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SLOVO STAROSTY ................................
Vážení občané,
prožíváme období radostného očekávání nejkrásnějších svátků roku. Blíží
se Vánoce. V našich domácnostech se rozzáří vánoční stromečky, zazní
koledy a zavoní vánoční cukroví. Nastane čas pro odpočinek a s blížícím
se koncem roku i čas k zamyšlení nad tím, co nám rok dal a vzal, zda byl
úspěšný, či mohl být lepší. Na každém z nás zůstává, jak uplynuvší rok
prožil z hlediska svého vlastního životního osudu.
Před nedávnem se mi dostal do rukou
skutečný příběh o docela jiném pohledu
na lidský život a svět. Jeho autorkou je
čtrnáctiletá dívka, žijící mezi námi, která
je postižená zatím nevyléčitelnou nemocí. (Povídka je součástí publikace „Jak
mi ereska změnila život“ a je k dispozici
v místní knihovně). Není to příběh ojedinělý. Mezi námi žije spousta lidí, kterým
jejich zdravotní omezení nedovolí prožívat
vše tak, jak je pro mnohé z nás samozřejmostí. Jsou stateční a bojují s nepříznivým
osudem. Dojemný příběh, který by nám
mohl sloužit jako varování. Mnohé naše
problémy a rozčilování se jsou často pouze nicotnými oproti jiným. Příběh by mohl
být současně žádostí o pomoc všem, kteří
ji potřebují a výzvou k našemu zamyšlení
nad hodnotami opravdového lidského žití.
Nad věcmi, které jsou pro zdravého člověka samozřejmostí, nikoliv však pro mnohé
z nás lidského rodu, kterým se bohužel
dobrého zdraví nedostává …
Pro mnohé z nás znamená konec roku
i výzvu k hodnocení, jak se dařilo ﬁrmám
či organizacím, v nichž jsme zaměstnáni,
máme k nim určitý vztah či jsme za jejich
vedení zodpovědní. Mnozí naši občané budou uplynulý rok právem hodnotit
i z pohledu života v našem městě. „Jak
se žije u nás doma? Co se vykonalo či
nevykonalo? Jsme spokojeni nebo máme
jiné představy? Přispěli jsme i my sami
svou troškou ke spokojenému životu ve
městě?“ Zajisté Vás samotné napadne
spousta jiných otázek i odpovědí. Vždyť
naše městečko je společenstvím našich
občanů. Každý z nás zde má svůj domov,
své místo, které může spoluvytvářet ke
své spokojenosti.
Potěšitelná je určitě celoroční aktivní činnost mnoha organizací a spolků.
Vzpomeňme např. všechny vinařské akce,
které přilákaly do města tisíce spokojených návštěvníků. Vinařům ze spolku Víno
z Velkých Pavlovic patří poděkování za to,
že vedle své každodenní práce ve vinohradě a ve sklepě, pomáhají i při organizaci
akcí, které dobrým způsobem propagují
naše město po celé republice. Díky patří

i sdružení Forum Moravium, které je hlavním pořadatelem vysoce profesionálních
výstav a rovněž svou činností napomáhá
k dobré propagaci města v tomto pro nás
strategickém oboru. Již tradičně je potěšující aktivita Dámského klubu v podobě pestré palety pořádaných kulturních
akcí. Velkým přínosem pro členy je i práce
Svazu postižených. Svou činnost aktivně
zahájil rybářský svaz, jehož členové projevují nadšení a zájem o údržbu stávajícího odbahněného rybníku. Slova chvály
za dobrou připravenost a včasné výjezdy
patří našim hasičům. Stejně tak je třeba
ocenit aktivitu myslivců, chovatelů a sportovců. Díky Vám všem, kteří svůj čas věnujete aktivitám prospěšným nejen sobě, ale
nám všem.
S radostí se můžeme ohlédnout za
končícím rokem i z pohledu školství. Péče
o mládež a zázemí, které má naše školství
vybudováno, nám mohou závidět mnohem větší města. Jsme tomu rádi, vždyť

mládí je přece naše budoucnost.
Rok 2008 přinesl i velký posun i v
oblastech strategického rozvoje města.
V oblasti bytové výstavby jsou připraveny
pozemky pro výstavbu 75 rodinných domů
a 50 bytů, stavby některých domů a bytů
byly již zahájeny. Zahájena byla výstavba
průmyslové zóny, probíhají přípravy pro
výstavbu dálniční křižovatky. Velká pozornost byla věnována výsadbě nové zeleně
a ochraně životního prostředí. Významně se pokročilo i v konečné verzi návrhu
nového náměstí. Zdaleka ne všechno se
však podařilo, čeká nás další náročný rok
2009. K realizaci je připraveno několik
zajímavých projektů, k jejich uskutečnění
však bude zapotřebí i podpory a pomoci
našich občanů. Možná by v tomto případě bylo vhodné zamyslet se nad tím, zda
zůstane něco i po nás. Římský ﬁlosof Marcus Tullius Cicero kdysi řekl: „Příroda nám
dala krátký život, ale památka na plodný
a pracovitý život zůstane věčně.“

Vážení občané, závěrem
tohoto krátkého zamyšlení
Vám všem, kteří jste se spolupodíleli na rozvoji našeho
města, děkuji. Vaší pomoci
si velmi vážím. Vám i Vašim
rodinám přeji krásné Vánoce. Prožijte vánoční svátky
a konec roku ve zdraví, štěstí a pohodě. Novým rokem
2009 ať Vás všechny provází především dobré zdraví!
Ing. Pavel Procházka
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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 5x a mimo jiné
se zabývala následující problematikou:
l
průběžně projednala a vzala na vědomí informace o činnosti městského
úřadu
l
zabývala se průběhem stavebních
prací investičních akcí – výstavba inženýrských sítí na Padělkách a v
průmyslové zóně, opravy kanalizačních
šachet, komunikace a chodníku v ulici
Nová, ukončením pronájmu veřejného
osvětlení ﬁrmě VEOS, převodem DDM
z Jihomoravského kraje na město a
přípravou pomníku letci Plk. Josefu
Pavelkovi
l
řešila odstranění skládky zeleného
odpadu v trati Zádvorská
Schválila:
l
dovést kanalizační přípojky na Padělkách až za hranice pozemků stavebníků, aby nedocházelo k narušení
budoucí komunikace, náklady uhradí
před napojením na kanalizační řad
jednotliví stavebníci
l
termín konání vinobraní ve dnech
4. - 5. 9. 2009
l
provedení rozpočtového opatření č.
4/2008, jedná se o dotaci ve výši
40 tis. Kč na volby do zastupitelstev
krajů
l
spolupořadatelství akce „Promenáda červených vín“ a věcný dar pro
šampiona výstavy
l
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu pro vybudování kabelového vedení VN ze sloupu na pozemku spol.
VINIUM a.s., přes dráhu a pozemky
města k areálu ﬁrmy Berendsen
l
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro vybudování
staveb Velké Pavlovice, Padělky, přípojka elektro, T-spojka, Řádek, přípojka elektro T-spojka k RD, přípojka
NN-Konečný mezi městem a spol.
E.ON Distribuce a.s.
l
Organizační předpis Městské policie
Velké Pavlovice, výstroj a výzbroj
l
žádost příspěvkové organizace města
gymnázia o ponechání účetních odpisů ve výši 37 487 Kč
l
podání žádosti o dotaci na vybudování
cyklotrasy vedoucí z lesoparku po
čerpací stanici v Bořeticích
l
zpracování žádosti o dotaci z JMK na
opravu střechy kostela
l
žádost Dámského klubu o spolupořadatelství města při divadelním
představení „Růže z Argentiny“
l
plnění rozpočtu města za období
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leden – září 2008 a umístění vizualizace projektu centra města na web
města
l
žádost pořadatelů Memoriálu Vladislava Trsťana o poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na ceny pro vítěze
l
uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin od 22. 12. 2008 do
2. 1. 2008
l
členství Ing. Vladimíra Veverky a Jiřího
Hanzálka ve Školní radě gymnázia
l
účast členů rady na společném
zasedání v družební Senici
l
přijetí zástupců družebního města
Ždírec nad Doubravou
Neschválila:
l
přistoupení na smír v soudním sporu
s p. Kubešou, jehož předmětem byl
požadavek p. Kubeši o zaplacení 137
tis. Kč, město vyčká na rozhodnutí
soudu
l
žádost ﬁrmy Cyprus, a.s. o odprodání
akcií společnosti Česká spořitelna,
a.s. za cenu 450,- Kč za akcii
Zastupitelstvo města na svém XI.
zasedání dne 20. srpna 2008 schválilo:
l
zprávu o činnosti rady města
l
rozpočtové opatření 4/2008 týkající
se zvýšení příjmů i výdajů o 40 tis.
Kč – volby do zastupitelstev krajů
a odsouhlasilo rozpočtové opatření
5/2008 – celkové příjmy zvýšení o
1.291 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení
o 1.291 tis. Kč a celkové ﬁnancování
beze změny
l
změnu příspěvku pro rok 2008 vlastní
příspěvkové organizaci ZŠ na 2.994
tis. Kč a změnu příspěvku pro rok
2008 vlastní příspěvkové organizaci
gymnáziu na 1.608 tis. Kč
l
Zřizovací listinu Mateřské školy Velké
Pavlovice, V Sadech 48, příspěvková
organizace města, zřizovací listinu
Gymnázia, Velké Pavlovice, Pod Školou
10, příspěvková organizace města a
dodatek č. 7 zřizovací listiny Základní
školy Velké Pavlovice, okres Břeclav,
příspěvková organizace města
l
za nového člena rady zvolilo p. Jiřího
Hanzálka
l
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové
investiční ﬁnanční podpory z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve formě dotace na úpravu rybářského areálu ve
výši 300 tis. Kč
l
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční ﬁnanční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
64.934,- Kč na výdaje JSDH na rok
2008

l

l

l

cenu pro prodej bytového domu v ul.
Bří Mrštíků 886/4 bytovému družstvu
ve výši 70% odhadní ceny dle bytových
jednotek
výkup pozemků pro budoucí nájezd
na dálnici D2 za cenu dle platného
oceňovacího předpisu jako stavební
pozemek
prodej majetku města dle vyhlášky
o prodeji nemovitostí a výsledku jednání:
n prodej pozemku dle KN parc.č.
2009 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 50 m2 manželům Ladislavu
a Ludmile Hádlíkovým, Starohorská 20, Velké Pavlovice, za účelem
dořešení vlastnických vztahů
n prodej pozemku dle KN parc.č.
132/2 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 1 m2 manželům Stanislavu
a Jaroslavě Kotlárovým, Stará 29,
Velké Pavlovice, za účelem dořešení
vlastnických vztahů
n prodej pozemku dle KN parc.č.
4524/28 v k.ú. Velké Pavlovice,
dle geometrického plánu č. 1511
-157/2008 o výměře 927 m2 ﬁrmě
Berendsen Textil Servis s.r.o., se
sídlem Pekařská 7, Brno, za účelem
rozšíření areálu pro podnikatelské
aktivity

Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů města,
které byly na zasedání uplatněny:
Členka ZMě p. Ivana Vojtěšková předala
žádost žáků ZŠ o zvážení možnosti vybudování skate parku pro kulturní a
sportovní využití mládeže a vybudování
minigolfu.
Odpověděl starosta města Ing. Pavel
Procházka - v současné době je vypracován návrh na vybudování skate parku
v lesoparku poblíž kynologického cvičiště,
město má v úmyslu zde vybudovat centrum volného času, na osázení zeleně
a umístění prvků bylo prostřednictvím
Mikroregionu Hustopečsko požádáno o
přidělení dotace.
Členka ZMě Ing. Marie Šmídová informovala o spolupráci studentů gymnázia a města při plánovaném budování
relaxačního centra, ve spolupráci s p.
Josefem Veverkou, a p. Martínkem, profesorem VŠZ v Lednici.
Starosta města konstatoval, že město
spolupráci se studenty vítá, vhodným řešením je např. propojení parku s botanickou zahradou, umístěnou v zahradě
zdravotního střediska.
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Ing. Marie Šmídová přečetla a předala
prostřednictvím členů KSČM připomínky
občanů k prošetření některých pozemků
a komunikací na nich, prošetření záborů
pozemků a staveb.
Odpověděl starosta města – připomínkami
se budeme zabývat a výsledek bude
písemně oznámen členům KSČM.
Ing. Marie Šmídová se dotázala na stav
veřejného prostranství před RD Dalibora Buchty na ul. Hlavní, kanalizace je
dokončena, ale vjezd je špatně vydlážděn,
zda někdo ze zaměstnanců města tyto
práce přebírá.
Současně poděkovala zaměstnancům
Služeb města za provedené práce v ul.
Nová. Zároveň upozornila na opětovné
nevhodné parkování automobilů na chodníku v této ulici.
Starosta města - práce zatím nejsou
přebírány, situaci je třeba řešit se spol.
VAK Břeclav. Co se týká stavu v ul. Nová,
chodník byl záměrně řešen se sklopenými
obrubníky za účelem možnosti částečného
parkování. Je třeba zvážit, zda je možné
situaci řešit značkou pouze částečného
parkování na chodníku.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík uplatnil připomínku na možnost zveřejnění

rozpočtu ve zpravodaji a dotázal se na
výstavbu kolumbária.
Starosta města - požadavku bude vyhověno. Co se týká kolumbária, v současné
době je zapsáno 25 zájemců.
Pan Samson požádal za obyvatele bytového domu Bří Mrštíků 4, o opravu kanalizace za domem, která je ve špatném
stavu. Dále požádal o pomoc při řešení dopravní situace a parkování před domem.
Starosta města - oprava kanalizace se
řeší, zjištění problému a požadavek jeho opravy byl již na poradě příslušným
pracovníkům předán. Dopravní situace a
možnost dalších parkovacích míst bude
prošetřena.
Paní Novotná informovala o stavebních
problémech, svodech dešťových vod a vlhkých zdí svého RD.
Starosta města - záležitost je třeba řešit
samostatně, je vypsán termín místního
šetření přímo na místě.
Paní Věra Hercogová přednesla obsáhlý příspěvek, jehož podstatou byla připomínka týkající se příspěvků poskytovaných
farnímu úřadu. Domnívá se, že město
v minulosti kostelu věnovalo dost ﬁnancí,

zavítali do Velkých Pavlovic studenti z
holandské střední školy v přímořském
městě Castricum pod vedením profesora Jana Hormanna. Jejich první
V rámci mezinárodní výměny studentů,
zastávkou byla městská radnice, kde
kterou organizuje Rotary International,
je přivítal místostarosta města Ing.
Z. Karber. Potom
je čekala dvouhodinová návštěva
gymnázia. Hostů se
ujal ředitel PaedDr. V. Kropáč a
Ing. O. Tesař. Naši
studenti s Mgr. J.
Valouškovou besedovali v angličtině
o školství u nás a v
Holandsku.
Příjemným zpestřením byla pro hosty
vernisáž
výstavy
výtvarných děl stuNávštěva holandských studentů ve Velkých Pavlovicích
dentů ze Senice a
doplnila další kamínek do mozaiky poznání naší země.
Velkých Pavlovic
Foto: Ing. Zdeněk Karber
- Plenér 2008.

Holandští studenti
navštívili Velké Pavlovice
(3. 10. 2008)

které by se teď měly spíše přidělovat na
opravu chodníků a komunikací.
Starosta města - kostel je jedna z mála
kulturních památek ve městě, které je
nutno opravovat, aby byly zachovány pro
budoucí generace. Kromě toho se nejedná o příspěvek, ale o metodickou pomoc
při vyplnění a podání žádosti o dotaci
z prostředků Jm kraje. Dále informoval,
že chodníky a komunikace jsou průběžně
opravovány, v letošním roce např. chodník
v ul. Herbenova, komunikace a chodník v
ul. Nová a část v ul. Tovární.
Ing. Martin Bálka reagoval - ZMě v minulosti přispívalo ﬁnanční částkou na opravu
kostela a doufá, že pokud se Farnímu
úřadu podaří sehnat ﬁnanční prostředky,
odsouhlasí ZMě i případné další ﬁnanční
prostředky, aby mohla být oprava střechy
zdárně dokončena.
Ing. Zdeněk Karber informoval o záležitosti chovu koček v ul. Tábor, která byla
projednávána na jednom z předchozích
zasedání ZMě – věcí se zabývaly dotčené
orgány a všechny materiály k dalšímu
šetření převzala Veterinární stanice.
Jitka Krátká
tajemník MěÚ

Návštěva byla zakončena obědem ve
školní jídelně, pro hosty velmi zajímavá a svým způsobem i kuriózní, neboť
na holandských školách nejsou školní
jídelny vůbec zřízeny.

Opět padly nové rekordy
v návštěvnosti webových
stránek našeho města
(6. 10. 2008)
Na přelomu měsíců srpna a září 2008
jsme Vás informovali o vzrůstající návštěvnosti našich webových stránek a o
nově vytvořených rekordech návštěvnosti. Tehdy uvedená čísla ale dlouho
neplatila. Rekord 625 přístupů z 28.
srpna byl pokořen záhy a to již 1. září
s počtem 631 přístupů, avšak ani toto
číslo nebylo konečné.
Další vysoké návštěvnosti se naše
internetové stránky dočkaly ve čtvrtek
2. října, kdy si je prohlédlo 641 lidí.
pokračování na str. 4
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Budova vlakové zastávky ČD se
dočkala dalšího zkrášlení. Na jaře
natřeli poničenou fasádu studenti
gymnázia a začátkem října byla korunována novou střechou. Opravy se
ujali zaměstnanci Českých drah, kteří
střechu zaizolovali, doplnili nové laťování a položili střešní krytinu.

Děti se pochlubily, že už znají téměř
všechna písmena, některé děti už
dokonce umí pěkně plynule číst. Proto
nastal čas zajít do knihovny, do míst,
kde si mohou knížky půjčovat.
Paní knihovnice Ludmila Plhalová provedla děti celou budovou, vysvětlila
jim, jakým způsobem se v knihovně
knížky dělí a také ukázala, kde si děti
najdou knížku plnou pohádek, básniček, nebo krátkých příběhů určených
pro první čtení. Novopečení žáčci na
oplátku zarecitovali několik pěkných
básniček a také paní knihovnici překvapili svými znalostmi. Věděli, co je
to ilustrace a dokonce znali i několik
jmen českých spisovatelů.
Věříme, že se jich k nám
do knihovny co nejvíce
vrátí a stanou se z nich
pravidelní čtenáři!

Prvňáčci už umí skoro
celou abecedu, nastal
čas zajít do knihovny
(8. 10. 2008)

Bankomat České
spořitelny, a. s.
zahájil provoz
(8. 10. 2008)

Hned následující den 4. října jsme
zaregistrovali prozatím skutečný oﬁciální rekord - 672 přístupů. Od 1. září
do 3. října 2008 zaznamenalo počitadlo celkem 14.422 přístupů na adresu
oﬁciálních webových stránek města
Velké Pavlovice (www.velke-pavlovice.
cz). Správci webu Vám děkují za přízeň a těší se na další četné návštěvy!

Nová střecha
pro vlakovou zastávku
(7. 10. 2008)

Ve středu 8. října 2008 poctila Městskou knihovnu ve Velkých Pavlovicích
milá návštěva. Zavítali sem letošní
prvňáčci z 1. A třídy s paní učitelkou
Mgr. Annou Hlávkovou.

Městečko okrášlí
nové svěží trávníky
(10. 10. 2008)
V polovině měsíce října 2008 oseli
pracovníci Služeb města travní parkovou směsí několik připravených ploch
ve městě. Z nich největší byla další
etapa budovaného parčíku u říčky
Trkmanky. Zde byly již v létě vysazeny
listnaté stromy, které se dobře ujaly, pěkně rostou a prospívají. Počasí
dopřávalo a tak se za pár týdnů zazelenaly po městě nové svěží trávníky.
Avšak v plné kráse se nám ukáží až
v jarních měsících.

Od pondělí 6. října 2008
je možné si ve Velkých
Po výsevu trávníku měli zaměstnanci Služeb města
Pavlovicích vybrat samov
nohou několik kilometrů. Foto: Ing. Zdeněk Karber
obslužně peníze již ze
dvou nonstop
bankomatů. Oba se nacháFilmový trhák dokáže
zejí v bezprostřední blízkosti
zaplnit
i takřka vesnické
– nový bankomat České
kino
spořitelny, a. s. najdete
z boční strany sokolovny
(11. 10. 2008)
na křižovatce ulic Hlavní
V pátek 10. října 2008 se v kině ve
a Brněnské, další bankoVelkých Pavlovicích promítal ﬁlm z dílmat provozovaný Komerční
ny významného slovenského režiséra
bankou, a. s. v prostorech
Juraje Jakubiska – BATHORY. Vzhleautobusového nádražní na
dem k předpokládanému velkému
ul. Brněnská, naproti sokozájmu veřejnosti byl pro tento ﬁlm
lovny. Zprovozněním novézajištěn na Turistickém informačním
ho bankomatu ČS, a. s. byla
centru předprodej vstupenek. Optiuspokojena další potřeba
mistické očekávání se naplnilo a tak
jak místních občanů, tak i
byl sál opět po delší době téměř plný.
četného množství návštěvTouto skutečností se potvrzuje nová
Žáčci z 1. A třídy nadšeně poslouchali vyprávění
níků města.
strategie našeho kina – raději méně
paní knihovnice ... Foto: Karolína Bártová
ﬁlmů, avšak
kvalitních,
které
dovedou lidi opravdu navnadit a
nadchnout. V
takovém případě se může
i menší kino v
malém městě
či na vesnici
stát místem,
kam si rádi
zajdeme příjemně vyplnit
svůj volný čas.
Bankomat České spořitelny, a. s. na budově
... a pak se plni zájmu se začetli do pěkných
sokolovny slouží veřejnosti již přes dva měsíce.
dětských knížek. Foto: Karolína Bártová
Foto: Karolína Bártová
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Další zajímavý snímek se hrál hned
po dvoutýdenní přestávce a stejně
jako jsme tušili, i na něj zavítala velká spousta diváků – a to především
těch s romantickou dušičkou. Promítal se totiž ﬁlm plný písniček skupiny
ABBA a také patřičně zamotané lásky
s názvem MAMMA MIA!. I na toto představení si bylo možné zajistit vstupenky v předprodeji.

René Benda s německým krátkosrstým ohařem Floydem z Klobouckého
lesa a třetí místo patří Pavlovi Unverdorbenovi a fence maďarského oha-

Jenom nehořlavé zásahové kalhoty
pro všechny členy jednotky “spolkly”
přes 90.000,- Kč. Právě absence této
části výstroje byla velkopavlovickým
hasičům nejčastěji vytýkána
při zásazích u ohně.

Když se sbíral
Veltlín a Vlašák,
výkupy zažívaly
nebývalou invazi
(15. 10. 2008)

Hejtman JMK Juránek
poděkoval
velkopavlovickým hasičům
(13. 10. 2008)

V polovině měsíce října
2008, v době, kdy se
ve vinohradech okolo
„Děkuji dobrovolným hasičům, protože
Velkých Pavlovic sbíraly
většinou býváte u akcí první a poslednejčastěji odrůdy Veltní odjíždíte. Jste připraveni být, tak jak
lín a Vlašák, zažívalo
stojí na vašem praporu, bližnímu ku
středisko na zpracování
pomoci,“ pronesl v neděli dopoledne
bílých odrůd vinařského
Ocenění vítězové zkoušek. Foto: Věra Procingerová
u nové hasičské zbrojnice ve Staré
podniku Vinium, a. s.
doslova a do písmene invazi. Nápor
ře Dianě ze Spáčilky. Všem
dodavatelů byl v některých dnech
oceněným blahopřejeme!
naprosto neúnosný, často se tvořily
dlouhé kolony aut a traktorů.
Předčasná nadílTato situace si vyžádala i řízení dopraka pro hasiče
vy strážníky Městské policie. Dlouhé
fronty však věstily mnohé pozitivní o
(14. 10. 2008)
V
roce
2 0 0 8
obdrželo
Město
Ve l k é
Pavlovice
dotaci z
Jihomoravského
Poděkování a pocta samotného hejtmana JMK
kraje na
Ing. Stanislava Juránka naše hasiče potěšila
vybavení
a zároveň i dojala. Foto: Archiv SDH V. Pavlovice
jednotky
Sboru
Břeclavi tehdejší hejtman Jihomoravdobrovolných
hasičů
ského kraje Ing. Stanislav Juránek.
Velké Pavlovice. Za
Kvantita šla letos u hroznů révy vinné ruku v ruce
Kromě velkopavlovických hasičů byli
ﬁnanční prostředky byly
s kvalitou. Foto: Ing. Zdeněk Karber
oceněni za obětavou práci i hasiči ze
nakoupeny především
Staré Břeclavi a Kobylí.
ochranné pomůcky (záDo té doby Juránek ocenil třináct sbomnožství i kvalitě zmiňovaných odrůd.
sahové kalhoty, nehořlavé kukly, obuv,
rů z Jihomoravského kraje. Ocenění
To se již v těchto dnech začíná ke sporukavice), ale také vysavač na obtížný
bude připomínat modrá stuha připevkojenosti všech vinařů potvrzovat.
hmyz, vysokotlaký čistič na vysoce
něná k praporu Sboru dobrovolných
znečištěné plochy, elektrocentrála, aj.
hasičů ve Velkých Pavlovicích. Této
Velké Pavlovice
pocty si členové SDH Velké Pavlovice
se stále
velmi váží.

rozrůstají
(16. 10. 2008)

Zakončení kynologické
sezóny OMS Břeclav
(14. 10. 2008)
V neděli 12. října 2008 se jako poslední letošní kynologická akce na okrese
Břeclav konaly v honitbě MJ Velké
Pavlovice podzimní zkoušky ohařů.
Všichni přihlášení ohaři zkoušky zdárně dokončili v I. ceně.
Vítězem zkoušek se s počtem 288
bodů stal Bronislav Procinger s německým krátkosrstým ohařem Idasem z
Procingerova dvora, druhé místo získal

Velkopavlovičtí hasiči se pomalu dostávají
na proﬁ-úroveň. K tomu nezbytně patří
i kvalitní výbava. Foto: Petr Hasil

Skrývkou ornice byla
zahájena
výstavba
infrastruktury pro bytovou výstavbu ve stavební lokalitě Padělky.
Inženýrské sítě budou
připraveny pro dalších
36 rodinných domů. Do
konce roku 2008 dodavatelská ﬁrma Strabag,
pokračování na str. 6
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bíle. Fotograﬁe nerozhodného ibišku byly zveřejněny
i v pořadu Receptář prima
nápadů, který byl vysílaný
v polovině října 2008 na TV
Prima.

