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SLOVO STAROSTY ................................
Vážení občané,
ve dnech 17. a 18. října 2008 se uskuteční volby do zastupitelstev krajů v České republice. Občané žijící ve Velkých Pavlovicích tak budou volit nové kandidáty do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje.
Chtěl bych Vás tímto oslovit, abyste využili svého práva svobodné volby a voleb se
zúčastnili. Volby jsou vyjádřením názorů všech občanů naší země. Každého z nás by mělo
zajímat, jak žijeme nyní a jak budeme žít v budoucnu. Vzpomeňme jen, s jakým nadšením
většina občanů naší země před pár lety vítala do života svobodné volby! Jihomoravský kraj
je naším domovem. Jsou to tedy pro nás volby o konkrétních lidech, kteří budou po čtyři
příští roky zastupovat náš region. Práce zastupitelstva bývá hodnocena, co by práce celku.
V praxi pak vítězí jasná strategie, koncepce, hledání a především pak nalézání kompromisů
a prosazování společných zájmů. A já pevně věřím, že hlavní prioritou nového zastupitelstva bude podpora rozkvětu jižní
Moravy!
Ze svého pohledu zástupce našeho městečka bych chtěl ocenit dobrou práci dosavadního zastupitelstva Jihomoravského kraje, kterou pro náš kraj jeho členové v uplynulém volebním období odvedli. Naše spolupráce byla vždy na
velmi dobré úrovni, v případě naléhavých problémů jsem se setkával s ochotou a seriózním přístupem. Mým přáním je, aby
i naše nová spolupráce v letech příštích pokračovala na stejné úrovni.

V souvislosti s blížícími se krajskými
volbami můžeme připomenout, že v tomto období vstupuje do druhé poloviny i
volební období současného zastupitelstva
města Velké Pavlovice
Máme za sebou dva obtížné roky, zejména z důvodu vyrovnání se s ﬁnančními
závazky z investičních akcí z let minulých. Dále pak také z důvodu sestavení
dlouhodobé koncepce rozvoje města.
V současné době jsme na tom již mnohem lépe, než na jeho samém začátku.
Po stránce ﬁnanční jsme nejhorší období
ustáli, investice ve městě zastaveny nebyly, je vytvořen a zastupitelstvem města
schválen strategický plán rozvoje města.
Na jeho základě jsou vytvářeny poměrně
odvážné, ale i reálné projekty, jejichž realizací by se Velké Pavlovice staly do budoucna krásným a moderním městečkem,
se zázemím odpovídajícím požadavkům
současné doby i pro léta budoucí, pro život
naší příští generace.
Strategický plán je důležitý i pro
získávání ﬁnančních prostředků. Jeho
existence a návaznost projektů na celkovou koncepci hraje při hodnocení podstatnou roli, což se nám již v prvních projektech osvědčilo.
Co nás tedy čeká v nejbližším období?
Především dokončení oprav kanalizace v ulicích Hlavní, Pod Břehy a V Údolí. Generální oprava komunikace a chodníků v
ulici Nová. Zahájení výstavby inženýrských
sítí pro další bytovou výstavbu v lokalitě
Padělky a výstavba inženýrských sítí pro
podnikatelskou zónu v ulici Hodonínská.
Nejpozději v jarních měsících nového roku
bude zahájena výstavba sběrného dvora
v lokalitě Špitálek a výstavba rozhledny

v trati Nadzahrady. Převážně vlastními silami v rámci služeb města nás čeká
stavba rybářské klubovny u rybníka a
vybudování urnového háje na hřbitově.
Celková hodnota těchto uvedených investic přesahuje 100 milionů korun, z toho převážná část je tvořena ﬁnančními
prostředky z různých dotačních titulů.
V souvislosti s připravovaným záměrem
výstavby nového centra města a dálniční
křižovatky u Velkých Pavlovic proběhlo
v minulém měsíci jednání týkající se
celkové dopravní situace ve městě a
předcházení problémům souvisejících s
možným dopravním zatížením města. Jednání bylo konstruktivní a zástupci jednotlivých institucí se shodli na budoucím dopravním řešení, které narůstající dopravu
ve městě usměrní a zklidní.

Závěrem bych se chtěl ještě krátce
vrátit k nejvýznamnější vinařské akci,
kterou se během uplynulých let, již svou
tradiční atmosférou, stalo Velkopavlovické vinobraní. Jedná se o rozsáhlou akci,
do jejíž realizace je zapojena celá řada
občanů a pořadatelů. Chtěl bych proto
všem, kteří se aktivně zapojili, poděkovat
za dobrou práci, kterou odvedli pro jeho
zdárný průběh.
Je potěšitelné, že společenských a
kulturních akcí pořádaných během roku
ve městě přibývá. Vždyť nejen prací živ je
člověk. Ale i dobrá zábava a spokojenost
občanů přispívá k našemu dobrému a
společnému soužití u nás, ve Velkých Pavlovicích.
Ing. Pavel Procházka
starosta

Foto: Ing. Zdeněk Karber
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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 2x a mimo jiné
se zabývala následující problematikou:
l projednala a vzala na vědomí informace
o činnosti městského úřadu
l vzala na vědomí Věstník vlády pro
orgány krajů a orgány obcí, vydaný 12.
září 2008, ročník 6, částka 4
l projednala přípravu dokumentace „Centrum volného času“ (přestavba kina)
l projednala zadávací podmínky pro vypsání veřejné zakázky na IS pro Podnikatelskou zónu a IS Padělky II. etapa
l zabývala se opravou komunikace v ul.
Nová, kterou provádí ﬁrma M-silnice,
a.s. Brno
l projednala digitalizaci městského hřbitova, která je umístěna na adrese www.
hrbitovy.com, odkaz je i na stránkách
města
l projednala umístění pamětní desky
letci plk. Josefu Pavelkovi - deska bude
umístěna u rybníka
l odsouhlasila nákup cen pro sportovní
odpoledne
l odsouhlasila v souladu s doporučením
komise pro hodnocení nabídek a tabulkou hodnocení nabídek veřejné zakázky IS Průmyslová zóna a IS Padělky
II. etapa dodavatelskou ﬁrmu, která
bude provádět obě akce - ﬁrma Strabag, a.s., odštěpný závod Brno, Tovární
3, Brno, která získala nejvíc bodů
l projednala a schválila uzavření smlouvy
mezi Pozemkovým úřadem, městem a
projektantem na vypracování pozemkové úpravy Padělky II
l dále uzavření smlouvy mezi městem
a architekty Tesař-Klein na zpracování
územní studie na „Centrum moravského
vinařství - nové náměstí“
l a uzavření smlouvy mezi ﬁrmou RPA a
městem na zpracování žádosti o dotaci
na stavbu „Centrum rozvoje osobnosti“
l odsouhlasila jmenování členů inventarizačních komisí pro inventury
l odsouhlasila ﬁnanční příspěvek ZUŠ
Velké Pavlovice na autobusovou dopravu na vystoupení mládežnické dechové
hudby do Prahy
l projednala a schválila žádost zaregistrovaného občanského sdružení „Presúzní
sbor“ Velké Pavlovice o dotaci ve výši
20.000,- Kč na pořízení jednotného
prvku oděvu - vesty
l zabývala se přidělením bytu 3+1 v bytovém domě Bří Mrštíků 2 (Veronika
Brtevníková s dětmi, B. Němcové 25) a
bytu 2+1 v bytovém domě B. Němcové
25 (manželé Kučerkovi,Tovární 12)
l schválila věcný dar - nákup knihy pro
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6 studentů z Holandska, kteří navštíví
město
Zastupitelstvo města na XI. zasedání,
které se konalo 20. srpna 2008, projednalo:
l záměr realizace projektu „Centrum
volnočasových aktivit“ spojený s rekonstrukcí a revitalizací stávajícího objektu kina a současně podání žádosti
o ﬁnanční podporu na jeho realizaci
do oblasti podpory 3.3, ROP NUTS II Jihovýchod
l vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
města
l plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2008,
příjmy celkem 27.501.940,- Kč, výdaje
celkem 26.514.558,- Kč a ﬁnancování
celkem – 987.382,- Kč
l rozpočtové opatření 3/2008 – celkové
příjmy snížení o 4.548 tis. Kč, celkové
výdaje snížení o 4.548 tis. Kč a celkové
ﬁnancování beze změny
l uzavření smlouvy o poskytnutí dotací
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
150 tis. Kč na činnost JSDH Velké Pavlovice
l změnu příspěvku pro rok 2008 vlastní
příspěvkové organizaci MŠ na 904 tis.
Kč
l prodej pozemku dle KN parc.č. 2207/1
v k.ú. Velké Pavlovice o výměře cca
451 m2 a pozemku KN parc.č. 2206/5
v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 23
m2, manželům Markétě a Alešovi
Novákovým, Tovární 10, Velké Pavlovice, za účelem rozšíření pozemku pro
výstavu RD
l prodej pozemku dle KN parc.č. 1555/1
v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 3.636
m2 v lokalitě Padělky ﬁrmě F&K&B, a.s.
Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav za
účelem výstavby polyfunkčních domů
dle schváleného regulačního plánu,
za cenu 500,- Kč/m2, s podmínkou,
že smlouva o smlouvě budoucí bude
uzavřena do 31.1.2009
l prodej bytového domu v ul. Bří Mrštíků
886/4, pro bytové družstvo, které založí
nájemníci bytů
Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů města,
které byly na zasedání uplatněny:
Člen ZMě Ing. Martin Bálka - proč nejsou vyvěšena výběrová řízení IS Padělky,
IS Podnikatelská zóna a rekonstrukce
MŠ?
Ing. Pavel Procházka - výběrové řízení na
opravu MŠ nebylo zatím vypsáno, zakázka
IS Podnikatelská zóna je umístěna na cen-

trální adrese, zatím se přihlásilo 14 ﬁrem.
Výzva výběrového řízení IS Padělky byla
zaslána 6 ﬁrmám, které se budováním
inženýrských sítí přímo zabývají.
Člen Změ Ing. Ladislav Hádlík - proč se
slavnosti Vinobraní konají tak brzy?
Ing. Pavel Procházka - v letech, kdy
se tradice Vinobraní obnovovala, byl termín - poslední víkend před zahájením
školního roku - vybrán s ohledem na
konání vinobraní v blízkém okolí, ve Valticích a v Mikulově, v minulosti se termín
osvědčil.
Ing. Ladislav Hádlík - proč nebyla v době
hodů uzavřena hlavní komunikace?
Ing. Pavel Procházka - nebyla, hodovní
slavnosti jsou hojně navštěvovány a situace uzavření prostoru skutečně vyžaduje,
v příštím roce bude doprava směrována
objížďkou.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík uplatnil
dotaz občanů týkající se údržby zelených
ploch, např. v ul. Hlavní předzahrádky
upravují občané, v nově budované lokalitě
Padělky je upravuje město.
Ing. Pavel Procházka - záměrem je
zelené plochy ve městě sjednotit, proto
byla v lokalitě Padělky vyseta tráva, vysazeny stromy a keře. Nadále se město bude starat o zelené plochy, které jsou
mezi chodníkem a komunikací, plochy
předzahrádek si upravují sami občané.
Ing. Ladislav Hádlík upozornil na špatný
stav chodníků a potřebu vyčlenit dostatek
ﬁnancí na jejich opravu v příštím roce.
Ing. Pavel Procházka - v letošním roce
byl opraven chodník v ul. Herbenova, do
konce roku se počítá s opravou chodníků
v souvislosti s opravou komunikace v ul.
Nová. Chodníky jsou opravovány průběžně
každým rokem, v pracích se bude pokračovat i v příštím roce.
Člen ZMě Josef Dostoupil upozornil na
nutnost větších oprav veřejného osvětlení
Ing. Pavel Procházka - společně s opravami chodníků se bude provádět i oprava
veřejného osvětlení, do budoucna je vhodné vedení VO umísťovat do země.
Ing. Libor Benda - občané si stěžovali,
že na ul. Hlavní nesvítí světla.
Ing. Pavel Procházka - bohužel s opravou kanalizace v této ulici došlo k narušení
kabelu VO.
Ing. Marie Šmídová upozornila na nevhodné parkování autobusu, který stává u
školy v nepřehledném místě.
Ing. Pavel Procházka – s ﬁrmou BORS a
s řidiči bylo již v této věci jednáno, pokud
nebude situace řešena, budeme jednat
znovu.
Jitka Krátká, tajemník MěÚ
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Rozkvetlé lekníny rozzářily
hladinu upraveného rybníka
(15. 8. 2008)
V odbahněném rybníku se dobře
daří rybí osádce. V části za hrází,
která byla ponechána v přirozené
přírodní podobě, kypí život. Objevilo
se zde mnoho nových druhů rostlin
a živočichů. V polovině měsíce srpna pokryly část hladiny kulaté listy
leknínů, mezi nimiž se krásně vyjímaly
smetanově bílé květy.
Ve stejném období zahájila těžká technika přemisťování a modeláž zeminy
v okolí rybníka, aby tak aby vznikly
terénní vlny, které budou zasety trávou
a osázeny stromy. V plánu je i výstavba
rybářské bašty - klubovny.

sloužit a těch několik
měsíců prachu, bláta
a omezení dopravy se
musí zkrátka a dobře
vydržet.

Bohatá sklizeň
kukuřice
(21. 8. 2008)
ZD Velké Pavlovice
začalo dne 21. srpna 2008 se sklizní
kukuřice na siláž. Pracovní linka s řezačkou
Kukuřice rekordmanka! Foto: Ing. Zdeněk Karber
Claas Jaguar denně
sklidila a uložila do
silážních žlabů nařezanou hmotu
ným jedincům, kteří mají jeden klas,
až z 15 hektarů. Na krmení dojnic
tento exemplář jich měl dokonce
zemědělci zaseli kukuřičné
devět. Z toho v trsu vyrostlo šest klasů
hybridy ze Šlechtitelské
normální velikosti a rekordní počet
stanice z nedalekého Čejdoplnily tři menší klásky. Kdyby tak
če - Cefran a Cestan.
plodily všechny rostliny na poli, byli by
zemědělci velmi spokojeni.

Kukuřičná rarita
aneb přírodo,
přírodo,
kam chodíš
na ty nápady?
(23. 8. 2008)

Zelená pěší trasa
má rozcestníky
- turisté “zelenou”
k výletům bez bloudění
(23. 8. 2008)

Při sklizni siláže v
polní trati Příčníky
našli traktoristé ZD
neobvyklou rostlinu
kukuřice. Oproti běž-

Jak jsme vás již v minulém čísle
Zpravodaje informovali, členové KČT
Blansko označili zelenou turistickou
Hladinu velkopavlovického rybníka ozdobily o letních
značkou novou pěší turistickou trasu
prázdninách květy leknínů. Foto: Ing. Zdeněk Karber
o celkové délce 17 km vedoucí z
Velkých Pavlovic, přes Němčičky
a Bořetice až do Kobylí.
Rekonstrukce kanalizace
V pátek 22. srpna 2008 proběhly
pokračuje
ﬁnální práce tohoto značení.
ve svižném tempu
Pan Janás s panem Neckářem
(15. 8. 2008)
(zkušení značkaři KČT) doplnily
Během měsíce srpna pokračovala
tuto trasu o směrové tabulky
ﬁrma Skanska a její subdodavatelé
s kilometráží. Trasa začíná u
na náročné rekonstrukci kanalizastávky ČD ve Velkých Pavlozace ve městě současně na třech
vicích a prochází katastry všech
úsecích. Na ulici Hlavní se zabývapěti obcí v Modrých Horách.
la vložkováním dvou uličních stok,
Zároveň navazuje na stávající
na konci ulice Pod Břehy a V Údolí
žlutou i modrou trasu a tím dává
probíhala výměna potrubí. Až na
příležitost k mnoha variantám
výjimky jsou občané v ulicích,
pěších výletů po vinařském krakde probíhají tyto práce, trpěliví,
ji.
Rekonstrukce kanalizace na ulici Hlavní naproti ZUŠ.
poněvadž chápou, že po mnoho
Foto: Ing. Zdeněk Karber
pokračování na str. 4
desítek let budou nové stoky
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Nová zelená trasa začíná u velkopavlovické
zastávky ČD. Díky panu Janásovi z KČT, který se podílel
na doznačení, to už ví každý, kdo k nám přijede vlakem.
Foto: Ing. Zdeněk Karber

sklizně odrůdy Agni. Tato
odrůda byla uznána a povolena k pěstování v roce
2001. Jako šlechtitelé se
na ní podíleli Jan Havlík,
Ing. Ludvík Michlovský a
Ing. František Zatloukal.
Agni je kříženec odrůdy
André a odrůdy Irsai Oliver. Křížení rodičovského
páru proběhlo v roce
1979 na ŠS ve Velkých
Pavlovicích a v roce 1980
byla semena vyseta na ŠS
v Perné, kde proběhl celý
cyklus selekce a zkoušení,
až do uznání křížence jako
nové odrůdy.
Agni zdědila po matce
- odrůdě André modrou

Mohutné oskeruše
co by pozdrav
z napoleonských válek
(5. 9. 2008)
Romantici sází růže, správní chlapi
oskeruše ... toto staré přísloví, pocházející z jihomoravského Slovácka,
potvrzují i mohutné oskeruše, jimiž se
chlubí krajina Modrých Hor, především
v okolí sousedních Němčiček.
Strom, který vidíte spolu s letošní bohatou úrodou na fotograﬁi, zde vysadil
před dvěma stoletími napoleonský voják. I jemu se krajina našeho domova
zalíbila a proto se tu také nakonec
usadil. A proč vysadil zrovna oskeruši?
Možná mu stejně jako nám zachutnaly sladké plody a především lahodná
oskerušovice.

se být ideální na produkci červeného
burčáku. Výsadby této odrůdy v ČR
zaujímají okolo 5 hektarů.

V gulášovém klání zvítězil
velkopavlovický tandem
(8. 9. 2008)
V areálu mikulovského hotelu
Zámeček se v sobotu 8. září 2008
konala soutěž o nejlepší kotlíkový
guláš. V premiérovém gulášovém
klání změřilo síly dvacet kuchařských
týmů. Mikulovem tak voněl prezidentský guláš Kravihorců, jelení guláš
od velkoněmčických hasičů, kozí,
zabijačkový, senátorský, nebo od
tajemných mikulovských Kapucínek.
V anonymním soutěžním klání je hodnotila pětičlenná komise, která vzešla
z návštěvníků. Vítězství získala dvojice
Josef Švejda a Karel Michna z Velkých
Pavlovic.

Nebezpečně rozsáhlý požár
ve Starovicích
měly na svědomí
pravděpodobně děti
(9. 9. 2008)

Nová odrůda Agni chutná jako čerstvé
ovoce a především – dává lahodné
červené víno. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Velkopavlovičtí hasiči zasahovali v
sobotu dne 6. září 2008 v dopoledních hodinách ve Starovicích při
požáru hospodářského stavení, které
pravděpodobně zapálily děti při hraní.
Na místě zasahovaly čtyři jednotky,
hasiči z Velkých Pavlovic se na místo
zásahu dostavili třetí po jednotce HZS
Hustopeče a místní jednotce ze Starovic. Na místě zásahu byla doplňována

Posaďte se pod mohutnou stařičkou oskeruši, odpočiňte
si a ochutnejte sladké plody – budete se cítit jako
v pohádce ... Foto: Ing. Zdeněk Karber

Sedmiletá slečna Agni
je po mámě nádherně
modrá, po tátovi chuti
muškátové
(5. 9. 2008)
Ve vinicích Šlechtiteské stanice
vinařské a.s. Velké Pavlovice dozrály
začátkem září první hrozny panenské
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bar vu
Zásah SDH V. Pavlovice v nedalekých Starovicích.
hroznů,
Foto: Archiv SDH
hustě nahloučené
cisterna HZS Hustopeče a dále bylo
bobule na hroznu s krátkou stopkou,
potřeba rozebrat dřevěnou konstrukci
po otci - odrůdě Irsai Oliver zdědila
střechy. Protože hrozilo zřícení zdi i ta
ranost a výraznou muškátovou chuť.
byla částečně rozebrána.
Protože hrozny zrají jako první z modrých odrůd a velmi výrazně voní, zdají
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Dřevěné směrovníky
se staly pomyslnou
třešničku na dortu
nové turistické stezky
(9. 9. 2008)
Členové KČT pan Jiří Janás a Alois
Neckář z Adamova ve spolupráci s
pracovníky obecních služeb dokočili
v pondělí dne 8. září 2008 turistické
značení v katastru Dobrovolného
svazku obcí Modré Hory, jež spočívalo
v nainstalování
posledních
pěti
dřevěných směrovníků. Ty doplnily
značení stezky v terénu na 100% stav,
nyní je tedy trasa zcela kompletní.
Takže milí turisté, batůžky s pořádnou
svačinou na záda a můžete bez
bloudění vyrazit po Modrých Horách!

strojů i s praktickými ukázkami. Kromě
nejnovější zemědělské techniky si s
sebou přivezla i funkční traktor vyrobený roku 1930 v Mladé Boleslavi.

Festival italského ohaře
předčil očekávání
soutěžících
(15. 9. 2008)

Místním občanům není
osud lidí v nouzi lhostejný
(12. 9. 2008)

V sobotu 13. září 2008 se v honitbě
MS Velké Pavlovice konal Festival italského ohaře. Zkoušek se zúčastnilo
pět holandských soutěžících se svými
miláčky plemene bracco italiano.

Sběrna prádla a šatstva (nové tel.
spojení 777 003 900,
pí Monika Valentová)
Velké Pavlovice, kterou
najdete v budově kina,
se nezabývá pouze
provozem tzv. čistírny,
ale také sbírkou oděvů
a potřebných věcí pro
břeclavskou pobočku
Charity, čímž pomáhá
lidem
v
těžkých
životních situacích a
nouzi. Začátkem září
byla z našeho města
převezena do Břeclavi
úctyhodná dodávka.
Všem, kteří do sbírky
Z Festivalu italského ohaře pořádaného
přispěli, srdečně děkuve Velkých Pavlovicích. Foto: Bronislav Procinger
jeme!

Všichni
zahraniční
účastníci si pochvalovali vzornou organizaci zkoušek a kvalitu
honitby a byli přímo
uneseni dodržováním
mysliveckých
tradic.
Vítězem zkoušek se
stala Marieke Hamakers a její fenka Delizia
dei Vicini del Monastero.

Směrovníky stojí, tak hurá do Modrých
Hor! Foto: Ing. Zdeněk Karber

Zemědělcům předvedli
novinky i raritu
(9. 9. 2008)
Firma Some Jindřichův Hradec
předvedla 9. září 2008 na pozemcích
zemědělského družstva Velké Pavlovice široký sortiment zemědělských

Naložení sbírky do dodávky dalo spoustu práce,
poděkování patří i těm, kteří pomáhali ...
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Není traktor jako traktor – vývoj zemědělské techniky je nezadržitelný.
Foto: Věra Procingerová

Hřbitov Velké
Pavlovice v nové
on-line podobě
(17. 9. 2008)
Město Velké Pavlovice
se zapojilo do nového
on-line systému vyhledávání hrobů na
hřbitově ve Velkých
Pavlovicích. K tomuto
účelu slouží nově zřízený web,
který najdete
pod
adresou
www.hrbitovy.
com. Návod k
vyhledávání požadovaného hrobu najdete na
těchto
stránkách. Přímý link

pokračování na str. 6
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na server www.hrbitovy.com byl trvale
umístěn i na oﬁciálních internetových
stránkách města Velké Pavlovice pod
odkazem Farnost.

Stejně jako se lidé rodí
a umírají, stromy se sází
i kácejí
(17. 9. 2008)
V roce 2008 bylo vysazeno v intravilánu i extravilánu našeho města přes
tisíc keřů a stromů. Avšak stáří a
špatný zdravotní stav vzrostlých dřevin
přináší někdy i nutnost jejich likvidace, především začnou-li ohrožovat
chodce, auta a další majetek.
Ve středu 17. září 2008 byl poražen
uschlý jírovec maďal - lidově kaštan,
který rostl za čerpací stanicí pohonných hmot na ulici Nádražní. Po skácení se ukázalo, že kmen byl uvnitř
napaden dřevokaznými houbami,
jež způsobily jeho trouchnivění a
postupné ucpání vodivých pletiv a nakonec jeho odumření.

Odstraňování přerostlých křovin zasahujících do polních
cest v okolí města. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Seničané navštívili
naše město
(27. 9. 2008)
Městský úřad Senica uspořádal pro
své zaměstnance dvoudenní výlet
na Moravu jehož hlavním cílem byla
návštěva památek Lednicko-valtického areálu. Samozřejmě nemohli vyne-

2002 smlouvu o patrnerství a spolupráci.
V čele slovenské delegace byli primátor RNDr.
Ľubomír Parízek, jeho
zástupce
Mgr.
Peter
Hutta a přednostka MěÚ
JUDr. Katarína Vrlová.
Nechyběl ani zmocněnec
pro zahraniční vztahy pan
Peter Horvát. Jménem
Velkých Pavlovic všechny
hosty přivítali starosta
Ing. Pavel Procházka, místostarosta Ing. Zdeněk
Karber, tajemnice MěÚ
Jitka Krátká a pracovnice
Městského úřadu Velké

Pavlovice.
V krátkém kulturním programu ve
výstavním sále na radncici vystoupily
žákyně místní Základní umělecké
školy, které na klavír doprovodila
ředitelka Milena Karberová. Poté
starosta seznámil hosty s historií,
současností i perspektivou Velkých

Jak sama fotograﬁe ukazuje, vnitřek kmene starého
kaštanu byl zpráchnivělý plísní.
Foto: Ing. Zdeněk Karber

DVD Krojované hody 2008
(19. 9. 2008)
Máte rádi atmosféru a barevnost velkopavlovických krojovaných hodů a
rádi si na ně zavzpomínáte i v průběhu
roku? Vaše vzpomínky můžou být
živější a barevnější s DVD Krojované
hody Velké Pavlovice 2008, které si
můžete zakoupit v knihovně a TIC ve
Velkých Pavlovicích za 350,-Kč.

Přivítání senických hostů na radnici města, kde nechyběly ani
chat návyhlášené hodovní koláčky. Foto: Ing. Zdeněk Karber
vštěvu
našeho
Pavlovic. Seničané se potom vydaměsta, se kterým má Senica od roku
li na prohlídku města,
kde navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie, gymnázium a farní
sklep.

Nový kabát
pro vozovku
(30. 9. 2008)

Služby města myslí
také na vinaře
(22. 9. 2008)
Pracovníci služeb města Velké Pavlovice se věnovali koncem září
náročným úpravám polních cest před
vinobraním. Křoviny kolem cest byly
seřezány, odhrnuly se nánosy hlíny a
naplavené rostlinné zbytky tak, aby byl
zajištěn hladký průjezd všech vozidel
odvážející úrodu z vinic do vinných
sklepů ke zpracování.
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Návštěva farního sklepa s ochutnávkou nejlepších
velkopavlovických vinných pokladů.
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Dne 29. září 2008 zahájila ﬁrma M-silnice
Brno generální opravu
vozovky na části ulice
Nová. V první fázi byl vyfrézován povrch vozovky,
následovně pracovníci
Služeb města upravovali

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
5/2008
obrubníky a chodníky
tak, aby vnikla na krajnici parkovací místa.
Tímto opatřením se
úzká vozovka zprůjezdní zejména na
údržbu cesty v zimním
období.

Křížky okolo
Pavlovic
září novotou
(1. 10. 2008)
Ulice Nová se brzy dočká nové vozovky.
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Město Velké Pavlovice
prostřednictvím pracovníků Služeb města

opravilo kříž nacházející se v trati
Išperky, který byl zcela zanesen nánosem hlíny. Nechali ho vybudovat v
roce 1894 manželé Josef a Kateřina
Bendovi “Ke cti a chvále Boží”. Renovace se dočkal i nedaleko stojící kříž
v trati Hrůdek. Oba kříže stojí při
prastaré stezce, jež vedla dříve kolem
rybníka. Ten byl vysušen na pěstování
cukrovky.
V katastru města jsou tedy v současné
době opraveny a obnoveny všechny
kříže postavené našimi předky.
Karolína Bártová

Před dvěma měsíci bylo nalezeno v našem městě dámské jízdní kolo růžové barvy. Pokud na
fotograﬁi poznáváte právě Vaše
kolo, přihlaste se na Městském
úřadě ve Velkých Pavlovicích.
Křížek nacházející se v trati Hrůdek.
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Křížek vybudovaný rodinou Bendovou
v trati Išperky. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Petr Hasil,
Městská policie Velké Pavlovice

BLÍŽÍ SE DALŠÍ VLNA VÝMĚNY OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Matrika Velké Pavlovice upozorňuje občany, že se blíží konec platnosti občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů, vydaných do 31. 12.
2003. Občanské průkazy bez strojově
čitelných údajů platí nejpozději do 31.
12. 2008.
Pro občany narozené před 1.
1. 1936 platí výjimka - občanské
průkazy, ve kterých mají vyznačenou
dobu platnosti “bez omezení” nebo
“platnost prodloužena bez omezení”,
zůstávají nadále platné.
Občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji platí po dobu v nich
uvedenou.
Dagmar Švástová
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OZNÁMENÍ
o době a místech konání voleb do zastupitelstev krajů
17. a 18. října 2008

1. Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční
dne 17. 10. 2008 od 14.00 do 22.00 hodin a
dne 18. 10. 2008 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. I
je volební místnost - Městský úřad, Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, Herbenova, Horňanského, Kopečky, Kpt. Jaroše,
Lidická, Nad Zahrady, Náměstí 9. května, Nová, Ořechová, Padělky, Pod Břehy, Pod Školou,
Růžová, Slepá, Stará, Starohorská, Tábor, Trávníky, Úvoz, V Údolí, Zelnice.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. II
je volební místnost - sokolovna, Hlavní 1, Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, Hodonínská, Horní, Nádražní, Příční, Sokolská,
Střední, Tovární, U Zastávky, V Sadech, Vinařská, Za Dvorem, Zahradní.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.
4. Voličům budou dodány do domácností nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Městský úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, pouze však v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Při volbách do zastupitelstev krajů není možné volit na voličský průkaz.
Dagmar Švástová

Vážení vinaři,
dovolujeme si Vás upozornit na správný postup likvidace
mláta z hroznů. Dle platné vyhlášky Ministerstva zemědělství,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a
vinařství, je dán přesný postup při likvidaci mláta z hroznů. Likvidovat se může těmito způsoby:

PRODEJ, DESTILACE, LIKVIDACE VE VINICI
A JINÝ PROKAZATELNÝ ZPŮSOB.
Kompletním prostudováním této vyhlášky zjistíte, že není
možné vyvážet takový odpad do kontejneru na dvoře MěÚ, na cizí
pole, meze či družstevní hnojiště!
Petr Hasil, Městská policie
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Na toto místo mláto určitě nepatří!
Bohužel zde končívá velmi často.
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PUBLICISTIKA ......................................
Teplotní rekordy o letošním létě nepadaly, vystřídaly
je rekordy návštěvnosti našich webových stránek
V minulém vydání Velkopavlovického zpravodaje jsme čtenáře informovali o prudkém vzestupu sledovanosti oﬁciálních internetových stránek města
Velké Pavlovice. Během měsíce července 2008 padly dva dosavadní rekordy – jedním z nich byl denní počet přístupů na web s hodnotou 497 načtení
(22. 7. 2008), druhým pak měsíční návštěvnost webu, jež byla taktéž pokořena
v prvním prázdninovém měsíci na 11.466 přístupů.
To jsme však ještě netušili, jaká smršť
rekordů nás bude čekat během srpna a
následně i začátkem září 2008.
První vlaštovkou byla středa 20. 8.
2008, kdy jsme byli velmi mile překvapeni
novým rekordem denní návštěvnosti,
který činil 549 přístupů. Hned následující pondělí dne 25. 8. padl další rekord
– 596 přístupů, ten byl pokořen vzápětí ve
středu 27. 8., kdy se nám poprvé v historii
podařilo překročit magickou šestistovku,
na cifru 608. Den na to, ve čtvrtek 28. 8.,
se na grafu objevilo číslo 625. Současný

oﬁciální rekord denní návštěvnosti webu
s adresou www.velke-pavlovice.cz padl
těsně po prázdninách a to v pondělí dne
1. 9. 2008 – toho dne byly naše stránky
otevřeny celkem 631-krát.
Společně s tímto rekordem padl i
rekord měsíční návštěvnosti. Srpen
2008 i zde zabodoval – s celkovou
návštěvností 13.020 přístupů. Průměrná
denní návštěvnost za měsíc srpen 2008 je
tedy 420 přihlášených uživatelů internetu
na adresu oﬁciálních webových stránek
města Velké Pavlovice.

Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se
na další návštěvy!
Karolína Bártová

Svatební Benátky s bengálem Josefa Pavlovického
na pultě našeho Infocentra ......................................................
Rovných dvaasedmdesát let nevyšel žádný text z pera moravského
prozaika a fejetonisty Josefa Pavlovického, velkopavlovického rodáka.
Nejvíce se mu dařily obrázky z lidového života podané mnohdy i v typickém
místním nářečí se zachycením svérázných venkovských ﬁgurek. Pavlovického humor byl laskavý, jadrný, proniknutý láskou k prostým lidem, které
se snažil vést k lidským vztahům.
V rámci oslav letošního podzimního
Vinobraní byla pokřtěna nová kniha tohoto autora s názvem Svatební Benátky s
bengálem, která spatřila světlo světa díky
panu Michalovi Huvarovi. Výbor z jeho
nejlepších drobných obrázků doprovází
ilustrace Přemka Horáčka, rovněž rodáka z Velkých Pavlovic.
Knihu si můžete zakoupit na Turistickém informačním centru ve Velkých
Pavlovicích (Hlavní 9, tel.: 519 428 149)
za 150,- Kč, v dobrých knihkupectvích
a nebo objednat na: carpe@carpe.cz
případně telefonicky: 519 423 378.

Autor Josef PAVLOVICKÝ / Název
SVATEBNÍ BENÁTKY S BENGÁLEM / Nakladatel CARPE DIEM (www.carpe.cz) /
ISBN 978-80-86362-85-4 / Rok vydání
2007 / Počet stran 104 / Formát 11 x
18,7 cm / Vazba brož. / Cena 150,- Kč

O životě a díle
Josefa Pavlovického
Vlastním jménem Josef Blažek, publikoval pod pseudonymy Josef Pavlovický
(většina díla) a P. Giuseppe, tj. páter Josef. Prozaik a fejetonista, dramatik a
překladatel. Narodil se v roce 1871 ve
Velkých Pavlovicích a zemřel roku 1940
v Podolí u Brna.
Vystudoval gymnázium a bohosloveckou fakultu, působil jako kněz ve Žďáru
nad Sázavou, v Třebíči, ve Šlapanicích u
Brna a nakonec Podolí.
Literární činnost zahájil překlady
z italštiny, v původních pracích byl následovníkem Kosmákovým. Dařily se mu obpokračování na str. 10
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rázky z venkovského života (podané někdy i v nářečí)
se zachycením svérázných venkovských ﬁgurek.
V tomto jako by byl dávným předchůdcem Zdeňka
Galušky. Pavlovického humor byl laskavý, jadrný, proniknutý láskou k prostým lidem, které se snažil vést
k pěkným lidským vztahům.
Výbor z jeho nejlepších drobných obrázků
doprovází ilustrace Přemka Horáčka. Z většiny prací
si svěžest uchoval autobiograﬁcký třídílný román
Páteční dítě. Od roku 1913 byl Josef Pavlovický
členem Družiny literární a umělecké v Olomouci.
Kromě toho i hojně cestoval (většina zemí střední,
západní a jižní Evropy, Palestina a Turecko).

Ukázka z knihy
„Pan kontrolor Konipásek má v útulné dědince kousek za Brnem
domek.
Zcela náhodou k němu přišel. Před čtvrt stoletím napadlo mu totiž, aby
se oženil, tož oženil se, protože oženiti se není právě nic tak těžkého, neboť
vdávati se je dvakrát nesnadnější, a ejhle, sotva tak učinil, už byl hlavou roztomilé paní Markéty a spoluzápisníkem na domku číslo to a to. Paní Markétka totiž zadala svému manželu v oné památné chvíli celé svoje srdce a půl
domku k doživotnímu majetnictví. Poněvadž oba pak objekty byly úplně zachovalé, nemohl si pan kontrolor nikterak naříkati.“

...................................................................................

Karolína Bártová

Koroptev polní se stává vzácností

Výzva veřejnosti
Hledáme materiály
o hodech z let
dávno minulých
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás tímto požádali o spolupráci
při doplnění archivu hodů, který je v současné
době zpracován od roku 1843. Avšak bohužel
nám doposud několik ročníků chybí. Proto
zkoušíme hledat i tímto způsobem.

Stárky a stárci z roku 1939
Pokud by se Vám podařilo objevit fotograﬁe z hodů z let 1910 až 1918, 1922, 1923,
1925, 1927, 1932 a 1934, buďte tak laskaví
a poskytněte je paní J. Drbolové, Herbenova
16, tel.: 607 773 095, která tyto materiály
shromažďuje a zpracovává. Fotograﬁe budou
v co nejkratším možném termínu okopírovány
a bez újmy Vám vráceny.
Zároveň tímto paní Drbolové za velmi
záslužnou a náročnou práci děkujeme!
Karolína Bártová
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Už se Vám někdy stalo, že někdo vyprávěl jak viděl bažanta i s koroptví a přitom měl na mysli bažanta a bažantí slepicí? Mně už mnohokrát a musím přiznat, že jako malý kluk jsem si to pletl také. Ale
jak to tedy je, jak koroptev skutečně vypadá a můžeme ji u nás vůbec
někdy potkat?
Koroptev polní (perdix perdix)
je drobný kurovitý polní pták, proto
v jejím zbarvení převládá hnědá a
šedá barva. Čelo, líce a hrdlo jsou
zbarveny rezavě červeně. Krk má
barvu popelavě šedou s modrým
nádechem, stejně jako hruď. Na
té se u kohoutků, někdy i slepiček,
vyskytují rezavé skvrny ve tvaru podkovy. Břicho je bílé, hřbetní strana a
křídla jsou hnědá. Jejich váha dosahuje jen 30 – 40 dkg.
Původně pochází z nízkotravních
stepí střední Asie. Postupně s rozvíjejícím se zemědělstvím pronikala dále do Evropy. Je špatný letec,
většinu života tráví na zemi, létá jen
při vyplašení. Nejoblíbenějším terénem jsou pro ni nížiny a pahorkatiny,
kde velké plochy jsou mozaikovitě
rozděleny a terén je hodně členitý.
Důležitou podmínkou jsou přirozené
kryty – meze zaKoroptev polní
rostlé křovinami a
traviny. Koroptve
jsou monogamní,
to znamená, že žijí a starají se o
potomstvo v rodičovském páru po
celý rok. Na jaře
se v době toku,
a pak až do pozdního léta, ozývají
čiříkáním. Slepička nasedá na hnízdo, podle počasí, od konce dubna
až do června. Základní složkou potravy je hmyz a semena plevelů a
trav. Dále pak zelené kousky bylin,
ze kterých společně se sezobáváním
rosy získávají vodu. Jsou významní
predátoři většiny hmyzích škůdců
kulturních plodin, dokonce asi jediný
predátor mandelinky bramborové

u nás. V zimě se pak stahují do
menších hejnek, aby lépe přečkaly
těžká období sněhové nadílky a
mrazů.
Jako jeden z nejvýznamnějších
faktorů, které ovlivňují jejich počet
(kromě dravců, kun a lišek), je
člověk a jeho zásahy v přírodě.
Hlavně používáním chemických
postřiků a intenzivním velkoplošným
hospodařením. Pryč jsou doby, kdy
byly koroptve na každém kroku. To
dnes pamatují jen naši prarodiče.
Proto v této době patří mezi zvláště
chráněné živočichy zařazené do kategorie ohrožených druhů.
Ale i přesto se s ní můžeme
potkat v okolí našeho města, třeba
v lokalitách Ostrovce, Poštory, nebo
za bývalou Dumou, které jsou právě
tvořeny jak sady, vinicemi, tak i ornou půdou a poskytují vhodné životní
podmínky koroptvím. Není jich sice
mnoho, ale daří
se jim přežívat a
udržovat zdravou
populaci čítající
do 100 ks. Zkuste
se někdy na jaře
v podvečer
při
procházce nebo
při práci na poli zaposlouchat jestli
uslyšíte čiříkání, dnes již velmi vzácného kura. A pokud ho neznáte,
můžete zkusit vyhledat na internetu
stránky Českého rozhlasu (www.
rozhlas.cz). Zde je možné si poslechnout hlas nejen koroptví, ale i
jiných druhů ptáků a savců.
Jan Skýpala
Komise pro životní prostředí a zemědělství
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Stanou se Velké Pavlovice rájem ornitologů?
Podle organizace BirdLife ptáci vymírají a je jich nejméně v dějinách.
Každý živočišný druh se se změnou životních podmínek vyrovnává jinak. Některý druh se přizpůsobí ihned, jiný potřebuje ochranu a péči
lidí. Skutečně některých polních a lučních ptáků ubývá. Hejna koroptví
polních jsou stále ještě spíše ojedinělá a se změnou životního stylu na
venkově klesají i stavy vrabce domácího.

ný
ec

lách, v břečťanu nebo v jiných hustých
Dodnes se vrabec v dětských
popínavých rostlinách na domech,
říkankách i v literatuře představuje
na střešních trámech, pod taškami,
typickým „čimčarára čim čim čim“ a
na keřích, občas i ve větvích stromů.
nikdo nepochybuje o koho se jedná.
Hnízda jsou většinou neúhledná a
Přesto může stále méně dětí říct, že
postavená z větviček a vystlaná trávou
vidělo vrabčáky jak se koupou v kaluži
nebo peřím. Své hnízda si usilovně
nebo se perou o drobky nebo zrníčka.
brání. Od května do srpna
Ještě v osmdesátých letech se v
5-6 černě skvrnitých
literatuře uvádělo, že je tak
b
e
c
a
r
dom klade
V
modrobílých
nebo
domácí a hojný, že zákon
ác
bledě zelených vajec
umožňuje v případech
í
o rozměrech 23×15
přemnožení jeho stavy
mm. Na vejcích sedí
regulovat. K jeho
oba rodiče po dobu
dramatickému úbyt13-14 dní a mláďata
ku nakonec stačilo
opouští hnízdo po
náhlé rušení drob17 dnech života.
ného hospodaření a
Zajímavostí je, že
změna zástavby.
mláďatům nenarůstá
Vrabec domácí se v
prachové peří, ale hned
dálce jeví jako poměrně
peří mladého ptáka.
nenápadný zavalitý pták
Některých jiných druhů
s délkou těla 14-15 cm a
ptáků u nás ale naopak pomalu
hmotností 30 g, ale při bližším
přibývá a s nimi i jejich nadšených
pohledu, zvláště pak na samce, jde o
pozorovatelů – ornitologů. Charapoměrně pestře zbarveného ptáka. Má
kter krajiny – dostatek keřů
krátký zobák, poměrně dlouhá křídla
a stromů, různé remízky
a krátký ocas. Mezi oběma pohlavími
a biopásy a příznivé
je znatelně vyvinutý sexuální dimorﬁsteplotní klima prosmus. Samec má špinavě šedou břišní
pívají nejrůznějším
část těla, svrchní stranu hnědou v
druhům
ptactva.
různých odstínech s černými skvrnami
Pokud si zrána nebo
a jednou větší bílou v úrovni hrdla. Od
navečer vyjdete ven
samice jej rozeznáme také díky černé
a zaposloucháte se,
skvrně na hrdle a černým proužkem
jistě objevíte hlasy
na hrdle. Samice jsou znatelně méně
známé i neznámé a
nápadné, šedohnědé, svrchu tmavší.
bude vás těšit, že naše
Mladí ptáci jsou zbarveny stejně
příroda je skutečně živá.
jako samice. V létě mají obě pohlaví
Jak jste si mohli přečíst
modročerný zobák a hnědé končetiny,
v minulém zpravodaji, díky
v zimě zobák nažloutle hnědý. V České
oplocení hliniště za cihelnou mohli v
republice si jej můžeme snadno splést
letošním roce v klidu vyhnízdit vlhy pess menším a štíhlejším vrabcem polním,
který má na rozdíl od vrabce domácího
tré, za což se nám bohatě odměňovaly.
kaštanově hnědou čepičku a černou
Často jsme je mohli spatřit nad našimi
skvrnu na lících. Vrabec domácí je
hlavami jako létající diamanty. Utěšeně
stálý druh. Celoročně žije v početných
se rozrůstají stavy drobného ptactva
hejnech. Dospělci se živí především
jako je ťuhýk obecný, červenka obecná,
rostlinnou stravou (semeny, částmi
stehlík, střízlík nebo sýkora koňadra.
rostlin), příležitostně krmením pro
Na viničních terasách můžete kromě
hospodářská zvířata nebo odpadky z
vlhy pestré zahlédnout i břehuli říční.
domácnosti, mláďata krmí drobným
Téměř při každé vycházce spatříte
hmyzem. Ročně má 2 až 4 snášky.
nějakého dravce – motáka, jestřába,
Hnízdo si staví nejčastěji pod okapy,
nebo alespoň straku a po žních se na
v puklinách ve zdech nebo ve skakaždém poli objevilo několik párů čápa

černého a volavek. Po několika letech
vzrostl počet ťuhýka obecného natolik,
že jejich hnízdění mohlo být sledováno
ornitology.
Ťuhýk obecný – ačkoliv patří mezi
pěvce, má povahově blíže k dravcům,
což dokládá i jeho zahnutý zobák. V
Evropě se sice jeho početnost snižuje,
v České republice však dochází v posledních letech k mírnému nárůstu.
V roce 2000 u nás hnízdilo celkem
30 – 60 000 párů. Ťuhýk obecný je
v Evropské unii chráněn jako druh
přílohy I Směrnice o ptácích, v České
republice patří mezi zvláště chráněné
druhy. O potravu se mláďatům starají oba rodiče. Ťuhýk obecný má silné šedé končetiny, hákovitý zobák se
zubovitým výběžkem, zejkem, v horní
čelisti, a poměrně dlouhý ocas. Obě
pohlaví se výrazně barevně odlišují.
Samec má hnědý až červenohnědý
hřbet, bílé břicho, černošedý ocas s
bílou spodinou, šedé temeno hlavy
a zátylek a černou masku. Samice je
zbarvená do rezavohnědé barvy, pruh
přes oko je tmavě hnědý, spodina
okrově bělavá, po bocích s vlnkovitým
skvrněním. Mladí ptáci se podobají
samici. Ťuhýk obecný má nejraději
otevřenou krajinu s roztroušenými
keři a stromy, křovinami, remízky,
železničními náspy, ale i sady nebo zahrady. Ze zimoviště v rovníkové
a jižní Africe se vrací od
Ťuhý
ko
konce dubna do pob
loviny května. Brzy po
návratu začíná stavět
nepříliš vysoko v
keřích hnízdo. Na
snůšce 5 – 7 vajec
sedí samice 13 – 15
dnů, samec jí nosí
potravu.
Mláďata
po vylíhnutí krmí oba
rodiče déle než měsíc.
Ťuhýk hnízdí jednou
ročně. Hlavní složku potravy
představují bezobratlí živočichové,
ale je schopen ulovit i drobné plazy,
hlodavce i mláďata jiných pěvců.
Pokud je první hnízdění úspěšné,
odlétají ťuhýci už po 70 – 80 dnech,
při náhradním hnízdění zůstávají na
hnízdišti 100 – 120 dní. Pro ochranu
tohoto druhu je potřeba zachovat v
krajině roztroušenou zeleň, především
keře, a omezit používání chemických
látek.

Věra Procingerová
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Projděte se KRAJINOU RÉVOVÉHO LISTU
a nebo se pobavte u vtípků VE VÍNĚ JE SRADNA
oba tituly nabízí TIC

...

Kromě nově vydané knihy Svatební Benátky s Bengálem nabízí velkopavlovické Turistické informační
centrum další dva tituly s tématikou vína a jižní Moravy, oba vydané totožně nakladatelstvím Carpe Diem.
Prvním z nich je třídílný set skládající se z knihy, CD
a DVD KRAJINA RÉVOVÉHO LISTU (350,- Kč), který
zvítězil na mezinárodním festivalu dokumentárních
ﬁlmů v Mougins ve Francii. Některé ze záběrů na tomto DVD pochází i z Velkých Pavlovic. Druhou knihou
je sbírka bezmála stovky kreslených vtipů o vinařích,
víně a jeho konzumentech Milana Kocmánka VE VÍNĚ
JE SRANDA (100,- Kč).

KRAJINA
RÉVOVÉHO LISTU
(Set – kniha, CD, DVD)
Excelentní set obsahující tři umělecké artefakty v jednom: knížku (předlohu audio
nahrávky i dokumentárního snímku) Jana
Kostrhuna Nevěsty z Moravy, přinášející
jeho nejkrásnější lyrické prózy, CD Druhý
pramen duhy s interpretem Ladislavem
Lakomým a DVD s poetickým dokumentem
Krajina révového listu.
Dárek, který na přání můžete mít i ve
francouzštině anebo v angličtině.

DVD - Krajina révového listu
Poetický dokument - vítězství na mezinárodním festivalu dokumentárních ﬁlmů
v Mougins ve Francii. Některé exteriéry a
interiéry byly natáčeny i ve Velkých Pavlovicích.
Filmová oslava kraje a lidu pod Pálavou
byla natočena během čtyř ročních období
roku 2004 v řadě obcí Břeclavska, Mikulovska a Hustopečska. Zavítáte na Tvrdonické slavnosti, na hody do Lanžhota,
poznáte nevšední krásu Lednicko-valtického areálu, temnou přítulnost vinných
sklípků, práci vinařů, zkrátka budete
svědky jedinečnosti kraje „ošaceného“
vinicemi. (Délka 40 minut).
Účinkují: Ladislav Lakomý (mluvené slovo), Kristýna Horáková (dívka) a lidé a krajina pod Pálavou
námět a scénář: Jan Kostrhun
hudba: Damien Riba
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Réva vinná – poklad jižní Moravy...
Foto: Ing. Zdeněk Karber
zvuk: Bronislav Šmíd
kamera a střih: Dagmar Humpolíková
dramaturgie a režie: Michal Huvar
FESTIVALY:
Tour Film, Karlovy Vary 2005
Ekoﬁlm, České Budějovice - Český Krumlov 2005
FilMorava, Velké Pavlovice - Senica 2006
Festival de la 4 Dimension, Sophia Antipolis 2006
La Nuit De L‘ Audiovisuel, Sophia Antipolis
2006 (cena Zlatá obrazovka)
Týká se to také tebe, Uherské Hradiště
2006 Festicam,
Mougins 2007 (hlavní cena a cena
diváků)

CD - Druhý pramen duhy
Autorovy prózy mistrně interpretuje
Ladislav Lakomý, na cimbál doprovázený
vedoucím CM Jury Petrů z Kyjova Jiřím
Petrů. Za pomoci lahodného hercova hlasu se přenesete do mámivého kraje kolem
Dyje, projdete stezkami pod horou Pálavou
či se poohlédnete po těch nejkrásnějších
nevěstách z kraje, který uhranul tisíce lidí.
(Délka 55 minut)
Obsah CD:
Intro
Moje představa je prostá…
Moravo, Moravo…
Hledal jsem a zdálo se mi, že jsem Měsíc
Nevěsty z Moravy
Hledal jsem a zdálo se mi, že jsem skála
Hledal jsem a zdálo se mi, že jsem řeka
Hodová neděle
Sólo pro muzikanty

Slunce v duši
Slunce v podzemí
Hledal jsem druhý pramen duhy
účinkují: Ladislav Lakomý (mluvené slovo)
a Jiří Petrů (cimbál)

Kniha - Nevěsty z Moravy
Nejkrásnější lyrické texty klasika jižní
Moravy v jednom svazku! Autor se v nich
vyznává z lásky k fascinujícím přírodním
krásám pod horou Pálavou, jeho povídání
o lidech, opakujících se událostech v
roce či našem věčném hledání klidu jsou
prožitá až na kost. Prokreslují je líbezný
styl a jazyk. Fotograﬁe Michal Huvar.

VE VÍNĚ
JE SRANDA
(Kniha)
Bezmála stovka kreslených vtipů o
vinařích, víně a jeho konzumentech
představuje knižní prezentaci známého a
populárního kreslíře, jehož vtipy vycházejí
léta v časopise TRNKY-BRNKY, v týdeníku
NOVÝ ŽIVOT, v profesním Týdeníku
ŠKOLSTVÍ a nově např. ve SPORTOVNÍM
RYBÁŘI.
Kocmánek má za tyto roky již svůj
vyhraněný styl, jeho texty nesou často
jemnou ironii podpořenou syrovější kresbou navazující na největší mistry tohoto
oboru.
Karolína Bártová
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO ......
Nálepka nikomu nesvědčí
aneb děti s ADHD mezi námi
Dny letních prázdnin skončily a mnoho dětí opět nastoupilo do školy a školky. Pro ty, co nastoupili do mateřské školky nastalo příjemné období kolektivních her a zábavy. Pro ty, jež nastoupili do školy jako letošní prvňáčci začíná období dlouhých devíti let, kdy budou zažívat také
mnoho radostí, ale i povinností. Vstupem dítěte do školní lavice začíná též pro mnoho rodičů
období menších i větších starostí.
Většina dětí je po vstupu do školy v
prvních dnech ještě rozjařená z předešlých
prázdnin a léta. Zvláště prvňáčci si musí
teprve zvykat na systém školní výuky a
chodu zařízení, jakým škola je. Děti jsou
tedy hodně „živé“, ale v průběhu roku
se většina z nich dobře adaptuje na běh
školního vyučování a zklidní se. Ovšem
stává se, že se ve třídách objeví i děti,
které nevydrží ani deset vteřin v klidu.
O takových se říká, že se chovají „jako
by seděli na ježkovi“. Tyto děti se nehlásí, často vykřikují a dožadují se slyšení.
Podupávají si nohou, neustále mají něco
v rukách, stále se otáčejí za spolužáky
a v podstatě bez přestávky vyrušují.
Učitelům se i při velkém snažení ani v
průběhu školního roku nepodaří chování
takových dětí změnit a bez nadsázky jim
často „lezou na nervy“. Ostatně nejsou
sami. Stejné problémy s nimi mají i rodiče
a často i ostatní kolem nich - spolužáky
nevyjímaje. Stává se tak, že tyto děti
dostávají od rodičů, učitelů, sourozenců i
spolužáků nálepku: neukázněný, lajdák,
lenoch, blázen, zlomyslný, nemožně vychovaný, prostě hrozné dítě. Často se však
za takovým chováním dítěte neskrývá vina
výchovy rodičů ale porucha pozornosti - jinak ADHD, kterou dítě trpí, a kterou rodiče
ani učitelé významně neovlivní, neboť
provází dítě často již od narození.
Tyto děti jsou impulzivní a roztěkané. V
mateřské školce, kde je velká volnost pohybu a malé nároky na kázeň a soustředění,
nepůsobí ještě děti s ADHD nějak zvlášť
nápadně. Se vstupem do školy však nastávají pro velkou většinu z těchto dětí
opravdu kruté časy. Často mívají problémy
při psaní a kreslení. Nejslabší prospěch
mají často v českém jazyce - naopak v
počtech mnohdy podávají výborné výkony.
Pro nezasvěceného pozorovatele
často není pochopitelné, proč často velmi
chytré dítě má tak nevyrovnaný prospěch,
proč nedává pozor, ruší děti, nepoučí se z
neúspěchu a jednu chybu opakuje znovu
a znovu. Dostává tedy špatné známky a
nosí domů poznámky. Učitele i rodiče se
na ně zlobí. Druhé děti k nim mají rovněž
nedůvěru, odstup, a tak se u těchto dětí

s ADHD objevují druhotné poruchy jako
vzdor, neukázněnost,
nebo naopak apatie
či že jsou „hlavou v
oblacích“.
Kdybychom však
nahlédli do nitra takových, na první pohled problematických
školáčků, zjistíme, že
jsou většinou učenliví, bezelstní, „se srdcem na dlani“ a s
touho po přátelství.
Je tedy jen otázkou jak na tyto děti
působit, abychom navzájem dobře vycházeli a byli oboustranně
spokojeni. Jedná se
o desatero, které je
však možné využít
obecně na všechny děti.
1.
2.
3.

Trpělivost, klid a optimistický výhled do budoucna!
Povzbuzení, pochvala, ocenění! (i za snahu a chuť spolupracovat)
Nedopustit, aby se dítě něčemu naučilo špatně! (dítě s ADHD se těžko se
odnaučuje a přeučuje)
4. Ne úkol, ale spolupráci! (přímé pracovní vedení a pomoc, vyloučit rušivé podněty,
klidně stát u něj a přesně ho vést krok po kroku)
5. Málo a často! (ne déle než 10 minut na jednom úkolu)
6. Hodně pohybu!
7.
Využít zájmu!
8. Zabránit pocitům méněcennosti!
9. Příznivé ovzduší v rodinném prostředí! (není to lehké, protože tyto děti jdou
opravdu na nervy)
10. Spolupráce rodiny a školy!
Co říci závěrem? Porucha pozornosti ADHD není žádná nová nemoc nebo porucha.
Vždycky tu byla. Jenomže dnes, kdy jsou na děti kladeny velké nároky doma, ve škole
i ve společnosti, jsou takovéto odchylky a těžkosti nápadnější a působí vychovatelům větší
starosti než kdy dříve.
Pozitivní je, že u většiny dětí se situace ve starším věku zlepší a nakonec už třeba
v 7. třídě nejsou nijak nápadné.
Všem rodičům i dětem, kterých se týká vstup do školy i školky přeji co nejméně nervů
spojených s těmito změnami a příznivý průběh celého školního roku.
Mgr. Bc. Jana Pláteníková,
školní psycholog
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výrobci by měl být samozřejmostí.
Barva burčáku je mléčně bílá, žlutá nebo
lehce okrová, nikoliv však hnědá. Mnohem vzácnější burčák z modrých hroznů
je pak temně růžový. Tekutina může být
lehce zakalená s jemnou usazeninou na
stěnách nádoby, nesmí ale obsahovat
žádné mechanické nečistoty a velké shluky kvasinek. Ředění vodou je zakázané.

Fenomén jménem
Podzimní měsíce
jsou obdobím
burčáků - nápoje,
jehož si tak rádi
užíváme.
Čas vinobraní se
nese v jeho duchu tak sladce ...

Nejlepší je přímo z dřevěné kádě,
v útulném sklípku
Burčák je typickým nápojem Moravy,
sousedního Rakouska a také Čech. Jinde
ve světě ho téměř neznají a pokud ho chce
člověk skutečně poznat, musí se vydat až
ke zdroji, tedy do vinného sklípku. Burčák
je totiž dílem okamžiku, a to doslova ...
Burčák odhání špatnou náladu a pročišťuje krev i tělo.
Foto: Dagmar Humpolíková

Říká se mu také mléko starců, jednak pro
jeho mléčnou barvu a také proto, že prý
umí čistit krev. Avšak to jen v tom případě,
vypije-li ho člověk během podzimu tolik,
kolik mu krve v žilách koluje.
Něco pravdy na tomto tvrzení jistě bude,
protože burčák, jakožto částečně zkvašený
mošt z révy vinné, obsahuje poměrně málo
alkoholu, zato velké množství nutričně
hodnotných látek, především vitamínu B.
Nechybí mu ani látka rasveratrol, která
prospívá cévám a srdci. Navíc člověk
každým douškem polyká také miliony
živých kvasinek, které v těle dále pracují
a v rozumném množství příznivě ovlivňují
zažívací systém.

Dávejte pozor na to, co pijete aneb
není burčák jako burčák
Český vinařský zákon stanovuje, že názvem burčák se smí označovat pouze
částečně zkvašený hroznový mošt pocházející výhradně z hroznů sklizených a
zpracovaných na území České republiky.
Pokud nápoj vznikl i z hroznů dovezených
odjinud, pak může být nabízen k prodeji
jen pod názvem „částečně zkvašený hroznový mošt“.
Burčák obsahuje nejméně 1% skutečného
obsahu alkoholu a nejvíce 3/5 celkového
obsahu alkoholu a doba, kdy se smí nabízet
ke spotřebě je stanovena od 1. srpna do
30. listopadu toho roku, kdy byly hrozny
sklizeny. Údaj o odrůdě, místě původu a

Burčák a jeho stádia
SLADKÝ – nápoj je ve stádiu svého zrodu,
má sladkou moštovou chuť a nízký obsah
alkoholu. Pokud na něj mají v této fázi díky
své sladké vůni chuť i děti, trošičku jim
dopřát můžete.
VE VARU – v této chvíli je řeč o pravém
burčáku. Obsahuje maximální množství
kvasinek a poměr cukru i alkoholu je vyrovnán. Pozor však na něj, je velmi zrádný!
Chutná jako limonáda a proto se z něj
velmi rychle člověk opije. Po požití většího
množství o zažívacích potížích raději ani
nemluvě.
PO ZLOMENÍ – v tento okamžik převažuje
již alkohol nad sladkostí, vinaři o něm
říkají, že „už přešel“. Vystupují kyseliny a
burčák se pomalu ale jistě vydává na ještě
dlouhou a náročnou cestu k vínu.
Karolína Bártová

Možnosti pěstování rychle rostoucích dřevin
na nevyužívané zemědělské půdě
Šlechtitelské pracoviště ve výzkumné stanici Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti, v.v.i. v Kunovicích se zabývá šlechtěním, testováním
a pěstováním rychle rostoucích dřevin, zejména topolů, již více než 50 let.
V současné době je možné využít všech
získaných zkušeností při zakládání topolových porostů nejen na lesní, ale také na
zemědělské půdě. Výhodou takového porostu
je totiž snadná zpětná rekultivace pozemku,
takže po vytěžení porostu může být pozemek
vrácen k běžnému zemědělskému využití.
Pěstování topolů nabízí širokou škálu variant. Podle délky obmýtí, pěstebního cíle,
způsobu výsadby a počtu rostlin na jeden
hektar můžeme vymezit několik rozdílných
typů topolových kultur. Pěstebním cílem
nemusí být pouze palivo, správně pěstovaný
topolový porost se ekonomicky zhodnotí
prodejem cenného sortimentu dřeva, a to kulatiny, dýhárenských výřezů a vlákniny. Délka
obmýtí může být od 10 let do 30 let.
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Pokud vlastník pozemku pěstuje pouze
palivové dříví, je možné na dobrých
stanovištích použít i stromové druhy vrb,
které mohou svým rychlým růstem předčit
i topoly.
Základní vlastnosti stanoviště vhodného
pro pěstování topolů a vrb:
l celoročně dostupná hladina spodní vody
l provzdušněná půda, alespoň 1 m hluboká
l žádný nebo minimální sklon terénu
Základní pravidla pěstování topolů a vrb:
1. výsadba do připravené, odplevelené půdy
2. kultivace půdy mezi řadami, nejlépe i
v řadách, do zapojení porostu
3. ochrana proti okusu zvěří
4. použití klonů vhodných topolů pro dané
stanoviště

Ukázka 6 let staré výsadby topolů
nedaleko Kostelan.
Vlastníkům pozemků a zájemcům o pěstování rychle rostoucích dřevin nabízíme
odbornou pomoc a sadební materiál ve výzkumné stanici VÚLHM, v.v.i.
Kontakt: cizkova@vulhmuh.cz.
Luďka Čížková, Výzkumný ústav
lesního hospodářství a myslivosti
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Z FARNOSTI .........................................
Loučení s prázdninami na dvorku fary

Na dvorku fary
nechyběl pro všechny
přítomné kvalitní zdroj
energie ...

... ani veselé soutěžní
disciplíny pro děti,
jež nepostrádaly
vtip a originalitu ...

... a milé překvapení v podobě návštěvy malé Karolínky, která navzdory
svým trablům se zdravíčkem zápolila
s ostatními co jí síly stačily!

Nápad uspořádat pro děti a jejich rodiče rozloučení s prázdninami vyšel z myšlenky zpříjemnit dětem poslední prázdninové dny.
Počasí nám dopřávalo a tak nebyl žádný problém vymyslet pro děti zábavný program, kdy si ještě můžou hrát a dovádět, než jim
začnou jejich školní povinnosti.
Odpoledne pro děti jsme stanovili na datum 22. srpna od 15.00 hodin na faře, ale děti byly nedočkavé a chodily již dříve.
Pro děti byly připravené různé hry s jednotlivými stanovišti, jako např. skákání v pytli, přetahování provazem nebo házení balónků
do košíčku. Naši nejmenší soutěžili buď jednotlivě, nebo ve skupinkách a vyhrávali sladkosti a zajímavé hračky. Všem však ale asi
udělala největší radost návštěva Karolínky Horské z Valtic, která trpí vzácnou svalovou nemocí a proto je upoutána na invalidní
vozík. To jí ale vůbec nebránilo v tom, aby s ostatními dětmi soutěžila v jednotlivých disciplínách a rozdávala úsměvy a radost všem
přítomným.
Aby si i rodiče spolu s odrostlejší mládeží přišli na své, bylo zde pro ně připraveno občerstvení v podobě točeného chlazeného
piva a dozlatova opečeného prasátka.
Ve večerních hodinách, kdy už zůstala jen starší mládež a především rodiče, probíhala ve farním sklepě příjemná degustace
různých druhů vín od místních vinařů.
Odpoledne se z reproduktorů linuly krásné pohádkové písničky pro děti a večer byla uspořádána diskotéka s hity oldies.
Doufáme, že děti na rozlučkovém dnu s prázdninami načerpaly síly a energii do nového školního roku a možná poznaly i nové
kamarády, se kterými se budou v průběhu školního roku potkávat.
Hlavními organizátory akce byli Tomáš Hřebačka, Petr Mikulica a Ing. Lenka Ševčíková.
Velký dík patří také našim sponzorům: Vinařství Miroslav Mikulica, Agrico Velké Pavlovice, Domácí Potřeby – Železářství Podivín,
Agrosort Podivín, Zepro Přítluky.
Děkujeme Všem dětem, rodičům i mládeži, kteří se zúčastnili této zajímavé akce a těšíme se zase na další společné dny v
příjemném prostředí místní fary.
Tomáš Hřebačka, Petr Mikulica a Ing. Lenka Ševčíková
Foto: Archiv farnosti

Vinobraní v kostele

Letošní úroda byla skutečně více než bohatá ...
Foto: Vladislav Hošek

V pátek 29. srpna 2008 na zahájení Velkopavlovického vinobraní
byla sloužena slavná mše svatá na poděkování za letošní úrodu a to
v půl sedmé večer, v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Mši svatou celebroval P. Mgr. Pavel Bublan, nový děkan z
Hustopečí. S nadšením jsme přivítali nového děkana v naší farnosti.
V kázání nám kladl na srdce, jak důležité je udělat si čas na své děti.
Jak se máme navzájem obohacovat svými dary. Velkou radost nám
udělala také návštěva pana starosty Ing. Pavla Procházky a hejtmana
Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka se svými manželkami.
Nejzajímavější moment byl, když se před kostelem zdravil hejtman a děkan skautským pozdravem. Oba totiž jsou zasloužilými
skauty.
Mgr. Petr Papoušek
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POUŤ NA SLOVENSKO

Oltář před kostelem v Rájecké Lesné.
Foto: Archiv farnosti

sobotu 6. září 2008 se vydali farníci z Velkých Pavlovic, Němčiček a Horních
Bojanovic na pouť, tentokrát až na
Slovensko. Z Velkých Pavlovic jsme
vyjížděli časně ráno ve 4.00 hod. od
kostela. Cestovali jsme dvěma autobusy. O bezpečnou jízdu se starali
řidiči pan Otáhal z Kobylí a pan Dufek
z Hustopečí.
Naše první zastavení bylo na Turzovce – Živčákové hoře. Město Turzovka
leží v severozápadním cípu Slovenska,
uprostřed nedotčené horské krajiny nedaleko moravských hranic. Má téměř
8.000 obyvatel a je centrem mikroregionu
Horní Kysuce. Významnou památkou
města je barokní kostel Nanabevzetí
Panny Marie z roku 1759, který se nám
pro nedostatek času nepodařilo navštívit.
Naše cesta směřovala do obce Korňa. Odtud jsme vyjeli autobusy až na kopec a pak
šli kousek pešky na známé poutní místo.
Historie poutního místa začíná 1.
června 1958, tedy před 50. lety, kdy se
hajnému Matúšovi Lašutovi podle jeho
výpovědi zjevila Panna Maria. Za svoje
svědectví byl dlouhá léta vyšetřován a
vězněn. Byly ustanoveny dva hlavní poutní dny. Hlavní pouť je na jaře na svátek
Nejsvětější Trojice a na podzim v den
výročí vysvěcení kapličky vždy v neděli po
17. říjnu.
Za totalitního režimu navštěvovali
poutníci toto místo jen tajně, i přes
výslovný zákaz místních stranických
orgánů. Přicházelo i mnoho poutníků z
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Kaple Panny Marie Královny pokoje na hoře
Živčáku. Foto: Archiv farnosti

ciziny, Rakouska, Německa, Švýcarska a
Maďarska. Pociťovali blízkost Panny Marie a podivuhodné ticho. Poutníci vystavěli
na Živčákové hoře rozličné oltáříky a
zavěsili obrazy. Ty však byly vzápětí ničeny
a zapalovány. Stejný osud potkal i původní
mariánský obrázek z místa zjevení.
Až v roce 1993, tedy 35 let po
mimořádné události, byla na hoře Živčáku
vysvěcena kaple Panny Marie Královny
pokoje. V posledních letech tu byli vybudovány cesty, osvětlení, odpočívadla,
křížová cesta, Kaple Božího milosrdenství
a při pramenech Kaple Nejsvětějššího
Srdce Ježíšova, Neposkvrněné Srdce Panny Marie a Panny Marie Lurdské. Jako na
každém poutním místě, tak i na Živčákové
hoře se nacházejí prameny živé vody,
která pomáhá léčit.
Poutní místo Turzovka je často nazývána slovenskými Lurdy. Slovenský jezuita P.
Rudolf Mikuš si psal svého času se sv.
Piem z Pietrelciny a v jednom dopise se
ho otázal, co si myslí o Turzovce. Svatý
otec Pio mu odpověděl: „Turzovka je
pravé zjevení, jednou to budou slovenské
Lurdy“.
V kapli Panny Marie Královny Pokoje
jsme se zúčastnili v deset hodin mše svaté, kterou celebroval náš duchovní otec P.
Petr Papoušek. Po mši svaté, prohlídce
poutního areálu a krátkém občerstvení
jsme jeli autobusem do obce Korňa.
Zajímavostí obce je moderní architektura nově postaveného kostela Božského
Srdce Ježíšova. Zde jsme měli možnost si
prohlédnout kostel, modlit se a rozjímat.
Z vesničky Korňa jsme odpoledne
odjížděli na další poutní místo Rájecká
Lesná. Až do roku 1948 se jmenovala Fri-

vald. V kostele nás přivítal pan kanovník.
Poklonili jsme se Panně Marie Frivaldské
a společně se modlili. Pak nám posvětili
zakoupené devocionálie.
Ve farnosti Rájecká Lesná se nachází jedinečný betlém. Dne 26. listopadu
1995 tady byl otevřen Slovenský betlém,
který je mistrovským dílem Josefa Pekara
z Rájeckých Teplic. Mistr na něm pracoval 15 roků. Betlém má rozměr 8,5 x 3 x
2,5 m. Je umístěn mimo kostel ve zvláště
navržené budově – Dům Božího Narození.
Betlém zobrazuje narození Pána Ježíše
v jesličkách, historii a život slovenského
národa. Dále jsou zde zobrazeny práce a
řemesla, kterými se slovenský lid zabýval,
národní kroje, zvyky a způsob života.
Postavičky se pohybují a pracují.
Ve vzdálenosti asi 700 m od Slovenského betléma je křížová cesta – Kalvárie,
pod ní je léčivá voda. Křížová cesta byla
postavena v roce 1921. Kaple svatého
Františka s vodou byla vysvěcena v roce
2007.
Večer v 18.00 hod. v Rajecké Lesné
jsme byli všichni přítomni na mši svaté,
která byla sloužena venku na velkém prostranství blízko kostela. Po závěrečném
požehnání následovala cesta zpět k
domovu. Do Velkých Pavlovic jsme přijeli
až pozdě večer kolem jedenácté hodiny.
Vrátili jsme se spokojení, obohacení o
nové poznatky spojené s pobytem v kouzelném prostředí. Poutní místa jsou oázou
klidu, vhodnou příležitostí k zamyšlení, tichému rozjímání a modlitbě, která je nezbytná pro duchovní život.

