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ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA ....
Jaké jsou priority, záměry města a jeho budoucnost?
O odpověď na tyto otázky jsme požádali starostu města pana Ing. Pavla Procházku.
1. Začátkem letošního roku
byl opraven vestibul velkopavlovické sokolovny. Počítá se i
s dalšími etapami rekonstrukce? V případě, že ano, s jakými
a v jakém časovém horizontu?
Stav sociálního zařízení a vestibulu sokolovny nás trápil již
několik let. Oprava se odkládala z důvodu nedostatku ﬁnančních prostředků, a taky z nejasnosti nad její budoucností.
Sokolovna byla zařazena do
území pro řešení v rámci architektonické soutěže, která řeší nové centrum města. Návrh,
který se v současné době dopracovává, sice
předpokládá zrušení stávající sokolovny a její
nahrazení novým kulturním domem. Je to však
až ta poslední etapa výstavby nového náměstí,
sokolovna by měla dále sloužit možná 15, 20
či více let. Nyní je tedy již jasné, že investice do
sokolovny nebudou zbytečné a bude se v nich
pokračovat. Předpokládáme postupně výměnu oken, opravu fasády a úpravu venkovního
vzhledu objektu. Dosavadní investice nepřesáhly jeden milion korun. Postup dalších prací
bude záviset na tom, zda se nám podaří zajistit ﬁnanční prostředky na její opravu z dotačních prostředků. Zde bych se chtěl ještě vrátit
k rekonstrukci sociálního zařízení, kterou prováděly služby města ve spolupráci s místními
ﬁrmami. Za 18 dní se jim podařilo skvělé dílo
a bylo ukázkou ochoty, zručnosti a šikovnosti místních řemeslníků. Výsledek jejich práce
ocenili již návštěvníci plesů a také účastníci
konference o vinařství a cestovním ruchu.
Tyto akce ukázaly, jaké možnosti současná
sokolovna poskytuje a může být po opravách
důstojným stánkem mnoha krásných kulturních událostí.
2. Mezi občany Velkých Pavlovic, kteří mají
blízko k vinařství a podnikání s vínem spojeným, proběhla nedávno informace o změnách ve vedení spolku Víno z Velkých Pavlovic. Jak tuto změnu hodnotíte a co od ní
očekáváte?
Víno z Velkých Pavlovic je pro nás jedním ze
spolků, s nimiž velmi úzce spolupracujeme.
Stejně jako u ostatních spolků, město nezasahuje do jejich interních záležitostí. V každém
případě bych chtěl poděkovat bývalému vedení spolku za velmi dobrou spolupráci a věřím,
že i s novým vedením bude spolupráce založena na vzájemné komunikaci, ochotě, prosazování společných zájmů ve prospěch města i
místních vinařů.
3. Někteří občané našeho města mají občas
pocit, že se radnice mnohdy až příliš angažuje do vinařské turistiky a cestovního ruchu
obecně. Mohl byste nám vysvětlit, proč se
kromě jiného vydáváte značnou měrou i na
tuto cestu? Jaká je strategie cestovního
ruchu ve Velkých Pavlovicích a co nám má,
co by občanům města, konkrétně přinést?

Je několik důvodů, proč je rozvoj turistiky a cestovního ruchu
velmi nadstandartně podporován a rozvíjen. Do Velkých Pavlovic nebudou hosté přijíždět
za prastarými památkami a
přírodními úkazy, které bohužel
nemáme. Do Velkých Pavlovic
přijíždí návštěvníci převážně
za vínem, meruňkami, krásnou krajinou a cykloturistikou.
Za uplynulých 6-8 let se naše
město posunulo o třídu výše.
Před pár lety jsme zde nepotkali turistu, nyní
jich tady přes sezonu jezdí stovky. Rozšiřují se
ubytovací kapacity, služby a pohostinská činnost. Pokud budou návštěvníci u nás spokojeni a bude se jim tu líbit, budou se vracet a
doporučovat naše město pro návštěvu dalším.