110 let Sboru
dobrovolných
hasičů
v Bořeticích
(19. 10. 2008)
Zahájení stavebních prací v lokalitě Padělky.
Foto: Ing. Zdeněk Karber
a. s., která zvítězila ve výběrovém řízení, vybuduje v této lokalitě kanalizaci,
vodovod a plynovod. Dále ﬁrma EON,
a. s. zajistí pokládku kabelů NN vedení a současně město zajistí i pokládku
kabelů veřejného osvětlení a chrániček pro telefon.
Celá akce bude stát přibližně 6,0 mil.
Kč, ﬁnančně se na akci podílí ministerstvo pro místní rozvoj, které přispěje
částkou 1,650 mil. Kč z fondu podpory výstavby bytové infrastruktury, zbytek uhradí město ze svého rozpočtu.
Zajímavostí je, že nové rodinné domy
částečně nahradí meruňkové sady,
které k Velkým Pavlovicím dlouhá
desetiletí patřily. Současná situace na
trhu a malý zájem o meruňky vlastníkům pozemků a sadů rozhodování o
jejich likvidaci usnadnilo. Od jara roku
2009 mohou stavebníci zahájit stavbu rodinných domů, na komunikaci si
však budou muset počkat zřejmě až
do roku 2010.

Nerozhodný ibišek
(16. 10. 2008)
Raritou a pěstitelskou zajímavostí se
může pochlubit paní Drahomíra Veverková. Její pokojový ibišek se dosud
nerozhodl jakou barvu mají mít jeho
květy a tak střídá červené a bílé a
občas vykvete některý květ červeno-

V sobotu 18. října 2008 se na střelnici
MJ Velké Pavlovice konaly cvičné střelby, které měly prověřit připravenost
myslivců na nadcházející loveckou
sezónu. Střeleb se zúčastnilo 24 střelců rozdělených podle věku do dvou
kategorií.
V kategorii mladších střelců si první
místo vystřílel Jan Krejčiřík ml., druhé
místo Josef Ulica ml. a třetí místo Jaroslav Hlávka ml., v kategorii seniorů si
nejlépe vedl Jan Krejčiřík st., Antonín
Dvořák a Jaroslav Hlávka
st.. Všem úspěšným střelcům blahopřejeme!

Nová jako nová!
(21. 10. 2008)
Firma M-silnice Brno ve
dnech 20. a 21. října
2008 položila ﬁnální
povrch silnice na ulici
Nová včetně nově zbudovaného parkoviště na
horním konci ulice. Zde
vzniklo 20 nových parkovacích míst.
Po náročných opravách
Velkopavlovické hasiče přivítal na oslavě
bořetického SDH také starosta obce Václav Surman.
Foto: Archiv SDH
zúčastnili cvičení, které bylo součástí oslavy 110 let od založení
Sboru dobrovolných
hasičů v Bořeticích a
100 let od vysvěcení
praporu. Jednotka z
Velkých Pavlovic vyjela do Bořetic oběma
vozidly. Auta si po
cvičném zásahu v
Základní škole mohla prohlédnout široká
veřejnost.

Také se někdy nemůžete rozhodnout, která barva vám
dnes lépe sluší? Ibišek paní Veverkové to vyřešil jaksepatří šalamounsky! Foto: Jaromír Veverka
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Hasiči z Velkých Pavlovic se v neděli dopoledne dne 19. října 2008

Střelby prověřily
připravenost myslivců
(20. 10. 2008)

Na ulici Nová byla položena nová vozovka.
Foto: Ing. Zdeněk Karber

V horní části ulice při této příležitosti vzniklo parkoviště
s 20 parkovacími místy. Foto: Ing. Zdeněk Karber
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nedbale provedených prací ze 70. let
minulého století bude konečně vozovka na Nové standardně sjízdná. Poté,
co Služby města dokončily jako třešničku na dortu chodníky, je ulice Nová
jako nová!

Most přes Trkmanku se
dočkal opravy
(22. 10. 2008)
Ve středu 22. října 2008 se dočkal
nového povrchu most přes říčku Trkmanku nedaleko zastávky ČD, který
byl již několik let ve velmi špatném stavu a jeho přejezd vyžadoval zvýšenou
opatrnost řidičů. Práce na položení
asfaltového koberce provedla stejně
jako u rekonstrukce ulice Nová brněnská ﬁrma M-silnice ve spolupráci se
Službami města.

Materiál pro okrasnou výsadbu dodala
ﬁrma Agro Brno Tuřany, a. s. a převoz
zajistila místní Autodoprava Vladimír
Gala. Nové stromky, které doplnily
základní kostru z listnáčů, vysadili pracovníci
Služeb města.

celém svém katastru velké množství
stromů – listnatých i jehličnatých. Poslední z nich byly vysazeny v nově budovaném lesoparku. Počasí beze srá-

Silná vichřice
zlámala
vzrostlou břízu
(31. 10. 2008)

Ve čtvrtek 30. října
2008 zasáhly celé území České republiky, Velké Pavlovice nevyjímaje,
silné větry dosahující
místy rychlosti vichřice.
Zálivka nových jehličnanů v lesoparku u zastávky ČD.
Za oběť jim padla i bříza
Foto: Ing. Zdeněk Karber
před sokolovnou na ulici
Hlavní, která
četné poryvy
nevydržela.
Při odstraňování větví ze
sousedního
chodníku byla zjištěna v
kmeni vzrostlé břízy skrytá
vada. Strom
nebyl zdravý,
takže z hlediska bezpečBříza u sokolovny náporům větrů neodolala.
nosti a perFoto: Ing. Zdeněk Karber
Nová asfaltka na mostě přes Trkmanku zaručí hladký
spektivy do
průjezd. Foto: Karolína Bártová
budoucna nežek a silné větry během měsíce října
měl slibné vyhlídky. Včerejší
však těmto stromkům moc vláhy nepočasí vše vyřešilo – o zeleň
Do lesoparku byly vedle
dopřávaly, proto bylo nutné je průběžvšak nepřijdeme. Bílou břízku vystřílistnáčů vysazeny
ně zalévat.
dají na stejném místě jehličnany.

také jehličnany
(30. 10. 2008)
Ve středu 29. října 2008 proběhla další významná část druhé etapy budování lesoparku u zastávky ČD. Bylo zde
vysazeno několik stromků borovice
černé – Pinus nigra a smrku omoriky
– Picea omorika.

Počasí beze srážek a silné
větry novým stromkům
příliš nedopřávaly
(31. 10. 2008)
Město Velké Pavlovice prostřednictvím
Služeb města průběžně vysazuje po

Přípravná schůzka k Festivalu otevřených sklepů
(3. 11. 2008)
Ve čtvrtek 30. října 2008 se na velkopavlovické radnici uskutečnila přípravpokračování na str. 8

Lesopark u zastávky ještě není zcela dokončen, přesto je již nyní příjemnou oázou klidu. Foto: Ing. Zdeněk Karber
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Počítačový kurz
přilákal spousty
zájemců, především
aktivních seniorů
(6. 11. 2008)
Po loňském velmi úspěšném kurzu trénování
paměti pořádá Městská
knihovna ve spolupráci
se ZŠ a hustopečským
Centrem celoživotního
vzdělávání pro zájemce
Radnice města Velké Pavlovice se stala místem
kurz základů práce s
první schůzky ve věci pilotního ročníku akce
počítačem.
Festival otevřených sklepů, který se uskuteční
Počet účastníků kurzu
v březnu 2009. Foto: Ing. Zdeněk Karber
svědčí o tom, že velkopavlovičtí
občané
mají zájem o vzděná a informativní schůzka zástupců
lávání v každém věku, a že nikdy není
vinařů a představitelů Dobrovolného
pozdě se něco nového naučit.
svazku obcí Modré Hory, obce Čejkovice a zástupců Nadace Partnerství
k připravovanému společnému projektu s názvem Festival otevřených
sklepů.
Tato společná akce se uskuteční 21. a
22. března 2009. Zúčastní se jí a své
víno návštěvníkům zde nabídne více
než 50 vinařů z Bořetic, Kobylí, Němčiček, Velkých Palovic, Vrbice a nově i
Čejkovic.

Podnikatelská zóna
ve Velkých Pavlovicích
se stává realitou
(3. 11. 2008)
V pondělí 3. listopadu 2008 byla zahájena výstavba podnikatelské zóny
ve Velkých Pavlovicích v místní trati
Nadzahrady na ulici Hodonínská. Firma Strabag se subdodavateli začala
výkopové práce na skrývce ornice v
trase budoucí páteřní komunikace.
Zájem o výstavbu svých nových provozoven projevila již téměř desítka
ﬁrem.

Středa 19. listopadu 2008 se nesla
na vlnách regionálního Rádia Dyje
93,2 FM v duchu našeho městečka.
V tento den zde dalším dílem pokračoval exkluzivní seriál, kdy moderátoři
rádia navštěvují města a obce našich
domovů a vyprávějí si zde se starosty,
místostarosty, se zástupci místních
organizací a dalšími zajímavými osobnostmi.
Všechny rozhovory do pořadu byly
předtočeny již v pátek 14. listopadu.
Ten kdo pečlivě poslouchal nám dá
jistě za pravdu, že vše vypadalo velmi autenticky a v podstatě málokdo
zapochyboval, že pořad nejede naživo.
Někteří z nás, kteří do rádia
promluvili měli obrovskou
trému. Tu však ji překonali,
protože si každý z nás uvědomil, že takový pořad je pro
Velké Pavlovice obrovskou
reklamou a propagací.

Pavla Jazairová
svým vyprávěním
studenty zaujala
(20. 11. 2008)

Účastníci kurzu práce s počítačem si již na druhé vyučovací hodině vedli více než výborně.
Foto: Věra Procingerová

Studenti Gymnázia Velké Pavlovice přivítali ve
čtvrtek 20. listopadu
2008 vzácnou návště-

Na Padělcích
vznikají
nové byty
(11. 11. 2008)

Stavební ﬁrma Mikulica
s. r. o. zahájila začátkem listopadu 2008 ve
stavební zóně
Padělky výstavbu tří bytových
domů. Celkem
zde
vznikne
minimálně 21
nových bytových
jednotek. Do zimy
by měla být
dokončena
hrubá stavba
prvního bytového domu. Předběžný termín
jeho dokončení
První práce na nové podnikatelské zóně napovídají,
je stanoven na
kudy povede v budoucnu páteřní komunikace.
duben 2009.
Foto: Ing. Zdeněk Karber
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Rádio Dyje se stalo
celodenním hostem
našeho města
(19. 11. 2008)

Stavba bytových domů byla zahájena
ve svižném tempu. Nové byty budou hotové již
na jaře příštího roku. Foto: Věra Procingerová
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vu. Na besedu za nimi přijela Pavla
Jazairová, známá reportérka, cestovatelka a spisovatelka. Její povídání
o Indii, kterou navštívila opakovaně,
doprovázené projekcí fotograﬁí, studenty skutečně zaujalo. O jejich zájmu
svědčilo i naprosté ticho v průběhu
přednášky a množství zvídavých otázek na závěr.

Vánoční strom
je na svém místě
(2. 12. 2008)
Začátkem letošního adventu, v úterý
2. prosince 2008 v ranních hodinách,
pokáceli pracovníci Služeb města
smrk, který městu darovala za účelem
vánoční výzdoby paní Josefa Pilarčíková.
Poté se smrk z rodné Zahradní ulice
přestěhoval na autobusové nádraží,
kde byl pár dnů na to ozdoben řetězy
se žárovičkami.
Stalo se již tradicí, že město zdobí dva
vánoční stromy, jeden u radnice a druhý právě na parkovišti u autobusového
nádraží. V následujících týdnech bude
tento krásný strom vnášet vánoční
náladu do srdcí jak místních obyvatel,

tak i těch, kteří budou naším městem
jenom projíždět.

Do Velkých Pavlovic
zavítali hosté
ze Ždírce nad Doubravou
(4. 12. 2008)
Ve čtvrtek 4. prosince 2008 hostily Velké Pavlovice milou návštěvu z
Vysočiny - našeho družebního města
Ždírce nad Doubravou. V čele delega-

Přátelská diskuze nad sklenkou vína
ve farním sklepě. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Zatopíme si a bude nám hej!
Tak už nám to zase začíná. Probouzíme se za tmy a za tmy také chodíme ze zaměstnání. Nic příjemného ... Alespoň tedy pro mě. K tomu všemu ještě počasí, že by psa ven
nevyhnal – někdy to vypadá, že jsou psi ve Velkých Pavlovicích vyháněni i při -20°C.
Běhají po ulici mráz - nemráz.
Člověk už v době ledové přišel na to,
že když si udělá oheň v uzavřeném prostoru, tak se mu tento prostor ohřeje a bude
mu teplo. (Údajně člověk oheň vymyslel
proto, že odmítl vyhynout a ochlupit se. Ale
nevím, rozchází se mi to s Biblí.)
Připadá mi však, že člověk v
jeskyni byl možná chytřejší, než člověk v moderním
rodinném domě. Neboť člověk v jeskyni rozdělal oheň
suchou trávou a topil dřevem.
Dnešní moderní člověk rozdělává oheň odpadním papírem
a dále topí PET láhvemi. Tak mi
to někdy připadá při procházce
po našem městě ve večerních
hodinách. Je to velmi zajímavé. Přes den se z komínků na
střechách domů line bílý kouř
z plynového kotle a večer z vedlejšího začerněného komínu valí dým,
že i kočky lezou psům do pelechu, jak je
štípou oči.
Máme dvě možnosti jak s takovou
situací naložit. Buď rozdat všem lidem
masky a nebo dávat veškerý tuhý komunální odpad do popelnice. Pokud ji máte

ce pracovníků Městského úřadu stál
starosta města pan Jan Martinec.
Hosty přivítal starosta Ing. Pavel Procházka a ve výstavním sále na radnici
města představil audiovizuální prezentaci o historii, současnosti a plánované budoucnosti Velkých Pavlovic. V
besedě si zástupci obou měst vyměnili
mnoho zkušeností, které určitě využijí
při své práci.
Poté si ždírečtí mohli prohlédnout stavební lokalitu Padělky, výstavbu podnikatelské zóny Nadzahrady, TIC a knihovnu,
historický farní sklep a
budovu základní školy.
Příjemné setkání přineslo oběma stranám mnoho zajimavých nápadů a
podnětů, neboť obě města jsou si velmi podobná
svou velikostí i počtem
obyvatel.
Webové stránky města
Ždírec nad Doubravou
najdete pod adresou
www.zdirec.cz.

malou, budete si muset koupit větší nebo
budete muset vozit odpad do kontejneru,
který je na dvoře MěÚ.
Každý v domácnosti si platí poplatek
za svoz komunálního odpadu. Tento poplatek je vypočítán tak, že je z něj pokryté
určené procento ﬁnancí, které je
na likvidaci takového odpadu potřeba. Zbytek doplácí
Město ze svého rozpočtu.
Proč tedy něco někdo platí a
nevyužívá to? Odpovím si sám
– ekonomicky.
I na obyvatele Velkých
Pavlovic došla celosvětová ekonomická krize. Výkupčí hroznů a
meruněk tlačí ceny
dolů, naopak dodavatelé elektrické energie nám opět jejich
zboží zdraží. Plynaři
chvilku počkají a potom
také prásknou bičem. A odpadky? Ty jsou
zadarmo!
Petr Hasil
Městská policie Velké Pavlovice

Karolína Bártová
a Věra Procingerová

DÁVEJTE SI
POZOR
NA NEZVANÉ
NÁVŠTĚVY!
Vážení spoluobčané,
během měsíce listopadu se setkala
jedna z našich spoluobčanek v důchodovém věku s velmi špatnou zkušeností,
o kterou se s námi podělila. Její vyprávění nás zaujalo natolik, že jsme se je
rozhodli zveřejnit i ve Velkopavlovickém
zpravodaji - jako varování a to nejen pro
seniory.
Co se tedy přihodilo? U dveří zmiňované paní se během dopoledních hodin objevil muž, kterého paní ze slušnosti pozvala
domů. Mluvil slovenštinou a ze začátku
se nechoval až nějak moc podezřele. Po
chvilce začal nějakým podivným způsobem nabízet na výměnu zmiňované paní
peníze a to v pětitisícových bankovkách.
Vše nasvědčovalo tomu, že se buď chtěl
bankovek zbavit (pravděpodobně falešných), nebo chtěl v navštívené domácnosti odcizit dostupnou hotovost. Všechny tyto
úvahy jsou pouze naše spekulace – avšak
jeho chování s nabídkou peněž bylo skutečně zarážející.
pokračování na str. 10
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Paní z jeho chování velmi záhy vytušila
nekalé úmysly a obezřetně zavolala svého
manžela. V tento okamžik se podivný návštěvník zalekl a okamžitě odešel. A to
tak rychle, že ho méně pohyblivá paní již
ani oknem nezahlédla, když se k němu po
kratší chvíli dostala.
Podle popisu byl muž oblečen do hnědé bundy, nosí knír a jak bylo již řečeno,
mluví slovensky.
Tímto příspěvkem Vám chceme připomenout, že se okradení lidé, především
důchodci, neobjevují jen v černé kronice
novin a nebo v televizních zprávách. Tato
nepříjemná zkušenost může potkat i vás, u
vás doma, tady – ve Velkých Pavlovicích.
Buďte proto velmi ostražití a nikoho
neznámého si nikdy a v žádném případě
nepouštějte přes práh svého domu či bytu
„slušnost – neslušnost“. Každopádně,
kdyby se vám něco obdobného přihodilo,
okamžitě kontaktujte Policii ČR – nejjednodušší je vytočit číslo tísňového volání
– 112 nebo 158, volat můžete i služebnu
ve Velkých Pavlovicích na tel.: 519 428
103 a nebo strážníky Městské policie
na tel.: 519 428 203, 777 736 410,
777 736 411.
Pevně doufáme, že se vám nic podobného nepřihodí. Pokud ano, buďte opatrní!
Karolína Bártová

Výsledky voleb
do krajského
zastupitelstva
JMK
- město
Velké Pavlovice
Ve dnech 17. a 18. října 2008 proběhly ve všech krajích České republiky
volby do zastupitelstev krajů. Ve Velkých
Pavlovicích je v současné době 2.510
voličů, z nichž přišlo při této příležitosti
k volebním urnám 984 občanů, což je
39,20% volební účast. Nejvíce hlasů získala ČSSD – 295, druhá byla KDU-ČSL
– 222 hlasů a třetí ODS se 193 hlasy.
Všem občanům, kteří využili možnosti svobodné volby a spolupodíleli se
tak svým hlasem na sestavě krajského
zastupitelstva Jihomoravského kraje,
děkujeme.
Karolína Bártová
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Okrsek č. 1 - Městský úřad
Počet voličů v okrsku
Počet voličů, kteří přišli k volbám
Počet odevzdaných platných hlasů
strana č.

1
3
12
13
18
19
26
32
42
46
47
48
53
54
59

název strany

1 278
480
479

37,56 %

počet hlasů pro stranu

Komunistická strana Čech a Moravy
SNK Evropští demokraté
Křesťan.a demokrat.unie Českosl.str.lidová
NEZÁVISLÍ
Strana zelených
Moravané
Česká strana národně socialistická
Strana zdravého rozumu
Volte Pravý Blok - www.cibulka.net
Alternativa 2008
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Dělnická strana-za zrušení poplatků ve zdravotnictví
Konzervativní koalice
“DOHODA PRO JIŽNÍ MORAVU”

94
7
104
11
8
1
2
2
6
1
115
122
1
1
4

Okrsek č. 2 - Sokolovna
Počet voličů v okrsku
Počet voličů, kteří přišli k volbám
Počet odevzdaných platných hlasů
strana č.

1
3
12
13
18
19
26
32
33
47
48
54
59

název strany

1 232
504
501

40,91 %

počet hlasů pro stranu

Komunistická strana Čech a Moravy
SNK Evropští demokraté
Křesťan.a demokrat.unie Českosl.str.lidová
NEZÁVISLÍ
Strana zelených
Moravané
Česká strana národně socialistická
Strana zdravého rozumu
Sdružení pro republiku-Republikán.str.Čes.
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Konzervativní koalice
“DOHODA PRO JIŽNÍ MORAVU”

89
1
118
16
12
2
1
2
1
78
173
3
5

Velké Pavlovice - okrsek č. 1 + 2
Počet voličů v okrscích
Počet voličů, kteří přišli k volbám
Počet odevzdaných platných hlasů
strana č.

1
3
12
13
18
19
26
32
33
42
46
47
48
53
54
59

název strany

2 510
984
980
počet hlasů pro stranu

Komunistická strana Čech a Moravy
SNK Evropští demokraté
Křesťan.a demokrat.unie Českosl.str.lidová
NEZÁVISLÍ
Strana zelených
Moravané
Česká strana národně socialistická
Strana zdravého rozumu
Sdružení pro republiku-Republikán. strana Českosl.
Volte Pravý Blok - www.cibulka.net
Alternativa 2008
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Dělnická strana-za zrušení poplatků ve zdravotnictví
Konzervativní koalice
“DOHODA PRO JIŽNÍ MORAVU”

183
8
222
27
20
3
3
4
1
6
1
193
295
1
4
9

39,20 %

pořadí

4
8
2
5
6
12-13
12-13
10-11
14-16
9
14-16
3
1
14-16
10-11
7
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PUBLICISTIKA ......................................
Břeclavsko
– rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury v
povodí řeky Dyje
Na Břeclavsku již přes rok probíhá výstavba a rozsáhlá rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod (dále jen ČOV). Prvořadým
cílem projektu je zajistit, aby způsob odvádění
a čištění odpadních vod byl v souladu s příslušnými předpisy České republiky a Evropské
unie. Všech 9 řešených lokalit (Břeclav, Podivín,
Mikulov, Valtice, Lednice, Hustopeče, Velké
Pavlovice, Kobylí a Pohořelice) je na seznamu
aglomerací větších než 2000 EO, u kterých se
Česká republika zavázala, že budou do konce
roku 2010 splňovat Směrnici o čištění městských odpadních vod.
Projekt Břeclavsko je rozdělen na části A, B,
C a D. Části A až C řeší rekonstrukce a výstavbu
ČOV a kanalizací, část D řešila rekonstrukci a
zvýšení kapacity úpravny vody v Lednici a propojení skupinových vodovodů. Tato část projektu byla letos koncem srpna ukončena, jsou
vydána pravomocná kolaudační rozhodnutí a
úpravna vody je uvedena do zkušebního provozu, kdy se během jednoho roku ověří správná
funkce nové technologie.
Celkové ﬁnanční náklady celého projektu jsou 57,1 mil. EUR, přičemž ﬁnancování je
zajištěno z dotací Fondu soudržnosti (37,4 mil.
EUR), SFŽP ČR (2,0 mil. EUR), vlastních zdrojů VaK Břeclav, a. s. a příspěvků měst a obcí
zúčastněných na projektu (3,5 mil. EUR).
Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR.
Tento projekt napomáhá ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany
Evropské unie.
Jitka Kapičáková

V KATOLICKÉM TÝDENÍKU č. 46/2008 vyšel velmi zajímavý příspěvek o Svatomartinských vínech. Ačkoliv se v něm přímo o
Velkých Pavlovicích nepsalo, postaral se našemu městu a zároveň i
vínu o patřičnou popularitu a propagaci.
Jako příloha článku zde byla zveřejněna fotografie našeho pana
starosty Ing. Pavla Procházky a faráře P. Petra Papouška při letošním
Svěcením mladého vína. Autorem fotografie je Ing. Zdeněk Karber.
Se souhlasem redakce Katolického týdeníku (www.katyd.cz) si
můžete i Vy nyní tento příspěvek přečíst.

Příjemce
podpory
– investor:
Vodovody a
kanalizace
Břeclav, a. s.

Řídící orgán:
Ministerstvo
pro místní
rozvoj ČR

Zprostředkující subjekt:
Ministerstvo
životního
prostředí ČR

Realizační
orgán: Státní
fond životního
prostředí ČR

Práce na rekonstrukci kanalizace v ulici Pod Břehy.