Jarmila Pokorná
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Zlatá sobota v Žarošicích
Tak jako každý rok se na Zlatou sobotu sešlo v Žarošicích mnoho poutníků. Letos tento den připadnul na sobotu 13. září. Bylo
zde i hodně poutníků ze Slovenka a Polska.
Mši svatou celebroval Mons. Dominik Duka, biskup královehradecký.
Podle pradávného zvyku se po mši svaté šlo průvodem se sochami Panny
Marie. Jsem rád, že i z naší farnosti se zúčastnila krojovaná mládež z řad
biřmovanců. Díky všem kteří přišli na tuto pouť. Určitě nelitovali času
stráveného v modlitbě a rozjímání s Bohem. Stále platí známá věta: „Bez
Božího požehnání, marné lidské namáhání.“
Mgr. Petr Papoušek
Socha Panny Marie, která se nosí v průvodu do Žarošic.
Foto: Archiv farnosti

JE MOŽNÉ
ODMÍTNOUT
CÍRKEVNÍ POHŘEB?
Za chvíli budeme mít čas
dušiček. Budeme chodit na
hřbitovy a přemýšlet o smrti
více než kdy jindy. I když lidé do
kostela nechodí, často chtějí
pohřeb v kostele. Berou to jako
samozřejmost. Tak si položme
otázku: Existují nějaká kritéria
pro právo na církevní pohřeb? V
praxi se můžeme setkat i s jeho
odmítnutím. Protože na radu je
třeba odborníka budu citovat P.
Pavla Ambrose SJ, vedoucího
katedry pastorální a spirituální
teologie na CMTF UP v Olomouci.
Rozloučení se zemřelými považujeme
za přirozené dovršení úcty ke svým
známým, především pak k nejbližším.
Důstojný pohřeb je jejím výrazem, jeho
vnější podoba nás proto oprávněně zajímá. Kněz se ale při pohřbu ve farnosti
někdy dostává do rozpaků, kam až jej
může zavést součinnost s pohřebními
službami. Ty totiž klientům poskytují služby
kvůli nutné hygieně a společenským zvyklostem podle Zákona o pohřebnictví, kněz
ale slaví liturgii církve a ta se dotýká víry ve
věčnou spásu člověka. V jednom i druhém
se navenek projevuje i náš vnitřní postoj
ke stárnutí, umírání, smrti a věčnosti.
Kněz má dobře zvážit rozdílné okolnosti,

přihlédnout k přání pozůstalých i farnosti,
může volit ze škály různých liturgických
variant posledního rozloučení. Ale může
vždy jen „vycházet vstříc“?
Každý zemřelý křesťan, včetně katechumena, má mít církevní pohřeb, se
svolením biskupa i dítě, které zemřelo
před křtem. Nekatolík může mít katolický
pohřeb se svolením biskupa tehdy, když
není dosažitelný jeho vlastní duchovní.
Kněz naopak musí odmítnout církevní
pohřeb známému odpadlíkovi, bludaři
nebo rozkolníkovi (pokud před smrtí neprojevili nějaké známky kajícnosti), dále těm,
kdo zvolili pohřeb žehem z toho důvodu,
aby ukázali, že nevěří v život po smrti; nakonec i těm, kdo byli známí jako veřejní
hříšníci a pohřeb by vzbudil pohoršení.
Smyslem křesťanského pohřbu je duchovní pomoc zemřelým i živým, proto kněz po
náležitém objasnění může hledat cestu,
aby se pohřeb stal okamžikem modlitby
celého společenství věřících, dokonce i za
zemřelého veřejného hříšníka.

Liturgickými předpisy je naléhavě
doporučováno, aby se sami věřící – i
bez přítomnosti kněze – modlili v domě
zemřelého i na hřbitově žalmy a modlitby, které jsou k tomu určeny. Vlastní
pohřební obřady však koná kněz nebo
jáhen. Pastorační asistent jen tam, kde
o souhlas s touto praxí požádá biskupská
konference Svatý stolec. U nás se nad
touto možností vede diskuse v souvislosti
s nedostatkem kněží.
Kněz či jáhen, jak věříme, ukazuje na
jednu z podob přítomnosti Krista v církvi,
která při „posledním sbohem“ zesnulému
upoutává pozornost na Zmrtvýchvstalého
v souvislosti se slavením eucharistie. Ta
bez kněze nikdy nebude možná. Proto
touha pozůstalých, aby pohřební obřady
vedl kněz, je zcela oprávněná a neměla
by být přehlížena ani kvůli objektivním
obtížím. A zcela vyloučit bychom měli
nedostatek taktu.
Mgr. Petr Papoušek
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KULTURA ..............................................

„Hody milé hody, už jsem dohodoval…“
Již několik týdnů uplynulo od letošních krojovaných hodů.
Připomeňme si tímto příspěvkem tuto nejvýznamnější tradiční
folklórní slavnost, která se u nás ve Velkých Pavlovicích vztahuje ke
svátku Nanebevzetí Panny Marie, podle zasvěcení místního kostela.
Hody výrazně ovlivňují život v obci i v každé rodině. Pomáhají
členit rok na několik částí. Snad všichni dělíme roční období na čas
... do Velikonoc, … do hodů, … do vinobraní, … do Vánoc. V našem
podvědomí jsou to zároveň i časové úseky, ve kterých se snažíme
dokončit různé práce, opravy, vylepšení a zkrášlení domů i zahrádek.
V předhodovním čase se sjíždějí kolotoče, na které se děti těší celý
rok.
Přípravy vrcholí a jako symbol hodovního veselí nastává čas
postavit „máju“, Za pomoci chasy a všech statných mladíků a mužů
se ruční stavění máje dodržuje dodnes. Ta letošní, rovná a štíhlá,
dosahuje svým zeleným vrškem do výše 34 metrů a ukazuje svou
krásu širokému okolí.
V neděli 17. srpna po slavnostní hodovní mši vykročili i letošní
stárci po zvaní všech občanů i hostů k hodovním zábavám.
Odpoledne si pak vyšli pro své stárky shromážděné u první stárky.
Prvním párem letošních hodů byl Roman Klaška a Markéta Francová.
Slavnostní průvod se vydal městem na hodovní sólo. V dlouhém, pestrém průvodu, v jehož čele kráčely desítky nastrojených nejmenších
dětí za doprovodu dechové hudby Vacenovjáci, pochodovalo čtyřicet
osm párů krojované mládeže. Nádhera a pestrost lidového kroje se
odrážela v záři slunečních paprsků. Až se mnohým tajil dech, jaká to
byla krása. Krásná podívaná vyvrcholila na hodovním sóle, kam se
během odpoledne sjela přespolní krojovaná chasa z širokého okolí.
Zpívalo se, tancovalo, polky, valčíky, třasáky, vrtěné i verbuňky do
pozdní noci.
O hodovním pondělí proběhlo ještě zvaní zbývající poloviny
občanů města a odpoledne se již opět pokračovalo za doprovodu
dechové hudby Lácaranka v zábavě. Druhým hodovním párem byl
Petr Mikulica a Dominika Hájková. Pondělní podvečer vyvrcholil
tančením slavnostní „zavádky“.
Dlouhý průvod, kterému vévodily stárky nastrojené v sukních bílé
barvy, dorazil pod „máju“ i v úterý. Tancovalo a zpívalo se za doprovodu dechové hudby Túfaranka. Třetím párem byl Jakub Kostrhun a
Anna Srholcová. Na hodovní úterní odpoledne se společně s ostatními těší nejen ženáči, kteří si mohou zavzpomínat na časy svého
mládí, ale i ti nejmladší, kterým je vyhrazeno sólo čmeláci. Večer vyvrcholil volbou starých stárků, odtančena byla závěrečná sóla „bosky,
bez košil a v trenkách“, po nich následovalo „muzikantské sólo‘‘ při
kterém nás doprovázela Mladá dechová hudba ze ZUŠ Velké Pavlovice pod vedením pana učitele Zbyňka Bílka. Chtěli bychom moc
poděkovat za pěkné zpestření večera. Tancovalo a zpívalo se až do
svítání.
Hodky jsou vždy již předzvěstí konce dlouhého hodování. Čtvrtým
párem byl Lukáš Doležal a Helena Gajdošíková. V průvodu i k zábavě
zahrála dechová hudba Sokolka. Bohužel již nebylo tak pěkné počasí,
jako o hodovních dnech. Na veselé zábavě to chase však neubralo.
Hody 2008 jsou již minulostí. Budeme na ně vzpomínat jako na
hody vydařené a krásné. Poděkování za hladký průběh hodovních
slavnostní patří všem, kteří se podíleli na jejich přípravách a organizaci. Ať už to byla krojovaná chasa, rodiče stárků a stárek, všichni,
kteří se podílejí na uchování našich krojů, či pořádající organizace TJ
Slavoj, pracovníci služeb města a v neposlední řadě i všichni hodovní
návštěvníci, kteří se příjemně bavili. A tak tomu má o hodech být!
Helena Gajdošíková a Markéta Francová
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Nekonečně dlouhý průvod krojovaných čítal letos až
osmačtyřicet párů. Foto: Milán Pecka

Hodovní úterý se v souladu s tradicí nese ve znamení bílé
barvy dívčích bohatých sukní ...
Foto: Milán Pecka

... a samozřejmě i dychtivě očekávaného sóla čmeláci!
Foto: Milán Pecka
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Zdeněk Hudeček
- malíř folklóru a jihovýchodní Moravy
vystavoval ve Velkých Pavlovicích
V páteční podvečer dne 22. srpna 2008 byla slavnostní vernisáží zahájena
prodejní výstava obrazů Zdeňka Hudečka „KRÁSA NEUMÍRÁ“. Na výstavě byly k
vidění díla s krajinářskou tematikou, ﬁgurální kompozice i zátiší. Všechny obrazy,
především ty s folklorní tématikou, si našly ve velkopavlovickém výstavním sále své
nadšené pozorovatele. Vždyť výstava probíhala právě v době vrcholících příprav
na hodky a vinobraní, v době, kdy jsou kroje všudypřítomné. Většinu návštěvníků
upoutala poetičnost a barevné ladění velkopavlovického okolí. První z obrazů byl
prodán již několik minut po zahájení výstavy.
S obrazy Zdeňka Hudečka, rodáka
získával stále větší odvahu jak v rukopisz Uherského Ostrohu, se setkáváme už
ném výrazu, tak i v promýšleném obsahu,
čtyři desítky let. Než se odvážil představit
do něhož vkládal více fantazie, prožitků
své výtvory na veřejnosti, měl za sebou
a představ. V nápaditých kombinacích se
léta tvůrčí práce a období, v němž hledal
začal pohybovat mezi realitou a subjeka zkoušel najít svůj
názor. Předcházelo tomu také studium na
uherskohradišťské
uměleckoprůmyslové
škole, kde pod vedením zkušených malířů
získával dobré základy pro budoucí dráhu
výtvarníka. Důležitou
zásluhu na jeho tvůrčí
profesi měl i jeho otec,
který dokázal správně
odhadnout, že jeho syn
má předpoklady pro
umělecké celoživotní
uplatnění.
Z vernisáže výstavy
Počáteční etapy
– malíř Zdeněk Hudeček (zcela vlevo).
byly charakteristické
Foto: Věra Procingerová
vážnějším projevem
inspirativně soudržnějším s realistickými záběry exteriéru v
tivním pocitem v poloze poetického sdělení
převážně tlumených barevných odstínech.
nálady. V tomto duchu se Hudečkova tvorPostupně si ověřoval své možnosti a
ba vyvíjela nejen ve zřetelném uvolnění,

Mnohé z obrazů s tématikou Velkých
Pavlovic, folklóru i moderního stylu
získaly v řadách našich spoluobčanů své
nové majitele. Foto: Věra Procingerová
ale také ve volbě tematických okruhů.
Figurální náměty pojímá s poetickou
lehkostí až zdobností, jak ve formálním
souhrnu, tak i v barevném uspořádání, v
krajině se snaží podchytit ducha exteriéru
v barevných a tvarových charakteristikách
a v proměnách vnímané situace.
V souhrnu kreslířských a malířských
postupů potom vytváří svůj soukromý
pohled na svět převáděný do zajímavé
polohy sdružující reálné podněty, vize a
symbolicky propojené fantazijní představy.
Často se vyjadřuje v souhrnu jakýchsi
symbolicky zpracovaných útvarů, které ve
vzájemném prolínání rozprostírá a skládá
do občas neidentiﬁkovatelného prostoru.
Zdeněk Hudeček není klasickým
vypravěčem příběhů. To co vidí si sám
dovypráví a obohatí vlastní fantazií. V tom
je jeho originalita a kouzlo.
Věra Procingerová

Sbírat či nesbírat? To je to, oč dnes a denně běží ...
Ačkoliv se to může na první pohled zdát trošku legrační a nemístné,
toto Hamletovské dilema se v současných říjnových dnech - v období
vinobraní, skutečně řeší i několikrát do dne. Vinař neustále vzhlíží k
obloze, odhání déšť a vábí sluníčko, které je tolik prospěšné pro tvorbu
přirozeného ovocného cukru v bobulích hroznů.
Kdy se tedy vydat do vinohradu? Určitě vám výborně poradí
předpověď počasí na webu http://pocasi.divoch.cz/. Pozornost
věnujte především odkazům nacházejícím se v menu na pravé straně
pod názvem Radarová data, položky Oblačnost a také Srážky – déšť
a sníh.
Přejeme Vám příjemné sbírání se sluncem nad hlavou!
Karolína Bártová
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Exotika, dobrodružství, adrenalin a romantika ...
... taková byla výstava fotograﬁí a Turistických známek
Vpředvečer oslav letošního Velkopavlovického vinobraní, v pátek dne 29. srpna 2008, byla na radnici města Velké Pavlovice
zahájena slavnostní vernisáží Výstava fotograﬁí z cest dalekých i blízkých & Turistických známek.

Příjemným večerem provázel starosta
našeho města Ing. Pavel Procházka, který
v úvodu srdečně přivítal vzácného hosta
hejtmana Jihomoravského kraje Ing.
Stanislava Juránka, všechny vystavující
- Vladislava a Janu Hoškovi, Lenku a Petra
Michnovi, Janu Nádeníčkovou, Františka

nádherou tichých šumavských východů
a západů slunce, romantických zákoutí
a nebo řekou Vydrou zurčící pod ledovou
přikrývkou sněhu.
Doufáme, že ti kteří výstavu navštívili,
byli spokojeni a odnesli si pěkný zážitek
a příjemný pocit. A ti z vás, kteří se podí-

Vernisáže Výstavy fotograﬁí z cest dalekých a blízkých
& Turistických známek se zúčastnila spousta místních občanů
i návštěvníků našeho města. Foto: Ing. Zdeněk Karber
Kobsu, Karolínu Bártovou a pana Michala
Huvara, jež uspořádal a vydal knihu Josefa Pavlovického – Svatební Benátky s
bengálem.
Zajímavým zpestřením večera byl
křest výše zmíněné knihy, jejímž kmotrem se stal hejtman JmK Ing. Stanislav
Juránek. Toho, kromě nádherných vystavených fotograﬁí především z milované
Šumavy, velmi zaujala i soukromá sbírka
Turistických známek, jež čítala 441 kousků
dřevěných kulatých suvenýrů z cest po
České a Slovenské republice (www.turisticke-znamky.cz). Jak se přiznal, známky
sám sbírá a proto byl nadšen z dalších
dvou úlovků, které si toho večera odvezl z
našeho města.
Výstava se však týkala především
fotograﬁí a opravdu – bylo se na co dívat.
Jak už dával název sám tušit, spektrum
bylo více než bohaté. Prostřednictvím
téměř stovky vystavených snímků se bylo
možné alespoň na malou chvíli přenést
na Seychellské ostrovy, ale také se prolétnout třeba nad lednickým Minaretem
či mikulovským zámkem. Svou exotikou
a tajemstvím lákaly i země jako Peru,
Island, Čína, Indie, Nepál či ukrajinská
Kolčava v příjemném kontrastu s domácí
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Karolína Bártová (Velké Pavlovice) – sběratelka Turistických známek, obdivovatelka nedotčené přírody a architektonických
památek země české
Hosté z jihočeské Šumavy
Manželé Jana a Vladislav Hoškovi, profesionální fotografové

Kmotrem knihy Josefa Pavlovického, která vyšla zásluhou Michala Huvara (první zleva), se stal vzácný host vernisáže výstavy hejtman JmK Ing. Stanislav Juránek. Foto: Ing. Zdeněk Karber

vat nepřišli, teď možná trošku litují. Pro
všechny máme dobrou zprávu - se zajímavými výstavami fotograﬁí určitě nekončíme. Během roku 2009 budete mít
možnost navštívit výstavu fotograﬁí ptáků
významného šumavského fotografa Ing.
Ivana Dudáčka (www.ptaci.net) a vítanou samozřejmostí se stává již III. ročník
výstavy fotografů amatérů i profesionálů
s Modrohorskou tématikou, protentokrát
tématicky zasvěcený Folklóru a lidovým
veselicím na jihu Moravy (pokud máte
zájem se této výstavy jako fotograf aktivně
zúčastnit, můžete již nyní kontaktovat
naše TIC, tel.: 519 418 149, e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz).

JANA HOŠKOVÁ
Narozena 24. května 1961 ve Vimperku. Pracuje v polygraﬁi, ráda cestuje
a fotografuje. Nejraději navštěvuje jižní
teplé kraje, ale občas zavítá třeba i do
Skandinávie, Irska nebo Skotska.
Má ráda vysokohorskou turistiku
především v Julských Alpách, Dolomitech
nebo Pyrenejích. Řadu fotograﬁí přivezla
například z Egypta, Jordánska, Sýrie nebo
Kanárských ostrovů.
Letos se toulala se svou kamarádkou
celý měsíc po Indii, kde nafotografovala
více jak tisíc snímků, na kterých se snažila
zachytit život lidí v této chudé přelidněné
zemi. Několik z nich představila i u nás, ve
Velkých Pavlovicích.

SEZNAMTE SE S VYSTAVUJÍCÍMI
František Kobsa (Velké Pavlovice) –
vyznavač cyklistiky, dobrého vína, kvalitní
fotograﬁe a příležitostný cestovatel
Jana Nádeníčková (Velké Pavlovice) –
milovnice létání, cestování po celé planetě
a letecké fotograﬁe
Lenka & Petr Michnovi (Velké Pavlovice) cestovatelé na vlastní pěst do vzdálených
a exotických zemí

VLADISLAV HOŠEK
Narozen 7. února 1954 ve Vimperku,
absolvent Střední průmyslové školy ve
Volyni. Již osmatřicet let se zabývá fotografováním šumavské přírody, především
krajiny a detailů. Snaží se vždy zachytit její
různé nálady, rád se toulá s fotoaparáty po
horských oblastech, především národních
a přírodních parcích v celé Evropě.
K jeho nejoblíbenějším oblastem
patří Julské Alpy, Dolomity, Skandinávie –
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především příroda Norska, Island, Anglie,
Irsko, Korsika, Liparské ostrovy, příroda
a lidé v Rumunsku a na Ukrajině. Na jaře
2006 fotografoval 30 dní v Himalájích pod
Mt. Everestem.
Jeho prioritou jsou však stále náladové
snímky ze Šumavy, nejraději má rád období podzimu a zimy. Fotografuje převážně
ráno. Své snímky ze svých cest prezentuje
na plátně při různých besedách, určených
pro širokou veřejnost a školy.
S jeho fotograﬁemi se můžete setkat

v obrazových publikacích, kalendářích,
průvodcích, časopisech, prospektech a
podobně.
Spoluautorství v obrazových publikacích:
Šumava 1996 – J. Macht, Wälder Weite
Wildnis – 2002, Šumava 2001 – J. Macht,
Procházka po krajích ČR, Šumava 2003
– Baset, Českobudějovicko – 2003.
V květnu 2004 vydal obrazovou knihu
Šumava, koncem roku 2005 představil obrazovou publikaci Šumava v proměnách.

Koncem roku 2007 vydal novou obrazovou publikaci Šumava panoramatická.
Je autorem snímků v knize Zapomenuté
dědictví, kterou vydala Správa NP a CHKO
Šumava. Nafotografoval a vydal 290 titulů
pohlednic, převážně se šumavskou tématikou. Vystavoval již na mnoha svých
i společných výstavách. Jeho fotograﬁe
z území NP Šumava prezentovala jižní
Čechy na světové výstavě Expo 2005 v
Tokiu.
Karolína Bártová

Modrohorský burčák i štrůdl zachutnaly
předsedou Modrých Hor panem Petrem
Slezákem předány vítězné vařečky s
věnováním.
Celá akce se, kromě burčáku, štrůdlů
a sportovního ducha, nesla i ve znamení
oslavy kulatých a svou vysokou cifrou
úctyhodných narozenin. Slavil je Klub
Pěší turisté startovali většinou ze
ochutnávali co hrdlo ráčelo a žaludek
českých turistů, jež si v rámci „Putování za
stanoviště před radnicí ve Velkých Pavloviv kombinaci s burčákem snesl. Nejednalo
Burčákem do Modrých Hor“ připomenul
cích, cykloturisté pak u Obecního sklepa
se však pouze o ochutnávku, ale zároveň i
120. výročí svého založení, tehdy ještě
v Kraví hoře v Bořeticích. Na všechny zde
o soutěž. Po vyhodnocení porota přidělila
v dobách Rakouska-Uherska (rok 1888).
čekal po zaplacení účastnického poplatku
první místo Spolku tetiček - paní PinkaTato již několika generační komunita
startovací balíček, ve kterém každý našel
sové a paní Cvanové z Němčiček, druhé
lidí zasluhuje neskutečný obdiv a srdečný
nezbytnou skleničku na burčák, slušivé
místo paní Bukovské z Vrbice a třetí místo
dík. Dnes už snad každý z nás bere turistričko s logem Modrých Hor, razítkovací
paní Válkové také z Vrbice. Vítězkám byly
tické značení po České republice
průkaz, obsažného Průvodce na
naprosto samozřejmě a stalo se i
cestách po ČR, propagační maautomatickou a nedílnou součástí
teriály regionu a mnohé další.
plánování našich především pěších
Zájemci si měli možnost zakoupit
túr a výletů o dovolených. Avšak jen
i zbrusu novou mapu Modrých Hor
málokdo z nás si uvědomí, kolik
zhotovenou v měřítku 1 : 25 000,
práce se za touto činností skrývá,
kde jsou zaznačeny kromě cykliskolik obětavých a nadšených lidí
tických stezek i všechny nové stezse jí ve svém volném čase naplno
ky pro pěší.
věnuje, kolik nachozených kilometrů
Jak bylo již zmíněno, jeda prošlapaných bot tito lidé již
ním ze startovacích míst se stalo
napočítali a kolik radosti jim tento
i prostranství před radnicí ve
veřejně prospěšný koníček přináší.
Velkých Pavlovicích. Zde čekalo na
Nebýt jich a stovek ba i tisíců hodin
všechny účastníky putování několik
touto činností strávených, určitě
s nadšením vítaných překvapení.
bychom nesčetněkrát bloudili a
V první řadě to byl lahodný burčák
Burčák, hrozny, chleba se sádlem a makový závin
především - o mnoha zajímavých
v neomezeném množství, na smls– to vše bylo na smlsnutí před naší radnicí.
a krásných místech naší republiky
nutí bílé i modré hrozny révy vinné,
Foto: Ing. Zdeněk Karber
bychom se ani nedověděli.
moravská specialita – krajíc chleProto patří KLUBU ČESKÝCH
ba s křupavou kůrkou namazaný
TURISTŮ OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ,
sádlem a posypaný cibulí, voňavý
OBDIV a přání, aby se jim v této
kynutý makový závin a jako bonus
činnosti ještě spousty dalších let
kulturní zážitek v podobě „Výstavy
dařilo!
fotograﬁí z cest dalekých i blízkých
& Turistických známek“ v budově
Poděkování patří i všem pořaradnice – to vše podmalované cimdatelům a také Pekařství Pešák,
bálovou muzikou a zároveň - vše
jehož chléb tak chutnal, Pekařství
zdarma.
Pláteník, po jehož makovém závinu
Další
příjemný
kulinářský
se jen zaprášilo, Vinařství Ing. Josef
zážitek čekal na výletníky v sousedProcházka, jehož burčák tekl prouních Němčičkách. Zde se sešlo díky
dem a hrozínky mizely pořadatelům
šestnácti párům šikovných rukou
pod rukama a samozřejmě i všem
modrohoských pekařek a kuchařek
dobrovolným pekařkám štrůdlů.
dvaatřicet jablkových závinů, u
Prvního Modrohorského putování za burčákem se
Děkujeme!
nás řečeno „nohavic jabkových
zúčastnili skutečně všichni – malí i velcí, kolaři i pěší.
štrůdlů“, rozličných chutí a tajných
Foto: Ing. Zdeněk Karber
Karolína Bártová
rodinných receptur. A tak všichni

V polovině měsíce září letošního roku se uskutečnil v Modrých Horách první
průkopnický ročník akce ZA BURČÁKEM DO MODRÝCH HOR. Jako tradičně se
jednalo o putování pro cyklisty, avšak premiérově i pro turisty pěší. Cyklistická stezka
Modré Hory zažila své slavnostní otevření 6. července 2007, trasa pro pěší označená
zelenou turistickou značkou se všem oﬁciálně otevřela v sobotu 13. září 2008.
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Velkopavlovické vinobraní přilákalo několik
tisícovek návštěvníků
– nových i těch, kteří se k nám
za oslavami úrody, vinařství a umění pravidelně vrací
Rok se sešel s rokem,
prázdniny se opět začaly
kvapem přibližovat ke svému ﬁnále a nad hlavami se
nám už přehnalo i nějaké to
ne příliš populární hejno
špačků ... stejně se jako
my mlsně poohlíželo po
právě dozrávají úrodě
révy vinné. Nastal čas vinobraní a to
nejen toho skutečně pracovního s nůžkami
a kbelíkem v ruce, ale především dlouho očekávaného slavnostního Velkopavlovického vinobraní roku 2008. To se letos
uskutečnilo ve své novodobé historii již po
šesté a jako všechny předcházející roky
nabídlo velmi zajímavý a bohatý program
– jak tvrdí samotné motto „program pro
celou rodinu“.
Přestože se o stejném termínu konalo v okolních obcích několik obdobných
vinařských akcí, v Němčičkách to byl
Vinařský den a nebo v Kobylí Zarážení
hory, zájem o akci ve Velkých Pavlovicích
K zahájení slavnostního průvodu městem nerozlučně patří symboly vinobraní
nijak nepoklesl. Naopak – Velkopavlovické
– uzrálé a sladké hrozny révy vinné. Foto: Vladislav Hošek
vinobraní roku 2008 navštívilo něco okolo
tří tisícovek osob, což opět o něco více, než
loni. Někteří přijeli poprvé, převažující část se však začala díky bohatému programu a
skvělé atmosféře na Vinobraní pravidelně vracet.
Ubytovací kapacity praskaly ve švech a ani místní nezůstali sedět doma. Většina se
přišla pobavit, někteří pomáhali s přípravami a průběhem slavností a především mládež
se opět oblékla do červeně laděných krojů, čímž okrášlila slavnostní sobotní průvod
městem v čele s obrovskými vinnými hrozny co by symboly letošní bohaté úrody.

Slavnosti Velkopavlovického vinobraní vypukly v pátek v podvečer dne 29.
srpna 2008 hlavním programem za sokolovnou. Ten se nesl v duchu zajímavě pojatého večera s názvem „Hudební presúz
aneb folklór tradičně i netradičně“.
Milovníci klasické cimbálky si zde přišli
na své až v pozdních večerních hodinách,
kdy si měli možnost zazpívat a zatančit při
besedě u cimbálu. Tomu však předcházel
program plný alternativní muziky, jež spojovala tradici, moderní hudbu a experiment.
Skvělý zážitek naservíroval všem
hostům velkopavlovický mužácký pěvecký
soubor Presúzní sbor, známá šansoniérka
a hvězda muzikálů Šárka Marková,
teprve čtrnáctiletá Lenka Kubíková ze
sousedních Bořetic, která si nedávno zazpívala na strážnickém koncertě s hvězdou
českého hudebního nebe Ewou Farnou,
jíž co se týče zpěvu notně šlape na paty,
Tomáš Kočko, Mužácký sbor z Kobylí,
cimbálové trio Rivus a mnozí další.

22

Radnice města naopak ožila slavnostní vernisáží „Výstavy fotograﬁí z cest
dalekých i blízkých & Turistických známek“. Kromě samotného zahájení výstavy
se stovkou převážně profesionálních
snímků ze zemí třetího světa a téměř s
čtyřistapadesáti Turistickými známkami
pocházejícími ze soukromé sbírky, zde
proběhl i křest nově vydané knihy místního
autora Josefa Pavlovického „Svatební
Benátky s bengálem“. Křtu se zúčastnil
zástupce nakladatelství Carpe Diem Michal Huvar, starosta Velkých Pavlovic Ing.
Pavel Procházka a kmotrem se stal vzácný host Ing. Stanislav Juránek, hejtman
Jihomoravského kraje.
Teplý páteční večer nenechal díky pestrému kulturnímu vyžití, výborné hudbě a
zábavě nikoho chladným. Všichni se tak
příjemně naladili k sobotnímu pokračování
s ještě bohatším programem…
Ten odstartoval v sobotu ráno dne 30.
srpna 2008 již o deváté hodině, kdy se

Malé slečny ze Sadováčku si vystoupení jak se patří užily. Pro děti bylo
především veselou hrou podtrženou
milými písničkami. Foto: Radek Bárta
otevřely brány k oslavám. Plac za sokolovnou se brzy zaplnil převážně malými dětmi
a rodiči, neboť dopoledne patřilo právě
jim. Kromě spousty hostujících dětských
folklórních souborů zde vystoupil i místní
Sadováček při MŠ Velké Pavlovice s pás-
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mem, které přeneslo
všechny přítomné diváky
na chvíli na louku, mezi
děti, jež si zpívají, hrají a
dovádějí.
Pětadvacet školkaříků i paní učiteleky stálo
vystoupení na Velkopavlovickém vinobraní značné úsilí, soustředění a
spoustu práce. Secvičit
program s dětmi od zkušených šestiletých předškoláků až po ty nejmenší
okolo tří let není opravdu
procházka růžovým sadem. Obrovský potlesk na
konec, pochvala a velká pusa od rodičů za
šikovnost i odvahu předstoupit před tolik zvědavých očí byla našim ratolestem tou nejsladší
odměnou!
Další alternativa odměny přišla hodinu před
polednem. V tu chvíli se
před dětmi objevil v celé
své kráse slavný Harry
Potter s tajuplnou školou kouzel. Během dlouhého interaktivního programu dovedl švitořivé
obecenstvo dětiček naprosto strhnout a zvednout z laviček. Oči na stopkách a bouřlivý potlesk
nenechal nikoho na pochybách, že byly i nejmladší návštěvníci Vinobraní skutečně spokojeni.

navštívit také scénu na
stadionu TJ Slavoj s takovými hvězdami alternativního pojetí hudby jako
byla brněnská skupina
KUMBALU, olomoucký A.
M. Úlet, jazz-pop-rock v
podání skupiny Ležérně a
vleže a nebo rock na vsi s
vyškovským KOŇABOJEM
či velkopavlovickou country skupinou COLORADO.

Vyvrcholením vinobraní bývá každoročně divadelní scénka Zarážení hory.
Letos byla obzvláště vtipná. Foto: Ing. Zdeněk Karber

V rámci soboty bylo možné navštívit také
areál za cihelnou s Jezdeckým dnem a výstavou
vojenské techniky, trio
vinařských ﬁrem Vinium
a. s., Pavlovín, s. r. o. a
Vinařství Radomil Baloun s nabídkou exkurze po vinařském hospodářství, projet se silničním vláčkem a koňskou
bryčkou, navštívit řemeslný jarmark a samozřejmě popíjet víno a
burčák, který skutečně
tekl proudem.

Navzdory své krátké
novodobé historii si Velkopavlovické vinobraní,
díky experimentálnímu a
současně i tradičnímu
pojetí, buduje pevný statut v kalendáři akcí v
rámci celé ČR a stává
se tak kulturně-folklórní
ikonou. O tomto tvrzení
hovoří i zájem o účast ze
strany významných osobStředobodem odpoností politického života.
Bratislavský folklórní soubor Čarovné ostrohy strhl publikum svým
ledního dění se stal opět
Tomu kdo slavnosti navnezkrotným slovenských temperamentem. Foto: Ing. Zdeněk Karber
plac za sokolovnou, kde
štívil, určitě neuniklo
se mělo o čtvrté hodině
oﬁciální zahájení Vinohlášení městského rozhlasu či návštěva
odehrát oblíbené scénické ztvárnění
braní v areálu u lisu Ing. Arch. Annou Prodo zákulisí jednání městské rady. Ta se
vinařského obřadu „Zarážení hory“ v
cházkovou, náměstkyní hejtmana JmK
v souladu s tradicí zabývala dodržováním
podání místních ochotníků a Velkopava současně i přítomnost senátora Ing.
dohledu horenského práva a také musela
lovické chasy.
Jana Hajdy. Jak bylo již řečeno, páteční
aktuálně řešit krádež měděné střechy z
Tomu však předcházel průvod krojoprogramu se zúčastnil i velmi vzácný host
kapličky sv. Urbana, ze které klempíř Konvaných městem, kdy mládež oproti hodům
Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihostantin Svozilis ze Strachotína vyrobil víko
vyměnila v převážné většině slavnostní
moravského kraje. Všem patří za návdestilačního přístroje na pálení kořalky...
kroje za pracovní – u dívek červenicové.
štěvu a za pozdvižení prestiže oslav saTo vše doplněné nádhernými písněmi a
Jen letošní stárky, kráčející v čele průvodu,
motných i města Velké Pavlovice srdečné
tanci v podání místních dívek, chlapců,
zdobily kroje slavnostní, plné barev a
poděkování.
ženáčů i dětí.
lesku. A nechyběly samozřejmě ani symDobrou náladou protkané odpoledne
boly Velkopavlovického vinobraní – dva
Slavnosti Velkopavlovického vinopodtrhlo temperamentní vystoupení sloobrovské hrozny révy vinné, jeden bílý
braní roku 2008 jsou již minulostí a
venského folklórního souboru „Čarovné
a druhý modrý, oba spletené z množství
milou vzpomínkou. Brány se zavřely ..
ostrohy“ z Bratislavy s neméně strhujícím
ranných plodů hroznů šikovnými ručkami
Avšak to pracovní vinobraní právě vrcholí.
a veselým večerním programem Ivana
dívek z chasy.
Všem vinařům přejeme bohatou úrodu,
Mládka se skupinou „Banjo Band“ a
Co se týče následného „Zarážení
výborné víno ročníku 2008 a zároveň
nerozlučnými kolegy Milanem Pitkinem,
hory“, můžeme konstatovat jediné - kdo
všechny zveme na Velkopavlovické vinoLenkou Plačkovou či Ivo Pešákem.
jej neviděl, neuvěří, kdo jej viděl, dlouho
braní roku 2009! Věříme, že bude tak bona něj s úsměvem na rtu nezapomene.
haté a veselé, jako to letošní.
Veškerý program se však neodehLetošní pojetí sršelo vkusným vtipem,
rával pouze za sokolovnou. Možné bylo
kdy bouře smíchu vyvolalo neopakovatelné
Karolína Bártová
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nejoblíbenějších míst knihy pro ty, kdo
kouzlu Exupéryho díla již podlehli.

Z nových knih v KNIHOVNĚ
vybíráme ...
Bartbara Erskin
- Půlnoc je osamělé místo
Mladá londýnská spisovatelka Kate
se snaží nalézt ztracenou duševní
rovnováhu po rozchodu s milencem
na divokém pobřeží Essexu. Náhodný
objev antického hrobu vyvolá duchy
pohřbených a síla jejich dávných vášní
začne znovu působit.Ohrožená Kate i její
místní přátelé čelí nebezpečí společnými
silami. Zdá se, že řešením věčného
tématu milostného trojúhelníku je i po
staletích nezištná láska.

Barbara Bradford
- Nevítaný host
Paula je dědička velkého rodinného
podniku a žije v přesvědčení, že její
rodinu nemůže o babiččino dědictví
už nikdo připravit. Je to však jen plané
zdání, protože kdesi v hloubi začíná
doutnat sourozenecká rivalita mezi Paulinými dcerami, a navíc se na scéně objeví mladá americká módní návrhářka
Evan, tak nápadně se podobající Emmě.
Paule nezbývá než zapátrat v babiččině
minulosti, a tak sáhne po jejích nedávno nalezených denících...

který začne Charlese raﬁnovaně vydírat... Podle románu byl natočen ﬁlm v
hlavních rolích s Clivem Owenem a Jennifer Aniston.

Maria Hirse
- Vím, jak chutná vzduch
Autobiograﬁcký příběh bývalé dánské
modelky Marie Hirse, která v sedmnácti letech onemocněla mentální
anorexií. Autorka popisuje své myšlenky
a pocity z období, kdy podlehla klamné
představě, že skrze ovládnutí svého těla
a hladovění dosáhne větších úspěchů a
vyššího sebevědomí.

James Siegel
- Hra s nevěrou
Charles pracuje v reklamní agentuře a
vzorně se stará o svou rodinu. Jednoho
dne však ve vlaku potká půvabnou vdanou ženu a rozhodne se dát v sázku svůj
dosavadní pohodový život. Nevinný ﬂirt
však přeroste v nekontrolovanou vášeň
a navíc je v hotelu přistihne útočník,
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Pátá kniha z cyklu Válečné lítice. Pluk
Wotan byl nemilosrdně zdecimován
v ardenských hvozdech. Pouze major
Schultze zůstal a převedl vyčerpané
zbytky svých přeživších spolubojovníků
slavných zbraní SS přes tajný průsmyk. A
to proto, aby provedli další z Hitlerových
zoufalých plánů - zabránili sovětským
vojskům v obsazení Budapešti. Každý
z nich ví, že je to plán šílence, ovšem
každý také ví, že musí uspět, ať to bude
stát cokoli.

Jozef Nižňanský
- Lásky Žoﬁe Bosniakové

Antonie de Saint-Exupéry
- Kameny chrámu
Citadela, poslední a životní dílo Antoina
de Saint-Exupéryho, bývá obdivována
pro svou hlubokou moudrost, vroucnost
duchovního vyznání vpravdě lidského
srdce, ale i pro vznešenou nesnadnost svého stylu. Výběr překladatelky
a přední znalkyně Exupéryho díla u
nás Věry Dvořákové může být tím
nejvhodnějším úvodem pro ty čtenáře,
kteří se s Citadelou dosud nesetkali,
stejně tak jako připomenutím mnoha z

Poutavý román oplývající milostnými
zápletkami a politickými intrikami. Autor rozebírá nejen všechny lásky Žoﬁe
Bosniakové, ale i tehdejší dobu v její
pestrosti a rozmanitosti. Příběh je
dotvářen obrazy majestátného Strečna,
Fiľakovského a Muranského hradu
Přejeme Vám příjemné chvíle
strávené s knihou.

Městská knihovna Vás srdečně zve ...

SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
KURZU TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Sobota 18. října 2008, 9.00 hod.,
zasedací místnost Městského úřadu Velké Pavlovice

Ivan Sec
- Antické báje a pověsti
Kniha bájí a pověstí, jejichž hrdiny jsou
antičtí bohové.

Leo Kesser
- V krvi a sněhu

Afrika ...

Beseda s publicistkou,
překladatelkou
a autorkou cestopisů
PAVLOU JAZAIRIOVOU
Čtvrtek 20. listopadu 2008,
17.30 hod., zasedací místnost
Městského úřadu Velké Pavlovice
Těšit se můžete na poutavé vyprávění
na témata:
Afrika, Pakistán, Indie,
země Evropské a mnohé další.
Těšíme se na Váš zájem a hojnou účast!
Ludmila Plhalová,
Městská knihovna Velké Pavlovice
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POZVÁNKY ...........................................
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT, NABÍDKA JE VÍCE NEŽ BOHATÁ!

ŘÍJEN
26. října 2008

OSLAVA 90. VÝROČÍ VZNIKU
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
V roce 1918 se poprvé na mapách světa objevilo
Československo v čele s T. G. Masarykem. Od tohoto
významného okamžiku uplynulo již úctyhodných 90 let.
Kulaté výročí bude vzpomenuto i ve Velkých Pavlovicích,
a to důstojnou oslavou s pěkným kulturním programem.
Neděle 26. října 2008, 15.00 hod.,
výstavní sál radnice ve Velkých Pavlovicích,
v programu vystoupí žáci Základní umělecké školy.
Srdečně Vás zveme!

LISTOPAD
15. listopadu 2008
Chcete být mezi prvními,
kteří ochutnají letošní mladá vína?
Zajděte si je ochutnat do velkopavlovických sklípků,
nabídneme Vám jen to nejlepší z nich …

Velkopavlovičtí vinaři ze spolku
Víno z Velkých Pavlovic,
Město Velké Pavlovice a Forum Moravium, o. s.
Vás tímto srdečně zvou na

SVATOMARTINSKÉ OTEVŘENÉ
SKLEPY 2008
Sobota 15. listopadu 2008
Dle zažité tradice začínáme v 11.00 hod.
Vstupenky si můžete zakoupit v den akce
od 10.00 hod. na radnici města.
Přijďte okoštovat velkopavlovická vína,
otevíráme pro Vás na TUCET VINNÝCH SKLÍPKŮ!
PRAVÁ SVATOMARTINSKÁ HUSA
Milovníkům dobrého jídla nabízíme oblíbenou gurmánskou
specialitu PRAVOU SVATOMARTINSKOU HUSU, na níž si
můžete pochutnat ve VINÁRNĚ U KADERKŮ.
Objednávky – p. Kaderka, tel.: 519 428 297, 777 211 882
VEČER U CIMBÁLU
Jaké by to byly otevřené vinné sklepy bez
VEČERNÍ ZÁBAVY S CIMBÁLOVOU MUZIKOU!
Začínáme opět v 19.00 hod. v místní sokolovně.
Kromě příjemných chvil strávených zpěvem a tancem za
doprovodu cimbálové muziky LÁLIA se můžete těšit na
SLOSOVÁNÍ VSTUPENEK o pěkné ceny.
Vstupné do otevřených sklepů 300,- Kč,
vstupné na večer u cimbálu 150,- Kč.

16. listopadu 2008

SVĚCENÍ MLADÉHO VÍNA
ROČNÍKU 2008
Tak jako každý rok budou i letos, jen několik málo dnů po
svátku sv. Martina,
slavnostně vysvěcena mladá vína ročníku 2008.
Kněžského požehnání se ujme v souladu s zažitou tradicí
místní páter Mgr. Petr Papoušek, jež společně s velkopavlovickými vinaři, představiteli města a samozřejmě
i s Vámi poprvé oﬁciálně ochutná letošní víno.
To by mělo správně být až
do svátku sv. Martina zapovězeno.
Svěcení se uskuteční v neděli 16. listopadu 2008
v místní sokolovně. Začátek bude v 15.00 hod.
Vstupné - vzorek vína nebo 50,- Kč.

29. a 30. listopadu

Dlouho očekávaným vrcholem celoročních počinů
vinařského charakteru
je ve Velkých Pavlovicích
Promenáda červených vín
– letos již V. ročník mezinárodní soutěžní
přehlídky červených vín,
jež jsou pro tuto oblast více než speciﬁcká.
Pěstování a výroba červeného vína má v našem městě
a jeho okolí historicky podloženou tradici.
Přijďte se i letos přesvědčit, zda šampiona Promenády
znovu obhájí víno z Velkopavlovicka.
Červené vzorky z domácí produkce i zahraničních
vystavovatelů máte možnost opět degustovat po dva dny.

PROMENÁDA
ČERVENÝCH VÍN 2008
Přehlídka se uskuteční
v pátek a sobotu 28. a 29. listopadu 2008
v místní sokolovně,
po oba dva dny vždy od 14.00 do 21.00 hod.
K pohodě a dobré náladě přispěje také neodmyslitelná
cimbálová muzika.
Neváhejte a ochutnejte výtečná červená vína,
která proslavila celé Velkopavlovicko!
Vstupné 300,- Kč.
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PROSINEC
14. prosince 2008

VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÉ HUDBY
ZLAŤULKA
Po loňském úspěchu k Vám opět
přichází v předvánočním čase
oblíbená dechová hudba
Zlaťulka,
aby Vás potěšila pěknými
písničkami, skladbami
a samozřejmě i vánočním
koledováním.
Koncert se uskuteční
ve velkopalovické sokolovně.
Neděle 14. prosince 2008
v 17.00 hod.
Vstupné 70,- Kč
Již nyní jsou všichni příznivci
dechovek srdečně zváni!

POZVÁNKA DO KINA VELKÉ PAVLOVICE
říjen a listopad 2008

MAMMA MIA!
Pátek 24. října 2008, 20.00 hod., typ ﬁlmu: komedie, muzikál, romantický, Velká
Británie, Spojené státy americké, Německo, délka: 110 min., vstupné 80,- Kč
“Největší ﬁlmová pohoda letošního léta.”
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka, tři potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Jak se
to rýmuje? Náramně. Mladičká Sophie
(Amanda Seyfried) žije s mírně šílenou
matkou Donnou (Meryl Streep) na řeckém
ostrůvku Kalokairi, kde vedou lehce
uvadající rodinný hotýlek. Ani s jednou
není k vydržení, protože se Sophie bude
záhy vdávat. Zatímco Donna si v téhle
souvislosti dělá ryze praktické starosti,
Sophie řeši jediný problém - kdo ji odvede k oltáři. Nalezený matčin deník totiž
odhalil, že se Donna v době kriticky blízké
Sophiinu početí spustila hned se třemi
chlapci. Podnikavá dívka, která zdědila
matčinu excentričnost, nelení a všechny
tři na svatbu pozve. A oni (rozevlátý obchodník Sam - Pierce Brosnan, upjatý
bankéř Harry - Colin Firth, svérázný dobrodruh Bill - Stellan Skarsgård) přijedou. Do
obřadu zbývá čtyřiadvacet hodin. Během
nich bude nevěsta muset najít toho pravého. A protože Donna neměla o příjezdu tří
připomínek hříchů mládí ani ponětí, bude
na Kalokairi veselo i bez svatby.
Příběh křišťálově čistý jako voda v
každé lepší řecké zátoce dějově posouvají
dopředu písničky od ABBA neodolatelně
nazpívané hvězdami ﬁlmu. Když Donna
popisuje svou špatnou ﬁnanční situaci,
zazní Money, Money, Money, ve chvíli, kdy
narazí na bývalé milence, spustí Mamma
Mia!, a tak je to od začátku do konce,
žádný hit z produkce ABBA nezůstane
ležet ladem.

MÁJ
Doplňující a upřesňující informace
o veškerých připravovaných akcích
sledujte průběžně
na oﬁciálních internetových
stánkách města Velké Pavlovice
www.velke-pavlovice.cz.
Děkujeme Vám za přízeň!

Karolína Bártová
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Pátek 7. listopadu 2008, 20.00 hod., typ
ﬁlmu: balada, adaptace, Česká republika,
délka 95 min., vstupné 80,- Kč
Film A. Brabce “Máj” vznikl na motivy
stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy.
Vrcholné dílo českého romantismu adaptoval autor ﬁlmu v epickém duchu. Filmový
Máj je příběhem Kata (Jan Tříska), který
se vrací po sedmi letech do svého kraje.
Tento podivný vypravěč nám postupně
odhaluje strhující příběh o milostném
trojúhelníku dvou mužů a jedné dívky.

Mlynář Schiffner (Juraj Kukura) je zralým
mužem, stavějícím na jistotách, pro něž
lze obětovat syna i city. Jarmila (Sandra
Lehnertová) je dívka plná smyslné touhy
a vášně v mladém a krásném těle, jehož
hříchem by bylo nehřešit, a trojúhelník
doplňuje Schiffnerův syn Vilém (Matěj
Stropnický), rebel a vůdce loupežnické
bandy, která okrade vesničany v kostele
při májové mši, vyrabuje mlýn a přepadne
poštovní dostavník.
Láska, vášeň, ale i vina a trest, to vše
se odehraje ve ﬁlmu Máj na pozadí přírody
- démonické a lhostejné síly, která jako
všudypřítomná bytost tepe vlastním rytmem, konfrontována s lidskými vášněmi.
Film Máj zaujme především silným příběhem, skvělými hereckými výkony, nádhernou kamerou a moderní ﬁlmovou hudbou - spojením kytarových partů skupiny
Support Lesbiens a velkého symfonického
orchestru.
Do hlavních rolí obsadil debutující
neherce Sandru Lehnertovou a Matěje
Stropnického. V dalších rolích se ovšem
představí jedni z nejlepších českých a
slovenských herců několika uplynulých
dekád - Jan Tříska a Juraj Kukura. Menší
roli faráře si bravurně vystřihl Vladimír Javorský. Jarmilinu matku si zahrála Nina
Divíšková a Vilémova přítele loupežníka
ztvárnil Kryštof Hádek.

TOBRUK
Pátek 21. listopadu 2008, 20.00 hod., typ
ﬁlmu: válečný, drama, Česká republika,
Slovenská republika, délka 100 min.
“Příběh československých vojáků, kteří
bojovali za druhé světové války v severoafrickém Tobruku”
Druhá světová válka, podzim roku
1941. Do Němci a Italy obleženého města
Tobrúku v severoafrické Libyi jsou odveleni
vojáci 11. východního československého
praporu. Mezi nimi i mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho naivní a idealistické představy
o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány s nesnesitelným peklem africké
pouště, dennodenním ohrožením života a
všudypřítomnou smrtí. To vše si u něj vybírá svojí krutou daň – postupnou ztrátu
vlastní sebeúcty a odvahy. Odvaha je síla
vůle, které žádný muž nemá nazbyt. Když
se používá, brzy se vyčerpá. Odvaha je
kapitál, který postupně utrácíme. Poslední
rozkaz pak může být příkazem k výplatě z
konta, které se blíží nule.
Věra Procingerová
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SPOLKY A KONÍČKY ............................
Hasičské vozidlo
MAN CAS 20 se osvědčuje
Od pořízení hasičského vozidla MAN CAS 20 do výjezdu velkopavlovické
jednotky vyjíždělo toto nové zásahové vozidlo k 15 akcím, z toho ke čtrnácti
mimo katastr města Velké Pavlovice.
Komfort jízdy s novým vozidlem je úžasný. Spojení s operačním
střediskem KŘ HZS v Brně je navazováno přes vozidlovou radiostanici. Ho-

U rybaření na věku nezáleží, propadají mu všichni,
od nejmenších až po jejich prarodiče.
Každý, kdo loví ryby, musí mít rybářský lístek, který vydává úřad obce s rozšířenou působností a povolenku
k rybolovu od uživatele revíru.

Velkopavlovičtí hasiči při jednom z náročných zásahů. Foto: Archiv SDH
vory jsou v kabině vozidla
až neuvěřitelně srozumitelné. O tomto jsme si mohli
nechat v dosluhujícím,
hlučném Trambusu, který
byl prodán do Moravského
Žižkova, nechat jenom
zdát. Věčně opakujícími se
hláškami „Nerozuměli jsme
zprávě, opakujte prosím“,
jsme operační důstojníky
Na nové, kvalitnější a rychlejší zásahové vocelkem „vytáčeli“.
zidlo si hasiči rychle přivykli, nemohou
V kopcích už nás ani
si jej vynachválit. Foto: Archiv SDH
nepředjíždí vozkové s koňmi a rychlosti můžeme v
kopci na Němčičky řadit dokonce i nahoru :-)! Úložné prostory v nástavbě jsou
průběžně předělávány, aby vyhovovali pro uložení nově zakoupené výzbroje.
V letošním roce Jihomoravský kraj přidělil místním hasičům dotaci
200.000,- Kč na výzbroj a výstroj. Většina ﬁnancí pokryje nákup výstroje
pro hasiče. Jenom zásahové kalhoty a nehořlavé kukly pod přilby uzobnou
z přidělené dotace celou polovinu. Zbytek pokryje nákup motorového vysavače
na obtížný hmyz, menší elektrocentrály, výstražných osvícených kuželů, záchytného kanystru na PHM, vyváděcích masek a náhradních masek pro dýchací
přístroje.
Nově vyrobené auto má však i své nevýhody, které jsou však „neodstranitelné“. Se staršími vozidly jsme byli zvyklí zkrápět hořící strniště lafetou
z jedoucího vozidla. Nové auto nám toto neumožňuje z důvodu bezpečnosti
práce. Auto se s čerpadlem, které je v provozu, prostě nerozjede.
Další neřešitelný problém je průjezd úzkými polními cestami. Což o to,
auto si poradí, ale nepřeji vám slyšet skřípající zuby řidiče, když škrtají větve
o lak auta. Trambus se trošku opřel o strom a dá se říci, že na něm nebylo nic
poznat. Stačilo pár dobře mířených ran větším kladivem.
Petr Hasil, SDH Velké Pavlovice

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:
1. Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže
místu trvalého bydliště (seznam všech MO ČRS
najdete na www.rybsvaz.cz).
2. Podat u příslušné MO přihlášku za člena.
3. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro
získání kvaliﬁkace pro vydání prvního rybářského
lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze
základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb
a právních předpisů upravujících lov ryb.
Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:
1. Osvědčení o získání kvaliﬁkace pro vydání prvního
rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského
lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a
zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí
žadatel zápisné a členský příspěvek.
Děti do 15 let předkládají spolu se všemi žádostmi
i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí
probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO,
kde se jim věnují proškolení vedoucí.
Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své
MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové
nebo pstruhové rybářské revíry. ČRS vydává několik
druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na
konkrétní rybářské revíry.
Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou
prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě
ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si
rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.
Věra Procingerová
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KLÍČOVOU DÍRKOU ..............................
... skrze tisíce kilometrů až do Švýcarska za Jožkou Tomkem
Lásce ke koním se nenaučíš, tu musíš mít v sobě
Na světe existuje spousta různých povolání. Ten je zedník, onen právník, slečna s bílým čepcem zdravotní sestřičkou,
jiný distingovaným úředníkem v bance. Všichni se musíme spoustě věcem naučit, vystudovat, abychom tzv. „něčím byli“.
Jsou však povolání, která jsou „povoláním“ v pravém slova smyslu. Ano, člověk se musí pro jejich výkon také hodně
naučit, obětovat spoustu energie, úsilí a volného času, ale především se s předpokladem k určité činnosti narodí.
Ten, kdo se stane úspěšným žokejem
se světově uznávaným jménem, určitě
není člověk, kterého kdysi posadili rodiče
na koně a řekli „jeď!“. Takový člověk musí
mít lásku a vztah ke koním v sobě, musí
je mít od malička rád, musí k nim cítit
respekt, avšak nebát se jich a ve většině
případů je i velkou dávkou podporován
svým okolím, rodinou v první řadě.
S tímto předpokladem přišel v letních měsících roku 1974 na svět i jeden
člověk, který prožil své dětství a dospívání
v našem městě, ve Velkých Pavlovicích.
Možná už nyní někteří z vás tuší, o kom je
řeč – samozřejmě o panu Josefovi Tomkovi, který v současné době žije za hranicemi
naší republiky, konkrétně ve Švýcarsku.
Vzhledem k obrovskému pracovnímu vytížení není vůbec snadné pana
Tomka jen tak ve Velkých Pavlovicích zastihnout a povyprávět si s ním. Avšak jeho
povolání a životní dráha je natolik zajímavá, že jsme se rozhodli ho požádat, aby o
sobě, své kariéře a životě mezi dostihovými dráhami, stájemi a především mezi
koňmi povyprávěl sám.

Jožka Tomek v sedle na dostihové dráze ...

Kdo je tedy pan Josef Tomek?
„...Lásku ke koním jsem získal od
svého dědečka Josefa Dostoupila. Už
v předškolním věku jsem raději vyměnil

... s neskrývanou radostí ze zaslouženého vítězství!
Foto: Archiv Josefa Tomka
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plácání bábovek na písku nebo řádění na
kole za možnost strávit alespoň malou
chvíli u koní. Zkrátka a dobře, táhlo mě to
k nim, zajímali mě.
Až jsem byl o trošku starší, zjistil
jsem, že v nedalekých Uherčicích existuje jezdecký klub. Netrvalo dlouho, než
jsem se do něj přihlásil a začal jsem se
učit jezdit, ale také se o koně starat, osvojil jsem si řadu dovedností a především,
láska ke koním se u mě čím dál tím
víc prohlubovala. V Pavlovicích žádný
jezdecký kroužek nebyl, ale pokud jsem si
vynašel sebemenší volnou chvilku, utíkal
jsem do našeho tehdy JZD – jak jinak, do
koňských stájí.
Když mi bylo něco mezi čtrnáctým a
patnáctým rokem, tedy v osmé třídě, přišel
moment, kdy jsem se měl rozhodnout o
svém budoucím povolání. Rozhodnutí to
bylo naprosto jednoznačné, věděl jsem
co chci - chtěl jsem ke koním. Podal jsem
si tedy přihlášku na chovatele koní do
Kladrub, avšak přes prázdniny se sledem
okolností změnila situace a nakonec jsem
nastoupil do pražské Chuchle na jezdectví, kde záleželo i na mojí tělesné výšce a
váze.
Od začátku studia jsem měl co se týče
závodění velmi dobré výsledky. Proto jsem
také obdržel od ředitele školy výjimku

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
5/2008
a mohl jsem, už co by student, oﬁciálně
závodit. Co mě ve škole zoufale nebavilo
a vyloženě mi vadilo byla němčina a jako
bláhového studenta by mě tenkrát ani ve
snu nenapadlo, jak ji budu někdy v životě
moc potřebovat. Celkem dost jsem se za
tuto dobu osamostatnil, protože jsem trávil
většinu času v Praze. Domů jsem jezdil
zhruba jen jednou za půl roku. Dokonce
jsem ani prázdniny neprolenošil doma,
i těm byla zasvěcena Praha. Volné letní
měsíce tam probíhaly ve znamení spousty
závodů. A ty byly pro mě velmi důležité.
Ten kdo umí dobře počítat jistě již tuší,
že jsem díky svému studiu v Praze prožil
i revoluční rok 1989 přímo v kotli dění.
Byl to pro mě nezapomenutelný zážitek
– účastnit se demonstrací, vidět a zažít
surové zásahy tehdejších bezpečnostních
složek... A pak jsem si oblékl uniformu i já
a odsloužil si rok na vojně v Mikulově.
Po odložení zeleného mundůru jsem
stál na křižovatce s otázkou – co dál?
S kamarádem jsme upekli plán – hranice
otevřeny, svět láká a volá a my tomu mámení podlehli. Sbalili jsme bágly a vydali
jsme se jej objevovat. Zastavili jsme se ve
Švýcarsku, zakotvili tu a já tu hluboko zabodnutou kotvu do dnešního dne (až na
malé úskoky do Anglie a Francie) zatím

nevytáhnul.
Jak jsem se už dříve přiznal, co mě ve
škole moc nebralo byla němčina. A najednou jsem ji nutně potřeboval. Jak říká
staré dobré přísloví „nouze naučila Dalibora housti“, mě ta nouze naučila němčinu,
pak i francouzštinu a také angličtinu
– odříkaného chleba největší kus. Jazyky
jsem nutně potřeboval – půl roku jsem
strávil v Anglii a půl roku ve Francii. V té
době jsem závodil až čtyřikrát do týdne
a snad se nebudu moc chlubit, když se
přiznám, že jsem vyhrával co se dalo.
V současné době vyjíždím závodit do
zemí celé Evropy – Německa, Francie,
Anglie, Itálie a také na Slovensko, kde
jsem měl dříve i své koně. Zajímavé a plné
adrenalinu jsou mé zimní dostihy v Anglii,
kde se závodí na ledě. Což sebou nese i
spousty úrazů, odřenin, pohmožděnin
a samozřejmě zlomenin – těch mám už
třiadvacet :-)! Snad by se na mě nenašlo
jediné místečko, které se v minulosti tak
či onak už alespoň jednou nehojilo.
Druhou domovinou se mi tedy stalo
Švýcarsko, kde jsem se před čtyřmi lety
šťastně oženil. A jak jinak – moje žena je
také „od koní“. Stejně jako já se věnovala
závodění – na sulkách. Léta rychle běží
a já stále aktivně a hlavně rád závodím.

Začátkem své kariéry jsem jezdíval
převážně roviny. Nyní, s přibývajícím
věkem a také i s nějakým tím kilečkem
navíc, jezdím překážky. Začal jsem se také
věnovat i další velmi zajímavé a nutné
činnosti – pracuji jako veterinární kovář.
Mám-li shrnout do krátkého závěru
svůj dosavadní pracovní a kariérní život,
mohu říci následující – mám za sebou
spoustu nádherných chvil strávených u
své lásky - u koní, mám za sebou roky
dřiny, stovky závodů, hromadu sladkých
vítězství i několik hořkých proher, desítky
zahojených šrámů po těle ... V ruce držím
pohár šampiona Švýcarka a vzpomínám i
na rok 2007, kdy jsem předával v Pardubicích ceny závodníkům co by čestný host
...
Mám svou práci i život rád, avšak bez
pevného a tolerantního zázemí by to určitě
takto všechno nešlo. Proto děkuji celé své
rodině – té švýcarské i moravské, že mě
podporuje a drží palce.“
Mějte se pěkně,
ve Velkých Pavlovicích!
Ze Švýcarska zdraví Jožka Tomek
Vyprávění redigovala a za informace
poděkovala Karolína Bártová

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ .................
Ze vzpomínek vinaře ...

... i Vítězslavu Nezvalovi naše víno chutnalo
Vinné sklepy ve Velkých Pavlovicích a vynikající víno v nich byly
místem návštěv vynikajících malířů,
spisovatelů a básníků. Velkopavlovické víno si zamiloval i nositel
Nobelovy ceny za literaturu básník
Jaroslav Seifert a také básník Petr
Bezruč. K nim lze přiřadit i básníka
Vítězslava Nezvala a to díky dochované fotograﬁi v rodině pana Josefa
Práta z č.p.161.
Vítězslav Nezval se seznámil
s vínem ve Velkých Pavlovicích v roce
1946 prostřednictvím lékaře MUDr.
Bohumila Zapletala a jeho rodiny. Kdy
se dostala rodina lékaře s básníkem do
kontaktu, není známo. Snad některé
z dětí na studiích nebo pan doktor na
Vysočině, kde žili i rodiče básníka. Tito
se po ukončení učitelského působení
v roce 1932 přestěhovali na důchod
Zleva - MUDr. Zapletal, jeho syn Slávek, dcera,
do Brna. Syn pana doktora Slávek a
dcery Olga a Marie patřili zřejmě ke básník Vítězslav Nezval, manželka pana doktora
s druhou dcerou, za nimi Josef Prát.
ctitelům básníka Nezvala a jeho veršů.

Vítězslav Nezval byl za nacistické
okupace mezi mladou generací velmi
populární. Přispěla k tomu úspěšná
básníkova hra dle Prevostova románu
Manon Lescaut. Poprvé byla uvedena
na jaře roku 1940 v Praze v divadle
D 40 E. F. Buriana, který hru režíroval
a složil i hudbu. Hra se dočkala řady
repríz i knižních vydání. Mladá generace z ní znala celé pasáže z paměti
a hledala v ní osvobození z dusivé
protektorátní atmosféry v opojné
zpěvnosti veršů. Stejně oblíbená byla
i básnická sbírka Sbohem a šáteček
oceněná státní cenou v roce 1934.
Návštěvy sklepa pana Práta v ulici
Stará se zúčastnila celá Zapletalova
rodina. Básník Nezval byl nadšený atmosférou přijetí, pohostinství i ochutnanými víny. Chutnala mu zejména
směska Frankovky a Modrého Portugalu z trati Lizniperk.
Na závěr návštěvy byla před lisovnou pořízena společná fotograﬁe.
Ing. František Kostrhun
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ŠKOLNÍ OKÉNKO .................................
Krátce z mateřské školy

Pohyb je pro děti nezbytně nutný – což takhle investovat nekonečnou
energii do tance? V Sadováčku při MŠ se tak děje již spousty let ...
Foto: Radek Bárta

K docházce do mateřské školy je pro školní rok
2008-2009 přihlášeno 81 dětí , z toho 20 dětí na
nepravidelnou docházku. Děti jsou rozděleny do tří
smíšených tříd s názvy
Berušky, Veverky a Sluníčka. V MŠ pracuje šest
pedagogických pracovnic s celým úvazkem a šest
provozních zaměstnanců se zkrácenými úvazky.
Výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Chceme dětem předávat a zprostředkovávat
základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí
vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené
na principu uspokojování individuálních potřeb a
zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí,
sebejistotu a tvořivost dětí.
Děti si mohou rozvíjet pohybové a taneční dovednosti ve folklorním souboru Sadováček a v kroužku
Baby country.
Letošní školní rok proběhne v atmosféře oslav
30. výročí otevření mateřské školy.
Jiřina Zigová, ředitelka MŠ

Máme za sebou první týdny nového školního roku 2008/2009. Při jeho slavnostním
zahájení 1. září jsme mezi námi přivítali pana Ing. Pavla Procházku, starostu města a
paní Jiřinu Zigovou, ředitelku mateřské školy.

Jsou zde opět dny každodenních
Přáli bychom si, aby ve třídách i v celé
Ale školní práce není jen práce ve
školních povinností. V letošním roce školu
škole převládala příjemná pracovní atvyučovacích hodinách. Žákům je věnována
navštěvuje 313 žáků a to jak z Velkých
mosféra, aby všichni žáci dbali slušného
individuální péče i v rozvíjení jejich talentu
Pavlovic, tak z Bořetic, Němčiček, Rakvic,
chování a vhodného vystupování jak vůči
a zájmu. Je jim nabídnuta řada zájmových
Přítluk, Zaječí, Staroviček, Trkmanic, Kovyučujícím a ostatním pracovníkům školy,
kroužků, své znalosti pak mohou prokázat
bylí, Podivína, ale i z Břeclavi.
tak vůči spolužákům. Žáky povedeme k
v soutěžích a olympiádách, které již mají
Zvláště srdečně jsme přivítali ve škole
tomu, aby si navzájem pomáhali a nedona škole tradici a kterými se škola prezennaše prvňáčky, ale i ty žáky, kteří jako noví
pustili, aby bylo ubližováno slabším a
tovala i v minulém školním roce. Půjde o
nastoupili do vyšších ročníků. Věříme,
mladším. Za zásadní budeme považovat
olympiády v matematice, českém jazyce,
že se všechny děti budou cítit ve škole
dodržování školního řádu a vnitřního řádu
v cizích jazycích, v zeměpisné a dějepisné
co nejlépe. O to se budou snažit všichni
školy.
olympiádě, přírodopisu a dalších. Talent
pedagogičtí pracovníci.
prokazují v oblasti výtvarné
Bez spolupráce s rodiči
výchovy, v pěveckých a sporby nebylo možné plně realizotovních soutěžích, recitaci a
vat úkoly výchovně vzdělávací
řadě dalších aktivit. Připraveny
činnosti školy. Prvním krokem
jsou besedy, exkurze, vycházvzájemné spolupráce jsou jedky, oblíbené jsou zájezdy do
nak osobní konzultace, jednak
divadla v Brně, návštěva ﬁltřídní schůzky. Rodiče se setmových představení, exkurze
kávají s třídními učiteli i dalšími
do planetária apod. Pro
pedagogy, jsou seznamováni
žáky připravujeme plavecký
se zásadami školního řádu, s
výcvik tentokrát v bazénu v
vnitřním řádem školy.
Hustopečích, lyžařský kurz.
Nový školní rok byl zaV letošním školním roce
hájen opět v čistém a hezkém
očekáváme, že navážeme konprostředí celého areálu školy.
takty se ZŠ ve Ždírci.
O to se zasloužili provozní
Významné místo patří
pracovníci. Věříme, že se bumimoškolní výchově a to jak
dou naši žáci snažit udržovat
školní družině, tak školnímu kluv pořádku jak třídy, tak osbu. Prezentují se jak oblastmi
Tak jako každý rok se i letos do školy nejvíce těšili novopečení
tatní prostory školy, že budou
relaxačními, tak vzdělávacími,
prvňáčci. Pondělí s datem 1. září 2008 se pro ně stalo
pečovat o učebnice a veškeré
akcemi pro rodiče a veřejnost.
dnem „D“. Přejeme jim hodně štěstí! Foto: Archiv ZŠ
školní pomůcky.
Prezentace naší práce a nabíd-
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ka školních aktivit pro
žáky, informace o dění
ve škole i mimo školu
se promítá jak ve
vývěskách před budovou školy, nástěnkách
na chodbách uvnitř
školních budov, tak na
webových stránkách
pod adresou www.
zs.velke-pavlovice.cz.
Rádi bychom navázali na úspěchy školy
v minulých letech a
budeme vše směrovat
k tomu, abychom se
i v tomto školním roce prezentovali na veřejnosti co nejlépe. Toto vše je především
podmíněno odborným
obsazením naší školy
pedagogickými
pracovníky.

Jaké je obsazení školy:

Mgr. Anna Blanářová, zástupkyně ředitele
TU 1. ročníků – Mgr. Anna Hlávková, Mgr. Marie Pilařová
TU 2. ročníku – Mgr. Dagmar Šmídová
TU 3. ročníku – Mgr. Eva Drienková
TU 4. ročníku – Bc. Táňa Hanzálková, Mgr. Jitka Martincová
TU 5. ročníku – Mgr. Miroslava Fišerová, Mgr. Jitka Řádková
TU 6. ročníku – Mgr. Jaroslava Poulíková Procházková, Mgr. Zdeňka Klimková
TU 7. ročníku – Ing. Lenka Bukovská, Mgr. Veronika Prokešová
TU 8. ročníku – Mgr. Lenka Veverková, p.uč. Eduard Brablec
TU 9. ročníku – Mgr. Zdeňka Pavelková, Mgr. Jitka Šaňková

Dále na škole vyučují: Mgr. Miroslava Kosíková, Mgr. Šárka Staňková a p.uč. Jaroslava Janů. Ve školní
družině působí– p.vych. Pavlína Brúčková, p.vych. Naďa Slámová, p.vych. Bc Lenka Tesařová, která navíc
vede i školní klub.
Hospodářkou školy je Ing. Miroslava Hájková, provozními pracovníky jsou p. Václav Valoušek, p. Antonie
Varmužová, Naděžda Hrbáčková, Marie Štefková a Francová.
Ve školní jídelně je vedoucí p. Alena Čermáková. V kuchyni pracuje Jana Hlavatá, Marie Pilařová, Michaela
Pláteníková, Dana Rehová a Dana Foretová.
Byl bych rád, abychom všichni společně včetně našich žáků naplňovali cíle tohoto školního roku co nejlépe.
Všem přeji hodně úspěchů.
PaedDr. Antonín Kavan, ředitel ZŠ Velké Pavlovice

Ráda bych vás seznámila se stavem environmentální výchovy (EVVO)
na naší škole. Již druhým rokem učíme podle vlastního ŠVP – školního vzdělávacího programu. EVVO je na naší škole zakotvena v ŠVP,
v příloze ŠVP k EVVO, v plánu práce a koncepci rozvoje. EV je začleněna
do vzdělávacího obsahu předmětů Př, Pč, Ch, Vv, Prvouky, Čj, F a dalších.
EVVO má v naší školní výuce podobu exkurzí s průvodcem (např. čistírna
odpadních vod nebo a.s. Hantály – skladové hospodářství, besedy
se zástupci Eko-Kom) nebo si sami vytváříme a realizujeme projekty
zaměřené na EVVO, či se objevuje v příležitostných školních akcích.
Významným pomocníkem je středisko ekologické výchovy. Je to
zařízení, jehož posláním je prostřednictvím vzdělávání, výchovy a osvěty
zlepšovat vztah lidí k životnímu prostředí a zvyšovat úroveň mezilidských vztahů.
Posláním středisek ekologické výchovy je přispívat ke zlepšování lidských postojů k péči o životní prostředí prostřednictvím výchovy, která
vede k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje.
Středisko JM kraje, ve kterém je i naše ZŠ zaregistrována, nese název LIPKA – je to školské zařízení pro environmentální výchovu v Brně.
Zde jsme napojeni na síť M.R.K.E.V., což znamená „metodika a realizace
komplexní ekologické výchovy“. A jestli jste někdy ve spojitosti s EVVO
slyšeli název PAVUČINA, pak se jedná o Sdružení středisek EV v Praze.
Co se týká vzdělávacích strategií na škole, nejvíce využíváme výchovu ekologickou, výchovu k čistotě prostředí a k životnímu prostředí,
výchovu prací, uměním atd. Zde zařazujeme témata: čistota škol,
prostředí, šetření energiemi, péči o své zdraví a pitný režim, udržování
čistoty v okolí školy apod.
Taktéž v mimoškolní výchově se EVVO věnujeme víkendovými nebo
prázdninovými akcemi a výlety zaměřenými k poznávání přírody a také
dvakrát ročně sběrem papíru.
Co chceme zvýraznit: významnější propojení teoretické výuky
v oblasti EVVO s praktickými a konkrétními činnostmi, spolupracujících žáků, učitelů, vedení školy i provozních pracovníků, kteří mají
bezprostřední vliv na nejbližší okolí – naši školu.
Závěrem bych se chtěla jen zmínit o podstatě školské reformy
v této oblasti, tj. o tom, co je smyslem a cílem vzdělávání a vedení
k dodržování zásad environmentální výchovy – vybavit všechny žáky
souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná
a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění - pracovní, občanské,
komunikativní - ve společnosti.
Mgr. Zdeňka Pavelková

V letošním školním roce byla otevřena tři
oddělení s počtem přes 70 dětí. Jsou to děti 1.
až 5. tříd. I. oddělení má na starosti paní vychovatelka Naďa Slámová, II. oddělení paní vychovatelka Pavlína Brúčková a III. oddělení paní vychovatelka Bc. Lenka Tesařová. Činnost začíná
každý den v 6.45 a končí v 16.00 hodin.
Naše školní družina se vedle běžného programu, který tvoří odpočinková, rekreační a zájmová činnost, věnuje i kroužkům.
POČÍTAČOVÝ KROUŽEK probíhá v pondělí a
ve středu v době od 14.00 do 15.30 hodin. Děti
se učí základům práce s počítačem, hrají hry,
pohybují se ve výukových programech i na internetu. Vše probíhá ve školní počítačové učebně.
SPORTOVNÍ KROUŽEK začíná každé pondělí
pro chlapce a každou středu pro děvčata ve
14.00 a končí v 15.30 hodin. Všichni se pohybují podle počasí jak na stadionu, tak v naší
výborně vybavené tělocvičně. Děti se zabývají
jak pohybovými hrami, gymnastikou a atletikou,
tak vybíjenou, fotbalem i ﬂorbalem.
VAŘENÍ mohou navštěvovat všichni, kteří rádi
pomáhají v kuchyni. Každé úterý od 14.00 do
15.30 si pochutnají na pomazánkách, sladkostech i jednoduchých jídlech, prostě na všem,
co si sami připraví. Nebudeme zapomínat ani
na zdravou výživu. Na tento kroužek nám bude
sloužit příjemné prostředí naší malé školní
kuchyňky.
KERAMIKA je už dávno velmi populárním
kroužkem, proto jsme rádi, že nám školní klub
poskytl spolupráci a můžeme si s ním každý
pátek od 13.30 do 15.30 hod. vytvářet dílka dle
své fantazie a zručnosti. Protože ale provoz této
dílny není levný, poplatek za keramickou hlínu
v tomto pololetí je 100,- Kč.
Všechny kroužky zahájí svoji činnost od 1. října
2008.
Vychovatelky ŠD
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Strojírenský veletrh
v Brně slavil padesátku!

Letos se v Brně konal již 50. mezinárodní
strojírenský veletrh, jsme rádi, že jsme mohli být
přitom! Foto: Archiv ZŠ
Nedávno nám pan ředitel sdělil, že nás čeká
jubilejní strojírenský veletrh v Brně. Většina žáků
byla nadšena nejen z veletrhu, ale také z toho, že
se celý den nebudeme učit.
Konečně nastal den „D“, jako obvykle se
všichni sešli ve třídě. Po první vyučovací hodině
si nás vyzvedla paní zástupkyně Mgr. Blanářová a
odvedla třídu do šaten, kde jsme se teple oblékli a
vyrazili i s IX.B směrem k autobusu.
Když uběhlo asi půl hodiny, vysedli jsme a
prohlídka mohla začít. Pan ředitel nám dal hodinu
a půl rozchod a řekl, že se sejdeme na místě, kde
přistává helikoptéra. Potom se spolužáci po skupinkách rozešli a všichni začali prohlídku pavilonu
Z, který nám doporučil právě pan ředitel.
V každém pavilonu od A po Z byly na ukázku
stroje, také různé propagační letáky, klíčenky, CD,
propisky, tašky a ostatní. Pokud někoho cokoli zajímalo, mohl se zeptat a vše mu bylo vysvětleno.
Čas rychle uběhl a my spěchali na již stanovené
místo označené písmenem H.
Na zpáteční cestě v autobuse se nás pan
ředitel a paní zástupkyně ptali, jak se nám exkurze
líbila. Každý měl ale na veletrh jiný názor. Jedno
je však jisté, že tento veletrh byl velmi zajímavý a
poučný. Některým z nás pomohl s výběrem škol.
Výlet jsme ukončili navštívením Olympie a potom
HURÁ domů.
Lucie Jurasová & Daniela Pazderková,
žákyně 9. ročníku

Začal třináctý
gymnaziální školní rok
Školní rok 2008/2009, který byl slavnostně zahájen dne 1. září 2008, je
v historii našeho gymnázia školním rokem třináctým. Do dvanácti tříd dochází
329 studentů 31 obcí okresů Břeclav, Hodonín a Brna venkova. V tomto
školním roce jsou vedením tříd pověření: Prima – Mgr. Michnová Jana, Sekunda – Mgr. Tomková Stanislava, Tercie – Mgr. Horáček Petr, Kvarta – Mgr. Urbánková Markéta, Kvinta – Mgr. Kadlec Petr, Sexta – Ing. Tesař Oldřich, Septima – Mgr. Hejlová Ivana, Oktáva – Ing. Holásková Marie, 1.A – Mgr. Míchalová
Pavla, 2.A – Mgr. Riláková Anna, 3.A – Ing. Novák Jan, 4.A – Mgr. Lorenzová
Jana. Výchovným poradcem byl ustanoven PaedDr. Kameník Stanislav.
V kolektivu pedagogických pracovníků došlo s novým školním rokem k
personálním změnám. Během školního roku se zaměříme na plnění následujících hlavních úkolů - uskutečňování výuky podle upravených učebních plánů
pro gymnázia a vlastního školního vzdělávacího programu podle RVP v prvním
a druhém ročníku nižšího stupně gymnázia se zaměřením na všeobecné
vzdělávání s posílením výuky přírodovědných předmětů a jazyků, na vyšším
stupni gymnázia dochází k zavedení výuky dalšího cizího jazyka – „ruštiny“.
Budeme připravovat a vést studenty k přípravě na novou podobu maturitní
zkoušky a zpracovávat vlastní školní vzdělávací program pro vyšší stupeň
gymnázia.
Během školního roku nabídneme studentům zapojení do zájmových
kroužků a řady dalších nepravidelných akcí jako jsou kulturní, výchovné akce,
divadelní představení v Brně, Praze a exkurze se zaměřením na výuku (Vídeň,
Praha, Dukovany, Brno, Mikulčice, Pohansko, aj.). Nabídneme studentům
také možnost přihlásit se na zahraniční poznávací zájezdy do Polska, Belgie a
Německa. Doporučujeme sledovat aktuální dění školy na internetové adrese
školy www.gymnazium.velke-pavlovice.cz, kde budou pravidelně poskytované
informace z připravovaných akcí školy v jednotlivých měsících.
Přeji touto cestou všem vyučujícím a provozním pracovníkům úspěšný
vstup do nového školního roku, vzájemné pochopení, toleranci a samozřejmě
trpělivé a snaživé studenty. Studentům nejen maturitních ročníku přeji hodně
elánu při plnění školních povinností.
PaedDr.Kropáč Vlastimil ř.š.

A je tu zas ten studentský čas ...
Tak už je to tu zas. Po dvou měsících prázdninové pohody, bezstarostných
letních dnů začal v pondělí 1. září 2008 pro 329 studentů velkopavlovického
gymnázia nový školní rok 2008/2009. Studenti i učitelé se opět sešli pod jednou
střechou a společně se vydali na desetiměsíční, nelehkou pouť.
Napětí, nervozita a očekávání byly vidět především na tvářích studentů
prvních ročníků, kteří usedli do školních lavic na gymnáziu poprvé. Právě pro

Slavnostní zahájení nového školního roku 2008/2009
v aule gymnázia za přítomnosti ředitele PaedDr. Vlastimila
Kropáče, zástupce ředitele Mgr. Michala Riláka a starosty
města Ing. Pavla Procházky. Foto: Archiv gymnázia
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Noví studenti 1. A s třídní učitelkou Mgr. Pavlou Míchalovou.
Foto: Archiv gymnázia
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ně bylo připraveno slavnostní zahájení v aule školy, kterého byl
přítomen i starosta města pan Ing. Pavel Procházka. Pan starosta
ve svém projevu zdůraznil význam střední školy pro naše město a
popřál novým studentům úspěšný školní rok, který je v krátké historii školy rokem třináctým. Ředitel školy PaedDr. Vlastimil Kropáč
pak seznámil nové studenty a přítomné rodiče s třídními učitelkami
paní Mgr. Pavlou Míchalovou (1. A) a Mgr. Janou Michnovou (prima)
a ve stručnosti také s organizací nového školního roku.
Ostatní studenti jako „ostřílení mazáci“ bez potíží přicházeli se
spoustou zážitků do svých nově vymalovaných a poklizených tříd,
kde je čekali spolužáci a jejich třídní vyučující.
V tomto školním roce bude maturitní zkoušku ve dvou třídách
skládat 55 studentů. Nejen jim přejeme hodně úspěchů, štěstí při
zkoušení a písemkách, dobré vztahy mezi spolužáky i mezi studenty a učiteli po celý školní rok.

Novopečení žáci primy s třídní učitelkou
Mgr. Janou Michnovou. Foto: Archiv gymnázia

Bc. Jarmila Slámová
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Vysvětlivky:
Škála - odpovědi
respondentů jsou
vyjádřeny bodovací
škálou (tzn. řadou
čísel, jež představují
stupnici souhlasu);
čím vyšší číslo,
tím je hodnocení
pozitivnější.
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V lednu a únoru
tohoto roku
se studenti, rodiče
a učitelé
na gymnáziu zapojili
do projektu s názvem
„Mapa školy“, který
pro nás zpracovala
společnost Scio.
Do projektu
se zapojilo
91,5 % studentů,
64,3 % učitelů
a 76,1 % rodičů.
S rozsáhlou zprávou
se můžete seznámit
na stránkách školy
www.gymnazium.
velke-pavlovice.cz.
Z jejího obsahu pro
čtenáře vybírám jen
některé odpovědi,
které jsou uvedeny
v tabulkách.
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V pondělí dne 1. září 2008 nastoupilo do prvního ročníku osmiletého studia 29 studentů. Týdně mají ve škole celkem
30 hodin. Převážná část jejich hodinové dotace připadá na český jazyk a matematiku, čtyři hodiny jsou věnovány jazyku
anglickému. Studenti primy jsou rozděleni na dvě skupiny, v nichž vyučují Mgr. Petr Kadlec a Mgr. Jana Valoušková.
Dovolte, abychom vám přiblížili jednu výjimečnou vyučovací hodinu.

Evropský den jazyků oslavila třída Primy veselou hodinou angličtiny plnou her, písniček a legrace! Foto: Archiv gymnázia
26. září není obyčejným datem. Již
několik let je tento den slaven jako Evropský den jazyků. Evropa je bohatá na jazyky
a všechny jsou důležitým zdrojem, který je
třeba poznávat, využívat a uchovávat. Učení
se jazykům neoddiskutovatelně přináší
prospěch, pomáhá lepšímu porozumění
nejen cizímu, ale i mateřskému jazyku.
V naší škole si důležitost učení se
jazykům a zároveň upevňování tohoto
významného dne uvědomujeme. Proto si
v hodinách jazyka českého, německého,
anglického i ruského jazyka tento svátek
připomínáme speciálním programem.
Věnujeme se písním, gramatickým hrám,
dramatizacím apod..
A jak probíhala oslava v prima třídě
Primě? Zahráli jsme si hru zaměřenou na
opakování a rozšiřování slovní zásoby s
názvem Snake. Hra má podobný princip
jako nám dobře známý slovní fotbal, je
ovšem její psanou variantou.
V jazykové učebně jsme využili audio
soupravy, které nám v hodinách výrazně
pomáhají. Vyučující jejich prostřednictvím
poslouchá žáky, kteří konverzují najednou
a díky audio soupravě se ve sluchátcích
slyší pouze komunikující dvojice. Vyučující
si ovšem může mezi jednotlivými žáky
přepínat a poslechnout si kohokoli. Stejně
tak lze v učebně monitorovat i čtení.
My jsme Evropský den jazyků oslavili
písničkou We live in the zoo, která má
jednoduchou melodii a text plný zvířátek,
která děti znají. Není pro ně proto problém si písničku již po několika posleších
samostatně zazpívat.
Další uplatněná hra má název „Grab
it!“, v překladu „Popadni to“. K této hře
využíváme kartičky se slovní zásobou z
herního souboru Magic Basket. Vyučující
dětem popisuje slovo, které mají co
nejrychleji popadnout. Vítězí ten, který
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během hry dokázal nasbírat nejvíce
slovíček.
Reportážní očko mrklo také do 2. skupiny. Pan profesor Kadlec zde se svými
studenty právě k opakování slovní zásoby
využíval pantomimu.
Evropský den jazyků jsme si jaksepatří užili. I tento den může motivovat k

důkladnějšímu věnování se cizím jazykům. Umožní také studentům zažít jiné
hodiny, něco nového a přispět tak k pozitivnímu pocitu z učení. Tento příjemný
pocit přejeme všem.
Za 1. skupinu anglického jazyka
z třídy Prima Mgr. Jana Valoušková

Exkurze do Biosferické rezervace
Dolní Morava
Ve středu 10. září 2008 jsme za doprovodu profesorů biologie Ing. Oldřicha
Tesaře a Ing. Jana Nováka a ekologických specialistů z Centra ekologické výchovy z
Mikulova navštívili část Biosferické rezervace Dolní Morava – NPR Křivé jezero. Nebyla to naše první exkurze do zmíněné biosférické rezervace, kterou čtenáři zřejmě
znají spíše pod názvem CHKO a BR Pálava.
pokračování na str. 35

NPR Křivé jezero – mrtvé rameno řeky Dyje v lužním lese. Foto: Archiv gymnázia
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Již v loňském roce jsme navštívili v rámci zpracovávání environmentálního projektu jinou část této rezervace - Pálavské vrchy.
Projekt „Význam Biosferické rezervace Dolní Morava“, který zpracováváme, představuje dlouhodobou práci studentů a profesorů
naší školy a zahrnuje v sobě zpracování teoretických znalostí, naše
vlastní pozorování i naše názory na řešení ochrany přírody v našem
regionu či na vliv vnějších faktorů včetně činnosti člověka na změnu
okolní krajiny.
Tato exkurze však byla pro nás něčím výjimečná. Tentokrát jsme
procházeli krajinou s bujnými vlhkými loukami s košatými vrbami,
lužním lesem se vzrostlými topoly, ztepilými jasany, osamělými
staletými duby a mokřady Křivého jezera s hnízdy kormoránů a orla
mořského – krajinou, kterou mnozí z nás nikdy nepoznali a možná si
ani neuvědomovali, že nedaleko od našich domovů existuje.
Naše dvě průvodkyně z CEV Mikulov znaly terén národní přírodní
rezervace do nejmenších detailů a mnoho zajímavých informací
nám dovedly podat populárně-vědeckým způsobem tak, že snad i
nejzarytější antiekolog by si musel z jejich výkladu něco pozitivního
odnést. Pochopili jsme, že člověk může žít v souladu s přírodou,
aniž by její tvář výrazně měnil či jí jakkoliv ubližoval. Některé zpětné
NPR Křivé jezero – louka v lužním lese, v pozadí topoly
vazby našeho chování k přírodě, zejména dopad často bezohleds keříky poloparazitického jmelí. Foto: Archiv gymnázia
ného poškozování přírody na náš každodenní život jsme si uvědomili
právě až po této exkurzi.
Bylo by zdlouhavé a pro čtenáře snad i únavné popisovat veškeré poznatky, které jsme takto získali. Pro nás však mají obrovskou
cenu. Jsou nejen přínosem pro zpracovávaný projekt, se kterým Vás v jeho konečné fázi rádi seznámíme, ale i pro nás samotné.
Studenti 3. A a septimy Gymnázia Velké Pavlovice

V pátek 4. září 2008 se skupina studentů starších
ročníků našeho gymnázia vydala na jednodenní výlet.
Odjížděli jsme autobusem v půl šesté ráno od budovy
školy směrem na Polsko. Zde jsme měli navštívit vyhlazovací koncentrační tábor z druhé světové války – Osvětim.
Už předem jsme se raději obrnili pevnými nervy, a bylo
také proč.
Na místě nám totiž naše průvodkyně dopodrobna popsala
osvětimské praktiky a kruté podmínky, za kterých tu lidé žili a
umírali. Vidět na hromadách spousty lidských vlasů, oblečení a
osobních věcí, to člověka zarazí, zvláště když si uvědomí, že tohle
všechno se dělo poměrně nedávno. Návštěva krematorií nám
také nezvedla náladu a stejně tak prohlídka v druhé části Osvětimi
(zvané Březinka) obydlí vězňů a sociální zařízení, kde měli vězni
mnohdy jen pár vteřin na vykonání své potřeby. Proto jsme jen
ocenili následnou návštěvu solných dolů ve Věličce.

Smutný výlet po stopách životních tragédií II. světové války
nás přivedl i do polské Březinky – části osvětimského
koncentračního tábora. Foto: Archiv gymnázia

Pan řidič se rozhodl jet skvělou zkratkou, na které jsme však
narazili na kolonu aut a do Věličky jsme dorazili s půlhodinovým
zpožděním. Ale sympatický pan průvodce nás provedl i tak, proto
jsme mohli zhlédnout krásné podzemní místnosti celé ze soli. Pro
některé byl pak největší atrakcí výtah, který nás vezl zpátky nahoru a jel údajně rychlostí 4 metry za sekundu. Podle reakce našich
žaludků by to i odpovídalo.
Protože ke škole jsme dorazili až v pozdních nočních hodinách,
většina z nás se vydala unavená a plná zážitků domů.
Nedá se říct, že by to byl zrovna nejveselejší školní výlet, ale
jestli se mohu vyjádřit za všechny účastníky, rozhodně stál za to.
Studentka gymnázia Simona Klašková, oktáva

V Osvětimi jsme položili za naše gymnázium smuteční věnec
co by pietu za všechny naprosto zbytečně a bez viny
odsouzené na smrt. Foto: Archiv gymnázia
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I. ročník turnaje
„O pohár starosty Velkých Pavlovic“
zná svého vítěze
Ve středu 17. září 2008 byl pro nepřízeň počasí původně
plánovaný I. ročník turnaje „O pohár starosty Velkých Pavlovic“ v malé kopané středních škol přeložen do sportovní
haly. Turnaje se zúčastnila družstva z Gymnázia Hustopeče,
Gymnázia Mikulov, Gymnázia Klobouky, Gymnázia Hodonín
a dvě družstva hostujícího Gymnázia Velké Pavlovice. Po
rozlosování a úvodním hvizdu probíhala jednotlivá utkání.
Podle umístění v jednotlivých skupinách do závěrečných bojů
o třetí místo nastoupilo domácí družstvo proti Gymnáziu Klobouky.
Utkání skončilo po vyrovnaném souboji 4 : 2 ve prospěch domácích.
Do ﬁnálového souboje nastoupilo družstvo Gymnázia Hustopeče
proti studentům z Gymnázia Hodonína. Toto utkání mělo dobrou
úroveň a skončilo výsledkem 6 : 2.

Zasloužený pohár předal do rukou mladých sportovců starosta
města Ing. Pavel Procházka. Foto: Archiv gymnázia

Finálovému utkání a vyhlašování vítězů byl přítomen starosta města pan Ing. Pavel Procházka, který osobně předal vítězům putovní
pohár a zahájil tak novou sportovní tradici na naší škole.
PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel školy

Dechovka Základní umělecké školy ve Velkých Pavlovicích pod vedením MgA Zbyňka Bílka byla pozvána na
koncert do Prahy na Žofín, kde byla uspořádána národní
výstava hub – vše se uskutečnilo v sobotu 20. září 2008.
V pořadu vystoupil s cimbálkou i Jožka Šmukař. Obě kapely tak
prezentovaly zpěvnou jižní Moravu. Slovácký folklór v podání dechovky, krásné kroje muzikantů i zpěvaček představily posluchačům Velké Pavlovice. Po vystoupení byl čas i na krátkou procházku
naším hlavním městem.
Milena Karberová, ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice
Obléknout se do velkopavlovického kroje není jen tak. Bez
asistence zkušených tetiček „oblíkaček“, případně šikovných
maminek, se skutečně neobejde. Foto: Milena Karberová

V nádherných prostorech Žofína probíhala
národní výstava hub. Foto: Milena Karberová
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Komplet dechovka v celé své kráse! Foto: Milena Karberová
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Zájmové vzdělávání v DDM
pro školní rok 2008/2009
Ahoj všem, kteří vyhledáváte různé formy trávení volného
času. Vítáme vás po prázdninách s nabídkou kroužků.
Dům dětí a mládeže
bude v letošním roce nabízet a poskytovat volnočasové aktivity pouze
do 31. 12. 2008. Od 1. 1.
2009 převezme štafetu
nově vzniklé zařízení,
Keramický kroužek. Foto: Archiv DDM
které bude spadat pod
ZŠ Velké Pavlovice. Toto
zařízení bude rovněž
zprostředkovávat různé
druhy zábavy a akcí.
Kroužky proto budou
pokračovat tak, jak jste
zvyklí, tedy i v dalším pololetí. Protože se ovšem
změní název zařízení i
zřizovatel, platíte stávajícímu „Domečku“ pouze
za služby v 1. pololetí.
Kroužky začnou od
Kroužek angličtiny. Foto: Archiv DDM
1. 10. 2008 a skončí
13. 12. 2008. Společně
Capoeira. Foto: Archiv DDM
tedy v kroužcích strávíme 11 týdnů. ZáKERAMIKA I.
pisné do všech kroužků je 120,- Kč a tato
Pátek, 14.00 – 16.00
částka platí pro období říjen – prosinec
kovné slečny, které s námi jezdí na tábory a
hod., vedoucí Bc. Eva Káčerová, zápisné
2008. Vydělíte-li si sumu počtem setkání,
perfektně se věnují všem dětem i mladým
120,- Kč, věk dětí 9 – 15 let
vyjdou jednotlivá setkání vždy na cca
lidem. Připravily si pro vás kroužek s názPro ty, které baví výtvarné a tvořivé činnosti
10,- Kč. A to je, pokud vezmeme v úvahu
vem Magic moments tedy kouzelné chvíle,
je opět nachystán kroužek keramiky. Ve
příjemně strávený čas ve společnosti vekteré s nimi rozhodně zažijete. V kroužku
vlastní peci si vypálíte nádherné výrobky,
doucích, v procesu učení, v příjemném
budete hrát spoustu nových a neznámých
pod vedením Evičky zabavíte ručičky :-).
prostředí, opravdu solidní nabídka. Pokud
her, budete sportovat i věnovat se výtvarsi tedy kroužek vyberete, zastavte se do
ným činnostem.
KINDER KERAMIKA
17. 10. 2008 s vyplněnou přihláškou a
Středa, 14.00 – 15.30 hod., vedoucí Ropříspěvkem na „Domečku“ vždy od 12.00
ANGLIČTINA HELLO!
mana Syrovátková, zápisné 120,- Kč, věk
do 17.00 hodin.
Čtvrtek, 13.30 – 14.30 hod., vedoucí Anedětí 6 – 8 let
ta Drienková, zápisné 120,- Kč, věk dětí
Dětská keramika je určena pro mladší děAEROBIK
6 – 9 let
ti, které mají s keramikou malé či žádné
Sobota, 14.30 – 16.00 hod., vedoucí LuNejoblíbenější světový jazyk se dá vyuzkušenosti. V kroužku s Romčou si pocie Kunická, zápisné 120,- Kč, věk dětí
čovat zábavně, jednoduše a v partě skvěstupně osvojíte všechny potřebné znalosti
6 – 12 let
lých kamarádů. Nevěříte? Přijďte se přea dovednosti a svým blízkým uděláte svýMáte rádi pohyb, rytmickou hudbu a
svědčit. Každý z vás si za 60,- Kč může
mi výrobky mnoho radosti.
sestavy? Právě pro vás je určen kroužek
koupit učebnici plnou postav z pohádek a
aerobiku. Vedoucí kroužku Lucii Kunickou
večerníčků.
TANEČNÍ
bude na hodinách doprovázet naše milá
Čtvrtek, 14.00 – 15.30 hod., vedoucí
Žanetka Svozilová.
HLEDÁ SE NEMO
Markéta Bálková, zápisné 120,- Kč, věk
Středa, 15.30 – 16.30 hod., vedoucí
dětí 6 – 12 let
CAPOEIRA
Petra Rolincová, zápisné 120,- Kč, věk
Protáhnout si tělo, zařádit si na aktuální a
Sobota, 15.00 – 17.00 hod., vedoucí
6 – 10 let
moderní hudbu, vystupovat na přehlídkách
Martin Urbášek, zápisné 120,- Kč, věk
Taky máš rád tento skvělý příběh? Chceš
i různých vystoupeních, to vše můžete
dětí 6 – 18 let
se s Nemem a jeho kamarády setkávat
zažít v tanečním kroužku, ve kterém se buAkrobacie, roda … Jsou ti tyto pojmy cizí?
častěji? Každý týden můžete zažít nějaké
dou mísit styly disco dance, hip hop, r&b a
To nevadí, přijď do capoeiry a rázem se
skvělé dobrodružství! Budete řešit různé
mnohé další. Na všechny se těší výborná
to změní. Výborní kamarádi, tanec, bozáhady, hrát tajemné hry a vesele si užívat
tanečnice Markétka.
jové umění, zpěv a spousta brazilských
s klaunem očkatým i dalšími rybkami. Tak
písniček i triků a náš prima vedoucí Martin
neváhejte, čekají jen na vás.
MAGIC MOMENTS
– to vše tě čeká. No a pokud už to znáš,
Pátek, 13.00 – 15.00 hod., vedoucí Dotak jistě spěcháš pro přihlášku. Protože
Přihlášku si můžete vyzvednout a vyplnit
minika Hájková, zápisné 120,- Kč, věk
capoeira je něco, co tady dlouho nebylo a
přímo na DDM.
dětí 6 – 15 let
rozhodně chybělo.
Jana Valoušková
Dominika a Helenka jsou dvě super ši-
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TURISTIKA ............................................
... Naučnou stezkou po krásách Lužního lesa

Jedna z patnácti zdařilých informačních
tabulí lemující Naučnou stezku Lužní les.
Foto: Archiv TIC

Pohádkový mostek
v blízkosti Janova Hradu.
Foto: Archiv TIC

Půlka října je za námi, příroda hýří barvami, voní podzimem, občas
ještě vykoukne příjemné hřející sluníčko, avšak rána nás již mnohdy vítají
studenými mrazíky a bez deštníku to už většinou venku také nejde.
Přesto bychom vás chtěli pozvat k příjemné vycházce a nebo také
projížďce na kole do míst, která jsou krásná za každého ročního období.
Naším cílem se stane nedaleký
břeclavský lužní les v sousedství známé
Kančí obory, kde byla v dubnu roku 2001
otevřena díky Lesům České republiky,
s. p. velmi zajímavá naučná stezka. Její
oﬁciální název zní Naučná stezka Lužní
les, délka trasy činí 6,1 km a informačněvzdělávacích tabulí s odpočinkovými místy
zde najdete celkem 15. Pokud se rozhodnete stezku projít pěšky, počítejte zhruba
se dvěmi až třemi hodinami, na kole
budete samozřejmě rychlejší. Stezka je
vhodná i pro kolečkové brusle či vozíčkáře,
neboť je zcela bezbariérová.
Trasa naučné stezky je vedena
z Břeclavi od Břeclavského zámku po
zelené turistické značce až k Janohradu
mezi Lednicí a Podivínem. Oba tyto hrádky snad až symbolicky spojuje několik
společných znaků. Obě stavby jsou ve své
podstatě umělými zříceninami, které kdysi
sloužily jako lovecké zámky pro potěchu a
kratochvíle tehdejších zámožných majitelů.
Zároveň jsou obě stavby přestaveny do za
své doby velmi moderního pseudogotického slohu. Záleží jen na vás, u kterého
z těchto hrádků svůj výlet zahájíte, trasu
lze totiž absolvovat oběma směry.
Vydáte-li se směrem od Břeclavi,
minete již zmíněný Břeclavský zámek,
následně i areál místní vodárny a pokud
budete mít žízeň, můžete si zde u mostku
nabrat zdarma vodu, která je vhodná i pro
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kojence, dokonce má vhodnější složení
než kupovaná balená kojenecká voda.
Proto nikoho nepřekvapí, že si sem jezdí
rodiče novorozenců z celého širokého
okolí pro tzv. „vodu z Kančí“, tedy z Kančí
obory.
Jak pěší procházka, tak i projetí
cesty na kole mají své drobné výhody
i nevýhody. Pěší uvidí mnohem více z
malebných zátiší pohádkového lužního
lesa. Mají možnost se věnovat jednotlivým
zajímavostem – zkrátka a dobře, uvidí
toho více. Cyklisté zde zase mají nádhernou pohodlnou projížďku po rovných a pro
cyklistiku dostatečně širokých asfaltových
cestách. Jediným problémem této naučné
stezky jsou komáři, kteří mohou pobyt v
celé oblasti značně znepříjemnit (to se
však vás, pokud se vydáte skutečně nyní,
v říjnu, až tak netýká).
Jak bylo již řečeno, vydat se stezkou po
lužním lese můžete prakticky v kterémkoli
ročním období. Na jaře a na počátku léta
je zde zajímavá květena v podrostu, v létě
velká pestrost hmyzu a ptactva, na podzim
vás zaujme až neuvěřitelná barevnost listí
široké druhové škály porostu a jiného rostlinstva, v zimě se naopak nejvýrazněji
vyjímají rozličné tvary stromů.
Krajina, se kterou se postupně
seznámíte, je většinou široká údolní niva
řeky Dyje. Dokud nebyla regulována, klikatila se v ploché krajině a po povodních často

měnila své koryto. Tím postupně vznikala
řada slepých a mrtvých ramen s jezery a
mokřady. Lužní lesy měly původně mnohem větší rozšíření nejen na jižní Moravě,
ale všude u nás. Pravidelné záplavy
lužním lesům neškodí, lesní společenstvo
je natolik přizpůsobené, že mu naopak
prospívají. V některých oblastech lesníci
zaplavují části lesa uměle. Výše položené
Novomlýnské nádrže nejen zničily velké
plochy lužního lesa, ale slouží i jako
protipovodňové zařízení.
Lužní les je vlastně přírodní nástroj k
regulaci povodní. Pevně zakořeněné stromy
odolají většinou náporu vody, slepá a mrtvá ramena jsou vynikající retenční nádrže,
navíc celý les zadrží velké předměty, které
voda unáší. Lužní les má však to, co chybí
všem, i těm nejmodernějším technickým
dílům - samoobnovovací schopnost. Velká
povodeň může zničit zanesením některá
mrtvá ramena, řeka ale neustále vytváří
nová. Dnešní dobře obhospodařovaný
lužní les musí mít i udržovaný systém
regulace vody. V celé oblasti jsou hráze,
odvodňovací a zavodňovací kanály, prostě
voda je základem všeho.
V posledních letech se sem vrátil i
jeden prapůvodní obyvatel - bobr. Před
několika lety ještě lesáci jako odměnu pro
několik vyvolených ukazovali v nepřístupné
části ohlodaný stromek. Snad z té doby
pokračuje snaha o utajení - v místech,
kde je umístěna tabule o bobrech, asi
neuvidíte vůbec nic. Zato jinde si určitě
všimnete ohlodaných a padlých stromů –
bobr, jehož počet stále narůstá, si troufne
i na značně silné kmeny.
Všechny tyto zajímavosti a ještě mnohem více se dočtete na zmíněných patnácti velmi kvalitně zpracovaných informačních tabulích, které jsou zastřešené
a doplněné z obou stran pohodlnými lavičkami určenými k odpočinku.
Tak tedy rychle svačinku do batůžku,
prázdnou láhev na lahodnou a zdravou
vodu z Kančí a můžete vyrazit na výlet! A
nezapomeňte si přibalit pláštěnku, přece
jenom, je říjen...
Krásný výlet a spousty nového poznání vám přeje

Karolína Bártová
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Pokud je tento způsob trávení volného
času i váš šálek dobré kávy, zveme vás
na následující cykloturistické akce na
Moravských vinařských stezkách!

VRACOVSKÉ CÍSAŘSKÉ HODY
Největší císařské hody v ČR se 400 krojovanými účastníky
se letos opět uskuteční ve Vracově. Hlavním aktérem hodů
jsou v sobotu mladí stárci, svobodný pár se symbolem
věnce, v neděli převezme štafetu manželský pár, neboli
staří stárci se ztvárněním káčera. Vás pohltí především
hodová zábava s vínem, burčákem a sladkými i slanými
dobrotami.
Kdy?
Kde?
Stezka:
Info:

18. – 19. října 2008,
sobota i neděle od 14.00 hod.
Vracov
Moravská vinná (červené logo)
www.mestovracov.cz, tel.: 518 628 182

Za vínem na kole Moravskými vinařskými
stezkami. Foto: Archiv MVS

Kdy?
Kde?
Stezka:
Info:

15. listopadu 2008 od 14.00 hod.
Bzenec, sklepy pod Sokolovnou
Moravská vinná (červené logo),
Bzenecká (šedé logo)
www.bzenec.cz, tel.: 518 306 413

MLADÁ VÍNA 2008
Jaké bude letošní víno? Odpověď na tuto otázku poodhalí na
20 vinařů ve sklepních uličkách Výmol a Zátiší v Moravské
Nové Vsi. Dopřejte si tento elixír v podobě mladého vína a
se skleničkou v ruce se zaposlouchejte do tónů cimbálu.
Kdy?
Kde?
Stezka:
Info:

8. listopadu 2008 od 10.00 hod.
Moravská Nová Ves,
sklepní uličky Výmol a Zátiší
Podluží (oranžové logo)
www.mnves.cz, tel.: 777 561 535

OCHUTNÁVKA MLADÝCH VÍN
S HUSÍMI SPECIALITAMI
Vůně husích a kachních specialit vám při ochutnávce
vín v Šardicích učaruje. Můžete se těšit na vařenou husu
s křenovou omáčkou, husí škvarky, krvnou máčku a jiné
laskominy, které dodají jiskřivému mladému vínu nový
rozměr.
Kdy?
Kde?
Stezka:
Info:

8. listopadu 2008 od 17.00 hod.
Šardice, obecní hala U orla
Moravská vinná (červené logo),
Mikulovská (zelené logo)
www.sardice.cz, tel.: 602 146 935

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
V polovině listopadu se dočkají slavnostního vysvěcení
bzenecká vína ročníku 2008. Následovat bude ochutnávka, na níž při zpěvu lidových písní zvolíte nejlepší mladé
víno. Vystavená vína budete mít možnost nejen ochutnat,
ale i zakoupit.

ŠOHAJSKÝ KOŠT
MLADÝCH VÍN V HUSTOPEČÍCH
Patří mladé víno a mladý vinař dohromady? Neváhejte
a vyrazte do Hustopečí na Šohajský košt, kde bude svá
letošní vína prezentovat asi dvacítka místních mladých
vinařů. Nejen že vám nalijí čistého vína, ale také zazpívají
krásné písně u cimbálu.
Kdy?
Kde?
Stezka:
Info:

22. listopadu 2008
Hustopeče, měšťanský dům Fialka
Moravská vinná (červené logo),
Velkopavlovická (modré logo)
www.ﬁalka.nolimit.cz, tel: 739 410 924

DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
Pavlovští vinaři pro vás před příchodem zimy otevřou
své sklepy a vydají poklady v nich ukryté. Po zaplacení
paušálního poplatku obdržíte skleničku, mapku obce,
možnost volné ochutnávky ve sklepích a poukázky na nákup vína s sebou.
Kdy?
Kde?
Stezka:
Info:

29. listopadu 2008 od 14.00 hod.
Pavlov, vinné sklepy
Moravská vinná (červené logo),
Mikulovská (zelené logo)
www.obec-pavlov.cz, tel: 776 128 893
Přejeme vám příjemné chvíle strávené na kole
a ve vinném sklípku!
Karolína Bártová
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SPORT ..................................................
TJ Slavoj Velké Pavlovice – oddíl kopané
A muži:
Sezónu začalo „áčko“ Slavoje se
střídavými úspěchy. Doma si drží mužstvo
zatím neporazitelnost, v hodovním zápase šťastně zvítězilo proti Slavkovu 2:1,
porazilo ambiciózní Vracov 2:0 a ve velmi
těžkém zápase proti silnému soupeři z Vacenovic zvítězilo 1:0.
Venku už se tolik nedaří, po jednoznačné porážce v Rohatci 3:0 přišel další
neúspěch na hřišti silných Tvrdonic 2:0.
V dalším kole se podařilo zvítězit těsně
na půdě nejslabšího mužstva soutěže,
v Dubňanech výsledkem 1:2. V Šardicích
přišla další nešťastná porážka, tentokrát
těsně 1:0. V posledním odehraném zápase prohrál Slavoj na hřišti jednoho
z favoritů na postup, v Kosticích 3:1.
Po osmi odehraných kolech je mužstvo na
8. místě se ziskem 12 bodů.

A mužstvo. Foto: Archiv TJ Slavoj V. Pavlovice

B muži:
„Béčko“ svými výsledky napodobuje
kolegy z „A“ mužstva. Doma většinou vítězí a venku prohrává. Výjimkou byl
poslední domácí zápas proti favoritovi
soutěže z Krumvíře, kterému „béčko“ podlehlo 0:3.
Po osmi zápasech je tým na 6. místě
se ziskem 12 bodů.

Dorost:
Dorost vstoupil do soutěže velmi nevyrovnanými výkony. Po dvou porážkách na
soupeřových hřištích přišla cenná remíza
2:2 proti Mutěnicím a výhra v dohrávce
proti Slavkovu v poměru 7:2.
Po dalších dvou porážkách venku se
mužstvu podařilo ve velmi těžkém zápase
udolat Vacenovice 1:0 a v dalším zápase
přivezlo důležité body z Velkých Bílovic
po výhře 0:3. Po osmi kolech je dorost na
7.místě se ziskem 10 bodů.

Žáci:
Pro starší žáky bude podle očekávání
tato sezóna velmi těžká. Nový trenér týmu
Pavel Forejta bojuje s nedostatkem kvalitních hráčů a případná záchrana v krajské
soutěži by byla příjemným překvapením.
Z dosavadních šesti zápasů se podařilo týmu překvapivě porazit doma
velmi kvalitní mužstvo Velké nad Veličkou
2:1, v dalších dvou domácích zápasech
utrpělo těsné a něšťastné porážky o gól
proti Hovoranům a Mutěnícím. Zápasy
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Oddíl Dorostu. Foto: Archiv TJ Slavoj V. Pavlovice
venku končí pro mužstvo většinou vysokými porážkami. Se ziskem 3 bodů je zatím mužstvo na předposledním místě tabulky.
Mladší žáci zatím předvádí kvalitní
výkony a podařilo se jim několik zápasů
vyhrát. Stejně jako u starších žáků bojuje trenér Jaroslav Škoda s nedostatkem
hráčů a často musí využívat i doplnění o
hráče přípravky. V šesti zápasech zatím
mladší žáci třikrát vyhráli a se ziskem 9
bodů jsou na 6. místě.

Základna:
Mužstvo základny patří opět k favoritům své skupiny okresního přeboru. První
čtyři zápasy mužstvo vyhrálo, v posledním
zápase překvapil naše hráče fyzicky velmi
vyspělý tým z Boleradic.
Tentokrát se hráčům zápas nevyvedl a
prohráli doma 1:4.
Vývoj v tabulce napovídá, že o celkové vítězství ve skupině budou bojovat

kromě V. Pavlovic a Boleradic také hráči
FC Hustopeče.

Ženy:
Děvčata soutěž nezahájila dobře,
protože kvůli nedostatku hráček ani neodcestovala na první mistrák do Božic a ke
kontumační porážce obdržela také tučnou
pokutu.
V dalším zápase podlehla doma Hovoranům 0:6, na umělé trávě v Mutěnicích sahala děvčata po prvním letošním
bodu, bohužel ze závěrečného náporu se
jim vyrovnat už nepodařilo a podlehla 2:1.
V posledním zápase nestačily doma na
kvalitní družstvo z Vlkoše a prohrály 0:5.
Podle vývoje v tabulce se dá předpokládat, že budou děvčata bojovat o
předposlední místo v tabulce s Vracovem,
který hostí v neděli 12. 10. ve 13.00 hodin
na domácím hřišti.
František Čermák
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INZERCE ..............................................
PRODÁM
SAD s REGISTROVANOU VINICÍ
o výměře cca 2.000 m2 ve viniční
trati Stará hora.
Osázená plocha
- VINICE 1.200 m2 celkem 800 hlav
(AN, PM, VZ, NB, VR)
- SAD 800 m2
(meruňka 10 ks, švestka 10 ks, třešeň 1 ks)
Velmi dobrá poloha s oboustranným přístupem
na terasu. Ve středu pozemku přístřešek na nářadí
+ sudy s dešťovou vodou (celkem 800 l).
Cena dohodou, další informace
na tel.: 723 782 743
JAROSLAV ZUSKA, Tovární 10

Břeclav, s.r.o.
ZD Přítluky, 691 04 Přítluky
tel.: 736 642 448
l
l
l
l
l
l
l
l

automatické otočné a posuvné
brány, ozdobné ploty a balkony
kovovýroba, dělení materiálu
zakružování trubek
zakázková prášková lakovna
střechy ROVA, návrh v ceně
REGULÁTORY tlaku plynu
kulové ventily a ﬁtinky
volná pracovní místa

Ve dnech 17. a 18. října 2008 se uskuteční

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
(více informací o organizaci voleb najdete na straně 8)
Vzhledem k této skutečnosti byly osloveny zástupci všech politických stran působících ve Velkých Pavlovicích
s možností zveřejnění volební inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. I
je volební místnost Městský úřad, Náměstí
9. května 40,
Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým
pobytem v ulicích:
Bezručova,
Boženy Němcové,
Čechova, Herbenova,
Horňanského,
Kopečky, Kpt. Jaroše,
Lidická, Nad Zahrady,
Náměstí 9. května,
Nová, Ořechová,
Padělky, Pod Břehy,
Pod Školou, Růžová,
Slepá, Stará,
Starohorská, Tábor,
Trávníky, Úvoz,
V Údolí, Zelnice.

Místem konání
voleb ve volebním
okrsku č. II
je volební místnost
- sokolovna,
Hlavní 1,
Velké Pavlovice
pro voliče
s trvalým pobytem
v ulicích:
Brněnská,
Bří Mrštíků,
Dlouhá, Hlavní,
Hodonínská, Horní,
Nádražní, Příční,
Sokolská, Střední,
Tovární,
U Zastávky,
V Sadech,
Vinařská,
Za Dvorem,
Zahradní.
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Směr

Volím

pro jižní
Moravu
Zasadím se o:

➔ rozvoj a podporu kulturních a folklorních aktivit
➔ obnovu a zachování památek v našem regionu
➔ lepší podmínky pro spolkovou činnost
zejména na venkově
➔ zlepšení podmínek pro staré, osamělé
a handicapované spoluobčany
➔ podporu mladých rodin s dětmi
➔ podporu aktivit pro děti a mládež

Jan Koráb, starosta
www.kdu.cz
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Vážení Jihomoravané,
chcete pro své děti nejkvalitnější vysokoškolské vzdělání? Chcete mít dobré zaměstnání? Chcete, aby byla jižní Morava
mozkem České republiky? Chcete, aby evropští turisté utráceli svoje peníze na jižní Moravě? Pokud zní odpověď ano,
jsem připraven naše společné cíle realizovat. Chci rozvíjet obrovský potenciál v oblasti vědy, výzkumu, vzdělání
a inovací, kterou kraj díky řadě univerzit a vysokých škol má. Chceme být krajem, který bude na čele
inovačních procesů nejen v rámci České republiky, ale i ve středoevropském prostoru. Silnými stránkami kraje
jsou jeho historie, památky, kultura a tedy podpora cestovního ruchu. Velmi aktuální je podpora
zemědělství a k tomu přináležejícího vinařství, kde chci dosáhnout srovnatelné a konkurenceschopné
podmínky s ostatními zemědělci v Evropě.
V posledních čtyřech letech jsem měl ve vedení Jihomoravského kraje příležitost pracovat na všech
rozvojových projektech jižní Moravy. Tato práce mi dala jedinečnou možnost poznat silné stránky a
rozvojové možnosti nejen kraje jako celku, ale i jeho jednotlivých okresů, mikroregionů a obcí. Díky tomu
letos nabízí ODS jako jediná z politických stran program, který zajistí rozvoj celé jižní Moravy, ale vychází z
možností a potřeb menších územních celků. A plně to platí i pro Hustopečsko!

Jako náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje zodpovídám za územní plánování. Nejviditelnější
částí mé práce se staly v posledních letech rychlostní silnice na území Jihomoravského kraje. Z hlediska
územního plánování je úkolem kraje pořídit dokument pro celé území kraje - Zásady územního
rozvoje, v nichž budou řešeny regionální zájmy kraje ve vazbě na požadavky obcí, měst a státu.
Zjednodušeně řečeno, jde o klíčový dokument, důležitý pro rozvoj celého kraje.
Za Břeclavsko budu na kraji i nadále podporovat zemědělství, vinařství a rozvoj cestovního ruchu v naší
oblasti. Moji plnou podporu má i úsilí ODS a jejího lídra Milana Venclíka, aby se z jižní Moravy stal
nejúspěšnější kraj a z Brna plnohodnotná evropská metropole. Přesto je mojí největší prioritou rozvoj
měst a obcí v okolí čtyř přirozených center naší oblasti -Břeclavi, Hustopečí, Mikulova a Pohořelic.

Ing. Arch.
Anna Procházková
náměstkyně hejtmana JMK
Břeclav

Od roku 2000 jsem členem Zastupitelstva
Jihomoravského kraje, od roku 2005
předsedou Finančního výboru Zastupitelstva
JMk. Ve své profesní kariéře jsem se zabýval
daněmi a ﬁnancováním a těmto tématům se
věnuji i v politice. Politiku považuji za své
hobby a věřím, že jsem na své cestě pomohl
realizovat mnohé záměry samosprávy,
neziskových organizací i různých občanských
sdružení.

V minulosti jsem nebyl členem žádné strany,
nyní jsem členem ODS. Podnikám v oboru
zemědělství a vinohradnictví. Od roku 2004
jsem zastupitelem Jihomoravského kraje a
předsedou Komise rozvoje venkova, od roku
2006 jsem starostou Mikulova. V politice jsem
z důvodu „nekecat, ale něco dělat“. Mezi mé
oblasti zájmu patří zemědělství, rozvoj
venkova, historie a tradice.

Ing. Jiří Kadrnka
krajský zastupitel Hustopeče

Rostislav Koštial
starosta města Mikulov

Petr Slezák

Libor Sadílek

Ing. Josef Svoboda

Jaroslav Martinek

starosta obce Němčičky

místostarosta města Hustopeče

starosta města Pohořelice

ředitel společnosti, Lednice

František Stankovič
starosta obce Přibice

Jde nám o Tvoji budoucnost,
Martin Beránek

Ing. Petr Čech

František Otáhal

podnikatel, Hustopeče

podnikatel, Hustopeče

podnikatel, Bořetice

17. - 18.10.

Hustopečsko!

Volby do krajského zastupitelstva
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www.cssd.cz

www.hasekhejtmanem.cz

MUDr. Oldřich RYŠAVÝ,

*1958

Stínový člen rady.
Odpovědnost za oblast zdravotnictví.

Současné zaměstnání:
Soukromý lékař - chirurg
Priority pro krajské volby 2008:
NE poplatkům v krajských nemocnicích
pro děti a důchodce. Zvýšení kvality
akutní lůžkové péče. Další rozvoj lázní
v Lednici a Hodoníně. Dálniční spojení
Brno-Vídeň přes Mikulov.
Priority ve svém resortu:
Nejen udržení, ale i rozvoj veřejnoprávních nemocnic Jihomoravského kraje; výraznější podpora preventivních programů
a podpory zdravého životního stylu; rozvoj lázeňství na jižní
Moravě. Rozvoj ošetřovatelské péče a její dostupnosti po celém
kraji. Dotační programy pro rodiny, které pečují o nemocné
členy rodiny ve svízelných zdravotně-sociálních podmínkách.
Podpora dotačních programů pro začínající praktické lékaře
v méně dostupných oblastech kraje.
Vize:
Dostupná a kvalitní zdravotní péče pro každého.
Motto:
Zdravá jižní Morava

Další kandidáti ČSSD do krajského zastupitelstva za okres Břeclav:

PaedDr. Stanislav Svoboda PaedDr. Karel Bílek
středoškolský učitel
středoškolský učitel

Karel Štogl
technik

Alena Ďurišová
ředitelka Lázní Lednice

Ing. Jaroslav Parolek
úředník

Krajské volby 17. a 18. října 2008
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