Oproti jiným historickým městům s jednou
historickou památkou či zajímavostí máme
obrovskou výhodu. Máme obrovský potencionál ve vinařství a pěstování meruněk. Toho si
musíme vážit, na tom se dá zakládat i naše
strategie. A není to jen o víně.
4. S výše uvedeným tématem úzce souvisí i
právě probíhající výstavba turistického areálu v trati Nadzahrady s rozhlednou. Vnímáte
tento krok jako záruku přílivu ﬁnancí a podnikatelských možností pro Velké Pavlovice?
Ne, to určitě ne! Stavba rozhledny doplňuje
atraktivitu území a možnosti kulturního vyžití
návštěvníků, kteří do města přijíždějí. A je taky
pro naše občany, každý z nich může se svými
nejbližšími na rozhlednu vystoupat, podívat se
na svoje městečko z výšin a říci si, tady jsme
doma. Náš původní záměr byl tuto rozhlednu
postavit svépomocí, jen pro naši hrdost, že
jsme si ji postavili sami pro sebe, na krásném
místě, odkud jsou Velké Pavlovice jako na dlani. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo na
tuto akci zajistit ﬁnanční prostředky z fondu
přeshraniční spolupráce, můžeme akci zrealizovat včetně nutného sociálního zázemí. Rozhlednu stavíme v rámci projektu „Rozhlédni
se a poznávej“ se slovenským městem Senica. Naši slovenští přátelé jsou velmi příjemní
a srdeční lidé, těším se na společné setkání
při slavnostním otevření rozhledny 8. května
2009. Přál bych si, aby tato naše společná
akce rozvíjela přátelské vztahy mezi dalšími
občany obou měst.
5. Jaký program je připraven při této příležitosti a pro koho je určen?
Otevření rozhledny se uskuteční ve večerních
hodinách. Program bude vrcholit ohňostrojem,
který sponzoruje spolek vinařů Víno z Velkých
Pavlovic. I zde je např. vidět vzájemná spolupráce s městem. Program však bude probíhat
po celý den. Setkání rodáků, dny otevřených
dveří s prohlídkou ve všech místních školách,
vystavena bude hasičská technika, návštěvníci mohou navštívit výstavu fotograﬁí na téma
„Folklór a lidové veselice na jihu Moravy, Prá-

ce ve vinicích a sklepech“ a výstavu fotograﬁí
o historii velkopavlovických hodů, vinaři pořádají Májové otevřené sklepy, zahrádkáři výstavu vína, chybět nebude vystoupení a průvod
velkopavlovické chasy ve slavnostním kroji. Na
akci a ke společnému setkání zveme rodáky
z Velkých Pavlovic. Jejich pozvání je však možné učinit pouze prostřednictvím našich občanů, rodinných příslušníků či přátel. Chtěl bych
tímto požádat naše občany o pomoc s pozváním našich rodáků na tuto akci. Zajímavostí
určitě je, že Český rozhlas Praha připravuje po
celý den živé vysílání z našeho města.
6. V lokalitě Za Tratí se v rychlém tempu
rozjíždí výstavba podnikatelské zóny. Občané tímto krokem přirozeně očekávají nárůst
nabídky pracovních míst a uplatnění právě místních. Mohl byste nám přiblížit, cca
kolik pracovních míst je zde do budoucna
plánováno, o jaký časový horizont se jedná
a v jakých oborech zde najdou lidé uplatnění
nejčastěji?
Velké Pavlovice po roce 1989 přišly o téměř
900 pracovních míst v největších podnicích té
doby na území města. Problémem je, že objekty zůstaly nevyužité a není o ně zájem. Investoři
mají zájem o stavby na tzv.“zelených loukách“.
Z tohoto důvodu jsme pro oživení nabídky
zaměstnání připravili plochu o výměře necelých sedmi hektarů. V současné době máme
pro tuto lokalitu zajištěno předběžně šest
investorů, z toho nejvýznamnější je dánská ﬁrma Berendsen, o které již bylo v tisku psáno.
Dalšími jsou ﬁrmy na výrobu nábytku, tiskárna, výroba montovaných hal a vinařství. Neobsazen zůstává pozemek o výměře téměř 4,00
ha, který bychom přenechali nejraději zahraničnímu investorovi. Příprava tohoto pozemku
patří mezi největší akce města v posledních
letech, z důvodu přechodu sítí přes Trkmanku
a železnici si příprava těchto pozemků vyžádá
částku kolem 25 milionů korun.
7. V měsíci březnu proběhla premiéra vinařské akce Festival otevřených sklepů (FOS),
kterou uspořádala Nadace Partnerství Brno.
Jednalo se o tzv. pilotní etapu celoročního
putování po vinařských podoblastech jižní
Moravy o čtvero pokračování. Jak byste tuto
akci celkově zhodnotil?
V tisku proběhla zpráva o velmi nízkém počtu
účastníků na této akci, kterou navštívilo asi
650 návštěvníků. O 14 dnů později byly Otevřené sklepy ve Velkých Bílovicích, kde naopak
návštěva přesáhla více než 5.000 osob. Mimo
pochvalných referátů jsem v těchto příspěvcích však zaregistroval i kritiku na Festival otevřených sklepů. V tu chvíli mě to zamrzelo. Byl
jsem na obou akcích, máme se svými kolegy,
starosty z okolních obcí, velmi dobré vztahy
a snažíme se spolupracovat a společně propagovat náš maličký vinařský region. Takové
články pak vzbuzují jakási pochybná měřítka.
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Ano, Velké Bílovice byly komerčně úspěšné,
ale stejně tak byl úspěšný i Festival otevřených
sklepů v Modrých Horách. Pro vinaře možná
méně atraktivní, ale pro návštěvníka určitě
velmi hodnotný zážitek. Oceňuji činnost Nadace partnerství, myšlenku a organizaci I. ročníku FOS. Přeji jim, aby po první akci, která nebyla po stránce účasti tolik úspěšná, nevzdali a
pokračovali dál. Pro Velké Pavlovice a Modré
Hory to byla přesto dobrá propagace.
8. Mohl byste občanům prozradit, jaké má
Město Velké Pavlovice plány do budoucna?
Jedna věc jsou plány, druhá ﬁnanční možnosti. Důležitá je ﬁlosoﬁe toho, čeho chceme
dosáhnout a v jakém časovém období. Máme
význačné projekty do různých oblastí života,
do životního prostředí, školství, bydlení, kulturního a sportovního vyžití. Město ani zdaleka
nemůže zabezpečit vše, co by si naši občané
mohli přát. Jediná naše šance je přilákat do
města investory, kteří budou budovat město
společně s námi. Jsme v pozici, kdy nejsme
ani vesnice, ani město a bojujeme o to, kam
budeme v budoucnu patřit. Pokud nezískáme
investory, kteří v našem městě vidí budoucnost, zůstaneme vesnicí, která se bude vylidňovat. Máme velkou šanci se rozvíjet, ale jen
za předpokladu podpory podnikatelských aktivit. Proto podnikatelská zóna, developerské
projekty na stavby bytových domů a podpora
výstavby rodinných domů. Není jednoduché
tyto investory přesvědčit, máme budoucnost,
ale jen v případě, že se nám podaří naše
záměry realizovat. Za strategické záměry města lze jednoznačně považovat výstavbu nového náměstí a sjezdu z D-2.
9. Podíváme-li se na statistiky pohybu obyvatelstva ve městě za poslední léta, nezbývá nic jiného než konstatovat, že nás stále
pomalu ubývá. Sice se pořád držíme mírně
nad třemi tisíci (k 1.1.009 3.054 obyv.), ale
bylo by vhodné se pokusit tento počet spíše pomalu navyšovat. Proto se chci dotázat,
zda máte zpracovanou nějakou strategii
nebo alespoň vizi, jak přilákat do Velkých
Pavlovic další, nejlépe mladé, lidi? Co jim
zde nabídnout?
Tato otázka velmi úzce souvisí s tou předcházející. Pokud chceme přilákat nové, mladé lidi,
musíme nabízet takové podmínky, které při
rozhodování mohou přesvědčit o tom, že Velké Pavlovice jsou místem pro život. Příjemné
bydlení, možnost zaměstnání, kvalitní vzdělání, zabezpečená zdravotní péče, možnost
kulturního a sportovního vyžití a dobré životní
prostředí. To jsou všechno oblasti, které musí
město zabezpečit a rozvíjet. Poslední dobou
se setkávám s lidmi, kteří nad tímto vším
přemýšlí. Přicházejí s tím, že se poptávali na
možnost stavby domu, z důvodu poskytovaných služeb se jim v našem městě líbí a chtěli
by zde žít. Mnohé sousední obce nabízí levné
stavební pozemky. Málokdo si však uvědomí,
že při dojíždění za službami se bydlení za pár
let velmi prodraží.
10. Mezi časté dotazy či připomínky občanů patří: Proč jsou peníze na budování rozhledny, propagace Modrých Hor, budování
cyklostezek a nejsou peníze na sportoviště
u lesíka, na skatepark, fasádu a zahradu
mateřské školy?
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Město má připraveno přibližně 20 různých
projektů a záměrů do různých oblastí činnosti. Připravujeme projekty, podáváme žádosti
a realizujeme akce, kde se nám s našimi
projekty podaří uspět. To se nám podařilo
například u rozhledny. Jsou to peníze z EU a
hodnotitelé tento projekt vybrali k podpoře,
zatímco například projekt na zateplení MŠ
nevyšel. Na druhé straně, do sportovišť a
školství jsme v minulých letech vložili desítky
milionů korun, připomeňme jen sportovní hřiště u gymnázia, rekonstrukci malé tělocvičny,
kompletní zateplení a obnovu fasády základních škol, výměnu oken v mateřské škole, o
úpravě sportovního areálu a tenisových kurtů
v areálu TJ ani nemluvě. Konkrétně k tomuto
dotazu, připravujeme žádost o dotaci na skatepark v lesoparku, výměnu povrchu na hřišti
za kostelem a rekonstrukci fasády mateřské
školy, včetně zateplení objektu a výměny střechy. Realizace je však závislá na úspěšnosti
našich žádostí.
11. Daří se městu získávat dotační prostředky?
Co se týká dotací, nazval bych tuto kapitolu
jedním slovem: „Zklamání“. Od počátku jsme
postupovali přesně dle doporučení orgánů,
které jednotlivé výzvy vypisovaly. Vytvoření
strategického plánu města, zakládání svazků
obcí jako partnerů projektů, společné aktivity
spolků a svazků obcí. Vytvořili jsme několik
významných projektů - rekonstrukce sýpky,
rekonstrukce kina, výsadba zeleně, výstavba
nové cyklostezky, sběrného dvora na odpady, výstavba rozhledny a v neposlední řadě
i objektu pro environmentální vzdělávání.
Nebudu zapírat, že neúspěch s jedinečným
projektem na rekonstrukci sýpky a vytvoření
nového náměstí je pro nás trpkou zkušeností.
Nikdy jsme nedostali šanci tento projekt řádně
obhajovat a taky jsme nikdy nedostali odpověď, proč tento projekt nezískal podporu. Získáváme ﬁnanční prostředky z dotací, ale neuspěli jsme s projekty, které svým významem
měly pomoci regionu a které považujeme za
strategické, proto to zklamání.
12. Budou se budovat chodníky v ulici Pod
Břehy? Jaké nastaly komplikace při opravě
kanalizace v této ulici?
Ano, ale jen částečně, stávající chodník Pod
Břehy, od cihelny po začátek ulice Hlavní
– pravá strana, bude kompletně nahrazena
zámkovou dlažbou, levá strana bude v této
fázi jen opravena. Kompletní oprava chodníku
po provedené rekonstrukci kanalizace bude
provedena rovněž v ulici V Údolí. Rekonstrukce kanalizace Pod Břehy byla velmi komplikovaná. Velká hloubka pokládané kanalizace a tekuté písky zapříčinily nejen zpoždění
termínů, ale i složité zajišťování bezpečnosti
stavby. Chtěli jsme se při stavbě vyhnout
zimnímu období a toto se nám z výše uvedených důvodů nepodařilo. Proto oceňuji trpělivost místních obyvatel, kterým stavba určitě
znepříjemňovala život. Na druhé straně, bez
evropských peněz a společnosti VAK Břeclav,
investora této akce, bychom tuto rekonstrukci
nebyli schopni realizovat.
13. Jak vyřešit parkování ve městě?
To se snad ani nedá vyřešit ke spokojenosti
všech obyvatel. Parkovací místa jsme schopni

řešit při nové výstavbě. Tam, kde se nepředpokládalo v minulosti se zvýšeným provozem, je
situace téměř neřešitelná. Jako příklad mohu
uvést ulici Nová. V této ulici jsme v uplynulém roce vybudovali více než 30 parkovacích
míst. Opravili jsme komunikaci a přebudovali
chodník tak, aby zde bylo umožněno aspoň
částečné stání. Celá investice stála více než
2 miliony korun. Přesto je situace na místě
stále kritická. Snažíme se pomoci tam, kde je
situace nejsložitější. Vycházíme vstříc každému, kdo požádá o vybudování parkoviště na
pozemcích města na vlastní náklady.
14. Proč není ve městě veřejné WC, jak se
to bude řešit?
Vybudovat veřejné WC není ani složité, ani
ﬁnančně tak náročné, že bychom nebyli
schopni toto realizovat. Otázkou zůstává, kde
toto zařízení vybudovat, aby efektivně sloužilo,
a taky kdo o něj bude nepřetržitě pečovat.
Pokud budou fungovat společenská zařízení,
restaurace a další zázemí pro společenské
akce, není nutné toto řešit. Poslední veřejné
WC jsme se pokoušeli dát k dispozici na hřišti
za kostelem. Když budu hodně taktní, neosvědčilo se to!
15. Proč se na zpevnění polních cest používá
písek, nedá se na nich jezdit na kole, písek
včetně kamínků se dostává do polí.
Tento dotaz mě trochu překvapil. Písek byl
použit z důvodu, že jsme jej získali v podstatě
téměř zdarma, pouze za dopravu z nedaleké obce při výkopu rybníku. V případě deště
usnadní vlastníkům pozemků přístup na pole i
po dešti, totéž v zimním období a v létě nezpůsobuje prašnost. Jednoznačně bereme toto
využití písku jako přednost a životní prostředí
v žádném případě nepoškozuje.
16. Patří mezi priority města i péče o krajinu
a životní prostředí?
To snad ani nemůžeme nazvat prioritou, je to
naše povinnost! Zde bych mohl uvést několik
příkladů, které jsme v poslední době realizovali. Myslím však, že si toho naši občané všímají. Hodně si cením toho, že jsme vytvořili
koncepci v životním prostředí, máme jasnou
představu a snažíme se postupnými kroky
tuto představu realizovat. Například stromy
již nevysazujeme náhodně, abychom splnili naši povinnost. Snažíme se najít místa,
kde se tyto stromy budou dožívat desítek let,
některé možná i staletí. Příkladem může být
výsadba lesoparku v místě původního topolového lesíka u zastávky ČD, výsadby stromů
podél cyklostezek v Nových Horkách či Nadzahrady. O životním prostředí by šlo diskutovat
celé hodiny. Mohli bychom hovořit o odpadovém a vodním hospodářství, péči o krajinu či
ozelenění města. