i
holky,
takže jsme byli prakticky nepřemožitelní ☺.
Němčice byly považovány za favorita turnaje.
A to se taky potvrdilo.
Od začátku byly Němčice
lepší. Přehrávaly nás ve
všem… 1. půlka dopadla
3:0 pro Němčice (byl to
lepší výsledek než jsme
očekávali). Do druhé půlky jsme šli s větším nasazením. A bylo to poznat! Útočník
Dan Mereda z Horních Bojanovic
dal 2 góly a naráz tu byly šance
na vyrovnání. Ale nevyužili jsme
je. Němčice daly gól na 4:2 a to už
byl konec.
Ke druhému zápasu jsme vyšli
s odvahou a touhou po vítězství.
Utkání bylo vyrovnané, ale zase
jsme pustili první gól my. Byl to
moc smolný gól po rohu. První
půle skončila 1:0 pro Hustopeče
Ve druhé půli se nedělo nic zajímavého, ale ke konci zápasu ano.
Dan dal totiž gól na 1:1, což bylo
pro nás velká radost, ale netrvala
dlouho. Pár sekund po hvizdu jsme
dostali góla na 2:1!!! Smůla, co?
Finále hrály celky z Hustopečí a
Velkých Němčic. Hustopeče „knokautovaly“ Němčice 6:0!
Týmy byly oceněny za statečnost a výdrž, kterou předváděly. Musím poděkovat fantastickému publiku, které nám
fandilo po celou dobu a taky
našemu trenérovi Peťovi Mikulicovi za jeho výdrž při koučování.
Nakonec jsme se v klidu rozešli
na zmrzlinu, protože jsme si ji
zasloužili.
Honzík Míchal
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O víkendu v Těšanech nás navštívil tajuplný duch rytíře
Víkend od 18. do 20. dubna 2008 byl pro sedmadvacet dětí z Velkých Pavlovic, Němčiček
a Horních Bojanovic ve znamení her a zábavy.

V

pátek odpoledne jsme se všichni sešli
na dvoře těšanské fary a poté jsme
se vydali přes silnici do místního kostela
na mši svatou. Tam nás pan farář a paní
katechetka Milena Melicharová seznámili
s programem na celý víkend. Dozvěděli
jsme se, že celý víkend bude zaměřen na
kardinální ctnosti: moudrost, statečnost,
spravedlnost a mírnost. Po
mši svaté jsme se na faře
rozdělili do 4 skupin, které
měly názvy nám už známých
kardinálních ctností a naučili
se také hymnu. Potom jsme
do pozdních večerních hodin hráli hry, které pro nás
připravily Šárka, Lenka a
Markéta.

kopce, ze kterého jsme pak rychle seběhli
zpátky k faře. Odpoledne šikovní kluci
věnovali tréninku na farní fotbalový turnaj
a holky hrály s „Helčů a Mončů“ hry. Potom jsme se konečně dočkali táboráku.

B

ohužel počasí nám nepřálo a tak jsme
stihli špekáčky opéct a rychle jsme se

V

neděli se nám pro změnu
nechtělo vstávat vůbec.
Ale Jirka byl nekompromisní a
všechny nás probudil. Po snídani jsme si zabalili své věci a
vydali se na nedělní mši svatou. Po skončení mše svaté
už na nás čekali naši rodiče
a plné zážitků si nás odváželi
domů.

R

áno se nám moc nechtělo
spát, takže jsme provedli
radikální budíček téměř
o hodinu dřív. Vedoucí to
ale nepřekvapilo a tak byla
snídaně rychle připravená.
Na dopoledne pro nás Petr
a Ondra připravili dlouhou
túru plnou her a soutěží. V
polovině cesty jsme měli
možnost podívat se do
kapličky zasvěcené Panně
Marii, která stála na vrcholku

schovali. Chvíli jsme hráli hry a po setmění
jsme se vydali na noční procházku přes
Těšany. Po návratu na faru nás čekalo
překvapení… Promluvil k nám duch jistého těšanského rytíře, který nás poslal
pomodlit se ke kostelu a potom rychle do
postýlek. Usnuli jsme jako když nás do
vody hodí.

C

htěli bychom poděkovat
Pavlovi a Martinovi za
výborné pokrmy, které pro
nás celý víkend připravovali,
vedoucím za zábavné hry
a panu faráři za to, že nám
umožnil strávit na faře v Těšanech tak krásný víkend.

Nejenom „žlutá“ skupinka dětí si víkend
na těšanské faře patřičně užila!
Foto: Archiv farnosti

Za všechny děti a vedoucí
Helena Gajdošíková

KULTURA ..............................................
Hvězdou Balady o rudém vínu
se stala šansoniérka Šárka Marková

Šansoniérka
Šárka Marková
Foto: Karel Kouba

V sobotní podvečer 3. května 2008 v rámci akce Májové otevřené vinné sklepy měla premiéru
v zaplněné velkopavlovické sokolovně píseň „Balada o rudém vínu“ při nadžánrovém hudebním
setkání Presúzního sboru se zpěvačkou a šansoniérkou Šárkou Markovou a dalšími hosty.
Skladbu pro Šárku Markovou napsal umělecký vedoucí Presúzního sboru Roman Veverka a text
složil písničkář Vít Šujan. Píseň vyjde nejprve jako singl a následně bude zařazena do výběrového
alba „Dámy v červeném“, které připravuje hudební publicista a producent Martin Hrdinka. Budou na
něm již osvědčené hity dvaceti předních českých zpěvaček jako Heleny Vondráčkové, Lucie Bílé, Věry
Špinarové, ale třeba i Ewy Farné. Velkopavlovický Presúzní sbor se na něm představí ještě jednou,
a to díky bonusové písni „Skleničko, skleněná“.
Celé setkání při zpěvu a víně, které Presúzní sbor uspořádal společně se sdružením vinařů Víno z Velkých Pavlovic a městem Velké Pavlovice, se neslo ve znamení propojení hudebních žánrů.
Pozvání Presúzního sboru, kromě zpěvačky Šárky Markové, známé z muzikálů Pomáda a Bídnici, přijali
i další hosté - lidová zpěvačka Ludmila Malhocká, písničkář Vít Šujan, sbor Singing Ladies a netradiční
a originální bylo také spojení cimbálového tria RIVUS a bicích Jana Doležala.
Agentura Solis Art - Roman Veverka
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Presúzní sbor pokřtil nové CD

BALADA O RUDÉM VÍNU v Praze ....................
V pátek 16. května 2008 odpoledne
si odbyla pražskou premiéru skladba
„Balada o rudém vínu“, která vznikla
při netradičním hudebním setkání
Presúzního sboru se zpěvačkou Šárkou
Markovou (hlavní role v muzikálech
Pomáda, Bídníci a Miss Saigon).
Společná píseň vypráví o tom, co se
může stát dívce z Prahy, která přijela na
návštěvu vinného sklepa. Symbolicky,
tak po velkopavlovické premiéře v sobotu 3. května 2008 na veřejnosti, se
celý Presúzní sbor vydal naopak nyní do
Prahy.
V rámci doprovodného programu
vinařského veletrhu Víno & Destiláty
2008 bylo slavnostně pokřtěno CD singlu stejného názvu – „Balada o rudém
vínu“, které obsahuje právě zmíněnou
skladbu pro Šárku Markovou a také „lidový chorál“ Presúzního sboru píseň
„Skleničko, skleněná“.
Nový singl byl pokřtěn vítězem
soutěže vín O zlatý pohár veletrhu Víno
& Destiláty 2008 v kategorii šumivých
vín – Matthias Pinot-Chardonnay sektem
z vinařství Proqin, Velké Němčice.

O Presúzním sboru ...
Presúzní sbor patří do kategorie tzv.
mužáckých sborů (tvoří jej výhradně
pánové). Vznikl, resp. transformoval se
z dlouholeté pěvecké spolupráce jeho
členů s uměleckým vedoucím Romanem
Veverkou.
Základ tvoří právě jádro, které spolu
připravovalo nejrůznější pěvecké projekty během posledních 10 let. To vše
má vliv právě na speciﬁcký repertoár
sboru, který přesahuje obvyklé lidové
zpívání. Presúzní sbor prezentuje nejen
staré lidové písně svého regionu, a to
v netradičních úpravách, kde staví na
přesně propracovaném vícehlasu, ale
také vlastní nové autorské písně. O to
cennější je, že vznikají přímo v jeho
zpěvácké základně především z tvorby
nejstaršího člena Jaroslava Hejla.
Během své činnosti a účinkování si
získal díky netradičním úpravám a repertoáru své příznivce, ale také kritiky,
což obojí znamená, že zpívá a tvoří svým
osobitým způsobem. Pro Presúzní sbor
je podstatné předávat to nejlepší, co ve
zpěvácích je, přenášet tuto energii dál a
s dědictvím lidové písně zacházet novým,
živým tvůrčím způsobem. Zkrátka staré
dobré víno podávat v nových nádobách.
Tak, aby vynikla jeho nadčasovost a dostalo se co nejblíže našemu srdci.
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Šárka Marková a Kamil Prokeš křtí společně s velkopavlovickým
Presúzním sborem nové CD s názvem Balada o rudém vínu.
Foto: Archiv Presúzního sboru

O CD „Dámy v červeném“ ...
Známý moderátor, diskžokej a hudební producent Martin Hrdinka se rozhodl vyjádřit
svoji celoživotní lásku k moravskému vínu a vybral si „ svoje“ červené víno.
K uvedení tohoto vína na trh připravuje vydání nového CD s pracovním označením
„Dámy v červeném“, které bude výběrem hitů předních zpěvaček české populární hudby.
K symbolickému mužskému zakončení alba byl přizván Presúzní sbor z Velkých Pavlovic,
který během měsíce května dokončil svoje první natáčení.
Více informací najdete na webové adrese www.presuznisbor.cz
Martin Prokeš, manažer souboru

RIVUS nabízí nové CD “POTOKEM VPŘED”
Jediné co chceme říci: hudba je o nasazení, energii, upřímnosti,
o lásce. Zkrátka zpěv duše. Žádná pravidla, žádné ortodoxní přístupy
neposunuly hudbu nikdy dál, než prostá upřímnost
a touha sdělit to hlasem svého srdce …

... to je motto netradiční cimbálky RIVUS, která vydala své nové CD s názvem

Jako ochutnávku z lákavého menu
novinek nabízíme např.
COVER VERZE PÍSNÍ U2
Přesvědčte se o pravdivosti těchto
slov a přijďte si nové CD zakoupit.
Nabízí Vám jej TIC Velké Pavlovice
(Hlavní 9 – budova knihovny,
tel. 519 428 149). Cena 200,- Kč.
Foto: Karolína Bártová

www.rivus.cz * www.solisart.cz
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Přeji Ti vše nejlepší, maminko ...
V mnoha zemích světa se druhou květnovou neděli
slaví Den matek. Výjimkou není ani Česká republika.
Také velkopavlovické děti přišly vzdát hold svým milým
maminkám. Ten, kdo se v neděli 11. května ve tři hodiny
odpoledne vydal do sokolovny, rozhodně nelitoval.

Všem maminkám se dostalo o Dnu matek od dětí krásného přání a poděkování. Foto: Věra Procingerová

Program si nacvičily
děti i mládež, kteří
navštěvují MŠ, ZŠ, Gymnázium, ZUŠ a DDM. MŠ
předvedla dvě pěkná
pásma, na podiu jsme
viděli folklorní soubor
Sadováček i rozverné Baby
country. Žáci základní školy
rozhodně nenudili. V jejich
podání jsme si poslechli
několik básniček, písně
lidové i anglické, kytarový
kroužek a díky jednomu
žáku, který se věnuje tanci v mikulovském studiu
Morava, jsme dokonce absolvovali exkurzi do latinsko-amerických tanců.
Velmi zajímavé bylo také vystoupení pěveckého
sboru gymnázia a tradičně
mohutný potlesk si vysloužila Dechová hudba
ZUŠ.

Děti se nenudí ani na DDM. Na
Dni matek vystoupilo celkem 6 našich
kroužků: Hip hop, Aerobik starší i mladší,
Mažoretky. Atmosféru provzdušnila módní
přehlídka kroužku Trenďáci, ve kterém se
dívky učí šít, háčkovat a různými dalšími
technikami si vytvářet módní doplňky. Novinkou bylo vystoupení kroužku Capoeira,
tedy brazilského bojového umění. O výzdobu se postaraly členky kroužku Aranžování,
po celé sokolovně byly k vidění práce
dětí a žáků ze všech výše jmenovaných
výchovně – vzdělávacích zařízení.
Závěrem tohoto ohlédnutí chci
poděkovat všem divákům za příjemnou
atmosféru, všem účinkujícím za skvělé
zážitky, jejich pedagogům a vedoucím za
trpělivost, píli a touhu předávat dovednosti dalším. Naše poděkování patří i Městu
Velké Pavlovice, které se na Dni matek
podílelo.
Za organizátora DDM Velké Pavlovice
ředitelka Jana Valoušková

Malíř jihovýchodní Moravy ZDENĚK HUDEČEK
Vás zve na výstavu s folklórní tématikou
Po velkých prezentačních výstavách v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti a v prestižní výstavní síni Viléma Wunsche v Havířově
se malíř a graﬁk Zdeněk Hudeček představí i u nás, ve Velkých Pavlovicích a to od 22. srpna do 1. září 2008 v prostorách výstavního sálu
Městského úřadu. Výstava uherskoostrožského výtvarníka (1938) bude
koncipována průřezem malířské tvorby z let 1987 - 2008.

Z profesionálního života ...

Z umělecké tvorby ...

Vlastní uměleckou dráhu Zdeněk Hudeček
započal studiem na Umprum v Uherském
Hradišti. Osobní prezentace umělce
se odvíjela už od roku 1966 účastí na
“výstavě mladých” a o dva roky později na
Salonu 68 v Domě umění ve Zlíně.
Následovaly autorské výstavy v galeriích
v Uherském Hradišti, Zlíně, Luhačovicích, Ostravě-Porubě, Olomouci, Přerově
a mnohých dalších. Na Salonu 2000
v Průmyslovém paláci v Praze byl zastoupen třemi obrazy a opět následovala řada
samostatných výstav ve Strážnici, ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě, v Pánském domě v Uherském Brodě, v Galerii
Stará radnice ve Vsetíně a taky v Galerii
Peron na Malé Straně v Praze. Svojí účastí
podpořil výstavu vítězných děl v rámci projektu Art Of Can na Slovanském ostrově
- Žofíně v Praze 1.

V několika námětových okruzích
- krajina, portrét, ﬁgura, zátiší - vychází autor z reálných podmětů,
které se střídavou intenzitou dotváří
své představy, prožitky a fantazii.
Ve svém názoru se pohybuje mezi
jemnou dekorativností, promyšlenou
skladebností a příjemnou hravostí,
což jeho dílům dodává svěží lehkost
a srozumitelnost.

Z výstavní expozice ...
Jak v Uherském Hradišti, tak i ve
Velkých Pavlovicích, chce autor zpestřit
svoji tvorbu folklorní tématikou inspirovanou návštěvou našeho města a okolí i velkopavlovickými internetovými stránkami,
jak je píše sám život. Malíř a graﬁk Zdeněk
Hudeček je členem Unie výtvarných

Z díla malíře Zdeňka Hudečka
Foto: Archiv Z. Hudečka

umělců ČR - sdružení výtvarných umělců
a teoretiků jihovýchodní Moravy.
Již nyní jste na výstavu malíře Zdeňka
Hudečka srdečně zváni!
Karolína Bártová
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POZVÁNKY ...........................................
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT, NABÍDKA JE VÍCE NEŽ BOHATÁ!

III. ročník EXPEDICE KRAJEM ANDRÉ 2008
Cyklovýlet s chutí vína
(Sobota 28. června 2008 - podrobnou pozvánku najdete
na zadní straně Velkopavlovického zpravodaje)

VÍNO V ORANŽOVÉM & MERUŇKOBRANÍ
Začátek července je ve Velkých Pavlovicích svátkem
pro všechny smysly.
Barvy, vůně a chutě léta dokonale ladí s vůněmi a chutí
výborných velkopavlovických vín ...
Místní vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic, Město Velké Pavlovice
a Forum Moravium, o. s. Vás tímto srdečně zvou na již tradiční
VÍNO V ORANŽOVÉM & premiérově MERUŇKOBRANÍ
Sobota 5. července 2008
Dle zažité tradice začínáme v 11.00 hod., vstupné činí 500,- Kč
- za tuto částku obdržíte slosovatelnou vstupenku
s kuponem na nákup vína v hodnotě 200,- Kč,
skleničku, vinný lístek s mapkou zúčastněných sklepů
a označení platícího návštěvníka akce.
Vstupenky si můžete zakoupit v den akce od 10.00 hod. na radnici města.
Těšit se můžete i na OCHUTNÁVKU MERUŇKOVÝCH SPECIALIT!

VOLBA STÁRKŮ
A SKLEPNÍKŮ
NA HODY 2008
Tradiční a pro hodovní veselí
nezbytná volba letošních stárků
a sklepníků se uskuteční
za přítomnosti kompletní
mužské části velkopavlovické chasy
v sobotu 5. července 2008
ve 20.00 hod.
v Restauraci Vinopa.

IX. ročník
NOČNÍ SOUTĚŽE
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Sbor dobrovolných hasičů ve
Velkých Pavlovicích Vás zve na
IX. ročník noční soutěže
v požárním útoku
„O putovním pohár starosty
města Velké Pavlovice“,
která se koná v sobotu
19. července 2008
na tréninkovém hřišti TJ Slavoj
Velké Pavlovice.

NOVINKA 2008 – NABÍDKA VINAŘSTVÍ U HALMŮ
Nepohrdnete-li ještě teplým uzeným masem a nebo klobásami přímo
z udírny zajedenými čerstvým pečivem, navštivte vinný sklep u Halmů
na ul. Trávníky.

Občerstvení zajištěno, profesionální
ozvučení, komentování soutěže!

Nabízíme Vám možnost objednávky SLOVÁCKÉ SNÍDANĚ,
která se bude servírovat ve stejném sklípku
v neděli dopoledne od 8.00 do 11.00 hod.
Pro objednávku snídaně volejte na tel.: 519 428 149 nebo 774 364 009

ZAHRÁVKY HODŮ
2008

Milovníkům dobrého jídla nabízíme vinařské a kulinářské speciality
a znovu novinku Vína v oranžovém - VYHLÁŠENÉ MERUŇKOVÉ
KNEDLÍKY, na nichž si můžete pochutnat ve VINÁRNĚ U KADERKŮ.
Objednávky – p. Kaderka, tel.: 519 428 297, 777 211 882
Do třetice všeho dobrého – poslední novinka roku 2008

Začátek akce je ve 21.15 hod.

Velkopavlovická chasa v čele
s novopečenými stárky,
stárkami, sklepníky
a sklepnicemi
Vás srdečně zve na večer plný hudby
a tance – na oblíbené
ZAHRÁVKY HODŮ,

VEČERNÍ ZÁBAVA S COUNTRY KAPELOU COLORADO!
Začínáme ve 20.00 hod. na myslivně, vstupné činí 150,- Kč.
Kromě příjemných chvil strávených zpěvem a tancem za doprovodu
country kapely se můžete těšit na VOLNOU DEGUSTACI VÍN
a SLOSOVÁNÍ VSTUPENEK o pěkné ceny.
JIŽ NYNÍ SE TĚŠÍME NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
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které se budou konat
v sobotu 19. července 2008
od 20.00 hod. na sóle
za sokolovnou
(v případě nepřízně počasí
v sokolovně).
K tanci, poslechu i dobré náladě
zahraje dechová kapela Zlaťulka.
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LETNÍ
HUDEBNÍ VEČER
aneb SV. ANNA POD
HVĚZDAMA
„Svatá Anna – chladno
z rána“, říká stará
pranostika.
My však zboříme mýty
a dokážeme, že i o chladné
svaté Anně, s námi
„pod hvězdama“,
může být i pěkně horko.
Vysvětlení je nasnadě
– s tancem v rytmu
country hudby
a zpěvem známých písní
velkopavlovické
skupiny COLORADO
letnímu studenému ránu
jen tak nepodlehnete!
Akce se uskuteční
v sobotu 26. července 2008
na stadionu TJ Slavoj
od 20.00 hod.

KROJOVANÉ HODY
A HODKY 2008
Velkopavlovická chasa,
TJ Slavoj Velké Pavlovice
a Město Velké Pavlovice
Vás srdečně zvou na tradiční
VELKOPAVLOVICKÉ
HODY A HODKY,
které se uskuteční ve dnech
17., 18. a 19. srpna 2008
v areálu sokolovny
ve Velkých Pavlovicích.

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2008
… „aneb slavnosti pro celou rodinu“
Zveme Vás co nejsrdečněji na Velkopavlovické vinobraní,
kdy rázem podlehnete atmosféře dávných časů i dneška,
octnete se najednou mezi zrajícími hlavami vinohradů,
v reji pracovních červených krojů,
pohltí Vás hudba rozličných žánrů,
zkrátka a dobře přijdou si zde na své všichni – od dětí až po ty nejstarší.
Pokud zde vše řečené najdete a pocítíte,
smysl slavností - tedy snaha přinést všem zábavu i poučení
v co nejkrásnější formě a pro všechny generace - bude bezezbytku naplněn.

Předběžný program Velkopavlovického vinobraní 2008
(Upřesnění a doplnění programu sledujte na www.velkopavlovickevinobrani.cz
nebo www.velke-pavlovice.cz a také v následujícím vydání
Velkopavlovického zpravodaje IV/2008 (28. srpna 2008)
Pátek 29. srpna 2008
18.00 hod. * Výstavy obrazů a fotograﬁí (sál radnice)
18.30 hod. * Slavnostní mše svatá (kostel)
20.00 hod. * Hudební presúz (lidový mezižánrový projekt)
... hosty domácího Presúzního sboru budou: RIVUS & percussion session, Šárka Marková,
Révokaz, Tomáš KOČKO, SSOGE a další...
23.00 hod. * Beseda u cimbálu
Sobota 30. srpna 2008
9.00 hod. * otevření bran
10.00 hod. * SADOVÁČEK / dětské folklórní soubory
11.00 hod. * Harry Potter a velká škola kouzel / interaktivní program pro děti
12.00 hod. * v přípravě/ dětský folklórní soubor
13.00 hod. * Dětská dechová hudba ZUŠ Velké Pavlovice
13.30 hod. * VOJARA / cimbálová muzika (U lisu)
14.30 hod. * Slavnostní zahájení (U lisu)
15.00 hod. * Průvod městem
16.00 hod. * Zarážení Hory / scénické ztvárnění tradičního vinařského obřadu
v podání místních ochotníků a chasy
17.00 hod. * Čarovné Ostrohy / slovenský folklórní soubor
za doprovodu Ludové hudby M. Dudíka
18.00 hod. * v přípravě
19.00 hod. * Presúzní sbor a jeho hosté / Liduška MALHOCKÁ
a RIVUS & percussion session
19.30 hod. * Ivan MLÁDEK & Banjo Band / se svými nerozlučnými kolegy
Milanem PITKINEM, Lenkou PLAČKOVOU a Ivo PEŠÁKEM
21.00 hod. * LÁCARANKA / taneční zábava s dechovou hudbou
- programem od 16 hod. provází moderátor Antonín Schäffer
Vinařský areál U lisu / lidová zábava
nabídka burčáků a vín, cimbálové muziky (od 10 hod.),
dechová hudba (od 17 do 20 hod.)
a beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou ŠMYTEC (od 19 hod.)

K tanci a poslechu hrají
dechové kapely:
v hodovní neděli 17. srpna 2008
VACENOVJÁCI
v hodovní pondělí 18. srpna 2008
LÁCARANKA
v hodovní úterý 19. srpna 2008
TÚFARANKA

Areál TJ Slavoj / alternativní scéna
16.00 hod. * KUMBALU / world music (Brno)
18.00 hod. * A.M.Úlet & Shankar Blue / dřevěný pop a didgeridoo band (Olomouc)
20.00 hod. * Ležérně a vleže / jazz-pop-rock (Valšské Meziříčí)
21.30 hod. * TAMTAM ORCHESTRA / etno-latin music (Praha)
23.00 hod. * COLORADO / taneční country zábava

v hodkovou sobotu 23. srpna 2008
SOKOLKA

Areál Za cihelnou / nejen pro děti
Jezdecký den na ranči, výstava vojenské techniky a rádiově řízených modelů letadel

Doprovodné akce hodů:

... a k tomu všemu:
Řemeslný jarmark, exkurze do vinařských ﬁrem Vinium, Pavlovín, Baloun, jízdy koňskými
bryčkami a silničním vláčkem po městě, prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie,
výstava kreseb vinařských vtipů, atrakce, hry a soutěže pro děti, bohaté občerstvení
a mnoho jiného ...

Pátek 15. srpna 2008
– zahájení stavění máje
u sokolovny (18.00 hod.)
Neděle 17. srpna 2008
– diskotéka v areálu TJ Slavoj

Vstupné: 100 Kč pátek / 150 Kč sobota, děti a ZP zdarma
Změna programu vyhrazena.
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SPOLKY A KONÍČKY ............................

Agrotec really 2008 se mohla uskutečnit i díky perfektní
spolupráci s velkopavlovickými hasiči.
Foto: Radek Nesvadba

Perný víkend si užili ve dnech
30. a 31. května 2008 velkopavlovičtí
hasiči. Každý rok se dobrovolní hasiči
z Břeclavska a Brněnska sejdou při
netradiční akci, která nemá kupodivu
s hasiččinou nic společného. Jedná se o
automobilové závody v really, kterou na
jižní Moravě pořádá hustopečská ﬁrma
Agrotec, a. s.
Dobrovolní hasiči zajišťují na této
akci pořadatelskou činnost týkající se
především zajištění bezpečnosti rychlostních zkoušek pro diváky, ale i pro
jezdce.
Tato akce zamotala místním hasičům nejen hlavu, ale hlavně nohy a
ruky a to se nepožíval žádný alkohol!
Poslední pátek v měsíci květnu se od
rána chystala trať na závody. Navečer
bylo potřeba pořadatele rozmístnit
po trase závodu, aby mohly rychlostní
zkoušky bez problému začít. Ty začínaly
po úplném setmění.
Do postele se pořadatelé dostali až
za svítaní. V sedm hodin ráno však už
byli všichni opět nachystáni na startu,
aby se opět mohli dle pokynů rozmístit
po trati. Navečer konečně vše skončilo
a mohla se většina hasičů rozjet domů
– až na nás, velkopavlovické. Bylo
třeba se přichystat na ranní slavnost
„požehnání nového hasičského auta“ a
dopilovat průběh dětského dne.
V neděli ráno byla v místním kostele
Nanebevzetí Panny Marie odsloužena
mše svatá za všechny hasiče. Pan farář
Mgr. Petr Papoušek poté požehnal novému modernímu hasičskému vozidlu a
zdůraznil přitom odvahu a statečnost
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Slavnostní žehnání novému hasičskému vozidlu
místním farářem Mgr. Petrem Papouškem.
Foto: Ing. Zdeněk Karber

těch,
kteří
vždy pomohou
a bez zaváhání
nasazují
své
zdraví i životy
za
záchranu
potřebných.
Obřadu se
zúčastnili také
starosta města
Ing. Pavel Procházka a místostarosta Ing.
Zdeněk Karber, hosté z
nadřízených
hasičských
Představitelé SDH a Města Velké Pavlovice se vzácným
složek i drupraporem, který opatruje již 58 let pan František Komosný
žební sbor ze
(na snímku druhý z prava) – čtyřiaosmdesátiletý nejstarší
slovenské obce
velkopavlovický hasič na odpočinku. Foto: Ing. Zdeněk Karber
Voderady.
Protože je
„U Vavřince“, který probíhal v pohodě
čas nevětší nepřítel, museli s ním bojoa klidu. Bylo jisté, že se atmosféra do
vat i hasiči. Tentokrát ale naopak. Bylo
hodiny změní, protože ve 13.00 hod.
potřeba vyplnit čas mezi požehnáním a
měli všichni domácí hasiči i hosté
slavnostním obědem. Panující úmorná
změnit posezení z pohodlných židlí
vedra doporučovala sama o sobě schona posezení „kempové“ na zahradních
vat se do sklepa. Azyl nám pro tentokrát
lavičkách u rybníka.
poskytl farní sklep, který je nádherně
S odstupem času se dá říci, že sjedopraven.
notit vše týkající se hasičů na jedno
Aby bylo vše nachystané na Den
místo byla skutečně šťastná volba.
dětí, který se konal odpoledne v areálu
U vystaveného hasičského auta seděli
TJ Slavoj, byla vyčleněna skupinka, jež
pozvaní hosté, u pozvaných hostů se
měla za úkol navážet na hřiště materiál.
čepovalo pivo a Kofola pro veřejnost
Tříčlenná skupinka se návštěvy sklepa
a veřejnosti byli k plné dispozici hasiči.
ráda vzdala, protože jejím členům dělal
nám příjemný sklepní chlad špatně na
klouby.
Petr Hasil, starosta Sboru
Poté následoval oběd v restauraci
dobrovolných hasičů V. Pavlovice
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KLÍČOVOU DÍRKOU ..............................
... tentokrát s Josefem Veverkou alias Tikinem
do světa hudby, country a westernu
Občas se každému z nás stane, že jsme na ulici zastaveni a osloveni cizím člověkem, který někoho hledá a prosí nás o pomoc.
A možná se už i Vás někdo zeptal na pana Josefa Veverku a Vy jste dlouze přemýšleli a zadumaně kroutili hlavou. Pokud by se však
zmiňovaný cizinec zeptal na „Tikina“, bezpochyby by každý z nás zareagoval naprosto shodně: „Jo, jo, Tikin! Tak toho znám!“
V mžiku se nám vybaví vousatá tvář, ze které na nás koukají rozzářené oči, věčný, nebojím se říci až nakažlivý úsměv, člověk plný
energie s neutuchajícím optimismem, ladící všechny kolem sebe do dobré nálady a příjemné pohody.
Takových je mezi námi v dnešní uspěchané době již jen jako šafránu. Já osobně tento životní postoj panu Veverkovi závidím
a proto se ptám, co mu dává sílu vidět svět v lepším světle, co ho žene vpřed, co má rád a především, jakým způsobem jej ovlivňuje
country styl, western a všeobecně muzika, která je jeho obrovským koníčkem.

Pane Veverko, nepochybuji o
tom, že každý z Velkých Pavlovic
zná country skupinu COLORADO
a že je mezi námi již jen málo
těch, kteří by Vás alespoň jednou neslyšeli zpívat a hrát. Tomu,
kdo by se nemohl rozvzpomnět
připomenu kupříkladu oblíbený
vánoční koncert před radnicí.
Mohl byste nám prozradit něco
málo ze začátků této skupiny?

Hrajeme skladby převzaté, ale
hrajeme i spousty vlastních písniček.
Kdo vám skládá hudbu a píše
texty?
Ještě zhruba před dvěma lety
jsem vše psal i skládal sám. Dnes
je už situace jiná. Obě moje dcery
začaly pomalu zkoušet občas
něco zkomponovat a nebo napsat, což mě velice těší. Takže nyní
píšeme i skládáme k mojí obrovské radosti všichni tři.

Skupina COLORADO se vydala
do světa country v roce 1991,
ale to neznamená, že jsem se
muzikou nezabýval již dříve.
Naopak - dlouhá léta jsem byl
Kolik odehrajete v průměru
členem skupiny Seniors Club,
ročně koncertů a vystoupení?
která hrála Tramp Grass, tedy tzv.
„dřevní country“. Postupem času
Zhruba tak čtrnáct až šestnáct
mi tento styl nějak přestal vyhovokoncertů. Nechceme si vystouTěžká pohoda se skupinou COLORADO v Café House,
vat, měl potřebu jít dál, dopředu a
peními zablokovat všechny víŠiklův Mlýn. Foto: Archiv J. Veverky
zkusit něco nového - modernější
kendy a volný čas. Nehrajeme
styl. Ve skupině Seniors Club
pro výdělek, ale pro radost, prostě
s námi hráli hustopečští kamarádi, ale
pro potěšení – baví nás to!
– zpíváme naprosto všichni :-)! Ještě jsem
ti se Tramp Grassu nechtěli vzdát. Proto
I když musím přiznat, nějaké peníze jsou
zapomněl říci, že jsme se po rozpadu Sejsme se trhli a založili novou, trochu jinou
nutné a to především pro chod samotné
niors clubu a založení nového COLORADA
a modernější skupinu COLORADO, která
skupiny. Všechno je celkem dost nákladné
stali ryze velkopavlovickou skupinou.
existuje do dnešních dnů. Podle zájmu a
– aparatura, nástroje, oblečení – to vše
ohlasu našich fanoušků soudím, že to byla
si musíme samozřejmě zajistit a zaplatit
Hrával jste Vy sám osobně vždy jen
dobrá volba.
sami.
country, nebo jste v tomto žánru našel
zalíbení až postupem času? Proč zrovna
COLORADO ... country muzika, atmosAbych řekl ale pravdu, raději hrajeme
country?
féra divokého západu, vůně střelného
mimo Velké Pavlovice. Je mi to celkem
prachu, dusot koňských kopyt ... kteří
líto, ale není zde taková odezva a atmosJá osobně jsem vždy opravdu hrál a zpíval
nadšenci, kromě Vás, podlehli tomuto
féra, jaké bychom očekávali a jaké by nás
pouze country. Ptáte se proč – no já
westernovému vábení? Kdo vlastně tvoří
uspokojovaly. Většinou přijde málo lidí,
vlastně ani nevím proč. Prostě se mi counv současné době skupinu COLORADO?
nevím proč nemají zájem. Zase na druhou
try líbí :-)! Zároveň však musím zdůraznit,
stranu musím vzpomenout pěkný zážitek
že jako správný jihomoravák tíhnu silně
Ve skupině je nás nyní celkem pět - na
z již zmiňovaného vánočního koncertu
k folklóru. Mám rád chvíle strávené u cimstell kytaru nám hraje Ivan Podešva,
u radnice. Přišla za mnou jedna starší
bálu, i dechovku si moc rád poslechnu a
Emil Hlávka pak na kytaru, klávesy jsou
místní „tetička“ se slovy – „Jožo, vy tak
zazpívám, ale co se týče vlastní produkce,
doménou mé starší dcery Liby – dnes
hezky hrajete, proč nehrajete častějš?“
opravdu to bylo vždy výhradně country.
Kaderkové, kytaře, foukačce a sólokytaře
To potěší, ale jak mám vysvětlovat, že lidi
vévodí moje mladší dcera Lenka a já hraju
prostě moc nepřijdou ...
Z čeho se skládá repertoár skupiny?
na banjo, kytaru a jsem zároveň i kapelHrajete skladby převzaté, vlastní a nebo
níkem. Záměrně jsem nezmiňoval zpěv
pokračování na str. 26
od každého trochu?
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To je určitě škoda. Kde se tedy cítíte
dobře, kam lidi přijdou a kde hrajete
rádi?
Jednou až dvakrát za rok koncertujeme
v Šiklově mlýně – proslulém westernovém městečku nedaleko Zvole nad
Pernštejnem. Sem mě to opravdu hodně
táhne – je to takové moje „třetí dítě“. Podílel jsem se zde na projektování městečka,
hotel Colorado Grand zaměřený především
na kongresovou turistiku je postaven
vyloženě podle mého projektu a do dnešní
doby se podílím i na managementu chodu
městečka. Miluji chvíle prožité u dopolední kávy, kdy si v klidu sednu do hotelové
prosklené kavárny, jen tak koukám do
kraje a pod sebou mám skaliska asociující americké kaňony. Je tu prostě báječně.
Mám rád pohodu ...
Dál hráváme v Kulturním středisku Milevsko, pak i v Poštorné v Restauraci
U Čagana, jezdíme velmi rádi i na Slovensko – na Hudobné léto do Senice, do Liptovského Mikuláša, kde je úžasný Aquapark Tatralandia.
Ze všeho nejraději máme ale koncerty na
Burčákových slavnostech v Hustopečích.
To je prostě bomba :-)! Je tu úžasná
atmosféra, lidi se přímo na nás sjíždí
z celé republiky. Máme zde svou pevnou
fanouškovskou základnu až z Aše a také

z Olomouce a bůhví ještě odkud. Jen co
začneme hrát, zpívají s námi, udělají nám
doslova kotel, kde to vře a to se to pak hraje :-)! S těmito lidmi se díky hustopečským
„Burčákovkám“ známe osobně, nebojím
se říci, že s mnohými jsme vyloženě přátelé
a o to jsou tato vystoupení srdečnější. Jen
co koncert skončí, už si nás pořadatelé
objednávají na příští rok. Je to fajn pocit,
člověka to těší, uspokojuje a motivuje jít
dál.
Takže jak to tak poslouchám, hustopečské „Burčákovky“ - doslova za humny,
hrají prim :-)! Jsou tedy pro vás zároveň i
největším profesionálním úspěchem?
Úspěchem ... nevím ... Pro nás je spíš
největším úspěchem to, že hrajeme již tak
dlouho, že jsme spolu v klidu vydrželi a
že nás naše konání baví a těší. Budu rád,
když v této sestavě vydržíme co nejdéle a
budeme hrát, dokud to půjde. To bude náš
„úspěch“ :-).
Podle Vašeho pohodového povídání
začínám pomalu chápat, že co se týče
hudební dráhy nebudujete nějakou
křečovitou kariéru, ale že skutečně hrajete především pro dobrý pocit a proto,
že je country muzika a western styl
Váš doslova „kůň“ a ne jenom koníček.
Přece jenom – máte nějaké plány do budoucna?

Jeden menší plán do budoucna máme.
Nezmínil jsem ještě, že hráváme občas i
v lázních na promenádách. Míváme velký
ohlas, lidem se naše hudba líbí, hned se
chytnou, zpívají a tančí, je to zkrátka fajn.
Vystupovali jsme tak již v Luhačovicích,
rozjednané máme nedaleké lázně
Smraďavka a také Karlovy Vary a Mariánské Lázně – mám zde hodně kontaktů,
protože jsem se zde podílel na rekonstrukcích řady hotelů. Tak už se těším na
pravé a nefalšované promenádní koncerty
s neopakovatelnou atmosférou :-)!
V tom případě mi nezbývá nic
jiného, že Vám i celé skupině COLORADO popřát, aby vám koncerty
v lázeňských městech vyšly. A nejen
ty! Přeji vám, ať se vám celkově daří,
ať máte bezvadné fanoušky a také,
ať si na vás najdou čas i místní.
Koneckonců – první velkou
příležitost budou mít již zanedlouho
– v sobotu 26. července, kdy se bude
ve Velkých Pavlovicích konat „Letní
hudební večer anebo Sv. Anna pod
hvězdama“, kde nebude v žádném
případě skupina COLORADO chybět!
Děkuji Vám za rozhovor, čas a také a
za pohodu, kterou jste svým vyprávěním
vytvořil!
Karolína Bártová

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ .................
Jan Masaryk a víno z družstva Vinopa

Jan Masaryk
– milovník
velkopavlovických vín

Asi poprvé se setkal s velkopavlovickým vínem Jan Masaryk v roce 1948 ve funkci ministra zahraničních
věcí při své oﬁciální návštěvě Brna dne 21. ledna 1948. Byl přijat na Ústředním národním výboru města
Brna. Po jednání s představiteli města následoval slavnostní oběd v Rytířském sále Nové radnice.
Oběd o několika chodech byl zakončen podáním černé kávy. Po kávě byla předložena k degustaci dvě
vína z družstva Vinopa Velké Pavlovice. Bílé bylo označeno jako Šlechtěný ryzlink a druhé červené byla
Frankovka. Zda šlo o Ryzlink vlašský nebo rýnský se můžeme jen domnívat. Stejně již nemůžeme zjistit, kdo
požádal pana Jana Masaryka o vyjádření k chutnaným vínům.
Jan Masaryk byl známý svou pohotovostí a originalitou a svoji spokojenost a
poděkování s předloženými víny vyjádřil
poznámkou na jídelním lístku: „Družstvu
Vinopa za slzu předobrou upřímně děkuje
Jan Masaryk. Brno 21. 1. 1948“

Jakou cestou se dostal jídelní lístek do Velkých Pavlovic není známo. Byl nalezen v pozůstalosti pana Pavla Nesvadby, prokuristy ﬁrmy
Vinopa. Originál uchovává jeho syn Pavel Nesvadba, který souhlasil
s uveřejněním ve Zpravodaji.
Pro mladší generaci uvádím několik dat z životní dráhy Jana Masaryka (14. 9. 1886 – 10. 3. 1948) od jehož smrti uplynulo v letošním roce
60 let. Syn T. G. Masaryka, prvního prezidenta Československé republiky.
Pracoval v diplomatických službách – r. 1919- 22 Čs. Charge d´affaires
v USA, r. 1925-38 velvyslanec ve Velké Británii, r. 1940-45 ministr
zahraničních věcí v čs. exilové vládě, od r. 1945 ministr zahraničních
věcí ČSR. Dne 10. března 1948 umírá za ne zcela vyjasněných okolností.
Ing. František Kostrhun
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Jídelní lístek z 21. ledna 1948, kdy se v Rytířském sále
Nové radnice v Brně podával za přítomnosti
Jana Masaryka slavnostní oběd.
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Otazníky okolo privatizace
Drůbežářských závodů Velké Pavlovice
Vážení občané, zúčastnil jsem se
prezentace o plánovaném rozvoji města,
která se uskutečnila s cílem poskytnout
veřejnosti informace o plánovaném rozvoji města v budoucích letech a snad i pro
budoucí generace. Na této zdařilé akci
zazněly mimo jiné i dotazy občanů týkající
se pěstování meruněk, oblasti vinařství,
obdělanosti pozemků, spolupráce se
zemědělským družstvem.
Jednou z připomínek pak byly chátrající drůbežářské závody, jejichž venkovní
zdi a zídky nejsou okrasou města. Protože
jsem téměř čtyřicet let, tedy celý svůj
produktivní věk, v tomto závodě a podniku pracoval, dospěl jsem k závěru, že
je potřeba, aspoň v hrubých rysech, informovat občany města, v jehož aglomeraci
tento závod stojí, jak tomu vlastně bylo
s jeho privatizací. Jak je možné, že jeden
z nejlépe prosperujících drůbežářských
závodů v republice dopadl, jak dopadl.
Moje reakce mimo jiné vyplývá i ze
skutečnosti mnoha nepravdivých informací, které se během let objevily mezi
občany, kterých v tomto závodě mnoho
pracovalo. Jejich původ není jasný, ani jeho zdroje, které si můžeme jen domýšlet.
Skutečností však je, že převážná část
těchto informací je neúplná, zkreslená,
hlavně však nepravdivá.
Informace, které si Vám tímto dovoluji
předložit, jsou naopak písemně doloženy
a archivovány, proto o jejich pravdivosti
nemůže být pochyb. Již v minulosti jsem
se snažil tuto privatizační kauzu medializovat. Kupodivu nebyl zájem, podle
mě záměrný, se k této věci vyjadřovat.
Malá část informací byla odvysílána
v ostravském studiu ČT 1. Informace,
které měly být otištěny v Hospodářských
novinách, nebyly nikdy zveřejněny. Jsem
toho názoru, že v současnosti by již
neměla podobná cenzura existovat, proto
tímto využívám aspoň Městského zpravodaje, který poskytuje informace občanům
našeho města. Je třeba zároveň zmínit, že
celý privatizační proces byl velmi složitý.
Zdaleka ne všechny privatizační projekty
však proběhly takovým způsobem, jako
právě v drůbežářských závodech.
Pravdou je, že závod 01 Velké Pavlovice byl hodně investičně zaostalý. Management, který ho v té době řídil, stál před
nelehkým investičním problémem, který
spočíval hlavně v inovaci strojního zařízení
na porážce drůbeže, tedy v hlavní výrobní
dílně. Celková stavební úprava, postupné
opravy mrazírenských hal, modernizace
konzervárny, strojní dovybavení pro výrobu majonéz. Ostatní dílny na zpracování
vajec byly vybaveny relativně moderní
technologií. Značné ﬁnanční náklady by

vyžadovaly i opravy zmíněných fasád.
Z tohoto pohledu byla privatizace závodu
dost riskantní záležitostí. Nutností byly
počty, že po dobu osmi až deseti let bude
třeba použít vytvořený disponibilní zisk na
uhrazení všech investičních nákladů. To
vyžadovalo podporu ﬁnančních institucí
formou úvěrů. V době privatizace však
žádná banka na investice privatizovaných
subjektů úvěry neposkytovala, dokonce
ani banka zahraniční. Navíc Komerční
banka Břeclav odmítla i základní provozní
úvěr na nákup suroviny, který byl v letech
před privatizací zcela běžný, z důvodu
sezónnosti nákupu i prodeje především
vodní drůbeže, ale i vajec. Pro vedení
závodu to byly velmi těžké a jen obtížně
řešitelné podmínky. Pokud však je zájem,
dají se věci řešit, i když těžce.
Na privatizaci závodu byla vypsána tzv. „Neveřejná výběrová soutěž“,
které jsem se zúčastnil na Ministerstvu
zemědělství v Praze. Nabídková cena
v roce 1992 činila 128.564.000,- Kč. Do
soutěže byli zařazeni čtyři zájemci, kteří
měli do určitého termínu odeslat na FNM
zalepenou a zapečetěnou obálku se svou
ﬁnanční nabídkou. Řádně zapečetěnou
obálku jsem měl pouze jediný z účastníků.
Náš tým nabídl částku 130.100.000,- Kč,
což bylo téměř na hranici ekonomické
únosnosti, ale budiž. Měli jsme totiž od
Komerční banky Břeclav řádně schválený
úvěr ve výši téměř 100.000.000,- Kč, na
rozdíl od ostatních žadatelů, kteří neměli
vůbec nic. Už v tomto je kus privatizační
tragédie, protože dle mého soudu měli
zájemci předložit ﬁnanční krytí. Nejvyšší
nabídka ve výši 250.000.000,- Kč nás
ovšem šokovala, neboť to byl naprostý
nesmysl. Bylo zřejmé, že jde o podvodníky,
také další nabídky nebyly reálné. Nakonec
se taky ukázalo, že skutečně o podvodníky
šlo.
Celá privatizace se záhadně protahovala, byl do ní zapojen se zcela eminentním zájmem i budoucí ministr
zemědělství, který po nástupu do funkce
ministra záhadným způsobem oddlužil
privatizovaný závod, na který byly záhadně
převedeny všechny závazky dalších tří
privatizovaných závodů bývalého státního
podniku JMDZ Velké Pavlovice. Soudím,
že šlo zřejmě o podvod. Budoucí pan ministr měl velký zájem o privatizaci tohoto
závodu, o čemž svědčí i skutečnost, že
nás jednoho nedělního odpoledne sám
navštívil s návrhem, abychom „do toho“
šli s ním za podmínky, že bude mít 51 %
podíl. To jsme odmítli.
Lobby
této
skupiny
nakonec
drůbežářský závod získala za neuvěřitelný
1.000.000,- Kč. Oﬁciálním odůvodněním

zřejmě bylo, že o to neměl nikdo zájem.
Hodně se mluví o tzv. „tunelování“. Jako
příklad slouží právě Drůbežářské závody
Velké Pavlovice, kdy téměř okamžitě začal
prodej nemovitostí od závodní jídelny
počínaje a na „spodním dvoře“ konče.
Komické bylo oﬁciální sdělení veřejnosti,
že železniční vlečka velmi škodí provozu
na silnici, a proto musely být nakonec
rozprodány i kolejnice. To, co bylo od
roku 1945 cíleně ve Velkých Pavlovicích
budováno, je dnes cíleně rozprodáno a
zdevastováno. Naprostý nezájem o rozvoj
a hospodaření závodu dokládá i zrušení
výrobních dílen, pravda, kromě vaječné
výroby, do které se přece jenom nemuselo
tolik investovat. Současný management
naprosto nezvládl konkurenci. Nebyl schopen zvládnout export, bez něhož závod
neměl šanci. Je to do jisté míry i proto, že
ve vedení závodu jsou cizí lidé, kteří nemají zájem. Pro Velké Pavlovice je to zajisté
velká škoda jak z hlediska zaměstnanosti,
tak z jisté obavy pro budoucnost, protože
se závod pozvolna rozpadá. Snad jediným
kladem je to, že mohou v nových mrazírenských halách uvedených do provozu ještě
v době mého působení v závodě, skladovat za úplatu cizí zboží.
O této privatizační kauze, která je
v podstatě ještě mnohem složitější, by se
dala napsat kniha. Cítil jsem jen povinnost
velmi stručně informovat i po letech občany
města o pravém stavu věcí kolem privatizace Drůbežářských závodů Velké Pavlovice. Nakonec musím ještě vzpomnět,
že při mém vynuceném odchodu, měl
závod skladem hotové výrobky v celkové
hodnotě téměř 100.000.000,- Kč.
Pokud se jedná o můj nucený odchod
ze závodu, ve kterém jsem strávil celý svůj
produktivní věk, byl jsem zde zaměstnán
od roku 1958, tuto věc řešil soud, který
ve svém rozhodnutí jasně konstatoval, že můj násilný odchod byl naprosto
neoprávněný, tedy protizákonný a rozhodl
v můj prospěch. Soudní rozhodnutí mám
k dispozici. Drůbežářské závody se nakonec proti rozsudku ani neodvolaly.
Závěrem je třeba podotknout, že
do mého odchodu byl závod, co se týká
hospodaření, v kladných číslech, což dokumentují ﬁnální účetní sestavy, které
jsou archivovány.
Dotaz občana města, týkající se
obnovy venkovních úprav budov a zdí
Drůbežářských závodů, které svým stavem
nepřispívají k dobrému vzhledu města,
byl oprávněný. Dá se však očekávat, že
na jejich opravu současný majitel asi
prostředky nenajde.
Tolik ve stručnosti Ing. Vladislav Blata
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ŠKOLNÍ OKÉNKO .................................
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Děti popřály maminkám milými besídkami
Druhá květnová neděle patřila opět po roce všem maminkám. V tento den slavily svůj svátek - Den matek. Krásného přání a zároveň
i poděkování za lásku a veškerou péči se jim dostalo od všech dětí z Mateřské školy, které si pro maminky připravily se svými kamarády
ze třídy a za pomoci paní učitelek milé besídky.
Třída Berušek si přichystala pásmo s názvem „Kuřátka a zahradníci“ a tak se maminky se svými dětmi přenesly na chvíli na dvorek
plný žlutých pípajících kuřátek a pilných zahradníků. Veverky slavily stylově v blízkosti lesa, tentokrát na louce s kamarády zvířátky – jejich
besídka nesla název „Hry na louce“. Ze třídy Sluníček se už z dálky ozývalo kočičí mňoukání - a jak by ne! Nastal tu pravý a nefalšovaný
„Kočičí rej“.
Určitě se nebudu mýlit tvrzením, že většině maminek
vhrkly dojetím slzy do očí a při převzetí nádherných
přáníček z rukou jejich ratolestí je mnohé již neudržely.
V takový moment si každá maminka uvědomí, co je to
opravdové štěstí ...
Dětem i paním učitelkám patří za přípravu besídek
a trpělivost vřelé poděkování.
Karolína Bártová

Děti obdarovaly maminky k jejich svátku
krásným dárečkem - ukázaly, jak jsou šikovné.
Foto: Karolína Bártová a archiv MŠ

Protože se blíží
prázdniny,
přejeme všem dětem
hezké zážitky
a rodičům příjemnou
dovolenou!
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Mateřská škola Velké Pavlovice děkuje touto cestou
organizátorům Memoriálu Vladislava Trsťana za ﬁnanční
příspěvek 3.000,- Kč na hračky pro děti.
Dále děkuje panu Vladimíru Zborovskému za ﬁnanční
příspěvek 2.000,- Kč na CD přehrávač a za úhradu divadelního
představení pohádek O kůzlátkách a O třech prasátkách.
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Ve školce jako na moři!

Pro odvážné námořníky byl výlov na
otevřené vodní hladině dobrodružnou
výzvou. Foto: Karolína Bártová

Neděle 1. června 2008 patřila na celém světě dětem, které slavily svůj Mezinárodní svátek. Ne jinak tomu bylo i ve velkopavlovické Mateřské škole – zde se
však oslavovalo již ve čtvrtek 29. května a to více než stylově a nápaditě.
Po páté hodině odpolední se otevřela brána mateřinky nejen dětem, ale i jejich rodičům, prarodičům, sourozencům a kamarádům – to proto, že se zde konal
pravý a nefalšovaný NÁMOŘNICKÝ DEN. Vše bylo do poslední chvíle pro děti
obrovským tajemstvím, jen věděly, že mají přijít v námořnickém obleku ...
Zahrada školky se tak v mžiku hemžila modrobílými postavičkami, jež po
celém areálu nadšeně plnily spousty zábavných a legračních úkolů – lezlo se jako
na správné pirátské lodi po lanovém žebříku, nosily se kbelíky naplněné vodou
po lavičce, sáňkovalo se ve vaničkách po trávě, do sítěk se lovily balónky z bazénku a mnohé další. Nakonec děti pokořily mořskou obludu, našly poklad plný
čokoládových zlaťáků a samozřejmě nechyběla ani odměna v podobě něčeho vydatného do bříška :-).
Paní učitelky se společně s celým personálem školky na akci výborně
připravily. Za všechny děti jim za nádherně prožité odpoledne velmi děkujeme!
Za spokojené děti i rodiče Karolína Bártová

Jen aby se nám při tak náročném úkolu nohy nezamotaly :-)!
Foto: Karolína Bártová

Po zvládnutí všech úkolů přišla vhod voňavá svačinka.
Foto: Karolína Bártová

Letošní výletnická výprava z Mateřské školy zamířila mezi zvířátka

Zoologická zahrada – to je prostě
paráda! Foto: Archiv MŠ

V pondělí 2. června 2008 jsme ráno vyrazili s dětmi autobusy do ZOO v Hodoníně.
V batůžku žádného z dětí nechyběla nezbytná svačinka, pití, pláštěnka a samozřejmě
i něco dobrého na zub od
maminky.
V areálu ZOO se děti nejdříve
posilnily svačinou a prohlídka mohla začít. Největšího
ohlasu se dostalo živočichům
z mořského akvária, kozám a
ovcím, které se nechaly dětmi
krmit či pohladit a opičkám
dovádějícím na zavěšených
lanech. Tu a tam si děti smlsly
něco sladkého z domácích zásob a byly nadmíru spokojeny.
S drobným suvenýrem v kapse
se všechny vrátily v pořádku
zpět do mateřské školy, kde
Návštěva v ZOO inspirovala děti k namalování
na ně čekal výborný oběd.
překrásných obrázků. Simonku Hasilovou ze třídy
Sluníček očividně zaujali nejvíce klokani.
Jiřina Zigová, ředitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
DĚTI SI ZAZPÍVALY
„Na tú našu notečku“
i „O malovanú pantličku“
V neděli 13.dubna 2008 se v Kobylí
uskutečnila tentokrát nesoutěžní přehlídka
lidových písní „O malovanú pantličku Augusty Šebestové.“ Na tuto již tradiční akci
se připravovala i děvčata ze ZŠ Velké Pavlovice. Byla to Adéla Dostoupilová a Beata
Bláhová z 1. tříd, Karolína Zborovská a
Hana Veverková ze 3. tříd, Jiří Šalášek,
Sára Bezoušková a Štěpánka Veverková z
5. tříd a Lýdie Procingerová z 8. třídy. Na
této přehlídce si ve velmi pěkné atmosféře
zazpívalo celkem 67 dětí našeho regionu.
Všichni zpěváčci si odnášeli malovanů
pantličku a určitě i pěkný zážitek.
O týden později, v neděli 20.dubna
2008, se v Rakvicích konala další přehlídka
lidových písní „Na tú našu notečku“. Tato
přehlídka byla soutěžní s možností postupu do dalšího kola v Mikulově.
Po pečlivé přípravě si zde zazpívali ze
ZŠ Velké Pavlovice tito zpěváčci: opět Adéla Dostoupilová a Beata Bláhová z 1. tříd,
Ondřej Míchal ze 2. třídy, Jakub Malhocký
ze 3. třídy, Iva Jílková a Tereza Kalivodová
ze 4. třídy, Barbora Grůzová ze 7. třídy a
Lýdie Procingerová z 8. třídy.
Barbora Grůzová byla mezi 10
zpěváky, kteří postoupili do Mikulova. V
Mikulově zpívalo 25 zpěváčků z celého regionu Hanácké Slovácko. Udělovala se jen
první tři místa, Barbora Grůzová obsadila
3. místo. Velké Pavlovice a ZŠ reprezentovala opravdu skvěle. Děkujeme!
Mgr. Marie Pilařová

Dopravní soutěž BESIP prověřila
dovednosti i znalosti mladých cyklistů
Ve čtvrtek 15. května 2008 proběhlo ve Velkých Pavlovicích na hřišti „za kostelem“
oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Tato soutěž je pořádána každoročně,
jejím vyhlašovatelem je Ministerstvo dopravy a je určena především pro žáky 5. – 8.
ročníků.
Z předešlého základního kola dopravní soutěže, které proběhlo v měsíci dubnu, postoupilo do oblastního kola družstvo starší kategorie. Soutěžní tým byl sestaven ze dvou
chlapců a dvou dívek, kteří navštěvují II. stupeň základní školy. Jmenovitě: Lukáš Zájeda,
Ondřej Kožíšek, Barbora Grůzová a Veronika Halmová.
Po úspěchu v základním kole soutěže se žáci pustili do přípravy na oblastní kolo
s velkým elánem a chystali se velmi pilně a svědomitě. Procvičovali a řešili zkušební
testy pravidel silničního provozu,
svoje cyklistické
dovednosti
a
znalosti si žáci
poté vyzkoušeli
při cvičné jízdě
na hřišti a s paní učitelkou Procházkovou prošli a zopakovali otázky zdravovědy.
Ve
čtvrtek
v devět hodin
dopoledne byla
dopravní soutěž
Na oblastním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů
zahájena. Souse museli soutěžící prokázat znalostmi pravidel silničního
těžící měli za
provozu i zdravovědy. Vědomosti i zručnost při jízdě byly
úkol absolvovat
na velmi vysoké úrovni. Foto: Věra Procingerová
čtyři disciplíny,
kterými byly jízda
zručnosti, jízda podle dopravních značek, zdravověda a testy pravidel silničního provozu.
Oproti základnímu kolu bylo oblastní kolo soutěže náročnější a složitější, podle
množství trestných bodů se ukázalo, že nejtěžší disciplínou byla jízda zručnosti a také
jízda podle dopravních pravidel.
Naši soutěžící ze základní školy se nakonec umístili na pěkném šestém místě.
V příštím školním roce se naše základní škola opět chystá zapojit do Dopravní soutěže
mladých cyklistů, a tak již nyní sestavujeme soutěžní týmy a těšíme se na další ročník
této soutěže.
Bc. Lenka Tesařová

Žáci devátých tříd se seznámili s problematikou odpadů
V letošním roce zahájila a. s. Hantály řadu setkání s žáky 9. ročníků
těch ZŠ, jejichž obce jsou akcionáři této společnosti. Postupně se
od 5. května 2008 zúčastnilo této akce 16 škol a to v každém
určeném termínu vždy 2 základní školy.
Po besedě s představiteli představenstva a vedením společnosti
následovala prohlídka areálu. Závěrem dne bylo sehráno utkání
v kopané a vítěz postupoval do závěrečného turnaje. Tento turnaj se uskutečnil 5. června 2008 za účasti 6 družstev. Vítězem
celého turnaje se stala ZŠ Velké Bílovice a putovní pohár předával předseda představenstva, starosta města Velké Pavlovice
Ing. Pavel Procházka.
Celá akce má určitě velký význam jak pro současnost, tak
především do budoucnosti. Důležitost, která byla těmto setkáním dávána, podtrhuje i účast starostů jednotlivých obcí vždy
v termínu, kdy se jejich škola exkurze zúčastnila. Celá akce byla
velmi dobře organizačně zajištěna a tím určitě byla dána záruka
v pokračování těchto setkání i v dalších letech.
PaedDr. Antonín Kavan, ředitel Základní školy Velké Pavlovice
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Žáci devátých tříd navštívili i skládku na Hantálech
a podívali se do míst, kam se obyčejný smrtelník běžně
jen tak nedostane. Foto: Ing. Pavel Procházka
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Měsíc máj byl ve školní družině

plný oslav a legrace
Květen ve školní družině byl
velmi pestrý. Prováděli jsme téměř
vše – od soutěžení, výroby přáníček,
koláží, až po oslavu.
Úvod měsíce patřil výtvarné
práci, při které přicházela na
svět přáníčka pro naše milované
maminky. Určitě jsme s nimi všichni
uspěli, protože byla moc pěkná a
bohatá na láskyplné verše.
Některé skupiny dětí se věnovaly soutěži „HÁDEJ, KDO JSEM?“,
která nás zaujala v televizi a kterou
jsme také jistě dokonale napodobili.
Šlo nám to na obou stranách – jak
„hadačům“, tak „hostům“, takže
výsledky byly téměř nerozhodné.
Největší akce se konala v pátek
30. května 2008, kdy jsme si
oslavili náš družinový DEN DĚTÍ.

se měla naše oslava uskutečnit.
Příjemná vycházka nás dovedla na
místo, kde už naši páni školníci vše
připravovali.
Děti byly nejdříve zvědavé
na okolí, ale potom se všechny
shromáždily kolem ohniště a
nedočkavě čekaly na špekáčky,
do kterých se s chutí pustily. Vhod
přišla také výborná šťáva. Na
obličejích dětí bylo vidět, že jim chutná a pan ředitel s paní zástupkyní
se tvářili také spokojeně. Veškeré
občerstvení pro nás zajistily naše
paní kuchařky a páni školníci pomohli s přípravou celé akce, za což
jim celá ŠD moc děkuje.
Toto byl ale jen začátek celé
akce. Dále probíhaly „lehké“
soutěže, kterým nevadí plné bříško.

Soutěžilo se i „lidských lanech“ a kupodivu – všechny ruce zůstaly
nakonec na svých místech :-)! Foto: Archiv ZŠ
Na úvod jsme se
rozdělili na dvě
družstva a rozhodli
se soupeřit. V první
disciplíně
měla
vždy jedna skupina
rozesmívat druhou.
Dovoleno bylo vše
– od mimiky až po
mluvení, ale každý
musel stát na
svém místě. Někdy
se
to podařilo
jedné
skupině,
jindy druhé, ale na
Ceny pro vítěze udělaly dětem radost a navíc byly
konec byl výsledek
i velmi slušivé :-)! Foto: Archiv ZŠ
nerozhodný, proto
se odměnou pro
V jednu hodinu odpoledne vyrazila
všechny děti staly ozdobné gumičky
školní družina v hojném počtu
na ruku.
na myslivnu, protože právě tam
Dalším úkolem pro obě sku-

PŘEHLED O UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ
9. ročníků
do středních škol a učilišť
ve šk. r. 2007/08
Celkový přehled:
Počet vycházejících žáků
Učební obory
Učební obory s maturitou
Střední školy

35
9
4
22

Z toho:
Gymnázium
Obchodní akademie
Zdravotní školy
Průmyslové školy
Ostatní střední školy
SOU/s maturitou
Celkem

4
1
1
7
9
13/4
35

Podle škol:
Gymnázium Velké Pavlovice
Gymnázium Boskovice
SPŠ Břeclav
SPŠ Hodonín
SPŠ Brno, Kudelova
SZdŠ Kyjov
OA Klobouky
SOŠ Klobouky, agropodnikání
SOU Valtice
SOU Hustopeče
ISŠ Slavkov
SŠinformačních technologií Brno, Purkyňova
SOŠ Bzenec
SOU obchodní Brno, Jánská
SOŠ Rajhrad
Škola ekonomiky a cest. ruchu Jihlava

3
1
5
1
1
1
1
3
1
10
3
1
1
1
1
1

Z tohoto přehledu vyplývá, že na klasické učební
obory odchází 26% žáků a 74% žáků si zvolilo
střední školy nebo učební obory s maturitou.
Všem našim vycházejícím žákům přejeme krásné
prázdniny a v nových školách hodně studijních
úspěchů!
Mgr. Anna Blanářová
piny bylo poznat podle melodie písničku, kterou jsme
si po uhádnutí vždy zazpívali. Výsledek? Remíza! Opět
byli odměněni všichni – tentokrát populárním lítacím
práškem Halloween.
V poslední soutěži jsme vytvořili tzv. „lidská lana“.
Všichni se drželi za ruce a zkoušeli kam se až napnou.
Měla vyhrát ta skupina, která dosáhne dál, ale opět!
Lana měla stejnou délku! Všichni za ten výkon dostali
balónek a s chutí nafukovali.
Ještě jsme si chvilku pohráli a pak vyrazili ke
škole. Všichni byli spokojení, plní nových zážitků z
legrace, která byla po celé odpoledne naším hlavním
společníkem.
Za návštěvu děkujeme panu řediteli, paní zástupkyni, paním učitelkám a samozřejmě také pěknému
počasí, bez kterého by se celá akce nemohla konat.
Vychovatelky Školní družiny při ZŠ Velké Pavlovice
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GYMNÁZIUM

Složili zkoušku dospělosti

Nervozita, koncentrace, napětí
a nakonec ohromná úleva
– všechny tyto pocity doprovázení
studentské zkoušky dospělosti.
Foto: Archiv Gymnázia

Poslední květnový týden
se na gymnáziu nesl ve znamení maturitních zkoušek.
V letošním školním roce skládalo maturitní zkoušku 29
studentů oktávy, kteří studovali na škole v osmiletém
studijním cyklu od roku
2000. Nervozita a očekávání
bylo znát na tvářích studentů
Za úspěšné složení maturit srdečně poblahopřál
při losování maturitních
velkopavlovickým
gymnazistům i starosta města
otázek. Obavy postupně
Ing. Pavel Procházka. Foto: Archiv Gymnázia
opadaly a studenti před maturitní komisí prokazovali
znalosti ze dvou povinných předmětů (český jazyk, anglický jazyk) a dvou předmětů volitelných
(matematika, fyzika, chemie, biologie, základy společenských věd, zeměpis a německý jazyk).
Z celkového počtu 29 studentů prospělo s vyznamenáním 9 studentů, 19 prospělo a jeden student bude maturitní zkoušku z anglického jazyka opakovat.
Slavnostní předání maturitních vysvědčení bylo součástí přijetí studentů oktávy u starosty
města a konalo se v pátek dne 30. května 2008 na Městském úřadě ve Velkých Pavlovicích.
Starosta města Ing. Pavel Procházka ve svém vystoupení popřál čerstvým absolventům
hodně úspěchů při dalším studiu na vysokých školách, zdůraznil význam vzdělání pro další rozvoj regionu a přítomným rodičům poděkoval za starostlivost a podporu s níž snáze studenti školy
složili svoji první zkoušku dospělosti.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Studenti oslavili Den Země prací .........................
V pátek 18. dubna 2008 se na naší
škole uskutečnil první projektový den
zaměřený na životní prostředí, přírodu
a ekologii. Tento den se uskutečnil při
příležitosti nadcházejícího Dne Země,
který připadá na 22. dubna. V rámci
„EKOŠKOLY“ usilujeme o řešení i našich
místních problémů jako je třídění odpadu,
úspora elektrické energie, vody.
Během dne se studenti zapojili do
práce v dílnách, které byly tématicky
zaměřené na třídění odpadu, zvelebení

životního prostředí, úspory energií, vliv
oteplování na životní prostředí, poznání
přírody apod. Studenti oktávy spolu s pracovníky města v dopoledních hodinách
pomáhali při sběru nepotřebného železného odpadu, studenti vyššího ročníků
pod vedením Mgr. Petra Horáčka si vzali
za úkol zvelebit a odstranit graﬁty na
místní vlakové zastávce. Studenti 1. A a
primy v poledních hodinách vysazovali tři
stromy rodu Platan v dětském areálu za
kostelem. Prezentace žákovských prací na

Naše životní prostředí nám není lhostejné. Proto se jej v rámci
Ekoškoly a nejen o Dnu Země, snažíme zvelebovat.
Foto: Archiv Gymnázia
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téma jak vyřešit třídění odpadu na škole
jsme shlédli ve společenské místnosti. Do
práce v patnácti dílnách se zapojili všichni
studenti školy (80%).
Je potěšitelné, že tato netradiční forma výuky zaujala většinu studentů. Výsledky z tohoto dne budou prezentovány
v nejbližších dnech v aule školy. Poděkování za tento pěkně připravený den patří
všem vyučujícím.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Zničená vlaková zastávka byla dříve ostudou města.
Po „invazi“ studentů září novotou a stala se tak rovnocennou
součástí pěkného nového lesoparku. Foto: Archiv Gymnázia
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Anketa inspirovaná Dnem Země
aneb Zeptali jsme se i Vás
V rámci aktivit spojených s připomenutím si Dne Země vyrazili studenti Gymnázia Velké Pavlovice mezi obyvatele našeho města s anketou plnou zajímavých
dotazů. Co studenty zajímalo a jakých odpovědí se jim dostalo se dovíte po
přečtení následujících řádků.
Otázky dotazníku:
1. Jste spokojeni ve Velkých Pavlovicích?
2. Co Vám ve Velkých Pavlovicích chybí?
3. Jaký máte názor na čistotu města? Co by se mělo změnit?
4. V čem vidíte podstatný problém Velkých Pavlovic?
5. Co postrádáte ve sportovně-kulturním odvětví?
6. Máte zájem o doplnění studia, popřípadě maturity a o různé kurzy v rámci gymnázia?
7. Co myslíte, že by se mělo ve Velkých Pavlovicích ještě vybudovat?
Ptali jsme se 7 žen a 3 mužů.
Odpovědi žen:
První žena:
1. Ano
2. Byty
3. Dobrý, myslím si, že se nemusí měnit nic
4. Nevím, problém nevidím
5. Dětské hřiště
6. Nevím, zatím ne
7. Koupaliště
Druhá žena:
1. Ano
2. Nic
3. Vše je dobré, nemusí se měnit nic
4. Měly by se vyčistit škarpy
5. Nic mi nechybí
6. Už na to nemám věk, ne
7. Koupaliště
Třetí žena:
1. Ne
2. Podnikatelská zóna, obchod s textilem
3. Dobré, nemyslím si, že se musí něco měnit
4. Nevím
5. Nic mi nechybí
6. Ano, uvítala bych to
7. Koupaliště
Čtvrtá žena:
1. Ne
2. Autobus, který by jezdil od vlakového nádraží
ke škole
3. Vadí mi psí hovínka
4. Opět psí hovínka
5. Dětské hřiště
6. Uvítala bych taneční pro pokročilé ve večerních hodinách
7. Nevím
Pátá žena:
1. Ano
2. Dětské hřiště
3. Dobré, myslím si, že se nemusí nic měnit
4. Nevím
5. Nic
6. Ano
7. Ubytování pro turisty
Šestá žena:
1. Ano
2. Dětské hřiště
3. Dobré, myslím si, že se nemusí nic měnit
4. Nevím, asi nic

5. Více sportovních možností (kroužky, kurzy
apod.)
6. Ano
7. Nové byty
Sedmá žena:
1. Ano
2. Dětské hřiště
3. Dobré, až na psí hovínka
4. Dráha na kolečkové brusle
5. Různé večerní akce pro dospělé (aerobik,
capuiera apod.)
6. Ano
7. Koupaliště
Odpovědi mužů:
První muž:
1. Ano
2. Nové chodníky
3. Dobré, nic bych neměnil
4. Ve špatně udělané čističce a dále že na ulici
Zelnice se usazuje ve škarpách bláto
5. Nic
6. Ne
7. Koupaliště
Druhý muž:
1. Ano
2. Nic
3. Dobré, nic bych neměnil
4. Někteří lidé z našeho města se nechovají jak
by měli. Znečišťují naše okolí
5. Nic
6. Ne
7. Koupaliště, muzeum
Třetí muž:
1. Ano
2. Squash
3. Čistota je dobrá, ale nelíbí se mi práce policie
viz. nezvládnuté noční hlídky o víkendech
4. V tom, že se řeší nepodstatné věci a to důležité
ne
5. Fitness centrum
6. Ano
7. Nevím
Věkový průměr tázaných lidí byl zhruba 50 let (byli
dotazováni i mladí lidé – 3 maminky a 1 mladík).
Za studenty Gymnázia Velké Pavlovice
Helena Gajdošíková

Ekologický
projekt
našeho
gymnázia
Jednou z priorit našeho
gymnázia je rozvíjení kladného vztahu k životnímu
prostředí u žáků naší školy,
označované dnes jako environmentální výchova. Její součástí je mimo jiné
řešení rozmanitých environmentálních projektů.
V letošním školním roce
se studenti dvou ročníků
vyššího stupně gymnázia,
sexty a 1. A, zapojili pod
vedením učitelů biologie
a informatiky do projektu
dotovaného MŠMT, nazvaného „Poznáváme CHKO Pálava a Biosférickou
rezervaci Dolní Pomoraví
jako významné centrum
biodiverzity v životním prostředí jižní Moravy“. Cílem
tohoto projektu je vypracování výukového materiálu, který by seznámil ostatní žáky, ale i veřejnost
nejen s bohatstvím druhů
rostlin a živočichů, ale také s rozmanitostí přírodních stanovišť (ekosystémů) v jedné z přírodně
nejcennějších oblastí Moravy, s péčí o toto zvláště
chráněné území a jeho významem pro okolní krajinu.
Práce na projektu je
náročná, ale velmi zajímavá a zahrnuje rozmanité
činnosti. Vedle teoretických poznatků, které žáci
získají z velmi zajímavých přednášek vedoucího
CHKO Pálava pana RNDr.
J. Matušky přímo na naší
škole a z návštěvy Centra
ekologické výchovy Pálava
v Mikulově, žáci využijí
také praktické poznatky,
získané ze dvou terénních
exkurzí přímo v CHKO Pálava. První se uskutečnila již
začátkem října v minulém
roce a žáci na ní porovnávali informace z místní
naučné stezky s podzimním aspektem přírody na
pokračování na str. 34
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Pálavě, druhá proběhla
začátkem
letošního
června a poskytla
žákům cenné informace zejména o bohatosti
rozkvetlé pozdně jarní
vegetace a pestrosti
místních
rostlinných
společenstev a jejich
podmíněnosti typem
stanoviště, jeho polohou a mikroklimatem.
Během obou exkurzí
žáci pořizovali dokladovou
dokumentaci
ve formě písemných
Ekologický projekt neznamená pouze pěkné vycházky
poznámek a zejména
do přírody, ale především velmi náročnou práci studentů.
zajímavých fotograﬁí
Foto: Archiv Gymnázia
stanovišť, rostlin a
živočichů; tuto dokumentaci využijí ke zpracování daného projektu.
K vlastnímu zpracování a vyhodnocení získaných podkladů žáci využívají svých znalostí
práce na počítači i práce s dalšími informačními technologiemi, což vede k praktickému
uplatňování a rozvíjení mezipředmětových vztahů, což je další priorita naší školy.
Ing. Oldřich Tesař

Oxford 2008

Z naší návštěvy města Oxfordu – díky
věhlasné univerzitě nazývaným „městem studentů“. Foto: Archiv Gymnázia
Natěšení a netrpěliví jsme se sešli
v neděli 27. dubna 2008 v deset hodin
před budovou gymnázia. O půl hodiny
později jsme se rozloučili s rodiči a vydali
se na dlouhou cestu. Vezli nás příjemní a
vtipní řidiči Karel a Kamil. Za Prahou jsme
ještě přibrali paní průvodkyni a byli jsme
kompletní. Přes Německo, Belgii a Francii
jsme dorazili k Eurotunelu pod kanálem
La Manche a tudy až do Velké Británie.
Druhý den, v pondělí dopoledne, jsme
dojeli až do Oxfordu. Čekala nás celodenní prohlídka historického jádra města
a hlavně univerzit, kterých je tu celkem
sedmnáct. Z nich jsme si k návštěvě vybrali Christ Church College, kde se natáčel
ﬁlm Harry Potter.
V obrovské jídelně kromě Harryho
pravidelně obědvají místní studenti a
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profesoři. Mezi kamennými budovami
jsme si připadali, jako bychom se přesunuli
v čase o mnoho let zpátky. Večer nás paní
profesorky rozdělily a předaly do rodin, kde
nás čekala teplá večeře, krátká anglická
konverzace a konečně normální postel.
Třetí den jsme hned po snídani, kdy
nás rodiny svezly k autobusu, vyrazili
do školy. Byli jsme rozděleni do tří skupin podle stupně zvládnutí angličtiny. Po
tříhodinové výuce jsme vyrazili na hrad
Windsdor. Tento hrad je občasným sídlem
královské rodiny, kterou jsme tu sice nezastihli, zato jsme se ale mohli projít po
nádvořích a reprezentačních místnostech,
kde královna Alžběta přijímá významné
státníky, prezidenty i krále. Zaujal nás
třeba domeček pro panenky, který byl
přesnou zmenšeninou skutečného domu,
nebo překrásná kaple sv. Jiří, kde je pochováno deset anglických panovníků.
Večer jsme se opět vrátili do rodin.
Další den jsme zase měli od devíti
do dvanácti hodin výuku. Vždy jsme měli
od rodin připravený balíček jídla na celý
den, bohužel jsme brzy zjistili, že anglická
kuchyně má do chutnosti té naší hodně
daleko. Po výuce jsme odjeli na hrad Warwick. Je to středověká pevnost a zároveň
jeden z nejkrásnějších hradů v Anglii.
V roce 1978 zde byly umístěny voskové
ﬁguríny, ilustrující jeho historii a život na
hradě.
Z Warwicku jsme jeli navštívit
městečko Stradford. Je známé jako místo,
kde žil spisovatel William Shakespeare.
Viděli jsme jeho dům, divadlo i kostel, ve
kterém byl pokřtěn i pohřben. Kolem osmé hodiny jsme se celí promrzlí vraceli do
rodin. Dost se ochladilo. Počasí se měnilo
neuvěřitelně rychle.

Na čtvrtek byl naplánovaný celodenní
výlet. Nejprve jsme zamířili k tajuplnému
kruhu kamenů Stonehenge. Komu se to
podaří, být prvního máje na tak zvláštním
místě? Potom jsme odjeli do městečka
Bath. Je zde dobře zachovaná architektura z viktoriánské doby, v místě nazvaném
Royal Crescent (Královský půlměsíc)
jsme si prohlédli dům č. 1, sloužící jako
muzeum právě tohoto období. Bath je
známé asi hlavně kvůli svým starým
římským lázním. Byly tu vybudovány už
v roce 43 po Kristu. Stále zde tryskají tři
horké prameny. Největší z nich, Sacred
Spring, tryská v areálu římských lázní rychlostí 1 250 000 litrů za den při teplotě
asi 46°C. Po prohlídce lázní i historického
centra města jsme se vrátili do rodin, abychom tu strávili naši bohužel už poslední
noc pod anglickou střechou.
Konec anglické výuky jsme v pátečním
dopoledni zakončili scénkami zahranými
podle vlastního scénáře, samozřejmě
v angličtině. Potom jsme odjeli na prohlídku Londýna, velmi náročnou, protože
jsme toho chtěli stihnout opravdu hodně.
Nejprve jsme navštívili pevnost Tower, kde
jsme se mohli procházet po hradbách,
pozorovat havrany, prohlédnout si sbírku
zbraní nebo dokonce vidět korunovační
klenoty zdobené diamanty. Přes řeku byl
hezký pohled na známý most Tower Bridge.
Potom jsme se dostali k obnovenému
Shakespearovu divadlu Globe, prošli
jsme se po mostu Millenium Bridge postaveném v roce 2000, a kolem katedrály
svatého Pavla, místa svatby princezny Diany a prince Charlese, jsme dorazili na veliké náměstí Trafalgar Square, na kterém
je Národní galerie se světoznámou sbírkou obrazů. Na náměstí Picadily Circus
jsme měli rozchod a krátký odpočinek a k
večeru jsme došli k budovám parlamentu.
Neodmyslitelně sem patří velký zvon Big
Ben, který nám zrovna odbíjel půl sedmé. Z nedalekého mostu se nám otevřel
pohled na nábřeží, historické budovy
i moderní architekturu v centru města,
řeku Temži a vyhlídkové kolo Londýnské
oko. U něj jsme se vyfotili, naposledy se
rozhlédli po Londýně a autobusem se vydali na dlouhou cestu k domovu.
Už jsme se nevýslovně těšili na náš
mateřský jazyk a českou stravu. Do
Velkých Pavlovic jsme se vrátili v sobotu
3. května asi o půl šesté večer.
Po celou dobu zájezdu panovala veselá nálada, hlavně kvůli vtipným historkám
řidičů a paní průvodkyně. I když jsme byli
všichni po tak namáhavém týdnu hodně
unavení, všichni jsme byli z celého programu, sympatických učitelů z Oxfordu
a většinou i z hostitelských rodin opravdu
nadšení. A nemám pochyby, že na tento
zájezd budou dlouho vzpomínat i naše
paní profesorky, které nám dělaly milý
doprovod.
Eliška Veverková, kvarta
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Návštěva z USA
Ve čtvrtek 15. května 2008 navštívili naši školu členové
Rotarián klubu z Alabamy v USA ve složení Greg Jean
– vysokoškolský profesor, Eleonor Brown – středoškolská
učitelka, Butler Cain – redaktor rozhlasové stanice, Alison
Crouse – učetní a Lexie Robinson – koordinátorka mládeže
při okresní knihovně.
Studenti školy pod vedením Ing. Tesaře seznámili naše hosty
formou prezentací s městem Velké Pavlovice, Valticko – lednickým
areálem a zejména s výukou na naší škole. Zpestřením dvouhodinové návštěvy bylo vystoupení pěveckého sboru školy pod vedením Mgr. Hejlové. V příjemné atmosféře se nesla i diskuze se
studenty naší školy, která byla podnětná pro obě strany. Hosté byli
osobně přítomni výuce v jazykové, odborné a kmenové třídě.
V závěru návštěvy převzal ředitel školy PaedDr. Kropáč
dárkový šek ve výši 5.555,- Kč od Rotary Clubu Valtice z rukou
Ing. Jana Kostky. Dar bude věnován na novou jazykovou učebnu
pro zkvalitnění výuky cizích jazyků.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Členové Rotarián klubu z Alabamy v USA navštívili
i naše Gymnázium. Foto: Archiv Gymnázia

Vystoupení mladých muzikantů na akcích ZUŠ
V neděli 25. května 2008 se ve výstavním sále na MěÚ ve Velkých Pavlovicích uskutečnil
společný koncert ZUŠ, na kterém měly možnost předvést své hudební dovednosti vokální
a instrumentální soubory.
S písněmi známé skladatelské dvojice
vtipně a šarmantně zpěvák, moderátor
cká dechovka s uměleckým vedoucím
Svěrák & Uhlíř doprovázenými i obrazoa velký příznivec dechovek Jožka Šmukař,
MgA. Zbyňkem Bílkem a výbornými
vou přílohou vystoupili žáci ze všech pěti
který si s chlapci a děvčaty s neskrývaným
zpěvačkami E.Vomáčkovou, L. Procingeroročníků hudební nauky pod vedením Mgr.
nadšením i zazpíval.
vou a T. Láníčkovou také ukázala, že opět
Jany Valouškové, nový repertoár předvedly
Chvílemi se zdálo, že radostná atza rok zdokonalila své dovednosti pro rapočetnému publiku ﬂétnové soubory
mosféra koncertu s téměř třemi stovkadost sobě i všem svým příznivcům.
Píšťalky a Cácory Mgr. JaV neděli 15. června 2008
na Míchala, Dívčí pěvecký
uspořádala ZUŠ společně s
sbor se svou dirigentkou
DDM tradiční anglický “Čaj
Květoslavou
Jarošovou,
o páté”, na kterém měly
žesťový kvintet MgA. Zbyňka
možnost děti z anglických
Bílka a anglický pěvecký sbor
kroužků DDM pod vedením
Singing Ladies ředitelky ZUŠ
Mgr. Jany Valouškové předMileny Karberové. Ukázky
vést své znalosti angličtiny
českých tanců zatančily dva
v písničkách, vyprávění o
folklórní taneční soubory
Noemově arše a malé módní
Lucie Šauerové za dopropřehlídce. Pěvecký sbor Sinvodu bývalé školní cimbálové
ging Ladies zazpíval deset
muziky Vojara. Žáci ZUŠ
písní The Beatles skladatelse svými pedagogy i jejich
ské dvojice Lennon & Mcmaminky ze sboru Singing
Cartney z let 1963 - 1969.
Ladies dokázali přítomnému
Součástí pěveckého vysnadšenému publiku, že
toupení sboru bylo vyprávění
opět celý školní rok pilně a
o vzniku písní a přiblížení
se zaujetím pracovali na
jejich obsahu posluchačům.
Jožka Šmukař okořenil celé dechovkové odpoledne, plné mládí
nových skladbách a písních,
Návštěvníci koncertu měli
a energie, svým originálním vtipem a šarmem.
za což na koncertě sklidili
možnost ochutnat pravé anFoto: Ing. Zdeněk Karber
zasloužené ovace.
glické sušenky Shortbread,
Neděle 8. června 2008
čaj Earl Grey a přiťuknout si
patřila milovníkům dechovskotskou whisky Ballantines,
mi diváků bude narušena deštěm, ale
ky. V areálu za sokolovnou vystoupili na
a tak odpoledne proběhlo v příjemné
naštěstí se mraky rozehnaly a opět vysvitkoncertě juniorských dechových hudeb
a přátelské atmosféře.
lo slunce. Všechny hostující kapely zahrály
mladí muzikanti ze ZUŠ Hustopeče, Velké
hodnotný program a potěšily obecenstvo
Bílovice, Čejkovice a Velké Pavlovice. Celé
Milena Karberová,
krásnými písničkami. Naše velkopavloviodpoledne slovem provázel jako vždy
ředitelka ZUŠ
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TURISTIKA ............................................
NOVINKY a PŘEKVAPENÍ
– takové bude LÉTO 2008 v našem Turistickém informačním centru
Léto již začalo, prázdniny odstartují
doslova a do písmene za několik málo
hodin a tak se možná mnozí návštěvníci
našeho Turistického informačního centra
ptají, co nového a zajímavého jsme pro ně
v rámci letošní turistické sezóny připravili.
A skutečně – připravili. Dokonce si
dovolujeme tvrdit, že toho není vůbec málo a tak se mají všichni už nyní na co těšit.
Oproti minulým sezónám jsme ve velké
míře rozšířili naši nabídku nejrůznějších
sběratelských předmětů. Stalo se tak na
popud stále se zvyšující poptávky samotných turistů – o co měli zájem a po čem
se nejčastěji pídili, to jsme pro ně nechali
vyrobit :-).
S nadělováním jsme začali velmi
stylově v období okolo vánočních svátků.
Tenkrát jsme si zadali v ruční keramické
dílně z Babic nad Svitavou vyrobit
keramické zvonečky s nápisem Velké Pavlovice a znakem města a zároveň i sběrateli
velmi vyhledávané keramické píšťalky na
kožené šňůrce, opět s nápisem Velké Pavlovice – mimochodem, úžasně pískají!
Po Vánocích následoval lednový veletrh cestovního ruchu v Brně Regiontour
2008, při jehož příležitosti bylo vydáno četné množství zbrusu nových informačních letáků a brožur o našem městě
i nově vzniklém Dobrovolném svazku
obcí Modré Hory a také jeden sběratelský
počin jako bonus – kapesní kalendářík na
rok 2008.
Během měsíce února jsme se pustili
do hledání výrobce sběratelských štítků,
nebo chcete-li odznaků na hole. Firmu
jsme objevili až v Železném Brodu, zadali zakázku a tak si nyní u nás můžete
zakoupit pěkné odznáčky s motivem věže
našeho kostela v objetí meruněk a hroznů
vinné révy.
Další sběratelský předmět doputoval

do našeho infocentra v půli měsíce června
– jedná se ještě teplou voňavou dřevěnou
Výroční turistickou známku, kterou jsme si
nechali vyrobit v Rýmařově k příležitosti 70.
výroční úmrtí Aloise Václava Horňanského
– významného propagátora pěstování
révy vinné a meruněk a zároveň i zakladatele Šlechtitelské stanice vinařské ve
Velkých Pavlovicích. Důležitá poznámka
pro početnou základnu sběratelů „kulatých nesmyslů“ – je oboustranná :-)!
Samozřejmostí je i prodej již dříve vydané
Turistické známky No. 632 Město Velké
Pavlovice a Turistického suvenýru z řady
Modré Hory – Velké Pavlovice.
Pokud rádi cestujete po naší republice, navštěvujete hrady, zámky, jeskyně
a infocentra, možná také nosíte v batůžku
malý diářek, kterému říkáte jako většina
vám podobným „vandrbuch“ a sbíráte
do něj turistická razítka. Zastavte se i u
nás – prázdné listy se vám během jedné
návštěvy zaplní až o sedm razítek, z nichž
jsou tři opět úplně nová.
Se sběratelských předmětů nebyly
ještě jmenovány oblíbené pohlednice,
kterých máme obrovský výběr (včetně
poštovních známek) – jak přímo z Velkých
Pavlovic, tak z celého Mikroregionu
Hustopečsko. A opět jedna letošní novinka – pokud si u nás turista pohlednici
napíše, může ji rovnou vhodit do naší
nové poštovní schránky Modrohorské
pošty umístněné přímo v infocentru. Tato
schránka se denně vybírá a pohledy jsou
prostřednictvím České pošty ihned odeslány. Našim návštěvníkům tudíž odpadá
starost s hledáním poštovních schránek
po městě a navíc, každá pohlednice je
námi odekorována originálním razítkem
Modrohorské pošty.
Zdá se, že by tímto výčet našich novinek mohl již končit. Omyl – pokračujeme

Kolo a železnice? Dobrá volba i pro vás!
České dráhy, a. s. přináší cykloturistům
novou službu - přepravu jízdních kol
speciálními cyklovozy.
Ty jezdí na naší trati Zaječí - Hodonín
a zpět od 26. 4. 2008 do 28. 9. 2008
vždy o sobotách a nedělích. Odjezdy
ze Zaječí 9.13, 13.14 a 17.13 hod.
Odjezdy z Hodonína 7.43, 11.53 a
15.58 hod. Bližší informace najdete
na www.cd.cz.
Doufáme, že této služby ke své spokojenosti využijete!

Karolína Bártová

Žhavá novinka našeho TIC – Nová
Výroční turistická známka vydaná k 70.
výroční úmrtí A. V. Horňanského, kterou
si můžete zakoupit i na akci Expedice
Krajem André 2008 (28. 6. 2008) na
razítkovacím místě před Šlechtitelskou
stanicí vinařskou. Foto: Turistické
známky, Rýmařov
dál :-)! Častými návštěvníky našeho infocentra jsou i děti a jak je známo – kdo si
hraje, nezlobí. My jsme se rozhodli děti
zabavit a zároveň i vzdělat prostřednictvím
dvou nových pexes. Jedno nese název
„Město Velké Pavlovice – Srdce
moravského vinařství, kolébka nových
odrůd révy vinné“ – děti zde najdou 32
dvojic obrázků s motivy ze života našeho
města. Druhé pexeso provede děti obcemi
po trase cyklostezky „Krajem André – Cyklostezky s chutí vína“. Mezi obrázky se tak
objeví i tank ve Starovičkách či strakatá
kráva před hotelem v Bořeticích.
Nezapomněli jsme ani na praktické
rady, které se našim návštěvníkům – tedy
turistům, poskytují nejčastěji. Za tímto
účelem proběhala náročná aktualizace
„Katalogu zpoplatněných turistických
zajímavostí – Léto 2008, Region Pod
Pálavou“. Zájemci zde najdou informace
o otevíracích dobách, výši vstupného a
kontaktech okolních zámků, parků, církevních a židovských památek, galerií, muzeí,
rozhleden, jeskyní, ZOO parků, akvárií,
koupališť, projížďkách na koních či
loďkách. Nechybí zde ani kontaktní adresy na všechna okolní Turistická informační
centra. Verzi katalogu v elektronické
podobě připravenou pro tisk na formát A4
najdete na našich webových stránkách
pod adresou www.velke-pavlovice.cz,
odkaz hlavního menu „Turistické informační centrum“, pododkaz „Tipy na výlety
do okolí“.
Doufáme, že jsme na žádnou letošní
novinku nezapomněli – každopádně,
přijďte se k nám podívat a možná zde
najdete i něco navíc! Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Karolína Bártová, TIC Velké Pavlovice

36

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
3/2008

Naučná stezka VĚSTONICKÁ NÁDRŽ
– zbrusu nová trasa jako stvořená pro prázdninový výlet
Kdo by neznal stará známá Pálavská jezera! Většina
z nás tudy již mnohokráte projela - ať autem, nebo pro naše
tělo v lepším případě na kole a přiznejme si, mnohdy už
i bez povšimnutí a podrobnějšího zkoumání – zkrátka
a dobře „domorodá“ rutina.
My vám však nyní přinášíme tip, kudy se kolem jezer
projít či projet na kole a přitom se dovědět spousty nových
a zajímavých informací. Tak tedy neváhejte a vydejte se
s námi poodhalit roušku tajemství střední nádrže se zatopenou vesničkou Mušov ...
První
tabule
seznámí výletníky o
zaniklé obci Mušov,
Věstonická nádrž – prostřední jezero soustavy Vodního díla
z níž se dochoval do
Nové Mlýny, spočívající pod ochranou majestátné Pálavy.
dnešních dnů pouze
Foto: František Kobsa
kostel sv. Linharta
spočívající na ostrově
uprostřed nádrže a druhá je poučí z histochráněných lokalit na území členských
rie i současnosti Vodního díla Nové Mlýny.
států Evropské unie, na kterých jsou
Třetí infotabule je již na odbornější téma
chráněna zachovalá přírodní stanoviště
– dozvíte se z ní podrobnosti o revitalizaci
a nejvzácnější a nejohroženější živočišné
nádrže a lužního lesa a čtvrtá zastávka vás
a rostlinné druhy. Soustavu tvoří evropsky
seznámí s malebnou krajinou lužního lesa
významné lokality a ptačí oblasti.
pod Pálavou. Ptáci Věstonické nádrže jsou
Zároveň je i střední novomlýnská
pak stěžejním tématem pátého zastavení
nádrž v rámci celé České republiky
a u poslední, šesté tabule, si můžete
nejvýznamnějším hnízdištěm rybáka
prohlédnout nečekaně bohaté spektrum
obecného, zrzohlávky rodozubé a racka
ryb žijících pod hladinou jezera.
chechtavého. Je i jediným pravidelným
hnízdištěm racka bělohlavého a racka
Jak bylo již zmíněno, Věstonická
bouřního a jedním ze tří hnízdišť racka
nádrž je přírodní rezervací a ptačí oblastí
černohlavého. Představuje největší pravisoustavy Natura 2000, což je soustava
delné zimoviště morčáka bílého, husy
polní, husy běločelé a orla mořského na
území naší republiky. Početnost obou
druhů severských hus i orla mořského
dosahuje evropského významu.
Protože jsou všechny výše jmenované
Začátkem letošního května (6. 5. 2008) jsem si otevřela noviny – konkrétně Břeclavský deník a
druhy živočichů velmi vzácné a zároveň,
dočetla se zde velmi pozitivní zprávy o rozvoji turistiky v Jihomoravském kraji, jehož jsou Velké
vzhledem tomu, že se budete během
Pavlovice nedílnou součástí. Tisk informoval o tom, že nejlákavějším místem pro tuzemskou
svého putování po trase Naučné stezky
dovolenou je právě jižní Morava. Za ní následují díky nedotčené přírodě jižní Čechy, na třetím
Věstonická nádrž neustále pohybovat po
místě je Královehradecký kraj s Krkonošemi...
hranici Přírodní rezervace, prosíme vás
Tomio Okamura z Asociace českých
o jedno – buďte ohleduplní, tiší, nedocestovních kanceláří a agentur se nechal OBLÍBENOST KRAJŮ DLE ČESKÝCH TURISTŮ
hazujte nikde odpadky, nezakládejte zde
zároveň slyšet, že nejméně oblíbený je
1. Jihomoravský kraj
754.000 (+11 %)
ohniště – zkrátka a dobře, chovejte se tak,
Karlovarský kraj. Češi podle něj tráví
2. Jihočeský kraj
683.000 (-13,5 %)
aby zdejší příroda nebyla narušena a byla
každoročně více než polovinu svých
3. Královehradecký kraj 625.000 (- 4,3 %)
zde v současné podobě zachována co nejdovolených v tuzemsku. Loni Češi strávi4. Moravskoslezský kraj 523.000 (+3,0 %)
déle, i pro další generace.
li doma 4,9 milionu dovolených z cel5. Středočeský kraj
519.000 (-6,5 %)
Děkujeme vám a zároveň vám přejeme
kového počtu 9,4 milionu. Kvůli teplým
6. Liberecký kraj
518.000 (-11,2 %)
pěkně
strávený prázdninový den v údolí
zimám nejvíce návštěvníků ztrácejí kraje,
7. Praha
473.000 (+7,7 %)
úrodné dyjské nivy pod bájnou horou Pálakde je turistika založena na lyžování. To
8. Zlínský kraj
460.000 (+4,2 %)
vou. Šťastnou cestu!
podle odborníků nemá v souvislosti s
9. Kraj Vysočina
356.000 (+2,4 %)
„PS“ pro ty, kteří se skutečně rozhodklimatickými změnami v Česku růžovou 10. Olomoucký kraj
352.000 (+2,9 %)
nou stezku absolvovat – než vyrazíte
budoucnost.
11. Plzeňský kraj
349.000 (+4,1 %)
na cestu, zastavte se na Turistickém
Velmi zajímavé však je, že Karlovar- 12. Pardubický kraj
311.000 (+10,4 %)
informačním centru ve Velkých Pavlovicích
sko je mezi českými turisty nejméně 13. Ústecký kraj
239.000 (+1,7 %)
pro velmi pěkně zpracovaný informační
populárním krajem, zatímco z hlediska 14. Karlovarský kraj
207.000 (+8,5 %)
leták o Naučné stezce Věstonická nádrž
zahraničních turistů je po Praze hned
s podrobnou mapkou trasy včetně
druhé nejpopulárnější. Co dodat závěrem
Údaje za rok 2007 (v závorce meziroční nárůst
označení stanovišť infotabulí.
– jiný kraj, jiný mrav!
+ / pokles -) // Zdroj: AČCKA
Karolína Bártová
Karolína Bártová
Novomlýnské nádrže jsou tvořeny
třemi jezery, z nichž prostřední nádrž
oﬁciálně nazývaná Věstonická, byla v roce
1994 vyhlášena přírodní rezervací a od
roku 2005 v rámci soustavy Natura 2000
ptačí oblastí. A právě tato nádrž se stane
cílem našeho dnešního tipu na výlet,
neboť zde byla v květnu letošního roku
slavnostně otevřena nová Naučná stezka
Věstonická nádrž.
Na stezku vám prozradíme, že je
dlouhá 16 kilometrů, projedete jí bez
větší námahy po rovince, protože po své
trase prakticky kopíruje hranici jezera a
zároveň i cyklostezku v okolí Novomlýnských nádrží.
Naučná stezka Věstonická nádrž má
6 zastavení s informačními panely – čtyři
se nacházejí v okolí hráze mezi Pasohlávkami a Strachotínem, pátou a šestou
infotabuli najdete u zpracovatelny ryb Na
Mušově.

Kam na dovolenou? Na jižní Moravu!
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SPORT ..................................................
TJ Slavoj Velké Pavlovice – oddíl kopané
Většina mužstev Slavoje zvládla náročný závěr sezóny úspěšně. V předposledním jarním kole potvrdili
svou záchranu v krajských soutěžích žáci a muži, v posledním kole se to podařilo dorostu. Takže nakonec
sestupuje pouze B mužstvo mužů, o jehož sestupu bylo rozhodnuto již dlouho před koncem soutěže.
A muži:
Po podzimní části soutěže, kdy mužstvo
získalo pod vedením trenéra Pavla
Hejla pouhých 12 bodů a bylo jedním
ze žhavých kandidátů sestupu, převzal
tým hrající trenér Aleš Martinek.
Mužstvo se dokázalo vyrovnat s neuvěřitelnou sérií zranění a nemocí
(v některých zápasech chybělo 7 – 8
hráčů základního kádru!), náhradníci
v důležitých zápasech nezklamali a
dokázali zraněné opory nahradit. Nakonec vybojovalo mužstvo 21 bodů
a patřilo v jarní části soutěže k těm
nejlepším.
V konečné tabulce obsadili hráči
Slavoje 10. místo se ziskem 33
bodů.
V jarní části soutěže nejčastěji
nastupovali:
Piták Jaromír (Otáhal Jaroslav)
– Vondra Jakub, Prošek Ladislav,
Poláček David, Martinek Aleš (Latýn
Pavel, Tesařík Ondřej, Kubík Jiří, Procházka Jaroslav) - Králík Lukáš, Herzán Jaroslav, Vašek Petr, Šabata Jakub
(Barbořík Jiří, Ulica Tomáš, Procházka Pavel, Barvík František) - Jambor
Jakub, Hejl Vladan (Michna Kamil,
Levčík Ondřej, Levčík Miroslav).
Trenér: Martinek Aleš
Asistent: Melichar Libor
Vedoucí družstva: Pilarčík Pavel
B muži:
Situace B mužstva byla velmi špatná,
kádr v podstatě neexistoval, dohrát
soutěž se podařilo pouze díky výrazné
pomoci hráčů z C mužstva, náhradníků A mužstva a některých hráčů dorostu.
Hlavní dík patří hrajícímu trenérovi
Jirkovi Otřelovi, který před každým
zápasem musel většinu mladších hráčů doslova prosit, aby přišli na zápas.
Kromě něj mají velkou zásluhu na
tom, že mužstvo soutěž dohrálo, také
trenér A týmu Aleš Martinek, který
sám hrával a také poskytoval hráče A
mužstva i v situaci, kdy měl sám v kádru až 8 hráčů mimo hru a také hrající asistent trenéra Miroslav Levčík.
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B mužstvo skončilo v tabulce OP
samozřejmě na posledním místě
se ziskem 7 bodů.
C muži:
I tentokrát patřilo „céčko“ k lepším
týmům své skupiny, hlavně jarní
odvety se mužstvu vydařily. Hráči často
obětavě vypomáhali dohrát soutěž
„béčku“ a mnoho z nich muselo absolvovat za víkend dva zápasy, což vzhledem k věkovému průměru mužstva je
obdivuhodné.
Mužstvo získalo celkem 43 bodů
a obsadilo konečné 6. místo.
Dorost:
Dorost prožil určitě nejtěžší sezónu
za dobu, kdy hraje krajské soutěže.
Několik zbytečných ztrát v důležitých
zápasech, hlavně na domácím hřišti,
občasná nedisciplinovanost mužstva
(hlavně mimo hřiště) a také častá
zranění klíčových hráčů dostalo
mužstvo až na sestupové příčky tabulky.
Naštěstí se mužstvo pod vedením trojice Šefránek Luděk, Maincl Václav a
Janovský Aleš ke konci soutěže semklo
a dokázalo vybojovat tolik potřebné
body k záchraně.
V předposledním zápase doma proti
vedoucímu týmu z Mutěnic podali
naši dorostenci nejlepší výkon sezóny
a soupeře porazili 4:2. V posledním
zápase proti dalšímu aspirantovi na
postup z Rousínova opět dorostenci
nezklamali a po výhře 3:2 mohli slavit
záchranu v soutěži.
V konečné tabulce krajské I. třídy
získal dorost 32 bodů a skončil
na 10.místě.
Starší žáci:
Starší žáci po celou sezónu bojovali
s nedostatkem hráčů, ale do jarních
odvet se podařilo trenérskému duu
Roman Halm, Tomáš Baťa tým
alespoň trochu doplnit, ale i tak
museli v každém zápase vypomáhat
1 – 2 mladší žáci. Mužstvo dokázalo
několikrát překvapit i mužstva z popředí tabulky (Velká nad Veličkou,

Dubňany) a sebrat jim důležité body.
Nakonec se tým postupně probojovával
z beznadějné poslední příčky v tabulce
výš a nakonec obsadil lichotivé 9.
místo se ziskem 26 bodů, když
v jarních odvetách patřil k těm
lepším týmům.
Mladší žáci:
Mladší žáky převzal před začátkem
jarní části soutěže zkušený trenér Jaroslav Škoda a podařilo se mu alespoň
trochu zvýšit účast hráčů na trénincích
a zápasech. Ale opět museli často vypomáhat hráči z přípravky, kteří se
většinou prezentovali velmi dobrým
výkonem.
Mužstvu se nakonec podařilo
získat 13 bodů a skončili na 10.
místě tabulky.
Základna:
Základna je jediné mužstvo v oddíle,
které nemá problémy s počtem hráčů.
Spíše naopak, někdy se trenérovi
Alešovi Martinkovi objeví na tréninku
i více než 25 dětí. Ti nejmladší se zatím učí fotbalovou abecedu, ti starší
(ročníky 1997-2000) hrají okresní
soutěž.
V té skončili tentokrát na 3. místě
se ziskem 27 bodů.
Ženy:
Družstvo žen zakončilo svůj první rok
v Moravskoslezské lize velmi dobře.
Do jarních odvet se podařilo trenérovi
Radkovi Levčíkovi družstvo výrazně
omladit a výkonnostně zkvalitnit.
Děvčata se dočkala také prvního historického vítězství ve druhé lize, když
na domácím hřišti porazila družstvo
z Bukovan 2:0. Spolu se čtyřmi
cennými remízami tak získala
děvčata celkem 7 bodů a obsadila konečné 7.místo v tabulce.
Příjemnou zprávou pro příznivce
ženské kopané ve V. Pavlovicích je to,
že se družstvo rozhodlo opět přihlásit
do soutěže i v ročníku 2008/2009.

František Čermák
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INZERCE ..............................................
NÁBYTEK MIKULÍK Vranovice
PŘIJME
truhláře, operátory NC a CNC center,
dělníky do výroby nábytku
- možné i zaučení, vhodné i pro absolventy.
Info na tel.: 608 815 550, 608 457 686 pro dohodnutí termínu pohovoru.

jízdní kola
Hlavní 68, Velké Pavlovice
tel: 519428507
www.zaf.cz - velo@zaf.cz

Výběr ze 120 kusů
jízdních kol značek
AUTHOR, SUPERIOR, DEMA
horská, treková, crossová,
silniční a dětská.

Užijte si
dovolenou
bez obav

Ke každému
zakoupenému jízdnímu kolu

Jsem vaše
Půjčka bez rizika

Náhradní díly a doplňky na
všechna běžně používaná kola,
sportovní oblečení, dresy,
cyklistické rukavice, přilby,
funkční prádlo od firmy
MOIRA, KLIMATEX, ATEX.

DÁREK,
akce potrvá
do konce července.

• ZDARMA pojištění schopnosti splácet

Zboží od 3000,- Kč
lze nakoupit na splátky
i bez navýšení – ESSOX.
Záruční i pozáruční servis,
opravujeme všechna
jízdní kola,
provádíme montáž a opravy
kotoučových brzd
mechanických i hydraulických.

Otevřeno:
po - pá
sobota

Bližší informace na pobočce Komerční banky
Velké Pavlovice, tel.: 955 556 450

KB Pujcka A55.indd 1

16.6.2008 15:13:50

8.00 - 12.00 hod.
13.00 - 17.00 hod.
8.00 - 11.00 hod.
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Ne zaènete stavìt nebo upravovat pozemek,
zavolejte  777 794 440
Nae rypadlo Hitachi Zaxis 27U2 je malé, ale poskytuje mnoho velkých moností
jak Vám pomoci.

Kontakt:
tambacher s.r.o.
Za dvorem 5
Velké Pavlovice

40

Tel:
Mobil:

519 428 518
777 794 440
777 888 856
e-mail: josef@stambacher.cz

3 210
2 390

1 950

2 920

2 460

Ve pro vodu, topení a plyn vèetnì
náøadí najdete v naí prodejnì.

4 460

· výkopy pro vedení a opravy inenýrských sítí, pøípojky plynu, kanalizace, vody, elektøiny, íøka líce 30 a 60 cm...
· úpravy pozemkù, terénní úpravy, rypadlo je vybaveno radlicí svahovka 120 cm s náklonem 45°...
· výkopové a zemní práce dle Vaeho poadavku, výkopy a odvoz starých stromù, monost výkopu podél zdí...
· odklízení snìhu, pronájem kontejnerù a odvoz sutì kontejnerovým vozidlem...
· výkopy pro základy rodinných domù, garáí, bazénù, jímek, septikù...
· demolice objektù a odvoz kontejnery na skládku...
1 550
4 200

4 670

www.stambacher.cz