V poslední době se stále více hovoří o výrobě a také žehnání svatomartinského vína. O jaké
víno se jedná? Mohl by nějaký odborník přiblížit
tuto zajímavou novinku?
Třebaže se může zdát, že vinaři vymysleli nový svátek, není
tomu tak. Svatomartinské víno má ve vinařsky vyspělých zemích
dlouhou tradici. Vždycky platilo, že novým vínem si je možné
poprvé připít až na svátek sv. Martina, který oznamuje konec
sklizně a završení vinařského roku. V ten den dostávala čeleď
výplatu a majitelé vinic přicházeli k vinařům, aby ochutnali
první mladé víno a zhodnotili jejich práci. Pokud jim chutnalo, smlouvu
prodloužili, což byl jistě pádný důvod k oslavě.
Tuto tradici u nás od roku 2005 podporuje a zaštiťuje Vinařský fond
České republiky, který vnesl do uvádění mladých vín na trh pevná pravidla.
Uděluje ochrannou známku Svatomartinské, kterou při splnění předepsaných podmínek
mohou využít
všichni registrovaní vinaři
v České republice.
Aby se pod
značkou Svatomartinské objevila
pouze
kvalitní a ověřená vína, musí zájemci projít nezávislým
hodnocením
degustátorů.
Foto: Ing. Zdeněk Karber
Víno
nesmí
mít žádnou vadu ani chorobu, musí splňovat příslušné analytické hodnoty
a senzorické vlastnosti. Svatomartinské je suché, lehké, svěží, s nízkým
obsahem alkoholu a výrazným ovocným charakterem, může mít i mírný
obsah oxidu uhličitého. Mělo by se vypít nejpozději do jara.
Do letošního ročníku se přihlásilo 83 vinařských firem Čech i Moravy. O známku Svatomartinské se ucházelo 79 bílých vín, 78 červených vín
a 48 vzorků vín růžových. Hodnocení proběhlo v závěru října v degustačním sále Národního vinařského centra ve Valticích. Letošní úroda je dobrá,
přísnými kritérii neprošlo pouze několik vzorků.
Nový ročník vín bude přivítán na řadě slavnostních akcí. Stalo se již
tradicí, že se tak děje 11. 11. v 11 hodin. V mnoha případech nesmí u přivítání vzácného Božího daru chybět ani kněz, který novému vínu požehná.
Druhým datem, kdy je u nás zvykem žehnat vínu, je pak 27. prosinec, na
svátek svatého Jana Evangelisty.
Marek Babisz, hlavní sommelier Národního vinařského centra Valtice
Zdroj: Katolický týdeník č. 46/2008
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO ......
Krmte ptáky!
BRKOSLAV SEVERNÍ

Od 14. prosince 2008 se na Hodonínsko a Břeclavsko rozšířil Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK). V integrované dopravě spolupracují regionální autobusy, vlaky i městská doprava.
Spoje jsou vzájemně lépe provázané a mají povinnost
na sebe v rámci možností čekat.
Jediná jízdenka koupená u řidiče autobusu třeba v
Hodoníně platí pro cestu autobusem, vlakem a v Brně
i dalších městech městskou dopravou. Pro jednu cestu
stačí jedna jízdenka.
Stávající autobusové linky jsou nahrazeny novými
linkami označenými pro větší přehlednost třímístným
číslem. Jízdenky si cestující stejně jako dříve mohou
koupit přímo u řidiče autobusu. Navíc je možné si papírovou jízdenku koupit předem a při nástupu si ji označit stejně jako v brněnské městské dopravě. Prodej
jízdenek zabezpečují železniční stanice a autobusová
nádraží.
Cestující, kteří cestují veřejnou dopravou denně,
mohou využít výhodné předplatní jízdenky. Ty platí pro
cestování v pracovní dny i o víkendu po stanovenou
dobu (měsíc, 3 měsíce nebo rok) a jsou až o čtvrtinu
levnější než běžné jízdenky. Koupíte je na vlakových a
autobusových nádražích a na poštách. Dosud používané čipové karty zůstávají v platnosti. Je s nimi možné
platit v autobusech dopravce, který je vydal. Jízdenky
však s nimi stojí stejně jako při platbě v hotovosti.
Výrazně se mění systém žákovského jízdného. U
řidiče v autobusu již nebude možné koupit zlevněné
žákovské jízdenky. Pokud děti a studenti jezdí každý
pracovní den, vyřídí si na předprodejních místech po
předložení žákovského průkazu předplatní jízdenky.
Pokud jezdí jenom na internáty jedenkrát týdně, využijí
univerzální žákovské jízdenky.
Sami si nyní můžete spočítat cenu za jízdné.
IDS JMK je rozdělen na zóny představující určité
území. Každá zóna má třímístné číslo. Kolik zón na
své cestě využijete, pro tolik zón musíte mít jízdenku.
Za jízdné zaplatíte vždy stejně, ať jedete přes stejné
zóny vlakem nebo s libovolným autobusovým dopravcem. Před cestou si stačí spočítat na plánku sítě počet
zón, kterými projedete, a hned víte, jaký obnos si máte
nachystat.
Pokud jedete na kratší vzdálenost, je možné, že
budete moci využít tzv. úsekovou nebo dvouúsekovou
jízdenku. Úseky jsou vyznačeny na jízdních řádech vlevo a i pro ně je možné koupit předplatní jízdenku. Při
cestě bez přestupu vám řidič vydá takovou jízdenku,
jaká je pro vás nejvýhodnější.
Jízdní řády všech linek včetně vlaků, autobusů i
městské dopravy, plány sítě i ceník jízdného - zkrátka
všechny potřebné informace najdete na jednom místě:
na webových stránkách www.idsjmk.cz. Poradí Vám
i na vlakových a autobusových nádražích a vyhledat
spoje Vám pomůžeme i na TIC Velké Pavlovice.
Věra Procingerová
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Konec roku je pro nás časem, kdy si
schovaní v teple užíváme hojnosti svátečního stolu. Zato zpěvní ptáci mají v zimě
spoustu starostí se sháněním potravy i
úkrytu před mrazivým a nevlídným počasím. Zachumelené krmítko s početnou návštěvou nejrůznějších opeřenců má v idylických
představách o zimě své nezastupitelné místo.
Po odletu tažných ptáků krajina a zahrady neosiří
– až do jara s námi zůstanou ptáci stálí a dokonce se z lesů a luk přesunou blíž k lidským obydlím. Důvod, proč některé druhy neodlétají, vysvětlují
odborníci jejich schopností a možnostmi opatřit si potravu i v zimním období. Do teplých krajů odlétají tedy ptáci, jejichž potravou je převážně hmyz a
naopak zde zůstávají ptáci živící se semeny nebo takoví hmyzožraví, kteří
změní jídelníček a v zimě se spokojí s rostlinnou stravou. Zdálo by se možná
neobvyklé, že i území naší republiky může pro některé druhy ptáků hrát roli
teplých krajin. Jedním takovým druhem je brkoslav severní. Chcete-li slyšet
zpěv ptáků a mít pomocníky proti škůdcům na stromech a v zeleninových
záhonech, krmte ptáky!
Pozorovat ptáky v zimě je báječná věc. Stromy nemají listí a ptáci jsou
na větvích krásně vidět. Sledovat z okna hemžení na krmítku je příjemná
zábava nejen pro děti – budete se možná divit, kdo k vám do zahrady zavítá.
Tolik druhů ptáků byste nečekali, některé snad ani neznáte. Na Vaše krmítko může zavítat sýkora koňadra, sýkora modřinka, zvonek zelený, kos černý,
stehlík obecný, budníček menší, konopka obecná, strnad obecný, pěnkava
obecná, vrabec domácí a někdy můžeme na krmítku obdivovat i dlaska tlustozobého.
I když ne vždy nám to okolí našeho krmítka umožní, bylo by vhodné myslet při jeho umísťování na predátory, kteří budou ptáky na krmítku ohrožovat.
Zároveň však musí být krmítko dobře přístupné, aby bylo možné doplňovat
krmení a také jej čistit. Nejlepší je umístit krmítko na volném prostranství
v zahradě, avšak v blízkosti stromu. Ptáci se před dosednutím na krmítko
potřebují ujistit, že jim nehrozí nebezpečí a k tomu jim poslouží blízký strom.
Volné prostranství zase umožňuje ptákům rychlý rozlet, pokud se objeví dravec. Krmítko lze přidělat na kůl, nebo poražený slabší strom.
Pokud žádné krmítko nemáte, zkuste si je sami udělat, postup je jednoduchý. Zvolíte-li si k výrobě krmítko stříškového typu, platí, že obvod krmné
plochy by měl být kolem sto padesáti centimetrů, aby se ptáci netísnili. Z
latěk vytvořte nízký okraj a nakonec připevněte stříšku. Jednodušší variantou
je krmítko závěsné. Na ně potřebujete jen širší květináč či prázdnou polovinu
kokosového ořechu. Chcete-li si s ním více vyhrát, opatřete si v lese slabší
kmínek nebo silnější větev s drsnou kůrou a vyvrtejte do nich otvory o průměru dva až tři centimetry.
Dříve než krmítko umístíte ven, naplňte je vhodnou krmnou směsí. Na
kousky nakrájejte nesolený lůj, rozpusťte ho a přidejte různé olejnaté plody
a semínka – např. slunečnici, řepku, jádra vlašských, lískových a burských
oříšků. Směs nalijte do krmítka a nechte ztuhnout. Otvory ve dřevě samozřejmě nemůžeme plnit současně – naplníme je nejdříve z jedné, po ztuhnutí i
z druhé strany.
Nejvhodnějším krmivem jsou různé plody a semena. Největší přízni strávníků na krmítku se těší slunečnice, kterou milují třeba sýkory, zvonci, vrabci
nebo pěnkavy. Dále můžeme doporučit např. mák, konopí, proso, roztlučené
ořechy, ovesné vločky, lůj nebo různé tuky. Do krmítka rozhodně nepatří kořeněná jídla, čerstvé pečivo či knedlíky. Rozhodně je třeba se vyvarovat také
jakékoli plesnivé potravy. Zmíněné poživatiny by ve vašem hejnu nadělaly víc
škody než užitku.
Pozorování malých opeřenců vás bude v zimě bavit a na jaře se vám
ptáčci odvděčí - zbaví vaši zahradu škodlivého hmyzu!
Věra Procingerová
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Přejeme Vám příjemnou
vánoční pohodu bez
zbytečných stresů ...

A tak lidé jako ,,štvaná zvěř“
začínají nakupovat, objednávat a
vymýšlet co dát tomu druhému tento rok. Osobní automobily se kupí
před nákupními centry a o Štědrém
dnu není možnost ani zaparkovat,
neboť se najde stále mnoho opozdilců, kteří využívají služeb obchodních domů, kde lze nakupovat téměř
do štědrovečerní večeře. Ti pak spokojeně odjíždějí se svými někdy již
hodně ,,přebranými“ úlovky dárků
do svých domovů s klidem v duši.
Co se v té chvíli děje doma? Věřím, že ve většině domovů panuje
již vánoční pohoda, stromeček je
nazdobený, vánoční cukroví voní
po domě spolu s vůní jehličí, salát
je nachystaný a kapr se smaží na
plotně. Děti pobíhají po domě a těší
se, co že budou mít pod stromečkem, nebo sedí u televize a v klidu
si vychutnávají pohádky, které se
rok co rok ve svých menších obměnách opakují. Některé tráví podvečer venku a užívají si tolik vytoužené
sněhové pokrývky.
Druhou situací, je vánoční
,,bláznění“, kdy rodina do poslední
chvíle uklízí nebo dělá ještě poslední
úpravy a opravy vnitřního vybavení
domu. Ovšem i pro některé tohle
může znamenat Vánoce, a bez tohoto blázince by to nebyly Vánoce v
pravém smyslu.

A už je to zase tady. Zase
prosinec. Obvyklá předvánoční panika začíná. A není
divu. Vždyť obchodní domy
nás bombardují vánočními motivy již od půlky října. Postupně přes vánoční
výzdobu, letáky s nabídkou
vánočního zboží za ,,skvělou“ cenu, a reklamu v televizi konče. Dochází k přehlcení jak televize tak i tisku
vším, co by dědeček, vnouček, nebo náš pejsek uvítal o
Vánocích pod stromečkem.
Všechno nás nemilosrdně
tlačí k jedinému - kupuj,
kupuj, kupuj. Ne, aby tě
napadlo něco vytvořit vlastnoručně! Běda Ti, na to jsou
obchody s jejich pestrou
nabídkou!

A začíná se šeřit. Na obloze se
objevují první hvězdičky a to znamená čas na štědrovečerní večeři.
Po ní některé rodiny dávají průchod
zvykům, jako je krájení jablka, házení střevícem, aj.
Nakonec zazvoní zvoneček, nebo
se objeví jiné znamení a ejhle, pod
stromečkem se objeví kupa dárků.
Vždyť čím více dárků, tím více radosti!? V některých rodinách se ještě
předtím zazpívá a zahraje mnoho
koled. Po radostných okamžicích při
rozbalování dárků někde opět následuje televizní chvíle, jinde se vyráží
do ulice či do kostela na vánoční
mši, kam často zavítají i ti, kteří do
kostela po celý rok nevstoupí.
Výše zmíněným jsem chtěla pouze říci, že duch Vánoc se mění, stejně
tak se mění i postoj lidí k Vánocům.
Každá rodina si přenáší do té své
nově vzniklé zvyky a vánoční tradice ze své původní rodiny a s nimi i
postoje. Při slovu Vánoce tak každému z nás vytanou jiné vzpomínky a
představy.
Nezbývá než si přát, aby pro
všechny zůstaly Vánoce časem klidu
a pohody, i přes různosti průběhu
Štědrého dne a předvánoční nákupy
i úklid nezanechal stopy na dalším
průběhu vánočních svátků.
Mgr. Bc. Jana Pláteníková

ANKETA
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A co se vybaví některým
z Vás při slovu Vánoce?
Zeptali jsme se občanů našeho města,
ti odpověděli následovně:
,,Hračky a dárky.“ Antonín S., 9 let
,,Když nastane Štědrý den, od rána se
nemůžeme dočkat večera, až povečeříme
štědrovečerní večeři a vrhneme se na rozdělování dárků. Vánoční atmosféra, sníh,
koledy, rodina pohromadě, vánoční cukroví
a dobrá nálada, to jsou hlavní rysy Vánoc,
na které se těší každý z nás.“ Michal Č.,
15 let
,,Mně se vybaví zdobení stromečku, pohádka O Popelce a pouštění svíček ve skořápce
po vodě. Rodina je pohromadě a je to jedno
z mála období, kdy se mi krásně usíná, protože je rodina pohromadě.“ Jana P., 24 let
,,Vybavím si lásku a pohodu v širokém
rodinném kruhu, krásnou vůni vánočního stromku a cukroví. Prostě nejšťastnější
období v roce.“ Tamara B., 25 let
,,Akční slevy a vánoční balíčky v obchodech.“ paní Š., 27 let
,,Svařák a grog, klid a pohoda v rodinném
kruhu.“ pan P., 28 let
,,Kapr a Billiard klub.“ pan I., 35 let
,,Vánoční stromek, prskavky, koledy a rozjasněné dětské oči při pohledu na dárky pod
stromečkem.“ paní M., 42 let
,,Pohoda vespolek a oslava narození Ježíše
Krista.“ paní B., 82 let
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Z FARNOSTI .........................................
Rok 2008/2009 byl vyhlášen
Rokem svatého Pavla. Je zasvěcen velkému apoštolovi národů
svatému Pavlovi, který stojí před
námi jako příklad naprosté oddanosti Pánu a jeho církvi. Trvá od
slavnosti svatých Petra a Pavla
29. června 2008 do 29. června
2009. Při příležitosti dva tisíce let
od narození tohoto vynikajícího
apoštola se uskutečnila v sobotu 11. října 2008 v Rajhradě v
klášterním kostele svatého Petra
a Pavla pouť hustopečského a
mikulovského děkanství.
Tento klášter byl založen v roce
1048 knížetem Břetislavem. Patřil
benediktinskému řádu jako první
na Moravě. V průběhu staletí byly
budovy kláštera zničeny vpády
tatarů. Rozhodlo se o přestavbě
kláštera, na které se podílel svým
návrhem pražský barokní architekt Giovanni Santini. Hrubou
stavbu provedl brněnský stavitel
František Klíčník, fresky maloval
brněnský malíř Jan Jiří Elgens.
Klášter byl přestavován po dobu 120 let,
vysvěcen roku 1739 a celá stavba dokončena až roku 1840.
V opravených prostorách kláštera sídlí
komunita rajhradských benediktinů a
pobočka muzea, Památník písemnictví
na Moravě. Památník písemnictví nabízí
návštěvníkům dvě stálé expozice. První
část stálé expozice zahrnuje nejvýznačnější osobnosti literatury v 19. a 20.
století na Moravě. Druhá část, otevřená
v roce 2008 umožňuje návštěvníkům
seznámení s literaturou 9. – 18. století. Od poloviny roku 2006 je historická
knihovna přístupná odborné badatelské
veřejnosti. Má 65.000 svazků a je největší klášterní knihovnou na Moravě. Studovali zde mimo jiné Palacký a Dobrovský.
Ve 13.00 hodin začala mše svatá. Kostel byl plný věřících z obou děkanátů. Byl
přítomen děkan Mgr. Pavel Bublan, probošt Stanislav Krátký a také spirituál Biskupského gymnázia v Brně Dr. Ing. Mgr.
Pavel Konzbul. Po mši svaté následovalo
pohoštění poutníků a potom prohlídka
historické knihovny. Pouť byla zakončena
adorací a hymnou „Te Deum laudamus.“
Svátostné požehnání na závěr udělil pan
děkan.
Pouť v Rajhradě se vydařila a velmi se
všem líbila. Kláštery jsou nazývány branou nebo okny do nebe, díky nesčetným
modlitbám a právě oné neopakovatelné
duchovní dimenzi.
Jarmila Pokorná
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V Těšanech vládl svatý Pavel
V pátek 3. října navečer jsme se sjeli na již desátý víkend pro děti
v Těšanech na faře. Bylo nás celkem dvacet šest. V sedm hodin večer
jsme se sešli v tamním kostele, kde jsme za zvuků kytar a našich zpěvů
začali mši svatou, kterou sloužil náš pan farář otec Petr Papoušek.
V úvodu mše nás paní katechetka
Milena seznámila s tématem tohoto
víkendu. Letos je v Brněnské diecézi
vyhlášen rok sv. Pavla, a tak byl tento
víkend zaměřen na život apoštola Pavla.
Po mši svaté byla večeře. Potom následovaly různé hry. Před večerkou jsme se
všichni společně pomodlili.
V sobotu nám počasí přálo, a tak
jsme se po rozcvičce a snídani vydali po
skupinkách na 1. misijní cestu do Šitbořic. Tato cesta byla značena názvy měst,
které sv. Pavel při své 1. misijní cestě

né městy, kterými procházel, na Těšanskou přehradu. Po cestě byly 4 stanoviště, na kterých musely děti plnit úkoly. Na
přehradě se nás ujal kormidelník Šarka
a my jsme pluli po vodě. Na vodě byla
láhev s tajným vzkazem, který jsme si
přečetli a pluli zpět ke břehu.
Po návratu na faru bylo vyhodnocení sobotních her. Lístečky, které jsme
dostávali během víkendu jsme přilepili
na velký papírový strom. Vznikl tak krásný zelený strom obsypaný lístečky s citáty
z Pavlových listů. K večeři jsme si opekli
špekáčky a po
ní jsme se již za
tmy rozběhli na
hřiště, kde byly
kartičky s našimi jmény osvícené svíčkami
a u nich drobné
dárečky. Potom
jsme ještě hráli
v sále hry. V půl
desáté
v noci
nastala společná modlitba a po
ní večerka.
V této sestavě jsme se my, velkopavlovičtí farníci, vydali po
V neděli jsme
stopách sv. Pavla. Foto: Archiv Farnosti
se probudili do
slunečného dne.
navštívil. V Šitbořicích nás mile přijal
Po snídani jsme si začali balit věci a uklímístní farář otec Jiří Topenčík a také
zet. Ještě jsme si udělali společnou fotku
zdejší kostelník. Zde jsme si prohlédli
a v devět hodin byla mše svatá, kterou
krásný kostel sv. Mikuláše. Protože již
sloužil místní farář otec René Strouhal.
bylo kolem poledne, naši kuchaři Pavel
Shodou okolností byla tato mše svatá
a Martin nám dovezli oběd a my jsme se
sloužena také v duchu svatého Pavla.
do něj s chutí pustili.
Po mši jsme se začali pomalu rozjíždět
Druhou misijní cestu ze Šitbořic
domů natěšeni na další víkendovku, ktedo Těšan jsme jeli auty. Pan farář měl
rá je vždy tak suprová.
tento den narozeniny, a proto jsme mu
Na závěr bych chtěl poděkovat otci
dali malý dárek, dort se svíčkami, které
Petrovi za to, že jako bývalý farník z Telmusel sfouknout. Potom jsme se vydali
če se mohu účastnit těchto víkendovek
na odpolední hru.
a prožít zde krásné chvíle a zážitky a být
Po skupinách jsme šli po stopách
mezi přáteli.
Pavlovy třetí misijní cesty, taktéž značePavel Dušek

Vánoční přání ...
Všem občanům města přeji lásku, radost a pokoj, která pramení z narození Ježíše Krista. Ať tím co o Vánocích prožijeme
obohatíme další každodenní život.
P. Petr Papoušek, farář
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Přehled vánočních bohoslužeb
24. 12. 2008
25. 12. 2008
26. 12. 2008
28. 12. 2008
31. 12. 2008
1. 1. 2009

Štědrý den – Půlnoční mše svatá ve 22.00 hod.
Boží hod vánoční – bohoslužba v 10.30 hod.
Sv. Štěpána – bohoslužba v 10.30 hod.
Sv. Rodina – bohoslužba v 10.30 hod.
Sv. Silvestra – bohoslužba v 17.00 hod.
Nový rok – bohoslužba v 10.30 hod.

Až uslyšíš zvonit hrany, neptej se,
komu zvoní. Tobě zvoní...
Nejprve se podívejme trochu do historie. Stavba kostela Nanebevzetí Panny
Marie byla původně bez věže. V pozdějším
období měla pouze menší dřevěnou věžičku, až v roce 1883 byla postavena dnešní
35 metrů vysoká věž a na ní bylo zavěšeno
pět zvonů. Každý zvon má vždy své jméno.
Jejich jména byli: Panna Maria - 436 kg, sv.
Cyril a Metoděj - 218 kg, sv. Josef - 140 kg,
sv. Barbora - 40 kg, sv. Jan Evangelista - 18 kg.
Tóny zvonů se nesly městečkem až do I. světové války. Ta znamenala pro kostelní zvony všeobecně zkázu. Pro válečné účely byly tak svěšeny a použity i zvony velkopavlovické. V roce 1927 byli pořízeny nové
zvony nákladem 25.000,- Kč. Byl to sv. František - 500 kg, Panna Maria
- 160 kg, sv. Cyril a Metoděj - 60 kg.
Nyní jsou ve věži kostela zavěšeny čtyři zvony. Pocházejí z roku
1948, tehdy byli slavnostně posvěceny. Pořízení nových zvonů stálo
175.000,- Kč. Jejich jména jsou: sv. Josef - 623 kg, sv. Václav - 424 kg,
sv. Maria - 249 kg, sanktus - 23 kg. V tomto roce byla také opravena
zvonová stolice.
Letos dostal Farní úřad dotaci od Města na opravu zvonů v kostele
Panny Marie Nanebevzetí ve Velkých Pavlovicích ve výši 150.000,- Kč.
Po 60 letech se tedy uskutečnila generální oprava zvonů. Díky Městskému úřadu ve Velkých Pavlovicích máme i sanktusník na elektrický
pohon.
Dříve se sanktusníkem neboli „umíráčkem“ zvonilo ručně. Pan Antonín NESVADBA vzpomíná: „Už od 10 let jsem chodíval s kostelníkem
zvonit. Dříve se zvonilo na všechny tři zvony ručně. A to ve čtyři hodiny
ráno, ve dvanáct hodin na pravé poledne, a v osm hodin večer. V létě
v zimě chodil kostelník třikrát denně zvonit.“ Pan Nesvadba chodil
zvonit 20 let. Touto cestou mu chci poděkovat za jeho obětavou službu
pro celé město. V současné době přebral funkci zvoníka pan Tomáš
VEVERKA. Každému, kdo umře by se mělo zazvonit. Je to prastarý zvyk,
který sahá do daleké historie. Je zajímavé, že když se zvoní ručně, staří
lidé poznají komu se zvoní.
Když zemře muž zvoní se tzv. 3 verše, tj. 3x Otčenáš, nakonec 3
křížky. Když zemře žena zvoní se tzv. 2 verše, tj. 2x Otčenáš, nakonec 2
křížky. John Donne napsal: „Až uslyšíš zvonit hrany, neptej se, komu
zvoní. Tobě zvoní.“
Hlas zvonu nám na pár minut dne připomíná jakýsi vyšší řád, jehož
existenci potvrzujeme někdy tím, že se mu vzpíráme. Hlas zvonu je
pozvání. Když slyším hlas zvonu, mám úctu k jeho staleté vytrvalosti a
spolehlivosti.
Zvon trvá na svém názoru, ať si okolo myslí kdo chce co chce. Zároveň cítím jakýsi respekt k okolním obyvatelům, kteří nejsou zbožní, a
přece ho uznávají. Je důležité pěstovat v mladých lidech znalost i vědomí, že naše civilizace je křesťanská, vyrostlá na několikerých kořenech,
které nesmí zapírat.
Kulturní a společenské zvyky, slavnosti, rituály, jež na tom všem
vznikly, tvoří naše prostředí a řád soužití. Jestliže vývoj lidstva míří zatím
k jakési změti všeho a k chaosu, držme se své základní kostry, zbožní
i bezbožní.
Páter Mgr. Petr Papoušek

n V sobotu 11. listopadu 2008 přijal svátost manželství
na poutním místě v Netíně náš dlouholetý akolyta farnosti Pavel Julinek. Tímto mu celá farnost děkuje za
neúnavnou práci pro farnost. Vyprošuje Boží požehnání.
A přeje manželství prožité v lásce, úctě a věrnosti až do
smrti.

Novomanželé Julinkovi s velkopavlovickými farníky.
Foto: Archiv rodiny Julinkovi
n Tak jako každoročně se uskutečnila v kostele na dětské mši svaté Mikulášská nadílka. Dne 4. prosince
2008 přišel svatý Mikuláš v doprovodu andělů. Děti,
které přednesly nějakou básničku nebo zazpívaly písničku byly obdařeny balíčkem. Děkuji našim sponzorům
manželům Ševčíkovým.
n Na sv. Štěpána 26. prosince v 17.00 se uskuteční
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích vánoční koncert skupiny Srdce ze Šakvic.
Vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni!
n Komunita Emmanuel Vás zve na duchovní akci pro
manželské páry, mladé i starší, bez dětí i s dětmi. Bůh
je s námi i v manželství, to je ta dobrá zpráva, kterou
přináší tři víkendy pro manžele.
Chceme si to připomínat a především také prožívat. Cyklus tří víkendů duchovní obnovy manželství má název:

LÁSKA A PRAVDA PRO MANŽELE
Setkání obsahují společné chvály, přednášky,
adorace, vzájemné sdílení a mši svatou.
Témata jednotlivých setkání:
30. 1. 2009
- Bůh nás miluje jako manžele
– svátost manželství
28. 2. 2009
- Komunikace mezi manžely
– slovní, tělesná, duchovní
28. 3. 2009
- Výchova dětí a život rodiny

Přihlásit se můžete na faře ve Velkých Pavlovicích. Další
informace můžete najít na webových stránkách komunity Emmanuel www.emmanuel.cz, kde máte také možnost si stáhnout přihlášku.
P. Petr Papoušek, farář
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KULTURA ..............................................

Ve výstavním sále na velkopavlovické radnici proběhla o svátečním nedělním odpoledni dne
26. října 2008 vzpomínka na 90. výročí od vyhlášení svobodné Československé republiky, do jejíhož čela se tehdy postavil profesor T. G. Masaryk.
V úvodu oﬁciálního programu přivítal jménem Města Velké
Pavlovice všechny přítomné hosty
místostarosta Ing. Zdeněk Karber.
O slavnostní kulturní program se
postarali žáci a vyučující Základní
umělecké školy, kteří společně připravili k tomuto významnému historickému výročí pásmo tématicky
uspořádané výhradně z děl českých
hudebních skladatelů, jako jsou Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš
Janáček a Bohuslav Martinů. Vedle
hudby těchto autorů zazněly i úpravy
českých a moravských lidových písní
v podání sólistů a souborů.
V jednom z písňových bloků
zazpíval dívčí pěvecký sbor pod
vedením Květoslavy Jarošové nejmilejší píseň prezidenta T. G. Masaryka

Krásným uměleckým zážitkem se stalo vystoupení žesťového kvarteta
pod vedením pana učitele Bílka. Foto: Ing. Zdeněk Karber

... a také zpěv dívčího sboru. Foto: Ing. Zdeněk Karber

- „Ach synku, synku“ a na závěr slavnosti zazněla i hymna
„Kde domov můj“, kterou si se sborem zazpívali všichni
přítomní.
Ing. Zdeněk Karber & Karolína Bártová
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Na koncertě zazněly tóny klavíru ... Foto: Ing. Zdeněk Karber
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Den studentstva se stal dnem studentským
Při příležitosti státního svátku - Dne boje za svobodu a demokracii a zároveň i mezinárodního Dne studentstva, který se slaví
17. listopadu u nás i na Slovensku, se sešli ve výstavním sále
na velkopavlovické radnici studenti velkopavlovického gymnázia a Základní umělecké školy našeho družebního města Senica. Slavnostně zde otevřeli vernisáž výtvarných prací s názvem
„Plenér 2008“.
Výtvarníci Ing. Marie Šmídová, Mgr. Petr
Horáček a Mgr. Štefan
Orth a jejich svěřenci
představili díla inspirovaná barevným podzimem ve Velkých Pavlovicích a okolí. Kulturní program zajistili žáci
ZUŠ Velké Pavlovice a
také ZUŠ Senica.
Velmi pěkně byla
pojata i samotná instalace děl. Každému z autorů byl věnován jeden
výstavní panel, kde bylo
uvedeno nejen jeho
jméno, ale také fotograﬁe mladého umělce
– při práci samotné,
Ukázky z výstavy Plenér 2008. Foto: Ing. Zdeněk Karber
nebo různé momentky
ze života. Tím se studenti přirozeně přiblížili k návštěvníků výsta- páčem a jeho zástupcem Mgr. Michalem Rilákem mladé výtvarníky
vy a zároveň tímto vtipně zvoleným způsobem vlastní prezentace a popřáli jim mnoho tvůrčí energie do budoucna.
Ve Velkých Pavlovicích byla výstava otevřena do konce listopaveřejnosti zde vytvořili příjemnou domáckou atmosféru.
Představitelé města Ing. Pavel Procházka a Ing. Zdeněk Karber du. Začátkem prosince byly obrázky převezeny a vystaveny v Senipochválili společně s ředitelem gymnázia PaedDr. Vlastimilem Kro- ci.
Ing. Zdeněk Karber a Karolína Bártová

V neděli 23. listopadu 2008 se uskutečnil v sousedních Velkých Bílovicích již 3. ročník přehlídky dechovek ke svátku
svaté Cecílie – patronky hudby a muzikantů a současně i tamějšího kulturního domu. Samozřejmě zde nemohla chybět ani
oblíbená velkopavlovická dechovka při ZUŠ pod vedením MgA. Zbyňka Bílka.
Naši mladí muzikanti s excelentními a zkušenými zpěvačkami Eliškou Vomáčkovou, Lidií Procingerovou a Terezkou Láničkovou sklidili za předvedený repertoár zasloužený potlesk milovníků dechovky.
Milena Karberová, ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

Chlapci i děvčata z mladé velkopavlovické dechovky ukázali, že mají hudbu přirozeně v krvi – tak jak se na „omladinu“ z jihu
Moravy sluší a patří! Foto: Ing. Zdeněk Karber
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POZVÁNKY ...........................................
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT, NABÍDKA JE VÍCE NEŽ BOHATÁ!

Město Velké Pavlovice Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ JARMARK
U RADNICE

Němčičtí, Velkopavlovičtí a Hornobojanovští farníci Vás
srdečně zvou na

ŽIVÝ BETLÉM
... tentokrát v Němčičkách

Neděle 21. prosince 2008, náměstí před radnicí
města ve Velkých Pavlovicích.
Brány jarmarku se otevřou již v 9.00 hod.

Čtvrtek 25. prosince 2008 v 16.00 hod.
NÁDVOŘÍ Kulturního domu v NĚMČIČKÁCH

Těšit se můžete na jarmark se stánky
s rukodělným zbožím, vánočními ozdobami,
dekoracemi a laskominami.

Již nyní se můžete těšit na vystoupení známých
biblických osob ve hrané živé scénce
za doprovodu hudebního sboru.

Jako občerstvení se budou podávat zabíjačkové
speciality, uzeniny a chybět nebude
ani svařené víno.

Chybět nebude ani beseda u cimbálu.

Odpolední kulturní program bude jako tradičně
plný hudby, zpěvu a vánočních koled.
Od 16.00 hod. zde se svými pásmy plnými
vánočních písní vystoupí žáci
Základní umělecké školy, Základní školy,
Gymnázia, mužácký Presúzní sbor,
country skupina Colorado
a další hudební soubory z Velkých Pavlovic.
Pod vánočním stromem najdete stejně jako
v minulých letech pokladničku,
do které můžete přispět ﬁnančním darem opuštěným
dětem, jež nemohou být ani v době vánoční mezi svými
nejbližšími.
Předem Vám za ně od srdce děkujeme.
Zapomeňte na chvíli na předvánoční shon,
zpomalte v kouzelné době adventní
a přijďte se podívat před radnici.
Přejeme Vám krásný vánoční čas ...

Na sv. Štěpána 26. prosince v 17.00 hod.
se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Velkých Pavlovicích

VÁNOČNÍ KONCERT
SKUPINY SRDCE ze Šakvic
Vstupné je dobrovolné.
Všichni jste srdečně zváni k neobvyklému křesťanskému a zároveň i folkovému zážitku!
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Program:
Začátek v 16.00 hod. - divadlo „Živý betlém“
Od 17.00 hod. bude probíhat v KD ochutnávka
vánočního cukroví, degustace modrohorských
vín a ochutnávka pomazánek. Vánoční náladu Vám
zpříjemní cimbálová muzika LONGA.
Přijďte prožít krásné vánoční odpoledne s programem pro všechny generace.
Vstupné bude jako obvykle dobrovolné.
Veškeré zde získané ﬁnanční prostředky budou
věnovány k charitativním účelům
- stejně jako v loňském roce poslouží k léčení závažné
nemoci malé Karolínky Horské z Valtic.
Předem Vám všem za Káju děkujeme!
Kdo letos vystoupí v rolích
nejkrásnějšího vánočního příběhu?
JOSEF * Jiří Sadílek
MARIE * Eva Káčerová
ANDĚL * Marie Procházková
STRÁŽNÝ * Ondřej Svoboda
MUŽ * Boleslav Kopřiva
ŽENA * Marie Kopřivová
1. KRÁL * Radek Oslzlý
2. KRÁL * Jiří Stávek
3. KRÁL * Tomáš Droběna
RÁDCI * Jaroslav Kašpárek, Jiří Herzán
HERODES * Lukáš Herzán
PASTÝŘI * Šárka Folerová, Nikola Langová,
Vlaďka Stávková, Veronika Stávková, Anička Čermáková
VYPRAVĚČI * Kamil Prokeš, Monika Herzánová
SBOR * Petra Ševčíková, Eliška Vomáčková, Eliška Veverková,
Markéta Veverková, Lenka Veverková, Hanka Salášková,
Věra Žáková, Tonda Hanák, Honza Míchal, Lenka Plotová,
Milena Melicharová, Marie Charvátová

Určitě přijďte, těšíme se na Vás!
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Opět po roce se sejdou 26. prosince 2008
přátelé a kamarádi Vladislava Trsťana,
aby důstojně uctili jeho památku.
Ve sportovní hale ZŠ ve Velkých Pavlovicích
proběhne již

XV. ročník turnaje
v malé kopané
MEMORIÁL
VLADISLAVA TRSŤANA
Každý rok spolu soupeří maximálně
16 mužstev o cenný putovní pohár.
Loňské vítězství v turnaji bude obhajovat mužstvo
KOLÍCI NAVŽDY, které porazilo ve ﬁnále
mužstvo YOUNG BOYS 6:2.
Třetí místo obsadila SADOVÁ po vítězství
nad mužstvem Aligators Brumovice 2:1.

Velkopavlovická chasa Vás srdečně zve na

KROJOVANÝ PLES
Ples se bude konat v sobotu 10. ledna 2009
od 19.30 hodin v sále sokolovny.
K tanci a poslechu hraje dechová hudba ZLAŤULKA.
V programu vystoupení dětského tanečního souboru
Sadováček, slavnostní předtančení Moravské besedy,
veselá nálada a bohatá tombola.
Předprodej vstupenek v TIC, Hlavní 9, Velké Pavlovice.

Ani příští rok nemá u nás nuda žádnou šanci :-) !

KALENDÁŘ AKCÍ
- rok 2009

Turnaj začíná „NA ŠTĚPÁNA“
v 08.30 hod. ráno,
rozhodující vyřazovací zápasy
můžete shlédnout po 14.00 hodině.

10. ledna

Krojovaný ples

17. ledna

Myslivecký ples

7. února

Společenský ples Modrých Hor

Pro všechny návštěvníky turnaje bude opět
připravena komfortní tribuna,
zajištěno bohaté občerstvení
a hodnotná tombola.

13. února

Ples Gymnázia Velké Pavlovice

7. března

Šibřinky – Maškarní bál

8. března

Dětská maškarní diskotéka

Rozlosování do skupin:
(Turnaje se tentokrát zúčastní pouze
14 přihlášených mužstev)

14. března

Country bál YMCA Rakvice

21. a 22. března
8. května

A skupina - Sadová, Lázeňští šviháci, F4ever team,
Benﬁca Suchý řádek
B skupina - AC Suchý řádek, Němčičky, Trsťani
C skupina - Restaurace U Kolíka, BOCA, Kepák Team
D skupina - Young Boys, B - 52, Celtic B, Dorost 2008

3. ročník UNIVERSITY TOUR 2008

HARLEJ
Pátek 26. prosince 2008 v 19.00 hod.
- Sokolovna Velké Pavlovice
Jako hosté vystoupí předkapely:
ONSET Brno & ELBERETH Hodonín
Na koncertě bude Česká televize natáčet nový
videoklip skupiny HARLEJ!
Proto zde nesmíš chybět ani TY!

www.harlej.cz

Májové otevřené sklepy
Slavnostní otevření rozhledny

7. června
27. června
4. července

AGENT`S T.N. 50 $ pořádá

Festival otevřených sklepů

18. července
16. až 18. srpna
22. srpna
4. až 5. září
12. září

Přehlídka mladých dechovek
Na kole po Krajem André
Víno v oranžovém
Noční soutěž v požárním útoku
Krojované hody
Krojované hodky
Velkopavlovické vinobraní
Za burčákem do Modrých Hor

14. listopadu

Svatomartinské otevřené sklepy

22. listopadu

Svěcení mladého vína ročníku 2009

27. a 28. listopadu
20. prosince

Promenáda červených vín 2009
Vánoční jarmark u radnice

Doplňující a upřesňující informace o veškerých
připravovaných akcích sledujte průběžně na oﬁciálních
stránkách města Velké Pavlovice pod adresou
www.velke-pavlovice.cz.
Děkujeme Vám za přízeň a přejeme příjemnou zábavu!
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PROGRAM KINA VELKÉ PAVLOVICE
********* leden 2009 *********
KOZÍ PŘÍBĚH

DĚTI NOCI

VY NÁM TAKY, ŠÉFE!

– POVĚSTI STARÉ PRAHY

Pátek 23. ledna 2008, typ ﬁlmu: drama,
psychologický, Česká republika 2008, 85
min.

Pátek 30. ledna 2008, typ ﬁlmu: komedie,
Česká republika 2008, 95 min.

Pátek 16. ledna 2008, typ ﬁlmu: animovaný, komedie, Česká republika 2008, 80
min.

Motto: „Leo, Miki, Tereza a paní Pecková
dělají kariéru“

Motto: „Staré pražské legendy v prvním
českém 3D animovaném ﬁlmu“

Film Kozí příběh - Pověsti staré Prahy
scenáristy, režiséra a animátora Jana
Tománka se pyšní označením první český celovečerní 3D animovaný ﬁlm. Jak
vypovídá název, scenáristé se inspirovali
staropražskými legendami. Vesnický mládenec Kuba a jeho věrná Koza přijedou
do středověké Prahy pomoci se stavbou
Karlova mostu. Mladík se na první pohled
zamiluje do vnadné městské holky Mácy.
Poté, co ho vyhodí ze stavby, uchytí se jako
řezbář pro velkolepý orloj mistra Hanuše.
S tímto příběhem se prolíná ještě faustovská legenda. Svou duši upíše ďáblu za
bohatství chudý student mistra Hanuše
Matěj, poté co neuhlídá plány orloje a je
za to potrestán. Ve ﬁlmu jsou dále odkazy
na pověsti o chlupatém strašidle, o katu
Mydlářovi nebo o ptáčkovi a kostlivci. Přes
pohádkový konec i žánrové označení ﬁlmu
jako rodinné komedie Kozí příběh... není
příliš vhodný pro děti. Středověká Praha je
vykreslená jako místo zkažené, kruté, špinavé, plné zákeřných, zhýralých a obskurních postav.
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Hrdince Ofce je něco málo přes dvacet
a víc než milostné vztahy „řeší“ sama
sebe. Vše se odehrává v pražském Karlíně, v chladu městské zimy bez sněhu a
převážně v noci; právě dobře vykreslená
atmosféra bezútěšnosti patří k důležitým
prvkům intimního příběhu o holce, která
se „zasekla“ v životě. Ofka nešla na vysokou školu, i když má určitý výtvarný talent,
přestala malovat, pracuje po nocích ve
švagrově nonstop prodejně potravin a žije
v jakési letargii, v níž bez zájmu sleduje
marnost svého i cizích životů. Kluk, kterého měla ráda, ji zradil, s klukem, který ji
miluje, se chce jenom kamarádit. Děj se
stejně jako Ofčina existence skládá jen z
poměrně běžných situací. Teprve na konci
se hrdinka rozhodne konečně něco udělat, tedy změnit práci a začít zase kreslit,
avšak ani to není přesvědčivé vítězství
nad její letargií. – Sympaticky skromné
dílo, opírající se o autentický scénář, stojí
kromě zmíněného popisu prostředí hlavně na psychologii postav v přesvědčivém
podání Marthy Issové a Jiřího Mádla.

Nová česká komedie Vy nám taky, šéfe! se
odehrává v atraktivním prostředí reklamní
agentury Mráz Media, vedené schopným
managerem Ivanem Mrázem, který právě
nabírá nové zaměstnance do svého týmu
(Václav Vydra). Film vypráví příběh několika lidí, kterým zdánlivě sama od sebe
spadne do klína neočekávaná životní příležitost. Účetní v důchodu Karlička (Iva
Janžurová), pubertální textař Miki (Ladislav Hampl), mimoidní graﬁk Kamil (Pavel
Šimčík), mladá managerka Tereza (Sandra Nováková), i jejich šéf, neambiciózní ﬂákač a příležitostný herec Leo (Jan Zadražil)
neměli ještě donedávna ani tušení, že by
na nějakém podobném “atraktivním”
místě mohli vůbec kdy pracovat. Partě
“loserů” se tak zdánlivě nabízí jejich životní šance.Když zjistí, že všechno je úplně
jinak, boj o jejich vysněnou práci pro ně
teprve začíná…
Změna programu vyhrazena
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SPOLKY A KONÍČKY ............................
NA NÁVŠTĚVĚ
VE VINNÉM SKLÍPKU ...
Milí čtenáři, právě se začítáte do prvních slov nové rubriky Velkopavlovického zpravodaje, která se stane, jak si sami v redakční
radě přejeme, rubrikou pravidelnou.
Prostřednictvím zde zveřejněných příspěvků bychom vás rádi
informovali o úspěších velkopavlovických a modrohorských vinařů,
ale také o jejich zážitcích, vinařském životě, o akcích, které pro
nás občany města i turisty pořádají a mnohé další „z četných klípků
z vinných sklípků“.
Doufáme, že se právě tyto řádky stanou vašimi oblíbenými!
A jak uvést novou rubriku? Samozřejmě pozitivně! Mnoho řemesel a tradic po
staletí u nás udržovaných nezadržitelně mizí. To však neplatí o velkopavlovickém
vinařství. U nás se o nadšený dorost vskutku obávat nemusíme. Posuďte sami!
Malý Davídek Rojka je sice z Brna, ale kořeny má ve Velkých Pavlovicích a to v rodině, která neměla nikdy k půdě, vinařství
a především sadařství daleko. David je pravnuk pana Františka Horáčka z ulice Zelnice. Foto: Libor Očenášek

Medaile pro vinařství
Mikulica
a V & M Zborovský
Jedna z nejvíce obsazovaných soutěží vín na světě – rakouská AWC Vienna
– zveřejnila v pátek dne 31. října 2008
na Galavečeru vína na Vídeňské radnici
letošní výsledky. Soutěže se zúčastnilo
7.959 vzorků vín od 1.422 producentů z
celého světa.
Česká republika byla zastoupena rekordními 159 vzorky, což je prozatím nejvíce v
historii našich dosavadních účastí na zahraničních soutěžích.
Našim vinařům se podařilo dosáhnout
nebývalého úspěchu – některou z medailí
či diplomů „seal of approval“ bylo oceněno
rekordních 140 vín, tedy neuvěřitelných 88
%. Moravští a čeští vinaři získali právo ozdobit
své láhve 11 zlatými, 94 stříbrnými medailemi
a 35 oceněními kvality „Seals of Approval“.
Ocenění z výstavy si přivezli i velkopavlovická vinařství. Vinařství Mikulica získalo zlatou medaili na Aurelius 2007, Vinařství V &
M Zborovský si přivezlo stříbrné medaile na
Chardonay, PS 2007 a Zweigeltrebe klaret,
PS 2007 a ocenění kvality na Muškát Ottonel, PS 2007 a Sauvignon, PS 2007.
Oceněným vinařům gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů!
Zdroj informací:
www.wineofczechrepublic.cz

Cena Premio della Stampa
pro vinařství Baloun
Severoitalské město Bergamo pokračuje ve čtvrté edici soutěže vín z bordeauxských odrůd nazvané Emozioni dal Mondo – Merlot e Cabernet insieme, která
se konala pod patronáží mezinárodní organizace O.I.V. (Organisation de la Vigne
et du Vin) ve dnech 16. - 18. října 2008 ve výstavní hale Feria-Bergamo.
Vinařství Radomila Balouna
z Velkých Pavlovic
zde letos získalo
se svým Cabernet
Sauvignonem v
pozdním sběru z
ročníku 2007 jednu ze 13 cen Premio della Stampa.
Tato speciální cena novinářů, z
nichž většina jsou
členové F.I.J.E.V.
(Fédération InterS gratulací oceněným vinařstvím „na zdraví“!
nationale
des
Foto: Ing. Zdeněk Karber
Journalistes
du
Vin et Spiritueux) a International Circle of Wine Writers, je udělována jednomu vínu z
každé ze všech 19 zastoupených zemí, avšak pouze pokud se vzorek umístil s nejméně 85 body na pozici zlaté medaile.
Sedm hodnotících komisí složených každá z deseti porotců, mezi nimiž byli profesionální degustátoři z Itálie, Francie, Španělska, Velké Británie, Belgie, Německa,
Rakouska, Řecka, Švýcarska, Chorvatska, Maďarska, Chile, Argentiny, Peru, Japonska, Jihoafrické a České republiky, udělilo v soutěži Emozioni dal Mondo 2008 čtyři
velké zlaté a 47 zlatých medailí z celkového počtu 180 vzorků.
Vinařství Radomila Balouna blahopřejeme!
Zdroj informací: www.wineofczechrepublic.cz
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O městečku Velké Pavlovice
se nejčastěji hovoří v souvislosti
s vínem, meruňkami, slunečným
nebem bez mráčků, bohatým folklórem a přívětivou přátelskou náladou. Pokud o těchto příznačných
synonymech někdo ještě občas
zapochyboval, zajisté jim o letošních Svatomartiských otevřených
sklepech přišel na kloub.

Návštěvníci otevřených sklepů měli možnost ochutnat pravou moravskou
zabíjačku, někteří z nich viděli bourání masa v přímém přenosu vůbec
poprvé. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Patnáctý listopadový den je podtrhnul červenou čarou a dal jim zlatý punc - sluníčka bylo více
než dost, lahodné víno teklo proudem, s pohostinností se každý setkal hned na začátku akce u radnice, kde se linula čerstvým ranním vzduchem libá
vůně zabíjačkových specialit a samozřejmě nechyběla ani vypečená svatomartinská husička - to vše
okořeněné dobrou a pohodovou náladou. Snad
jen ty sladké kulaťoučké meruňky teď na podzim
chyběly. Avšak možná i ty, v alternativě veskrze
chutnější, trvanlivější, zkrátka a dobře „tekuté“ by
se někde k „okoštování“ našly ...
Rekordní počet návštěvníků Svatomartinských
otevřených sklepů 2008 byl jednoznačně spokojen. Všichni přítomní si hned po příchodu k radnici
mohli pochutnat na černé ovarové polévce, vepřovém ovaru, teplých jelitech, jitrničkách a nebo
lahodné tlačence. A nepřišel zkrátka ani ten, kdo
dává přednost „dietnějším“ drůbežím laskominkám. V podobě husí pečínky je po loňském ohromném úspěchu opět nabízela Vinárna u Kaderků.

Nálada před radnicí se nesla na vlnách nekonečné pohody.
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Své sklípky otevřelo letos na tucet vinařů. Ti
zde nabízeli velmi bohatou škálu vzorků, od těch
nejčerstvějších ročníku 2008 až po perly z archivu. Příjemné překvapení čekalo návštěvníky ve
Vinařství V & M Zborovský, kde je majitelé přivítali
v krásných nově zrekonstruovaných prostorech.
A večer? Ten byl s posezením u cimbálu v místní sokolovně dovršen posledním synonymem města Velké Pavlovice – folklórem. K příjemné náladě
při skleničce vína po celý večer neúnavně vyhrávala oblíbená cimbálová muzika Lália, se kterou si
mnozí hosté také zazpívali a zatančili.
Poslední otevřené sklípky roku 2008 se vydařily a proto bychom tímto rádi všechny milovníky
vína, z řad místních i přespolních, pozvali na
následující obdobné akce!
Karolína Bártová
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Návštěva vinného sklípku je vždy pro naše hosty příjemnou
a nezapomenutelnou událostí. Foto: Ing. Zdeněk Karber
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Kdo byl sv. Martin?
Aneb několik málo zajímavostí
ze života světce
V nedělním odpoledni dne 16. listopadu 2008 se sešli velkopavlovičtí vinaři a spousta dalších hostů na 12. svěcení mladého vína. Tato křesťanská tradice byla obnovena v roce 1997
zásluhou Ing. Vojtěcha Pazderky z Mikulova a místních vinařů
Ing. Františka Kostrhuna a Ing. Pavla Laciny.
Svěcení mladého vína se ujal v souladu s letitou tradicí místní pan farář
Mgr. Petr Papoušek. Přítomné pozdravil i starosta města Ing. Pavel Procházka
spolu s místostarostou Ing. Zdeňkem Karberem, Ing. Josefem Procházkou za
o.s. Víno z Velkých Pavlovic a Mgr. Alexanderem Tomečkem, předsedou Českého zahrádkářského svazu ve Velkých Pavlovicích.
Na obřadu vystoupil se svým kulturním programem mužácký pěvecký
Presúzní sbor s cimbálovou muzikou.
Vinaři připravili v sále sokolovny k ochutnání přes 200 vzorků letošního
mladého vína. Posvatomartinská neděle byla letos první oﬁciální příležitostí,
kdy si milovníci vína mohli skleničkami přiťuknout, neboť tento obyčej je povolen skutečně až po svátku sv. Martina.

SV. MARTIN - ŽIVOT A LEGENDA
Martin Tourský se narodil r. 316 n.l. jako syn
pohanského římského důstojníka v římské provincii Horní Panonie (dnešní Maďarsko). Vzdělání získal a s křesťanstvím se seznámil v severoitalské
Pavii. Roku 372 přijal svatý Martin biskupský stolec v Tours. Stejně jako dříve žil dál i po jmenování
biskupem jako mnich ve své chatrči poblíž řeky
Loiry, kde později vzniklo opatství Marmoutier.
Zemřel v 81 letech roku 397 n.l. v Candes u Tours.
Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus
a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazen na koni s půlkou
pláště a žebrákem.
Obyčejně se tento světec zmiňuje ve spojitosti
s první sněhovou nadílkou – „Svatý Martin přijíždí
na bílém koni“. Toto prastaré pořekadlo značilo, že v
době, kdy tento světec slaví svůj svátek padal sníh a
neodvratitelně se blížila královna mrazivých večerů a
dlouhých nocí – paní zima.

SVATOMARTINSKÁ HUSA A PEČIVO

Letošním mladým vínům požehnal místní farář za přítomnosti představitelů města a velkopavlovického vinařství. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Ke svátku sv. Martina neodmyslitelně patřila dobře vykrmená a upečená tzv.“Martinská husa“. Původ
spojitosti mezi svatým Martinem a husou můžeme
nalézt ve dvou legendách.
Ta první praví, že husy svatého Martina při kázání
tolik rušily, že nyní pykají na svatomartinském pekáči. Druhá legenda praví, že se svatý Martin před svou
volbou biskupem ze skromnosti skrýval v husníku, ale
husy ho svým kdákáním prozradily.
Ať už to bylo tak, onak nebo úplně jinak je jedno.
Každopádně husa patřila k nejhlavnějším pokrmům.
Rozdělování jejího masa mělo určené pořadí. Nejnižší
sluha dostával křídlo, aby prý při práci lítal, vyšší sluha stehno, hospodář sám si nechával zbytek. Kůže z
husích nohou se dávala do střevíců pod nohy, aby se
nepotily nebo mezi prsty, aby nerostla kuří oka.
Neméně známé bylo i svatomartinské pečivo.
Kromě hus byly obvyklým jídlem na sv. Martina svatomartinské rohy, rohlíky nebo podkovy svatého
Martina. Martinskými rohlíky podarovávala děvčata
své hochy. Velikým rohlíkem, plněným mákem nebo
povidly býval podarován ze služby odcházející čeledín
nebo děvečka.

MARTÍNKOVÉ
Svátek svatého Martina byl důležitým dnem v životě čeledníků a děveček, neboť zpravidla v tento den
většina z nich (Martínkové) měnila službu a dostávala
za svou práci mzdu. Někteří smlouvu s hospodářem
prodloužili a ti ostatní odcházeli za lepší službou.
Takový odchod ze služby spojený s obdržením
peněz býval důvodem k pořádné oslavě. Mnozí tak
propili a projedli svou celoroční mzdu během jednoho
dne bez ohledu na to, zda již měl zajištěno nové místo
nebo ne. S oslavou byl spojen nadměrný hluk a následovně i řádění čeledi.

Svatomartinské víno může být ještě trošku kalné, avšak i tak mnohé
napovídalo, že bude ročník 2008 výjimečný. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Ať už jste Martinové nebo ne, přiťukněte si letošním
mladým vínem! A ať Vám chutná – na zdraví!
Ing. Zdeněk Karber & Karolína Bártová
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Slavnostním vyhlášením výsledků
s předáním diplomů a pohárů úspěšným vinařstvím začal v pátek 28. listopadu 2008 jubilejní V. ročník Promenády červených vín 2008.
Avšak náročné přípravy včetně hodnocení vzorků
byly zahájeny o mnoho týdnů dříve. Sedm dní před
samotnou Promenádou proběhlo v sále Vinia a.s.
hodnocení všech rekordních 141 vzorků, kterých se
oproti loňskému ročníku sešlo o téměř 40 více. Dle
stále se zvyšujícího počtu přihlášených vzorků lze
usoudit, že se tato soutěžní přehlídka stává mezi
veřejností stále oblíbenější a samotným vinařům víno
odekorované medailemi z Promenády zvyšuje prestiž.
Vedoucím hodnocení se stal Bc. Jaroslav Suský. ProSlavnostní předávání diplomů a pohárů nejúspěšnějším vinařstvím.
fesionálních degustátorů, kteří jsou držiteli certiﬁkáty
Foto: Ing. Zdeněk Karber
zkoušek SZPI, DIN nebo ISO, se letos sešlo šestadvacet. Hodnotily se vzorky červené a růžové. Soutěž byla
řízena statutem schváleným a kontrolovaným Ministerstvem zemědělství ČR.
Po náročném a v obrovské konkurenci špičkových vzorků nelehkém bodování byl již v pátek dne 21. listopadu 2008 známý absolutní
vítěz letošní Promenády – Champion 2008. Stalo se
jím víno Mukuzani 2005 z Gruzie od ﬁrmy Gedevani s.r.o. z Prahy. Jedná se o odrůdové červené suché
víno, jež bylo vyrobeno z prvotřídních hroznů odrůdy
Saperavi vypěstovaných ve speciﬁcké vinařské oblasti Mukuzani v Kachetii. Víno zrálo tři roky v dubových
sudech, má tmavě rubínovou barvu a je charakteristické odrůdovou vůní a něžným buketem.
Tak jako každoročně byly vyhlášeny i nejlepší
kolekce vín. Zde měla početné zastoupení také velkopavlovická vinařství. Zlatou kolekci vybojovala vína
z místní Šlechtitelské stanice vinařské, a. s., Stříbrnou kolekci opět místní Vinařství Radomila Balouna,
Bronz si odnesly současně dvě ﬁrmy se stejným bodovým průměrem – Rodinné vinařství Jedlička & Novák,
Bořetice a Gedevani, s. r. o., Praha. Na 4. místě se
umístilo Vinařství Leoš Horák, Vrbice, na 5. místě
Vinařství Oldřich Drápal, Brno. Pohár za novinku ModÚčast degustující veřejnosti byla o letošní Promenádě skutečně početná.
rohorské cuvée patří za zlatou medaili Vinařství V&M
Návštěvníci si pochvalovali nejen výborná vína, ale i nově vyřešené
Zborovský z Velkých Pavlovic.
uspořádání interiéru sokolovny. Foto: Ing. Zdeněk Karber
Modrohorské cuvée je směs dvou odrůd - Frankovky a Modrého Portugalu, které se vyrábí z hroznů
vypěstovaných na vinicích pěti modrohorských obcí.
Poměr odrůd vychází z tradiční směsi, která byla mezi
vinaři po staletí oblíbena. Recepturu vinařům připomněl profesor Vilém Kraus. Stříbrnou medaili získalo
Vinařství Vít Sedláček z Vrbice a bronzovou Vinařství
Radim a Pavel Stávkovi z Němčiček.
Slavnostní zahájení ochutnávky pro veřejnost se
uskutečnilo v pátek dne 28. listopadu 2008 v sále
sokolovny ve Velkých Pavlovicích. Přítomni byli zástupci téměř všech oceněných vinařských ﬁrem, kterým
zde byly z rukou senátora Ing. Jana Hajdy, starosty V.
Pavlovic Ing. Pavla Procházky a zástupce pořádajícího
o. s. Forum Moravium Ing. Zdeňka Karbera předány
diplomy a poháry.
pokračování na str. 25

24

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
6/2008
Jako tradičně byla Promenáda akcí dvoudenní a tudíž
degustace pokračovala i v sobotu 29. listopadu 2008.
Pořadatelé zajistili průběh akce tak, aby mohli hosté
ochutnat Šampiona a vína z kolekcí, jež se umístila na
stupíncích vítězů, bezproblémově i na druhý den.
Po oba dva promenádní a po víně chutnající dny hrála pro všechny přítomné návštěvníky cimbálová muzika.
V pátek to byla u nás velmi oblíbená cimbálka Slovácko
ml. z Mikulčic, v sobotu pak Neoveská cimbálka, mladí
muzikanti v podlužáckých krojích. Ti svou hudbou a zpěvem nadchli zejména návštěvníky, kteří přicestovali ze
vzdálenějších míst naší země. Výborná vína a autentická
muzika vždy vytvoří tu pravou pohodu a nezaměnitelnou
atmosféru, kterou je vinařská Morava tolik a právem proslulá.

Pátý ročník Promenády se vydařil a můžeme se
těšit na setkání příští rok. Mladá vína, která budou
soutěžit na šestém ročníku již kvasí ve sklípcích a
vinaři vzkazují - máte se na vskutku na co těšit!
Karolína Bártová & Ing. Zdeněk Karber

K tomu všemu vyhrávaly po oba dva dny hned dvě cimbálové muziky, jež
příjemně podmalovávaly atmosféru přehlídky. Foto: Ing. Zdeněk Karber

ROK 2008 PRESÚZNÍHO SBORU
Rok s „osudovou“ osmičv měsíci dubnu. Originální gukou se blíží ke svému naplněláš z presúza jsme také podání a rádi se s Vámi podělíme
vali počátkem měsíce září ve
krátce o to, jak jsme ho vyplvelké konkurenci při mezinánili nejen zpěvem. Presúznici
rodní soutěži „O nejlepší kotihned po loňském tradičním
líkový guláš“ na Hotelu Zámevystoupení u vánočního stroček v Mikulově.
mu začali intenzivně zkouZáklad Presúzního sboru
šet pro první svoji studiovou
tvoří jádro, které spolu připranahrávku. Speciální skladbu
vovalo nejrůznější pěvecké
Balada o rudém vínu pro Šárku
projekty během posledních
Markovou a Presúzníky napsal
10 let. Činnost sboru se v
umělecký vedoucí Presúzního
tomto roce významně rozšísboru Roman Veverka a text
řila a to nás vedlo k tomu, že
složil písničkář Vít Šujan. Píjsme založili řádné občanské
seň si odbyla svoji premiéru
sdružení. Ministerstvo vnitra
3. května doma v zaplněné soČR registrovalo stanovy našekolovně při netradičním setkáho sboru dne 13. srpna 2008.
Presúzní sbor v plné parádě! Foto: Ing. Zdeněk Karber
ní hudebních žánrů PresúzníVelmi si také vážíme, že máme
ho sboru a jeho hostů. Balada
ve svém středu vlastního sklavypráví o tom, co se může stát dívce z
datele lidových písní. Presúzní sbor proto
společenských akcích, například při slavPrahy, která přijela na návštěvu vinného
připravuje registraci všech písní Jaroslava
nosti svěcení kapličky sv. Urbana, při
sklepa. Symbolicky se tak celý Presúzní
Hejla u Ochranného svazu autorského. Co
vzpomínce na Aloise Václava Horňanskésbor vydal naopak do Prahy a již 16. květnového v Presúzu naleznete na naší interho, slavnostním žehnání mladých vín a
na tato jedinečná „vinná“ skladba zazněla
netové prezentaci www.presuznisbor.cz.
dalších. Vrcholem domácího vystupování
v rámci doprovodného programu mezináPresúzní sbor rozvíjí svoji činnost díky
bylo bezesporu Velkopavlovické vinobrarodního vinařského veletrhu Víno & Destipravidelnému zkoušení každého jednotliní 2008, které bylo zahájeno zajímavě
láty 2008.
vého člena, uměleckému vedoucímu Ropojatým pátečním večerem s názvem
Presúzní sbor patří do kategorie tzv.
manovi Veverkovi a také sponzorům. Vel„Hudební presúz aneb folklór tradičně i
mužáckých sborů (tvoří jej výhradně pánoké poděkování za „střechu nad hlavou“ a
netradičně“. Speciálně jsme si pro jednu
vé), a proto není divu, že se rád představí
podporu patří Městu Velké Pavlovice. Za
z nejvýznamnějších domácích kulturních
na setkání mužáckých sborů a dalších kultrvalou podporu díky vzdáváme Ing. Joseakcích připravili dvě nové písně: „Pavlovičturních akcích „za humny“. V tomto roce
fu Ševčíkovi, Hotelu Zámeček Mikulov,
tí chlapci“, kterou složil a věnoval Presúzjich bylo požehnaně, v měsíci květnu jsme
Pekařství Pešák, Vinařství Baloun, Martin
nímu sboru Jaroslav Novák a „Pavlovické
vystoupili na tvrzi v Čejkovicích, zahajovaHicl a všem, kteří nám fandí.
lípečky“ od našeho nejstaršího člena a
li jsme písněmi Prestižní košt na Hotelu
Pro Presúzní sbor je podstatné předádvorního skladatele Jaroslava Hejla.
Zámeček v Mikulově a také Nominační
vat to nejlepší, co ve zpěvácích je, přenáNejen chlebem a zpěvem živ je člověk,
soutěž vín velkopavlovicka Forum Moravišet tuto energii dál a s dědictvím lidové
což Presúznici dokázali při mistrovských
um. V červnu jsme si zazpívali při předhopísně zacházet novým, živým tvůrčím způsoutěžích ve vaření kotlíkových gulášů.
dovním setkání v Kobylí a na Dnu řemesel
sobem.
Vítězný byl duet v podání šéfkuchařů Vácv Moravských Budějovicích. Věříme, že
Přejeme Vám vše dobré a Na zdraví!
lava Halma a Tomáše Veverky na Kraví
jste nás také nepřeslechli při domácích
Martin Prokeš
Hoře při soutěži o nejlepší mužácký guláš
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KLÍČOVOU DÍRKOU ..............................
Tentokrát se podíváme k panu

JAROSLAVU HEJLOVI
- zpěvákovi, textaři a také skladateli lidových písní
Ačkoliv vyrostla kaplička sv. Urbana nedaleko od našeho městečka jen před několika málo měsíci,
napsala se o ní již spousta řádků, překvapila svou existencí spousty kolemjdoucích, stala se častým cílem
nedělních rodinných vycházek a také výletů školkaříků i školáků za poznáním okolí ... Zkrátka a dobře
zapadla sem, zalíbila se.
Mnozí z nás, kteří se rádi pokochají pohledem do okolí a zajdou si někam, kde je skutečně krásně, si
již nemohou krajinu nad Šlechtitelkou bez vlídného pohledu z voňavého dřeva vyřezaného sv. Urbana
vůbec představit. Je tu s námi chvilku, avšak i navzdory svému velmi rannému věku se stal místem
plodné inspirace.
Pro příklad nemusíme chodit daleko. Panu Jaroslavu Hejlovi, jež zpívá
a skládá pro velkopavlovický mužácký
Presúzní sbor, postačilo zajít ke kapličce, sednout si na pohodlnou dřevěnou lavičku, zadívat se mezi vinohrady, vzhlédnout k věžičce pavlovického
kostelíka ... a také zaslechnout blizoučké švitoření mladých ptáčků.
Tenký hlásek se panu Hejlovi ozýval skutečně přímo nad hlavou, neboť
právě zde se nacházelo důmyslně
umístěné hnízdečko, přesně vprostřed
stříšky kapličky. Ptáčci zvesela vyzpěvovali a panu Hejlovi začínala pomalu
v uších hrát tato krásná písnička ...
Pan Jaroslav Hejl s učitelem hudby ZUŠ MgA. Zbyňkem Bílkem.
Foto: Věra Procingerová

Ta pavlovská kaplička, na vysokém kopečku.
Sv. Urban patron vína, vínečkem nám připomíná,
že vínečko dobré je, když se na zdraví pije.
Už rozkvetl vinohrad, kdo s ním žije, má ho rád.
U kapličky ptáček zpívá, v kapličce si hnízdo hlídá,
zpívá pěkné písničky, pro ty svoje maličký.
Jak nám voní vinohrad, voní aj to vínečko.
O víně se hojně zpívá, sv. Urban všechno hlídá,
dneska, zítra a vždycky, ty moravské písničky.

l Když jsem si přečetla slova Vaší písničky usoudila jsem, že musíte mít Velké Pavlovice velice rád, je tomu tak?
A jak by nebylo, to víte že ano, vždyť tu
už žiju sedmasedmdesát roků, narodil
jsem se v únoru roku 1932. Tak to už
musí s člověkem něco udělat.
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l Skládáte hudbu a texty k lidovým
písním. To člověka svádí k myšlence, že
jste byl již od dětství tím malým chlapečkem, který chodil s housličkami ve
futrálku k panu učiteli hudby a pečlivě
cvičil „Běžela ovečka“...
Tak to vás asi překvapím, ale vůbec
tomu tak nikdy nebylo. Na nic jsem
se nikdy hrát neučil, nechodil jsem do
žádné hudební školy a navíc, do dneška
neumím noty.
l Tak to jste mi teď vyrazil dech. Neříkejte mi, že nepocházíte alespoň z
trošku hudební rodiny!
A tak to zase ano, z hudební rodiny
pocházím. Moje rodiče vždycky rádi zpívali, hlavně maminka, která pocházela
z Rakvic, ta měla krásný hlas, jak slavíček. A i sestra a bratr moc hezky zpívali.
Ještě snad líp bratr, který je o tři roky
mladší než já, jenomže ten vždycky spíš
tíhl ke sportu, dostal ho fotbal a tak na
zpívání neměl moc kdy.
l Stejně mi pořád vrtá hlavou, jak
můžete skládat písně, tedy především
hudbu, když neznáte noty?
No, to je jednoduché. Jdu si třeba tak
po Pavlovicích, něco mě napadne, tak
přivřu oči a už si to pomaličku zpívám a
notuju. Slova, ty si zapamatuju, to není
problém. A s melodií zajdu za mladým
panem učitelem Zbyňkem Bílkem do
hudebky, zazpívám mu to, on to zapíše
a je to! Když to někde úplně nesedí, tak
to ještě spolu nebo s Romanem Veverkou doladíme. A písnička je na světě.
Dřív mi notové zápisy dělával pan učitel
František Jaroš, ale ten už bohužel není
mezi námi. Myslím si, že jsem mu za to
velkým dlužníkem. Patří mu ode mě velké poděkování.
l V jakém věku jste složil svou úplně
první písničku?
Začal jsem dost pozdě, bylo mně už
45 roků. Písnička se jmenovala „Jedů
chlapci z vinohradů“.
l Co se stalo podnětem k jejímu napsání?
Byl jsem divákem jedné moc povedené
folklórní scénky, nebo spíš takového
pásma, které pojednávalo o sklepech,
vinohradech ... moc se mně to líbilo. Napsal jsem tu písničku více méně z radosti, z momentální nálady, bylo to takové
spontánní dílko. A možná i proto se tato
písnička stala i mojí nejčastěji hranou.
l Nejčastěji hranou Presúzním sborem, nebo i dalšími sbory a kapelami?

I dalšími. Tak třeba ji začala hrát taky
Túfaranka, ale jako valčík. Muzikanti
z Túfaranky mě pak vyzvali, abych napsal další písničky. Tak vznikla skladba
„Pěkná je dědinka pod Pálavů“, ale ta se
naopak vůbec neujala. Takový je život.
Jedna písnička se ztratí a jinou si lidi
naopak moc oblíbí. Tak to bylo právě s
„Jedů chlapci z vinohradů“. Do dneška
ji hrají taky mužáci z Kobylí, Bořetic,
Vlkoše a samozřejmě my Pavlovčáci.
Ještě nesmím zapomnět, že jsem pro
bořecké mužáky napsal jednu skladbu
na míru, jmenuje se „Pěkná je dědinka pod vrbeckým kopcem“, a ta se taky
hodně často hraje.
l Slyšela jsem, že velkopavlovický
Presúzní sbor má na repertoáru spousty dalších Vašich písní. Které to jsou?
No tak třeba „Pavlovice, Pavlovice“, „K
vinobraní“, „Pavlovským mužákom“,
„Ty pavlovský stárku“, novější písnička
se jmenuje „Modré Hory“, pak i výše
citovaná „Ta pavlovská kaplička“ a úplně nová je „Vánoční ...“.
l Uslyšíme „Vánoční...“ i na koncertě
pod vánočním stromem u radnice?
Když se nic mimořádného nestane, tak
uslyšíte. A jestli si ji chcete s mužáky i
zazpívat, dám vám k dispozici text. Třeba se vám u stromu bude hodit.
l To určitě ano, předem za všechny
děkuji. Ale ještě se vrátím k vašemu
dílu jako celku. Mohl byste nám prozradit, kolik skladeb jste vůbec za svůj
život napsal?

Těch, co se pořád hrají, bylo do teď
zhruba dvacet. Jak jsem říkal, začal jsem
s muzicírováním dost pozdě. Hodně
jsem se věnoval práci, kde jak se říká –
moje hlava taky nezahálela. Byl jsem léta
zaměstnaný tady v Pavlovicích v Drůbežářských závodech, kde jsem vymyslel
několik „zlepšováků“. Jeden z nich byl
i oﬁciálně uznán. Hned po jeho patentování se začal vyrábět a zanedlouho
ho využívaly všechny drůbežárny po
celém území republiky. Nebudu zde nic
obšírně vysvětlovat, ale ve své podstatě
usnadňoval práci – ušetřil až 4 pracovní
síly.
l Pane Hejl, Vy jste jedno překvapení
za druhým. S nadsázkou by se dalo říct
„domácí kutil s prospěchem pro všechny“!
Přesně tak (smích)! Já jsem vždycky
něco vymyslel, vyrobil na koleni a ono
to fungovalo a když se to líbilo i ostatním, začalo se to využívat – to myslím
ve fabrice. A jinak jsem vyráběl taky kde
co. Vysoustružil jsem si sám dřevěné
zábradlí, vyrobil kované křížky, kované
stojánky na vánoční stromečky, bylo
toho dost ...
l Tvůrčí duch se ve Vás opravdu nezapře, a to ať ten manuální nebo duchovní. Pane Hejl, velmi Vám děkuji
za rozhovor i za čas, který jste si na
nás udělal. Přeji Vám spoustu životního elánu, inspirace, pěkných písniček,
avšak především zdraví a pohody!
Za rozhovor panu Jaroslavu Hejlovi
poděkovaly Karolína Bártová
& Milena Karberová

Máte-li letos namířeno na Vánoční jarmark u radnice, nezapomeňte,
možná zde uslyšíte slova právě této vánoční písničky, z dílny pana Jaroslava
Hejla ...

VÁNOČNÍ ...
Ten Pavlovský kostelíček zasvěcený,
pod ním vánoční stromeček rozsvícený.
Pokoj, dobrů vůlu nese,
zpívejme a veselme se.
Všichni se jdou radovat.
Pod stromečkem jezulátku zazpíváme,
o životě světském rozjímáme.
Na stromečku sníh se třpytí,
na nebi hvězdičky svítí.
Tak začíná svatá noc.
Nad Betlémem svatá hvězda jasně svítí,
cestu nám všem ukazuje, kudy jíti.
Pastouškové pěkně hráli, dárky nesou aj Tři králi.
Jak je krásná svatá noc ...
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ŠKOLNÍ OKÉNKO .................................
Mami, tati, babi, dědo! Dneska chodí Mikuláš!

Nejdříve děti všechny potěšily milou vánoční besídkou…
A opravdu, bylo tomu tak – i letos, v pátek 5. prosince vyrazila
do temných ulic našeho městečka početná družina v čele se svatým
Mikulášem, jeho věrným pomocníkem andílkem a tlupou hlučných,
neposedných a po síře zatouchajících čertech.
Tím však celé to mikulášské vábení vyvrcholilo a pro některé děti
možná i s troškou úlevy skončilo. Ale Mikuláš – to není pouhá obchůzka po domácnostech s tajemnými, sladkými a po mandarinkách vonícími balíčky za záclonami oken dětských pokojíčků. Je to především
takovéto příjemné lechtání kolem bříška, čekání, zvědavost s příchutí
špetky strachu, nekonečné přípravy...
A že těch v naší mateřské škole bylo! Už od listopadu si začaly
paní učitelky s dětmi o Mikuláši vyprávět. Děti se dověděly, kdo to sv.
Mikuláš byl, že chodívá každým rokem na zimní štědrou obchůzku a
také, že se na něj musí patřičně připravit. Vše začalo výzdobou všech
tříd a také společných prostor celé budovy mateřinky. „Zanedlouho
nám zde vše vonělo větvičkami a z každého koutku na nás juknul
nějaký ten Mikulášek, anděl a také spousta hrůznodivných čertisek!“
Paní učitelky dětem prozradily, že je Mikuláš jako každý rok přijde
navštívit i do školky. Jak ho přivítat a jak mu za návštěvu a dárečky
poděkovat? Co si tak připravit pěknou besídku plnou říkadel, básni… potom je trošičku postrašili čerti …
ček, písniček a tanečků? „Jupííí, to je nápad! A pozveme si i maminky,
tatínky, babičky, dědečky, sestřičky a brášky
– to proto, aby ty některé neposedné z nás měl
Mikuláši, přijď dnes k nám,
kdo před čerty zachraňovat ... není nad zadní
písničku ti zazpívám!
vrátka.“
Přines prosím trochu dobrot,
Ten pravý a nefalšovaný Mikulášský večer
můžeš je dát třeba do bot.
nastal v mateřince již brzy odpoledne. Třídy se
naplnily všemi přizvanými, aby se podívali na
Dáváš dárky pro radost,
krásně připravené besídky. Děti se snažily seč
pro každého máš jich dost!
jim síly stačily. Básničky i písničky byly předneseny s maximálním nasazením. Aby ne, když už
ze dveří pomalu vykukoval zlatý mikulášký plášť a čertovské hudrování bylo slyšet ze všech
stran.
A v tom to přišlo! Do dveří rozvážně vkráčel nádherný svatý muž s ještě krásnějším
andělem a samozřejmě i pořádná čertiska. Dětem v očích zářilo tisíce ohníčků a dechu se
nedostávalo. Některé braly vše s nadhledem a humorem, některé si poplakaly, ale nakonec Mikuláš musel uznat, že když se to vezme kolem a kolem, děti jsou opravdu hodné.
Paní učitelky tento verdikt plně potvrdily a tak mohla začít bohatá nadílka. Děti si po tomto
dni ze školky odnášely balíček plný ovoce, perníček s čertem a obrovského čokoládového
anděla.
Co říci závěrem? Snad jen to, že záchrany neposedníků nebylo nakonec vůbec potřeba,
protože do naší školičky chodí přece jen hodné dětičky. Mikuláš s andělem měli plné ruce
práce s rozdáváním dárečků a čerti mohli akorát tak splakat nad výdělkem, pytel se jim po … a nakonec se dočkaly i Mikuláše se sladnávštěvě u nás ani letos nenaplnil :-)!
kou nadílkou! Foto z MŠ: Karolína Bártová
Za MŠ Karolína Bártová
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Svátek SLABIKÁŘE
Je po prvním čtvrtletí školního roku. Z malých ustrašených školáčků se stali opravdoví prvňáci, kteří znají spoustu
písmenek, dokáží přečíst, složit slovo a napsat první tahy
v písance. Po Živé abecedě nastal čas velké změny - děti
dostaly svůj první Slabikář.
Tento opravdu významný krok proběhl v I. A i v I. B třídách za
přítomnosti ředitele školy a jeho zástupkyně. Děti nic netušíce se
těšily na dárek, který byl pro ně připraven. Hádaly, co je ukryté
v zabalené krabici. Někdo si myslel, že hračky, jiný hry, další diamanty nebo taky penízky.
Jaká velká radost nastala, když knihu poznaly a dokázaly přečíst její název. V I. B třídě dostaly navíc sladkou odměnu a chobotničky, které pro ně připravili páťáci a v I. A dostaly děti dort s obrázPři otevření Slabikáře se malým školáčkům zároveň otevírá
kem Slabikáře a záložky.
i nový svět – plný čtení, příběhů a fantazie ... Foto: Archiv ZŠ
Potom nastal slavnostní okamžik, kdy začal pan ředitel s paní
zástupkyní rozdávat Slabikáře. Všichni prvňáčci napjatě čekali, až
na ně přijde řada. Na někom bylo i vidět, že má strach aby na něho Slabikář „zbyl.“ Jaká radost se objevila v očích, když konečně uslyšel
svoje jméno. Děti se pustili s chutí do listování v knize, aby pak hned zjistily, že už umí, alespoň ze začátku, číst. Domů ten den odcházely
s velkou radostí a věřím, že i doma ukázaly svůj nový poklad.
Teď se začteme, abychom na konci roku mohli všichni ukázat, že nám Slabikář „pomohl“ naučit se číst.
Třídní učitelky prvního ročníku - Mgr. Anna Hlávková a Mgr. Marie Pilařová

V 1. A třídě dostaly děti ke Slabikáři dort s hořící svíčkou.
Foto: Archiv ZŠ

Žáčci z 1. B třídy si spolu se Slabikářem odnesli domů
i malou chobotničku. Foto: Archiv ZŠ

Návštěva knihovny .........
V říjnu navštívila třída 1. A Městskou knihovnu
ve Velkých Pavlovicích. Některé děti ji už důvěrně
znaly, ale další tam byly úplně poprvé.
S velkým zájmem si prohlédly prostory a divily se
regálům plných knih. Vedoucí knihovny paní Plhalová nás seznámila s půjčovním řádem, dětem přečetla pohádku a pak už si malí čtenáři sami procházeli
knihovnu a hledali nejzajímavější knihu.
Kluky zaujala kniha s motocykly a s dinosaury,
děvčatům se líbily pohádky. Každý si alespoň na
chvilku poseděl s knížkou, do které se zahloubal a
kterou by si nejraději hned odnesl domů.
Nakonec děti slíbily, že knihovnu určitě brzy navštíví a že budou jejími pravidelnými čtenáři. Těšíme
se na další setkání v prosinci, protože nás paní Plhalová pozvala na vánoční posezení.
Za 1. A třídní učitelka Mgr. Anna Hlávková

Školáčkům z 1. A se v knihovně moc líbilo, tolik knížek pohromadě mnozí
z nich jaktěživ neviděli! Foto: Karolína Bártová
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Daniel a zvláštní věc
Daniel byl malý mravenec. Bydlel s kamarády v mraveništi. Byl tak malý, že mu museli se vším pomáhat. Velmi rád se klouzal po
listech velké květiny. Nejraději se vozil po růžích. Mají trny - po těch lezl jako po žebříku. Květ byl zatočený jako tornádo. A listy – malá
klouzačka.
Jednou, když se Daniel klouzal po růži, zahlédl tam v dáli něco se červenat. Něco zvláštního. Bylo to červené a kulaté. No, moc
ne, spíš šišaté. Tak to bylo zajímavé, že se na to Daniel zadíval, neudržel se a spadl. Natloukl si nos, zlomil si nohu a všecko možné.
Ale můžu vám ho namalovat.
Měl taky krásnou postýlku a pokoj.
V pokoji měl hračky. Maminka mu zpívala:
Polámal se mraveneček,
ví to celá obora.
O půl noci zavolali
mravenčího doktora.
Doktor klepe na srdíčko,
potom píše recepis.
Třikrát denně prášek cukru,
bude zdravý jako rys.
Daniel se uzdravil přesně v létě. Kamarádi na něj křičeli: „Danieli! Danieli!“ A on byl
rád. Když se šel podívat na ten zázrak, uviděl
velké jahodové pole. Tedy pro něj pole, ale
pro nás záhon jahod. Tak ahoj a mějte se!
Svým spolužákům a paní učitelce
napsala a nakreslila
Hanka Bálková a mravenec Daniel

Výstava Tutanchamon a jeho hrob a poklady
Už kdysi dávno někdo moudrý řekl: ,,Nejen prací živ je člověk“. Takže i učitelský sbor
vyrazil jedno listopadové odpoledne za poznáváním známého – neznámého. A protože existuje stále pevné pouto mezi ,,stávající a bývalí“, nechyběli ani bývalí kolegové
– důchodci.
A co bylo ono ,,známé – neznámé“? Dvanáctý faraon 18. dynastie – Tutanchamon,
faraon zahalený tajemstvím.
Objevení jeho hrobu a toho, co v něm bylo, (byť první komora byla poznamenaná návštěvou vykradačů hrobů hned po Tutanchamonově pohřbu, ale asi byli vyrušeni a tak se, naštěstí, dál nedostali), muselo být pro britského archeologa Howarda Cartera doslova
šokem. Vždyť i my jsme byli ohromeni nádherou a řemeslným zpracováním všeho, co
jsme viděli.
Také jsme zažívali vzrušení a nedočkavost nad tím, co nás v další ,,záhrobní komoře“ čeká. Zastavil se čas a člověk byl vtažen
do doby dávno minulé a přesto tak blízké, že
si na ni mohl sáhnout. A s klidným vědomím,
že nás ,,kletba faraonů“ nedostihne i když
jsme hleděli oslněni září Tutanchamonovy
zlaté masky na ,,mumii“ tajuplného krále.

Společné foto nesmí nikdy z příjemných společných výletů chybět!
Foto: Archiv ZŠ Velké Pavlovice
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Odjížděli jsme domů s pocitem hluboké
úcty nejen ke starým egyptským mistrům,
ale také k umění a zručnosti těch dnešních, kteří šest let pod dohledem odborníků
připravovali ,,záhrobní komory“, předměty
v nich uložené, rakve i samotného krále
Tutanchamona, do podoby nerozeznatelné
od originálů.
Mgr. Jaroslava Poulíková
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O tom, jak probíhal
dopravní den na hřišti,
píší žáci ze čtvrté a páté třídy
Do školy na kole ...............................
V úterý 11. 11. 2008 jsme měli přijet do školy na
kole nebo koloběžce, protože se konal dopravní
den. Přijela k nám paní učitelka z autoškoly z Lednice.
Na začátku jsme si zopakovali dopravní značky a vyrobili jsme si řidičský průkaz. Pak jsme si
vzali kola a šli jsme za kostel na hřiště. Tam na
nás čekalo sedm překážek. Ty měly ukázat naši
zručnost v jízdě na kole. Na hřišti byly nakresleny
křižovatky. Zde jsme měli jezdit podle předpisů a
značek. Za každý přestupek jsme dostali trestný
bod. Kdo neměl žádný trestný bod, získal malý
dárek.
Den se mi líbil a už se těším na další dopravní den,
který se bude konat na jaře.
Pavel Krejčiřík, IV. A

Dopravní výchova .............................

Jak se vyrábí energie v jaderné elektrárně se vydali
prověřit žáci devátých ročníků spolu se svými vyučujícími
do jaderné elektrárny Dukovany. Při příjezdu je přivítalo
8 chladících věží, které chrlily oblaka páry.
Exkurze začala v informačním centru, kde žáci nejdříve shlédli krátké video - pořad o štěpení atomu a následné reakci. Potom
následoval odborný výklad ve třech skupinách pod vedením lektorů
informačního centra. Žáci se mimo jiné dozvěděli, že elektrárna je již
v provozu 23 let a za svou existenci neměla žádnou poruchu a s jejím
provozem se počítá ještě minimálně dalších 30 let. Dukovanská elektrárna je uspořádána do dvou výrobních bloků, z nichž v každém jsou
instalovány dva reaktory. Právě model reaktoru i model palivové tyče
jsme si prohlédli zblízka v jednou oddělení.
Po této přednášce jsme se přesunuli do přečerpávající vodní
elektrárny Dalešice, kde probíhala druhá část naší exkurze. Vodní dílo
Dalešice bylo vybudováno v souvislosti s blízkou elektrárnou a nádrž
je vytvořena sypanou hrází s jílovým těsněním o výšce 100 m. Tato
skutečnost nás všechny překvapila. A nejen to! Elektrárna je řízena
dálkově z Prahy, je vybavena Kaplanovou a Francoisovou turbínou.
Přehradní gravitační betonová hráz vytváří 7 km dlouhé jezero.
O tom, že jaderné elektrárny existují a vyrábějí obrovské množství
elektrické energie s minimální ekologickou zátěží samozřejmě i před
touto exkurzí žáci devátých ročníků věděli. Avšak pochopit samotný
princip a vidět vše na vlastní oči mnohým vše lépe osvětlilo. Návštěva
Dukovanského a Dalešického energetického gigantu se pro žáky stala zajímavým zážitkem.
Ing. Lenka Bukovská, vyučující fyziky na ZŠ

V úterý 11. listopadu 2008 nás čekal perný den,
který jsme začali dopravní výchovou. Navštívila
nás paní učitelka autoškoly, aby nám vysvětlila,
jak se máme chovat při jízdě na kole, koloběžce,
bruslích i při pěší chůzi na chodníku.
Vyučování bylo velmi poučné, odnesli jsme z něj
spousty informací, které pro nás některé byly
novinkou. Vyučování jsme zakončili na hřišti za
kostelem a to jízdou na našich dopravních prostředcích, které jsme si přivezli z domu.
Nejvíce mě zaujala jízda zručnosti, která obnášela spoustu překážek, které jsme museli zdolávat.
Myslím, že jsme dopravní výchovu, i přes nějaké
maličké chybičky, zvládli všichni úspěšně.
Aneta Janovská, IV .B

Dopravní výchova .............................
V úterý 11. 11. 2008 jsme měli dopravní výchovu.
S paní učitelkou Pixovou jsme se učili, jak objíždět
překážku a jak se zachovat na kruhovém objezdu.
Třídili jsme dopravní značky. Na závěr jsme probrali, co je a není povinnou výbavou kola.
Na hřišti každý dostal startovací číslo. Nejprve
jsme skládali zkoušku obratnosti v jízdě na kole:
projet pod brankou a cinknout do zvonečku, projet mezi prkny, slalom, káča, ukázat rukou vlevo a
říct dané číslo, opět slalom, projet mezi dřevěnými
kužely a zastavit v brance.
V druhém kole se jezdilo na značky. Nejdříve jsme
jeli naostro. Paní z autoškoly nám zapisovala do
řidičských průkazů trestné body za přestupky.
Na závěr jsme dostali za úspěšnou práci ceny bonbóny, letáčky a reﬂexní samolepky. Dopravní
výchova byla zajímavá a líbila se nám.

Exkurze za tajemstvím jaderné a vodní energie zaujala jak kluky,
tak i holky. Foto: Ing. Lenka Bukovská

Viola Krausová, V.A
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Ve Školním klubu neznáme nudu!
V letošním školním
roce opět organizuje
svoji činnost Školní
klub. Jeho hlavní náplní je poskytnout dětem
smysluplné využití volného času, a to formou
rekreační činnosti, při
které si žáci nejenom
odpočinou a naberou
tak energii po dopoledním vyučování, ale
také se setkají se svými
kamarády a mohou se
pěkně pobavit a poznat
nové zajímavé věci.

proto pořádáme pravidelný

SBĚR PAPÍRU
Výsledky podzimního sběru papíru
(14. října 2008):
Celkové množství nasbíraného papíru: 13.486 kg
Malí si hrají a ti větší hrají :-)!
Foto: Archiv ZŠ V. Pavlovice

Volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu,
ale slouží také jako prevence sociálně patologických jevů a jsou rovněž prostředkem rozvoje sociální vztahů, komunikace a kooperace mezi dětmi, posilování
kladných vztahů, tolerance a empatie, a současně umožňují rozvíjet dovednosti,
schopnosti a tělesnou zdatnost žáků.
V tomto školním roce probíhají ve školním klubu tyto zájmové kroužky:
Keramický kroužek (Ing. Marie Šmídová, Bc. Lenka Tesařová)
Výtvarně-keramický kroužek (Mgr. Šárka Staňková)
Vaření (Bc. Lenka Tesařová)
Hra na kytaru (Bc. Lenka Tesařová)
Sportovky (Ing. Lenka Bukovská)
Pro ty, kteří rádi rybaří, chystáme nový rybářský kroužek, který povede pan Jiří
Šula. Přihlášky do tohoto kroužku přijímá Bc. Lenka Tesařová.
Vedle zájmových kroužků probíhají ve školním klubu během roku další volnočasové akce a činnosti. Řada z nichž je motivována a tématicky souvisí s daným
ročním obdobím.
V průběhu školního roku chystáme několik sportovních utkání, a to ve ﬂorbalu, fotbalu, přehazované a vybíjené.
K tradičním událostem, které se konají každým rokem, je sběr starého papíru. V tomto pololetí již máme za sebou dvě kola, další sběrný den bude připraven
na druhé pololetí v měsíci dubnu.
V průběhu školní roku chystáme také několik sportovních utkání, a to ve ﬂorbalu, fotbalu, přehazované a vybíjené.
Vánoce jsou za dveřmi, a tak v tomto čase budeme s dětmi vyrábět adventní
věnce, točit svíčky ze včelího vosku, připravovat dárečky pro své blízké a vyzkoušíme si také upéct vánoční cukroví.
S devátými ročníky již pilně nacvičujeme vánoční diskotéku, která je jakousi
poslední slavnostní událostí před vánočními prázdninami.
Z nabídky připravovaných aktivit pro volný čas:
ZIMA

JARO

-

výroba adventních věnců, vánočního cukroví
vánoční diskotéka
svátek svatého Valentýna – výroba přáníček
školní kolo „Bludiště“
turnaj ve vybíjené
turnaj v počítačových hrách
vyhlášení soutěže o logo školního klubu
velikonoční přípravy – výroba kraslic
Den matek – výroba přání
Měsíc knihy - čtenářská beseda
dopravní soutěž
sběr papíru
zábavné odpoledne k závěru školního roku
Za školní klub Bc. Lenka Tesařová
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NA PŘÍRODĚ
NÁM ZÁLEŽÍ,

I. stupeň ZŠ
Pořadí tříd:

1. místo - 3.A
2. místo - 4.B
3. místo - 2.A

Pořadí jednotlivců:
1. místo - Petr Panic 3.A (800 kg)
2. místo - Aneta Janovská 4.B (460 kg)
3. místo - Jan Novotný 3.A (400 kg)
II. stupeň ZŠ
Pořadí tříd:

1. místo - 6.A
2. místo - 9.A
3. místo - 6.B

Pořadí jednotlivců:
1. místo - Sára Bezoušková 6.A (460 kg)
2. místo - Jakub Procinger 6.B (181 kg)
3. místo - Marek Pekařík 8.B (140 kg)

Výsledky podzimního sběru papíru
(18. listopadu 2008):
Celkové množství nasbíraného papíru: 6.588 kg
I. stupeň ZŠ
Pořadí tříd:

1. místo - 1.B
2. místo - 4.B
3. místo - 1.A

Pořadí jednotlivců:
1. místo - Barbora Kallusová 4.B (274 kg)
2. místo - Jan Rozinka 2.A (260 kg)
3. místo - Aneta Janovská 4.B (253 kg)
II. stupeň ZŠ
Pořadí tříd:

1. místo - 7.B
2. místo - 6.B
3. místo - 9.A

Pořadí jednotlivců:
1. místo - Lenka Hochová 7.B (450 kg)
2. místo - Lenka Procházková 8.A ( 286 kg)
3. místo - Lucie Fišrová 7.A (200 kg)
Všem žákům, kteří se podíleli na sběru papíru, moc
děkujeme. Tříděním a sběrem papíru přispíváte k
záchraně lesů a ochraně naší přírody.
Za Školní klub Bc. Lenka Tesařová
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Zajímavé a prospěšné aktivity studentů gymnázia
První čtvrtletí letošního školního roku uběhlo studentům našeho gymnázia takovým tempem, že
jsme nikdo nestihli sledovat všechny aktivity, které jsme během této
doby uskutečnili. Hodnocení chování a prospěchu studentů naší školy
bylo předmětem jednání pedagogické rady v minulých dnech a následného konzultačního odpoledne pro
rodiče. Zákonní zástupci byli na
těchto schůzkách informováni o studijních výsledcích svých dětí. Jsme
přesvědčeni o tom, že čas který zbývá do vydání pololetního vysvědčení, využijí studenti k vylepšení svých
studijních výsledků.
V rámci environmentální výchovy se
studenti třetích ročníků zapojili do projektu

s názvem „Den stromů“, který si klade za
cíl vypěstovat u mládeže vztah k vegetaci
v našem městě a aktivně přispět k ochraně životního prostředí. V rámci tohoto dne
studenti vysadili nový stromek u kapličky
sv. Urbana. Další aktivitu v oblasti EVVO
je soutěž „Recyklohraní“ do které se studenti školy přihlásili mezi prvními v České
republice a její náplní je vést žáky školy
k třídění a sběru nepoužitých baterií a
elektrozařízení k další recyklaci. Náplní
výtvarné dílny pořádané ve spolupráci se
Základní uměleckou školou v Senici je
rozvíjet výtvarný talent mladých výtvarníků, seznámit je s novými výtvarnými technikami a rozvíjet partnerství mezi mladými
lidmi. Výsledky své práce pak studenti
prezentovali na putovní výstavě ve Velkých
Pavlovicích a v Senici.
Život školy také doprovázela řada
poznávacích a výchovně vzdělávacích akcí
např. adaptační program pro třídu 1.A,
třídenní exkurze do Prahy pro studenty
oktávy a 4.A, návštěva Planetária,
divadelního představení anglického divadla v Brně, prezentací
školy a města na veletrzích středních škol v Břeclavi a Hodoníně
apod. Studenti vyšších ročníků
se druhým rokem zapojili do projektu deníku „Mladá fronta Dnes“
s názvem „Studenti čtou a píší
noviny“. Příspěvky studentů Anny

Holáskové (sexta) a Václava Šafaříka (2.
A) byly v deníku zveřejněny. Václav Šafařík obdržel za zveřejněné příspěvky knižní odměnu. Pěkného úspěchu v podobě
čtvrtého místa v okresním přeboru škol
v šachu dosáhlo družstvo ve složení Adam
Rilák, Jan Krůza, Dominik Chrástek a
Jakub Fridrich. V soutěži Bible a my získal
první místo v III. kategorii Jakub Fridrich.
Se začátkem tohoto školního roku byla
dána do užívaní nová jazyková učebna
pro 24 posluchačů, která vznikla jednak
zakoupením nového vybavení (žákovský
nábytek, sluchátkové soupravy s novými rozvody přípojných míst) a částečnou
renovací ovládacího pultu. Finančně se na
vybavení učebny podílely ﬁrmy: Mikro Trading a.s., Břeclav, Zemědělské družstvo
Bořetice, DISTR služba škole Mikulov,
Hospodářské potřeby Velké Pavlovice,
Česká pojišťovna a.s., Břeclav, THERMAL
Trend s.r.o. Starovičky, Tesárek Vlastislav
(Bořetice), Balounová Miroslava (Velké
Pavlovice), Hantály a.s., Velké Pavlovice, Sartoris Zdeněk (Karviná), Hicl Josef
(Velké Pavlovice), POŠTOR s.r.o., Velké
Pavlovice, Rotary klub Valtice, Střítecká
Jana (Velké Pavlovice), Pekařství Pláteníková Jitka (Velké Pavlovice), Mgr. Vaníček
Radek (Rajhrad) a Borga s.r.o., Popůvky u
Brna. Za poskytnuté sponzorské dary jim
jménem studentů touto cestou děkuji.

Dne 10. prosince 2008 se uskutečnil pro zájemce o studium na gymnáziu Den otevřených dveří
s tímto programem:
l

Poskytování informací o studiu pro uchazeče s možností návštěvy tříd ve
vyučovacích hodinách

Třídy v druhém podlaží
l Testy nanečisto z českého jazyka a matematiky
Odborné pracovny Ch, F, Bi
l Praktické ukázky chemických, fyzikálních a biologických pokusů
Informatika v třetím podlaží
l Výukové programy,internet ve školní praxi
Učebny jazyků
l Praktická ukázka výuky jazyků s hovorovými soupravami
Tělocvična – sportovní areál – posilovna
l Ukázka sportovního zázemí školy
Společenská místnost
l Výtvarná výstava a prezentace DVD
O následujících Dnech otevřených dveří vás budeme průběžně informovat.
V závěru velmi stručného pohledu do života školy v souvislosti s blížícím se
obdobím vánočních a novoročních svátku si dovoluji popřát touto cestou všem
pracovníkům školy, radě města, zastupitelům města a Všem čtenářům zpravodaje úspěšný Nový rok 2009.
PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel školy
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Krátce ze ŠKOLNÍ

JÍDELNY

V dnešním příspěvku Vás budeme informovat o statistice strávníků a
nových věcech pořízených do školní jídelny, ale také Vás krátce seznámíme
s vyhláškou o školním stravováním, která sleduje tzv. spotřební koš.
Co je spotřební koš? Je to soustava 10
skupin základních potravin, která stanovuje jaké výživové požadavky mají splňovat
jídla podávaná ve školní jídelně. Denní
doporučená dávka (dále jen DDD) ke spotřebě by měla pokrýt doporučenou dávku
živin pro jednotlivá odebraná jídla a určenou skupinu strávníků.
Vyhláška o školním stravování rozděluje spotřební koš pro kategorie strávníků
podle jejich věku:
1. 7-10 let oběd 35% DDD
2. 11-14 let oběd 35% DDD
3. 15-18 let oběd 35% DDD
Do skupiny potravin
ve spotřebním koši patří:
Masa - libová, 1/3 drůbeží maso, které je
lehčeji stravitelné a má méně tuku.
Ryby - měly by se zařazovat 2 - 3x za měsíc
(200g měsíčně). V naší jídelně jsou oblíbené ﬁlety z pangasia a rybí prsty.
Mléko - podáváme asi 2x týdně v různých
příchutích, do spotřeby se počítá i krupicová kaše, pudink.
Mléčné výrobky - sýry, tvarohy, jogurty,
týdenní dávka je 120 g.
Zelenina + ovoce - u zeleniny je doporučeno více konzumovat syrovou zeleninu
(saláty, obloha na talíři).
Pro malý úbytek vitamínů je nutné dodržovat podávání salátů a kompotů vychlazených na +8°C.
Tuky - sledují se smažená jídla, maštění
brambor máslem a spotřeba tuků do těst.
V naší jídelně se potraviny nefritují, ale
smaží se v konvektomatu (což je víceúčelové zařízení,ve kterém se dá vařit pomocí
páry a také péct a smažit pomocí horkého
vzduchu).
Cukr - v nápojích a ve sladkých pokrmech.
Brambory – minimálně dvakrát týdně.
Luštěniny - 1x týdně polévka a 2x měsíčně
hlavní chod.
V letošním školním roce máme přihlášeno celkem 700 strávníků. Cizích strávníků je 67, školních důchodců 9, zaměstnanců ZŠ 38, zaměstnanců gymnázia
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29, zaměstnanci DDM 1,
zaměstnanci ZUŠ 8, studenti gymnázia 262, žáci
ZŠ 286 strávníků. Denní
průměr připravovaných jídel je kolem 400 porcí.
Velké oblibě připravovaných pokrmů se těší
např. pečené kuře, vepřová pečeně se zelím a
knedlíkem, špagety, pizza, palačinky s nutelou,
luštěniny s uzeninou, ryby
s bramborovou kaší, ale i
krupicová kaše s kakaem.
V letošním školním
roce byla zakoupena
nová lednice na uchování
chlazeného masa, které nám dodavatelé vozí
denně čerstvé. Jídelna je
vybavena novými ubrusy
a květinovou výzdobou.

Největší letošní investicí bylo zakoupení
konvektomatu a počítačového programu,
který umožňuje našim strávníkům „čipovat“ (objednávat) obědy i z domova. Stále
ale mohou využívat stávající objednávkový
terminál nebo si jídlo nahlásit u vedoucí
jídelny.
Strávníci si mohou vybírat denně ze
třech druhů pokrmů. Každý den je jedno
masité jídlo, jedno odlehčené, jako jsou
saláty, zeleninová jídla a jedno jídlo moučné, které se střídá s luštěninami a rybami.
Věříme, že všem strávníkům v naší školní
jídelně chutná a že jsou spokojeni s výběrem jídel.
Za kolektiv zaměstnanců školní jídelny
Alena Čermáková – vedoucí

Přikládáme ukázku jídelního lístku:
Pondělí: 1. 12.

Polévka: s drožďovými knedlíčky
kuře po čínsku, rýže, červená řepa
palačinky s nutelou
lahůdkový salát, pečivo

Úterý: 2. 12.

Polévka: selská
holandský řízek, brambory, zeleninový salát, lipánek
opečený salám, hrachová kaše, chléb, lipánek
zeleninová rýže, lipánek

Středa: 3. 12.

Polévka: vývar s nudlemi
hovězí tokáň, těstoviny, pomeranč
rýžový knedlík s jahodami, pomeranč
játra se žampióny, chléb, pomeranč

Čtvrtek: 4. 12.

Polévka: rýžová s hráškem
ﬁlé se sýrem, bramborová kaše, kompot
znojemská pečeně, rýže
celerový salát, pečivo

Pátek: 5. 12.

Polévka: hrstková
hamburská kýta, knedlík, perník
masové tortelliny, sýrová omáčka, perník
zeleninový kotlík, pečivo, perník

The Witches
aneb učíme se anglicky
i mimo lavice
Poslední zářijový den jsme se s paní profesorkou Valouškovou vydali na cestu
do Brna, kde nás čekalo anglické divadelní představení The Witches. Po veselé
cestě, při níž jsme se po Brně projeli víc, než bylo původně plánované, jsme dorazili
na místo, pohodlně se usadili a představení mohlo začít.
Děj této divadelní hry se odehrával v hotelu na pláži. V něm byly ubytovány dva
manželské páry a feministické čarodějnice, které ze všeho na světě nejvíc nenáviděly
muže. Rozhodli se proto proměnit všechny muže v bezvýznamné bílé myši. Jako správné čarodějnice byly dosti podlé a všemi mastmi mazané, dílo se jim tedy dařilo. Až
láska manželek dokázala klenbu prolomit. Představení tedy skončilo proklamovaným
„happyendem“ a my jsme si domů odváželi příjemný zážitek z divadelního představení, pozitivní náladu z mladých a šikovných herců, kteří jsou stejně jako my studenty, a
také dobrý pocit, že jsme po celou dobu anglickému podání rozuměli.
Těšíme se na další návštěvu anglického představení, který naše škola plánuje na
prosinec.
Studenti septimy
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Dobrý večer, dámy a pánové,
vítáme vás na našem stužkovacím večírku …
... tak začínalo naše povýšení na maturanty. A kdo že vlastně jsme?
To se dovíte z následujících slov:
Dnešním dnem vstupují studenti oktávy a 4.A Gymnázia ve Velkých Pavlovicích
do řad maturantů. Kdo by si pomyslel,
že to uteče tak rychle. Když jsme na tuto
školu nastupovali, tak jsme samozřejmě
počítali s tím, že někde v mlhavé budoucnosti nás čeká ona zkouška dospělosti maturita, ale ani ve snu by nás nenapadlo
zalamovat se něčím takovým snad už v
1. ročníku.
A ejhle, je to tady! Už pomalu začínáme rozumět tomu, co rodiče a učitelé
mysleli tím: „Učte se! Ani se nenadějete
a maturita je za dveřmi.“ My se vskutku
ani nenadáli a je tady. Dokonce všechno uteklo tak rychle, že se mnozí z nás
nestihli ani pořádně začít učit. Ale nač ta
panika, nějak to dopadne. A kdyby něco,
svaťák to jistí.
Když se nad tím ale člověk zamyslí,
tak spousta učení není to, co skutečně
dělá maturitu tak nepříjemnou. Je to jen

Bez stužek to snad ani nejde :-)
Foto: Milán Pecka
začátek něčeho, něco
neznámého a nejistého. Tu úzkost a strach z
maturity ve skutečnosti
tvoří nejistota a nevědomost. Co se bude dít
dál? Co budu dělat po
maturitě? Kdybych to
měl k něčemu přirovnat,
tak snad jedině k tomu,
že vás někdo hodí do
vody, aniž byste někdy
před tím zkoušeli plavat.
Ano máte sice velkou
praxi s nafukovacím kruhem, ale nikdy před tím
jste nebyli ve vodě, aniž
byste se měli čeho chyt-

Předání šerp s nezbytným nápisem
Maturant 2009. Foto: Milán Pecka

nout. A to něco, čeho jsme se až doposud chytali, byli právě oni učitelé, za což
jim patří velký dík. Zvláště bychom chtěli
poděkovat našim třídním učitelkám: Janě
Lorenzové a Marii Holáskové.
Maturita však není jen nový začátek.
Já nevím, jak pro ostatní, ale pro mě je
to především konec. Konec docházky na
střední školu. Na toto období našeho života budeme určitě hodně rádi vzpomínat. V
tom mi dospělí dají určitě za pravdu (naši
učitelé ne, neboť ti chodí na střední školu
dodnes). Kdo ví, co z nás bude, až se za
dvacet let sejdeme? Budou z nás doktoři, právníci, učitelé nebo snad významní
politici? No, ono kdyby to nevyšlo, tak se
taky nic neděje – „U míchačky, taky kačky, ne!?“
Jisté je však jedno. Každý z nás si za ty
čtyři, respektive osm let užil své, ať už to
bylo dobré či zlé. Každý si zde našel určitě
spoustu kamarádů a přátel. Ujistil se, co
chce doopravdy v životě dál dělat a co ho
baví.

Neodmyslitelný přípitek ze společného poháru „pro štěstí“.
Foto: Milán Pecka
Ale nejdřív je třeba
složit slib maturantů
a zkoušku dospělosti
úspěšně zdolat, proto:
„Slibujeme, že budeme pilně studovat.
Slibujeme, že každou
sekundu ve školní lavici
využijeme k progresivní
přípravě na maturitu.
Slibujeme, že se ve vyučování nebudeme bavit,
spát, vykřikovat, či jinak
hanebně vyrušovat.

A studentská hymna v podaní všech studentů a kantorů. Foto: Milán Pecka

pokračování
na str. 36
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Dále slibujeme, že nebudeme trávit čas
v hospodách, barech, či jiných kulturních
zařízeních se sklenku alkoholu v ruce.
Zkrátka nebudeme dělat to, co jsme až
doposud dělávali.“

A proto doufáme, že naše maturitní
vysvědčení budou ozdobena jen samými
jedničkami …. nejhůř dvojkami …. No, ona
ta trojka taky není špatná ….. konec konců, kdo by se zlobil za čtverky, že? …. No

prostě doufáme, že odmaturujeme.
A to ostatní, jak jsme se bavili a oslavovali najdete na webových stránkách města www.velke-pavlovice.cz a školy www.
gymnazium.velke-pavlovice.cz.
Za 4.A a oktávu Richard Bielko

Z výstavy ... Tutanchamon
se svou manželkou.

Nabídka středních škol, středních odborných učilišť i výučních
oborů byla více než bohatá. Foto: Archiv gymnázia

O velkopavlovické gymnázium byl obrovský zájem, což nás skutečně
potěšilo! Foto: Archiv gymnázia
Podzim patří již tradičně veletržním přehlídkám. Nejsou to však pouze oblíbené strojírenské veletrhy či veletrhy výpočetní a jiné oborové techniky, ale také veletrhy vzdělávací
nabídky. Na nich se setkávají zástupci téměř všech typů středních škol a svou školu představují společně s nabídkami studijních a učebních oborů.
Ani v letošním roce na nich nechybělo naše gymnázium. Ve dnech 21. a 22. října
2008 se uskutečnil veletrh v Břeclavi, kde první den školu zastupovaly studentky Lenka
Jandová a Andrea Pohanková (2. A), ve středu pak Natálie Buťová a Tereza Prokopová
(3. A). Žákům končícím povinnou školní docházku a jejich rodičům podávaly informace o
podmínkách přijetí ke studiu, o učebních plánech a možnostech studia, mimoškolních a
projektových aktivitách na naší škole, stejně tak i informace o Velkých Pavlovicích.
Další veletrh proběhl ve dnech 5. a 6. listopadu v Hodoníně. První den se svých rolí
zhostili již zkušení studenti 3. A – David Kučera a Tomáš Krištof, den následující pak studentky Sabina Plšková (3. A) a Jana Kopecká (1. A). Studenti si v praxi vyzkoušeli svoje
komunikační dovednosti, schopnost diskutovat, argumentovat i kultivovaně zodpovědět
případné dotazy. Svým pěkným vystupováním a aktivním přístupem přispěli nejen k prezentaci své školy, ale i města Velkých Pavlovic.
PaedDr. Stanislav Kameník, výchovný poradce Gymnázia Velké Pavlovice
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Když se řekne egyptský faraón, vybaví
se nám bezpochyby Tutanchamon. Zásluhu na tom má především epochální objev
jeho hrobky i s pohřební výbavou. Schod
zavátý pískem v egyptském Údolí králů
v roce 1922 objevil po patnácti letech
bádání britský archeolog Howard Carter.
Informační panely v první části výstavy nás zavedly do Egypta ležícího na toku
řeky Nil. Další část výstavy nás přivádí do
ponurého, tajuplného kinosálu, kde máme
možnost shlédnout tři krátké ﬁlmy vypovídající o posledních třech vládcích Egypta.
Filmy jsou doprovázeny hudbou, která ve
vás umocní ten pocit velkoleposti, mysterióznosti a monumentálnosti soudobého
Egypta.
Výstava v Brně nám ukazuje hrobku
tak, jak ji postupně objevoval Carter, který
spatřil v mihotavém světle svíčky nádhernou scenérii. V místnosti byla překrásná
lehátka, vozy, sochy lidí a podivuhodných
zvířat, zbraně, lodě, zlaté i alabastrové
truhlice a jiné předměty každodenní potřeby, bez kterých se na onom světě panovník
neobejde. Za přeplněnou předsíní čekaly
na otevření zapečetěné dveře. Faraonovo
nabalzamované tělo leželo ve třech rakvích, z nichž ta vnitřní byla zlatá. Součástí
pohřební výzdoby byla i posmrtná maska,
která dokazuje zručnost tehdejších řemeslníků.
Výstava byla velmi vkusná a elegantní, nepostrádala gradaci. Vše umocňovalo
tlumené světlo, které dodávalo této podívané éteričnost a lehkost.
Veronika Bezvodová, 1.A
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Výlet maturantů do Prahy byl jedním z posledních společných, proto si jej jaksepatří užili. Foto: Archiv gymnázia
V termínu od 23. do 25. září 2008 jsme se zúčastnili literární exkurze v Praze. Tento výlet byl plánován již dlouho dopředu,
aby vše probíhalo bez problémů. Na výletě byli přítomni studenti 4. A a oktávy společně s tříčlenným učitelským doprovodem
- třídní profesoři – Mgr. Lorenzová, Ing. Holásková a profesor
češtiny Mgr. Tiefenbach. Pro tyto dny se stali průvodci na cestě
za poznáním našeho hlavního města.
V úterý jsme vyrazili časně ráno, někteří jako já již v pět
hodin ráno vlakem. Po dlouhé a únavné cestě, kdy většina z nás
spala, jsme konečně dorazili do cíle své cesty. Moc jsme se ani
nerozkoukali a spěchali jsme na naši ubytovnu v Karlíně. Toto
místo bylo strategicky výhodné, pár metrů od nejbližší zastávky
metra stanice Florenc. První naší zastávkou byl Vyšehrad, kde
nás již netrpělivě očekávala naše paní průvodkyně. V krásném
prosluněném dnu jsme si vychutnávali krásy tohoto památného místa - zbytky opevnění, které bylo tvořeno vysokými zdmi
z cihel a z kterých byl překrásný výhled na celou Prahu a Vltavu.
Neopomenuli jsme ani naše velikány odpočívající na Vyšehradském hřbitově. Večer bylo na programu divadelní představení
„Láska a porozumění“ v krásných sklepních prostorách malého
komorního divadla Ungelt, kde mimo jiné hrál Richard Krajčo.
Avšak nemohlo se nám vydařit úplně vše, druhý den se
vkradlo do Prahy sychravé počasí a my museli vytáhnout připravené deštníky a „vydržet“ prohlídku v chladných prosto-

Z návštěvy Stavovského divadla v Praze.
Foto: Archiv gymnázia
rách Pražského hradu a katedrály sv. Víta. Stihli jsme si však
vyslechnout loretánskou zvonkohru a zhlédnout v pravé poledne výměnu stráží. Odpoledne jsme si vynahradili návštěvou
Stavovského divadla, dostali jsme se do prostor, kam se mnozí
z návštěvníků nikdy nepodívají. Po této „důkladné“ prohlídce
jsme mohli s klidným svědomím zavítat na večerní představení
hry „Pygmalion“, v němž dominoval v roli profesora Higginse
Igor Bareš. Praha je kouzelná v jakoukoliv dobu a tak jsme si
cestu z divadla zpříjemnili zastávkou u krásně osvíceného Orloje na Staroměstském náměstí.
Poslední den patřil procházce po Karlově mostě, jenž je
nyní v opravě, což mu ovšem neubralo na kráse, okolí Kampy, návštěva galerie moderního umění a taktéž jsme se vydali
po stopách Franze Kafky a s pomocí hlídače jednoho z ministerských paláců jsme vyhledali proslulou Lennonovu zeď, kde
jsme si pořídili jednu z mnoha společných fotek.
Ještě jedno milé překvapení nás čekalo na závěr, místo
našeho vlaku byla v Praze - Holešovicích připravena souprava
Pendolina, která nás doprovodila až do Brna. Poté jsme každý
vyrazili do svých domovů plni zajímavých zážitků, určitě více
obohaceni kulturou a historií Prahy, mnozí z nás si uvědomili,
že je to náš poslední společný výlet, a o to víc si ho možná
užili.
Ivana Horecká a Michaela Kupčíková, studentky 4. A

Pod tímto názvem jsme již druhý rok i v naší škole představovali projekt Mladé fronty DNES.
Redaktoři těchto novin se rozhodli dát opět prostor mladé generaci, generaci studentů, která má na většinu témat vždy neotřelý,
originální a mnohdy odlišný názor.
Akce probíhala od 13. října do 21. listopadu 2008. V
letošním roce se neváhalo zúčastnit 790 tříd z 350 škol a
redaktoři vybírali z celkem 10.039 článků. V této obdivuhodné konkurenci zabodovali i studenti našeho gymnázia.
K otištění byl v 1. kole, s tématem Škola třetího tisíciletí,
vybrán článek Anny Holáskové, studentky sexty. V druhém
i třetím kole největší úspěch zaznamenal Václav Šafařík ze
3.A, jehož snaha byla korunována knižní odměnou. Tématem 2. kola byli Češi a rodina, ve 3. kole studenti přemítali
nad tématem Češi a svět. Studenti ve svých volných chvílích
přemýšleli nad aktuálními problémy, psali články a jaká byla
jejich odměna? Celkem 23.700 studentů v celé republice
dostávalo každý den noviny zdarma a ve spolupráci s učiteli
je využívali při výuce.
Další šanci psát do novin a využívat MF DNES při výuce
dostanou středoškolští studenti už na jaře. Tato stránka se
do novin vrátí na konci března.
Studenti 2.A s výtisky inspirativního tisku. Foto: Archiv gymnázia
Mgr. J. Strouhalová
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Dne 22. října 2008 jsme se spolu se
studenty 3. A našeho gymnázia vydali k
městské radnici, abychom si připomněli
významný den, nazývaný „Den stromů“.
Ten byl ustanoven k poctě všech stromů,
které představují nenahraditelné „zelené
plíce“ naší Země.
Před budovou radnice nás
již očekávali pracovníci Městského úřadu. Ti nám zapůjčili
potřebné nářadí a předali předem připravené tabulky se jmény stromů, informacemi o jejich původu a také jinými zajímavostmi. Tyto tabulky jsme potom rozmístili u
jednotlivých dřevin poblíž Náměstí 9. května tak, aby kolemjdoucí mohli zjistit, jaké

druhy krášlí naše město. Celkem jsme
takto označili 15 stromů, například jerlín
japonský, jinan dvoulaločný, pajasan žláznatý, javor mléč a mnohé další.
Po umístění poslední tabulky jsme se
vydali ke kapličce sv. Urbana, která stojí

na kopci zvaném Floriánek. Na tomto místě jsme vlastnoručně vykopali jámu a do
ní zasadili mladý stromek oskeruše nazývaný Stromem Slovácka. Zvláště mužská
část obou ročníků přiložila ruku k dílu a
vyzkoušela si, jak náročná je tato práce.

Při příležitosti Dne stromů jsme si zkusili jeden vlastnoručně
zasadit – stal se jím typický strom Slovácka – Oskeruše.
Foto: Karolína Bártová

Pan profesor Ing. Oldřich Tesař doprovázel naši práci odborným výkladem a pan
profesor Ing. Jan Novák ji podrobně dokumentoval pomocí fotoaparátu. Dozvěděli
jsme se mnoho zajímavých informací o
vysazované oskeruši a zároveň jsme měli
také možnost zopakovat si, co si pamatujeme z hodin biologie.
Doufáme, že návštěvníky i obyvatele
Velkých Pavlovic naše „chytré tabulky“
zaujmou. A oskeruši přejeme dobré zakořenění, abychom se za pár desítek let
mohli chlubit, že jsme ji vysadili my.
Studenti septimy
Gymnázia Velké Pavlovice

Při práci nám pomohli pracovníci Služeb města i profesoři
biologie a tak nyní i díky nám dělá mladá Oskeruše milou
společnost sv. Urbanovi. Foto: Karolína Bártová

Recyklohraní aneb Na návštěvě u Novákových
Studenti Gymnázia Velké Pavlovice se v prvních dnech tohoto školního roku přihlásili do soutěže s
názvem „Recyklohraní“. Tato soutěž je realizovaná pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky.
Cílem projektu je naučit žáky třídit
odpad, včetně realizace zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení. Žáci školy budou za sběr baterií a
elektrozařízení do připravených nádob,
které jsou umístěné v prostorách školy,
a za splnění soutěžních otázek a úkolů
získávat body. Do soutěže se aktivně
zapojili studenti prvního ročníku (prima), kteří ve výtvarné výchově navrhli
a zhotovili sedm vzorů nádob na sběr
baterií. Nejlepší návrh vyfotografovali a
poslali do soutěže.
Ekologická sběrná
V úterý dopoledne dne 18. listopanádoba – výrobek
du 2008 zavítali před radnici ve Velstudentů gymnázia.
kých Pavlovicích organizátoři projektu
Foto: Archiv gymnázia
a studenti naší školy jako vůbec první v
České republice měli možnost shlédnout osvětový program k této
problematice. Ve virtuální domácnosti umístěné v připraveném a
V domácnosti „u Novákových“ se studenti naučili, kterak
vybaveném návěsu provázela studenty školy paní „Nováková“, kteefektivně třídit odpad. Foto: Archiv gymnázia
rá je seznamovala s úsporou elektrické energie a s tím jak správně
třídit odpad. Studentům školy byl vysvětlen správný postup při recyklaci elektrozařízení a jeho zpětném odběru a následném využití.
Školní recyklační program umožňuje škole plnit část školního vzdělávacího programu v oblasti environmentální výchovy, přispívá
k rozvoji ekologického myšlení a věříme, že nám umožní získat i titul „Ekoškola“ o který se již druhý rok snažíme.
PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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Tak nás vítal název soutěže, do které jsme se přihlásily.
Tedy my, děvčata z tercie našeho gymnázia. Nešlo o žádné
safari pro lvy, ale o toulky krajem Lednicko-valtického areálu. Soutěž pořádala Základní škola Slovácká Břeclav, na
které se konalo i ﬁnále této soutěže.
Ještě za ranního šera jsme společně
s panem profesorem Kameníkem nasedly
na vlak a plné optimismu jsme se těšily
na setkání se soupeři. No, trošku jsme
dušičku sevřenou měly. Čas ve vlaku jsme
ještě rychle využily na doplnění chybějících znalostí a na malé opáčko. Sotva
jsme přišly ke škole, každá z nás pocítila

vytáhly knihy a
mapy a nasávaly
vědomosti. Během
hodiny se dostavili
všichni soutěžící i
porota.
Po
nutných
úvodních informaNejkrásnějším zážitkem celého soutěžního dne byla plavba
lodí po Dyji z Břeclavi až k Janohradu. Foto: Archiv gymnázia

cích od pořadatelů a představení
všech soutěžních
družstev se konečně mohlo začít soutěžit. Soutěže se
zúčastnilo celkem
7 družstev. Zajímavé bylo i to, že soutěž měla 7 soutěžních kol. Snad
šťastná „sedmička“? První, zahřívací kolo, tvořil vstupní test. Byl celZávěrečné kolo soutěže – skládání puzzle s motivy
kem jednoduchý.
Lednicko-valtického areálu. Foto: Archiv gymnázia
Postupně
jsme
prošly jednotlivými
předstartovní horečku, která nezadržitelkoly a střídavě sbíraly bodíky. Někdy více,
ně chtěla spatřit světlo světa. Ihned jsme
někdy méně. Nejlehčí se nám zdálo kolo,
si zopakovaly základy turistiky. To když nás
kde jsme poznávaly památky LVA. Naopak
šipky a cedulky s nápisem „Toulky Lednicnejtěžším kolem pro nás bylo poznávání
ko-valtickým areálem“ dovedly až na místo
stromů podle listů. Jak se zdálo, i ostaturčení – třídy, kde se ﬁnále konalo. Soutěž
ní družstva měla co dělat. Slepá mapa
začínala až o půl deváté. Byly jsme mezi
v pátém kole nám přinesla plný bodový
prvními. Pocit, že jsme všechno zapomnězisk. Však jsme se také důkladně připraly nás nenechal v klidu a tak jsme opět
vovaly. V sedmém, závěrečném kole, jsme

skládaly puzzle a naše družstvo v něm
skončilo třetí. Konečně tu byl závěr. Po
obědové pauze přišlo dlouho očekávané
vyhlášení vítězů a předání cen. Třebaže
jsme se neumístily na stupínku vítězů,
s celkově pátým místem jsme byly velice
spokojené. Jely jsme tam totiž jako parta
děvčat a nebyly jsme výběrem těch nejlepších ze třídy. Nakonec jsme v podobě
sady s turistickými informacemi dostaly i
my cenu útěchy.
Nejvíce jsme se těšily na projížďku
lodí na Janův hrad a zpět. Stihly jsme i
prohlídku hradu. Z paluby parníčku jsme
si vychutnávaly barevnou přírodu i poslední paprsky podzimního sluníčka. Protože
z nás už veškerá nervozita spadla, po
celou cestu jsme měly dobrou náladu. Po
návratu na břeh jsme se rozloučily s pořadateli a poděkovaly za příjemně strávený
den. Na zpáteční cestě vlakem jsme si
ještě sdělovaly zážitky a uvažovaly o účasti i v příštím roce. Ani jsme si nevšimly, že
jsme opět doma a nastávající večer nám
otevřel svoji náruč.
O zážitky se podělilo družstvo děvčat
z tercie: T. Lorenzová, M. Petrásková,
B. Petrásková, A.Tesárková, J. Škrancová

Střípky z gymnázia ..................................
Do Vídně
za Vincentem van Goghem
Gymnázium uspořádalo v sobotu 29.
listopadu 2008 zájezd do vánoční Vídně na
výstavu světově proslulého malíře Vincenta
van Gogha. K shlédnutí bylo přes 140 více
či méně známých obrazů. Nikoho neodradilo
ani delší čekání, neboť je o tuto mimořádnou
výstavu obrovský zájem.
Odpoledne pak téměř všichni navštívili
vánoční trhy u radnice a ti nejmladší si mohli
vyzkoušet vlastní tvořivost v prostorách radnice. Zájezd do Vídně byl krásným kulturním
zážitkem.

Adventní čas
I děti se chystají na
Vánoce. Na první
adventní neděli si
v klubu při základní
škole vyrobily adventní věnce, kterými určitě potěšily i své blízké
doma.
Vánoční vyrábění ...
Foto: Argchiv
gymnázia
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Výstava výtvarných prací „Fragmenty
z Velkých Pavlovic“
se přestěhovala do Senice

Na studentské návštěvě v Senici ... Foto: Argchiv gymnázia

Ve středu 3. prosince 2008 byla slavnostní vernisáží zahájena
výstava výtvarných prací účastníků výtvarné dílny, kterou pořádalo Gymnázium ve Velkých Pavlovicích na přelomu letošního září a
října.
Vernisáž byla opravdu slavnostní. Zúčastnily se jí kromě samotných výtvarníků, zástupců škol a veřejnosti, i členové rad města
Senice a Velké Pavlovice, aby na společném zasedání projednaly
další spolupráci. Při představení výstavy byl zdůrazněn význam
vzájemné spolupráce mezi Základní uměleckou školou v Senici a
našim gymnáziem nejen z hlediska výměny zkušenosti a rozvíjení
výtvarného talentu našich studentů, ale především pro sbližování
a vzájemného poznávání našich kultur, udržování kulturních tradic
a rozvíjení přátelství mezi mladými lidmi.
Ing. Marie Šmídová

Dechová hudba ZUŠ Velké Pavlovice
slaví letos 5. narozeniny
Dechová hudba Základní umělecké školy ve Vel- SEZNAM ÚČINKUJÍCÍCH
kých Pavlovicích byla založena v roce 2003 učiVedoucí souboru:
telem MgA. Zbyňkem Bílkem. Nyní má 15 hráčů,
MgA. Zbyněk Bílek
Zpěvy:
průměrný věk je 15 let, jsou to chlapci a děvčata
Eliška Vomáčková
z Velkých Pavlovic a blízkého okolí.
Tereza Láničková
Kapela má ve svém repertoáru skladby, které jsou
Lýdie Procingerová
upravovány podle hráčských možností žáků. DH
Obsazení:
vystupuje převážně na kulturních akcích pořádaklarinety:
ných ZUŠ nebo Městem Velké Pavlovice - SlavNikola Novotná
nostní vinobraní, oslavy svátku matek, společně
Sabina Novotná
s dívčím pěveckým sborem koncerty u vánočního
Petr Kučera
stromu a každoročně svátek sv. Štěpána v kostele.
Jiří Valoušek
V roce 2004 se s velkým úspěchem zúčastnila
trubky:
Lukáš Melichar
adventního koncertu pořádaného českými rodáky
Tomáš Melichar
ve Vídni, v roce 2005 hrála na festivalu dechovek
Pavel Vomáčka
v Hustopečích a zúčastnila se přehlídky O Tempbaskřídlovky:
lářskou pečeť v Čejkovicích, v roce 2006 vystouJaroslav Polomini
pila na I. ročníku přehlídky žákovských dechových
Martin Jilka
hudeb ke svátku sv. Cecílie ve Velkých Bílovicích
Václav Bukovský
a ve Slupi u Znojma obohatila svými melodiemi
Ondřej Novák
Slavnosti chleba, v roce 2007 zahrála na Přehlídce
Tomáš Sadílek
dechovek v Mikulově, v letošním roce si zahrála
trombon:
na Přehlídkách juniorských dechovek ve Velkých
Jakub Kostrhun
tuba:
Pavlovicích a Velkých Bílovicích a koncertovala i v
Stanislav Prachař
Praze na Žofíně.
Milena Karberová, ředitelka ZUŠ V. Pavlovice

bicí:
Šimon Grůza

Vystoupení dechové hudby při ZUŠ Velké Pavlovice na Přehlídce
žákovských dechových hudeb ke svátku sv. Cecílie
ve Velkých Bílovicích. Foto: Ing. Zdeněk Karber
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ZUŠ a folklórní tradice
našeho města
Nachází-li se hudební škola na Slovácku, v oblasti zažitých folklórních tradic, musí směřovat k vytváření
hudebních souborů, které jsou pro náš kraj tak typické dechovka a cimbálka.
A právě cimbálová muzika nám v současné době velmi chybí. Hudebníci z bývalé CM Falešnice - nynější Vojary již odrostli školním lavicím, rozloučili se s mnohaletým
vedoucím - učitelem Martinem Čechem, osamostatnili se
a úkolem školy je zajistit nové muzikanty pro založení další
žákovské cimbálky.
Houslistů a klarinetistů jsme měli vždy poměrně dost,
ale nikdy jsme neměli žádného hráče na cimbál. Proto
jsme v letošním školním roce přijali do ZUŠ novou učitelku
- naši bývalou žákyni Barboru Oudovou z Morkůvek, která v
loňském roce maturovala na konzervatoři v Banské Bystrici
právě v oboru hra na cimbál a nyní předává své umění třem
žákům - jsou jimi Jakub Šíbl z Němčiček, Pavel Hanzálek z
Velkých Pavlovic a Vojtěch Kovář z Kobylí.
Dalším důležitým nástrojem pro cimbálovou muziku je
kontrabas a naše škola naštěstí má výborného pedagoga
- Mgr. Josefa Hanáka, který již několik desítek let hraje na
tento krásný nástroj v orchestru Janáčkova divadla v Brně a
podařilo se nám po malém přemlouvání získat i budoucího
kontrabasistu - Petra Hanzálka z Velkých Pavlovic, který má
pokračování na str. 41

Nová slečna učitelka hry na cimbál – Barbora Oudová
z Morkůvek. Foto: Ing. Zdeněk Karber
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TURISTIKA ......................
Turistické informační centrum naděluje

.. nejen pod stromeček

.

Stejně jako každý rok ani
letos nezůstane TIC Velké
Pavlovice pozadu s vánoční
nadílkou několika novinek.

Mgr. Josef Hanák – učitel hry
na kontrabas a zároveň i člen
orchestru brněnského Janáčkova
divadla. Foto: Ing. Zdeněk Karber
již dobrý základ ve hře na housle.
Mladí muzikanti si vedou výborně a
někteří z nich v prosinci obohatí výchovné
koncerty - Přehlídku hudebních nástrojů
pro žáky Základní školy našeho města právě o cimbál a kontrabas a my se můžeme
těšit, že za rok nebo za dva budeme mít
novou velkopavlovickou cimbálku!
Milena Karberová, ředitelka ZUŠ

Zbrusu novou mapu Modrých Hor
si můžete přijít koupit na naše TIC.
Foto: Karolína Bártová
Při příležitosti konání I. ročníku akce
Za burčákem do Modrých Hor, která se
za spokojené účasti nebývale vysokého
počtu cyklistů i pěších turistů uskutečnila
o letošním září, byla vydána nová turistická a cykloturistická mapa Modrých Hor
s měřítkem 1 : 25 000. Jedná se o verzi
aktuální – nechybí zde ani zaznačení jen
před několika málo měsíci dokončených
turistických tras pro pěší, jež procházejí
také Velkými Pavlovicemi.

S prvními z nich jste se
setkali již při otevření posledního vydání Velkopavlovického zpravodaje roku 2008, jehož součástí je i nový kapesní kalendářík na rok 2009 a
propagační letáček o kapličce patrona vinařství sv. Urbana,
jež byla slavnostně vysvěcena
teprve v květnu letošního roku.
Nová dřevěná pohlednice s motivem kapličky sv.
Graﬁka kalendáříku se skládá z mozaiky krásných foto- Urbana se zajisté stane i pro Vaše adresáty příjemným překvapením. Foto: Karolína Bártová
graﬁí autorů Vladislava Hoška
a Milána Pecky. Věříme, že si
kalendář najde místo i ve vaší peněžence
na kterou jsme opravdu pyšní. Jedná se
a stane se vám praktickým pomocníkem
o ručně vyráběnou dřevěnou pohlednici
při plánování pracovního i soukromého
s motivem kapličky sv. Urbana, která se i
programu v roce 2009.
za tak krátkou dobu své existence stala
Další novinkou je, jak již bylo zmíněturisty vyhledávanou, obdivovanou a velno, nový propagační letáček o výstavbě,
mi oblíbenou zastávkou putování po okolí
smyslu, významu a také o umístění nové
našeho města.
kapličky sv. Urbana nad Velkými PavloviPohlednici na naši zakázku vyrobila
cemi. Dovíte se zde vše od první myšlenkrnovská ﬁrma Toman & Toman, jež se
ky o vybudování kapličky až po praktické
zabývá výrobou nejen těchto pohlednic,
informace o tom, jak se k tomuto pěknéale také kalendáříků, blahopřání, novomu vycházkovému cíli dostat. Letáček
ročenek a jiných exkluzivních tiskovin na
s příjemnou moderní graﬁkou je doplněn
dřevěném podkladovém materiálu. Zárobohatou škálou fotograﬁí pořízených Ing.
veň je pohlednice také sběratelským artiZdeňkem Karberem a to postupem času
klem, mezi turisty často vyhledávaným.
od započetí výstavby až v podstatě do
Naše pohlednice je zařazena do sběradnešních dnů.
telské série „Města“ pod pořadovým čísA jak se říká „do třetice všeho dobrélem 113. Více informací o principu sběraho“! Nakonec vám představíme novinku,
telství a mnohé další se dovíte na webu
pod adresou www.tomanatoman.com.
Přestože je výrobcem doporučovaná
Mapu si můžete zakoupit na TIC Velprodejní cena těchto pohlednic 29,- Kč, u
ké Pavlovice (budova knihovny) na Hlavní
nás si je můžete zakoupit za pouhých 25,ulici. Cena mapy je 80,- Kč.
Kč. Na ofrankování vám postačí poštovní
Nové, zaktualizované vydání není
známka v hodnotě 10,- Kč, stejně jako u
pouze mapou, ale poslouží i jako zdařiběžných pohlednic papírových.
lý průvodce. Na zadní straně najdete
Samozřejmostí pro přelom roku je
spousty zajímavých informacích o Dobrov našem Infocentrum vytváření kalendářů
volném svazku obcí Modré Hory, o obcích
akcí pro následující rok plánovaných jak
tohoto mikroregionu a také o obcích nave městě Velké Pavlovice, tak i v obcích
cházejících se v bezprostředním okolí.
Modrých Hor a zároveň i tištěného přeNechybí zde ani podrobné mapky Velkých
hledu termínů otevřených vinných sklepů
Pavlovic, Němčiček, Bořetic, Kobylí, Vrbivinařů spolku Víno z Velkých Pavlovic. Tyto
ce a nově i Čejkovic. Nezbytnou součástí
materiály jsou vždy připraveny na lednojsou kontakty na Turistické informační
vý veletrh cestovního ruchu Regiontour
centrum ve Velkých Pavlovicích a mnohé
v Brně. Ten se bude v roce 2009 konat od
další zajímavosti.
15. do 19. ledna. Již nyní Vás srdečně zveMapu vydala v září 2008 Geodézie
me k návštěvě našeho stánku, který bude
On Line, spol. s r. o. za spolupráce Dobmít v souladu s letitou tradicí pro nás více
rovolného svazku obcí Modré Hory jako
než výstižnou podobu vinného sklípku.
1. vydání s nákladem 2.000 ks.
Karolína Bártová

Karolína Bártová
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Malá ochutnávka z výstavy Betlémů v Galerii Slováckého muzea Uherské Hradiště. Foto: Archiv muzea

Za uměním Betlemářů do Uherského Hradiště
Milí čtenáři Velkopavlovického zpravodaje!
Doba letošního poklidného adventu se pomalu blíží ke svému závěru.
Vánoce se Štědrým dnem nám zaklepou na dveře doslova za několik málo
dnů a pod stromečky v našich domácnostech se povětšinou objeví i Betlémky. Bez nich by si již mnozí z nás nedovedli vánoční výzdobu ani představit. A
Betlémky to budou vskutku rozličné – někdo vlastní papírové nebo keramické, někdo si peče každoročně Betlémek z perníku, jsou i z kukuřičného šustí
a mnohého dalšího materiálu.
Při pohledu na Betlém se rozzáří očka
především dětem a přiznejme si, i to srdíčko dospělácké se zatetelí ... Pro toho, kdo
má skutečně Betlémy rád a zároveň i pro
ty, kteří chtějí zkrátit a vyplnit nekonečný
čas čekání na Ježíška našim nejmenším,
je určen dnešní předvánoční tip na výlet.
Pro tentokrát vám doporučíme cestovat raději automobilem. Od cíle výletu,
který se nachází v Uherském Hradišti, nás
z Velkých Pavlovic dělí 80 km cesty a zároveň hodinka a půl času. Pozveme vás do
Slováckého muzea v Uherském Hradišti,
přesněji tedy do Galerie tohoto muzea na
ulici Otakarově 103, kde byla v listopadu
letošního roku zahájena dlouho očekávaná Výstava Betlémů.
Tyto zde vystavované „symboly Vánoc“
jsou vyrobeny skutečně z nejrozmanitějších materiálů. Pokochat se můžete
pohledem na tradiční ztvárnění z papíru,
dřeva, keramiky, ale také například ze
slaného vizovického pečiva a dokonce i
z uhlí. Některé Betlémy jsou namalovány
také na plátně.
Většina exponátů je současných. Ale
najdete mezi nimi i letité výrobky. Ten nejstarší pochází z roku 1943. Jeho autora
zdobí také jedno „nej“, neboť je jím nejstarší český žijící výrobce Antonín Jařabáč
z Příbora.
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Unikátem je Betlém ze Slovenska tvořený dvanácti ﬁgurami ze dřeva v životní
velikosti. Kvůli svým rozměrům je k vidění
na nádvoří Galerie.
Aby nebyla výstava pouhou přehlídkou
různých Betlémů, připravili organizátoři
bohatý doprovodný program. Tak například každé úterý představí jeden z auto-

rů svou tvorbu a návštěvníci muzea se
mohou těšit i na několik koncertů.
Výstavu si můžete prohlédnout až do
31. prosince 2008 a to denně od 9.00 do
12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin. Vstupné
činní pro děti, mládež a důchodce 15,- Kč,
pro dospělé 30,- Kč, rodinné vstupné pak
50,- Kč. Více o celé výstavě, na kterou vás
srdečně s přáním krásných Vánoc zveme,
se dovíte na webových stránkách muzea
pod adresou www.slovackemuzeum.cz.
Přeje vám příjemné vánočně-umělecké zážitky!
Pro toho, komu by návštěva výstavy
Betlémů do termínu 31. 12. 2008 nevyhovovala, máme dalších
pár zajímavých tipů na
stálé expozice Betlémů
po celé České republice. Můžete například
navštívit proslulé Třebechovické muzeum
Betlémů (www.betlem.
cz, tel.: +420 495 592
053), Muzeum Betlémů Karlštejn (www.
hrad-karlstejn.com/
muzeum-betlemu.php,
tel.: +420 311 681
385) a nebo Muzeum
Vysočiny – Betlemářství v Třešti a okolí
(http://muzeum.ji.cz/,
tel.: +420 567 234
567).

Krása jednoho z mnoha karlštejnských Betlémů se zrcadlí
spontánní radostí v dětských očích. Foto: Karolína Bártová

Šťastné Vánoce!
Karolína Bártová
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SPORT ..................................................
Fotbalový oddíl Slavoj Velké Pavlovice - PODZIM 2008
A muži:
Až vítězství ve dvou posledních domácích zápasech
proti MSK Břeclav a Rohatci zajistilo našim fotbalistům
trochu klidnější místo ve středu tabulky před jarními
odvetami. Zisk 19 bodů je sice proti loňskému „žalostnému“ podzimu (pouze 12 bodů) výrazné zlepšení, ale
je třeba připomenout, že na předposlední, pravděpodobně sestupové místo, má „A“ mužstvo náskok pouze
6 bodů. Ovšem naopak pouze šestibodovou ztrátu má
mužstvo na 2. místo v tabulce!
Z průměrných a vyrovnaných výkonů ostře vybočuje katastrofální bilance v rozmezí 8. – 12. kola, kdy
mužstvo získalo v 5 zápasech pouhý 1 bod se skórem
6:15!
Mužstvu výrazně chybí klasický kanonýr, střelecká
opora z minulých sezón Jakub Šabata odehrál většinu zápasů na místě předstopera nebo defenzívního
záložníka. O 18 branek mužstva se podělili tito střelci:
3 branky – Martin Prokeš, Jan Stráněl, Pavel Machač,
Petr Navrátil, 2 branky – Vladan Hejl, Jakub Šabata, 1
branka – Viktor Pilarčík a Ondřej Tesařík.
Nejčastěji nastupovala tato jedenáctka: Jaromír Piták
– David Poláček, Ondřej Tesařík, Jakub Šabata, Michal
Jilka – Tomáš Kadlec, Michal Janíček, Pavel Machač,
Petr Navrátil – Jan Stráněl, Martin Prokeš. Z dalších
hráčů dostávali šanci nejvíce Laďa Prošek, Viktor Pilarčík, Vladan Hejl, Ondřej Šaněk a Pavel Forejta.
Zimní přípravu zahájí mužstvo kolem 10. ledna 2009
a v jejím průběhu se zúčastní zimního turnaje na UT
v Mutěnicích – los turnaje viz níže!

B muži:
„Béčku“ se podařila unikátní šňůra 7 porážek (7.
– 13.kolo) a proto je také celkové 9. místo v tabulce
podloženo ziskem pouhých 15 bodů. Sestava týmu
se často měnila, zkušené hráče z bývalého „C“ týmu
nejčastěji doplňovali náhradníci z „áčka“. Mužstvo
také doplácelo na to, že nemělo stálého trenéra, při
zápasech se na vedení týmu střídali Pavel Pilarčík a
Jiří Otřel.

Dorost:
Dorostenci nakonec vybojovali přijatelné 7. místo
v tabulce se ziskem 18 bodů. Je třeba podotknout, že
nejlepší hráč mužstva Michal Jilka již stabilně nastupoval v „A“ mužstvu dospělých a v závěru podzimu se
do „A“ týmu probojoval svými výkony i Viktor Pilarčík.
S jejich absencí se dorost často těžko vyrovnával a
proto je na místě spokojenost s konečným umístěním
v tabulce.
Kanonýrem mužstva se stal záložník Matěj Pospiš,
který vstřelil celkem 11 branek a ke konci podzimu
několikrát nastoupil i za „A“ mužstvo. K dalším střeleckým oporám patřili Viktor Pilarčík – 8 branek a Martin
Michna – 7 branek.
Dorost bude zimní přípravu zahajovat také kolem
10.ledna a stejně jako loni se zúčastní kvalitně obsazeného dorosteneckého zimního turnaje na umělé trávě
Sparty Brno - los turnaje viz níže!

Žáci:
U žáků se již před sezónou dalo předpokládat, že
záchrana v soutěži by byla velice příjemným překvapením. Starší žáci bojují s nedostatkem hráčů, často musí
v základní jedenáctce vypomáhat i mladší žáci. Kromě
důležitého vítězství v Kosticích dosáhli starší žáci ještě překvapivé výhry doma proti favoritovi z Velké nad
Veličkou. Škoda několika zbytečných ztrát v domácím
prostředí, kdy z jednoznačné převahy nedokázali hráči
využít množství vyložených šancí (Hovorany, Mutěnice).
V konečné tabulce podzimu jsou starší žáci předposlední se ziskem 7 bodů. K záchraně bude třeba vyma-

zat čtyřbodové manko na Mutěnice nebo šestibodové
na Hovorany. S těmito mužstvy budou žáci pravděpodobně bojovat o záchranu v soutěži.
Mladší žáci uhráli velmi dobré 6. místo v tabulce se
ziskem 16 bodů. Často musí úzkému kádru vypomáhat i hráči ze základny, kteří jsou ovšem v týmu velmi
platní. Mužstvu se na podzim dařilo, předvádělo velmi
pohledný kombinační fotbal a někteří hráči jsou příslibem do budoucna.

Základna:
Mužstvo základny hraje Okresní soutěž základen skupiny D a po podzimní části soutěže mu patří 3. místo se
ziskem 12 bodů. Mnozí hráči navíc velmi dobře doplňují kádr mladších žáků.

Ženy:
Děvčata dokončila podzimní část soutěže se ziskem
pouhého 1 bodu a obsadila beznadějně poslední místo v tabulce Moravskoslezské divize žen, skupina B.
V několika zápasech byla převaha soupeřek očividná,
kromě domácí remízy s Vracovem byla děvčata důstojným soupeřem už pouze Mutěnicím a Bukovanům
(těsné porážky venku).
V posledním domácím zápase proti Kostelci na Hané
držela naše děvčata ještě 20 minut před koncem nadějné vedení 1:0, ovšem nešťastná branka na 1:1 zápas
zlomila a v poslední čtvrthodince soupeřky naše děvčata navíc fyzicky jasně přehrály – výsledek 1:4.
František Čermák

Rozlosování zimních turnajů ............................
„A“ mužstvo – UT Mutěnice
1.kolo:
NEDĚLE - 18.ledna
2.kolo:
SOBOTA - 24.ledna
3.kolo:
SOBOTA - 31.ledna
4.kolo:
NEDĚLE - 8.února
5.kolo:
SOBOTA - 14.února
6.kolo:
PÁTEK - 20.února
7.kolo:
SOBOTA, NEDĚLE - 7.-8.března

15.00 hodin Velké Pavlovice – Kyjov
15.00 hodin Velké Pavlovice – Bzenec
13.00 hodin Velké Pavlovice – Milotice
13.00 hodin Velké Pavlovice – Rohatec
17.00 hodin Velké Pavlovice – Pop.Močidlany (SK)
18.00 hodin Velké Pavlovice – Kyjov
zápas o umístění, podle pořadí ve skupině

Dorost – UT Sparta Brno (Komárov)
1.kolo:
SOBOTA - 24.ledna
2.kolo:
SOBOTA - 31.ledna
3.kolo:
NEDĚLE - 8.února
4.kolo:
SOBOTA - 14.února
5.kolo:
SOBOTA - 21.února
6.kolo:
SOBOTA - 28.února
7.kolo:
SOBOTA - 7.března

13.00 hodin
15.00 hodin
13.00 hodin
17.00 hodin
13.00 hodin
11.00 hodin
13.00 hodin

Velké Pavlovice – Vyškov
Velké Pavlovice – Hustopeče
Velké Pavlovice – Bystrc
Velké Pavlovice – Slatina
Velké Pavlovice – Starý Lískovec
Velké Pavlovice – Sparta Brno B
Velké Pavlovice – Moravská Slávia Brno

VÝROČNÍ KONFERENCE

POZVÁNKA

TJ Slavoj Velké Pavlovice

na valnou hromadu
TJ Slavoj

V sobotu 22. listopadu 2008 proběhla ve společenském sále TJ
Slavoj výroční konference oddílu kopané. Vedení fotbalového oddílu
se podařilo obnovit tradici konání těchto výročních konferencí po
dlouhé době. Na konferenci byla zhodnocena činnost oddílu za rok
2008 a také jednotliví trenéři nebo vedoucí družstev zhodnotili své
výsledky v roce 2008.
Na závěr výroční konference byl zvolen nový jedenáctičlenný
výbor oddílu kopané. Jeho členy jsou: František Čermák, Karel
Hovězák, Václav Jaborník, Ivan Kalivoda, Josef Konečný, Antonín
Krčmař, Zdeněk Krčmař, Pavel Latýn st., Jaroslav Pešák, Pavel
Pilarčík a Jan Popovský.

TJ Slavoj Velké Pavlovice oznamuje všem svým členům, že
každoroční valná hromada TJ
Slavoj se koná ve čtvrtek 12. února 2009 v 18.00 hodin ve společenském sále TJ Slavoj.
František Čermák

Vážení příznivci rekreačního tenisu,
v jubilejním 30. ročníku soutěže družstev v
tenise neregistrovaných hráčů regionu Podluží se
ukončila letní sezóna 2008. Letošní sezóna byla velmi
náročná, ale úspěšná. Do soutěže družstev byly letos
opět zapojeny dva týmy z Velkých Pavlovic.
První Tenisový klub Velké Pavlovice v týmovém
složení Přemysl Cendelín, Dalibor Šefránek a Pavel
Floder se účastnili poprvé 1. ligy, kde bylo 10 družstev z celého regionu. Třikrát zvítězili, umístili se na 8.
místě a udrželi se v elitní skupině regionu Podluží. V
nové sezóně 2009 se mohou všichni těšit na nová a
zajímavá utkání v 1. lize. Všechny srdečně zveme.
Druhý Tenisový klub Velké Pavlovice v týmovém
složení Miroslav Levčík, Jan Melichar, Libor Pilarčík,

Vladimír Řádek se účastnili 3. ligy již podruhé. V této
sezóně dokázali 8 x zvítězit a umístit se na 2. místě.
Získali možnost odehrát baráž o postup do 2.
ligy. Rozhodující zápas s klubem 1.Tenis Lanžhot, ale
bohužel prohráli v poměru 2:1 a zůstávají i nadále ve
3. lize.
Systém soutěže se hraje jednokolově, každé
družstvo s každým. Každé utkání se hraje jako jednodenní, v utkání se hrají celkem tři zápasy (v pořadí
nejdříve dvě dvouhry a poté jedna čtyřhra).
Velkopavlovickým tenistům blahopřejeme!
Přemysl Cendelín
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INZERCE ..............................................
PŘÍJEM INZERCE
TIC a Městská knihovna
Hlavní 9, Velké Pavlovice 691 06
tel.: 519 428 149, 777 736 413
e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz

Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel: 519 428 507

www.zaf.cz n velo@zaf.cz
OTEVŘENO:

po - pá
sobota

8.00 - 12.00
8.00 - 11.00

13.00 - 17.00

ZIMNÍ SLEVY jízdních kol model 2008
slevy až 2500,- Kč !!!

PRODEJNA
CUKROVINEK
NA PLACE
U SÝPKY

v nabídce již modely 2009
AUTHOR, SUPERIOR, DEMA
horská, treková, crossová, silniční a dětská jízdní kola,
náhradní díly a doplňky na všechna běžně používaná kola,
sportovní oblečení, dresy, cyklistické rukavice, přilby, funkční prádlo od firmy CRAFT, MOIRA, ATEX,
zboží od 3000,- Kč lze nakoupit na splátky i bez navýšení – ESSOX
záruční i pozáruční servis, opravujeme všechna jízdní kola, provádíme opravy kotoučových brzd
mechanických i hydraulických, brousíme brusle

HLEDÁ NOVÉ
OBCHODNÍ PROSTORY
ve Velkých Pavlovicích.
Nabídky přijímáme
v prodejně nebo na čísle

608 821 343.

ZAHÁJEN PRODEJ 10 BYTŮ

K OBOUKY U BRNA, Wolf
KL
W fov
va ulice
· zděný bytový dům
· byty 2+kk, 3+kk
· dva byty jsou podkrovní
· balkóny a předzahrádky
· sklepní boxy
· kočárkárny a kolárny
· parkovací stání

Stavba již zahájena
Dokončení 8/2009

Ceny od 1 364 767 Kč

Prodejce:
REAL SPEKTRUM GLOBAL, a. s.
Tel.: 604 232 218
Email: brno1@realspektrumglobal.cz

www.realspektrumglobal.cz/brno1
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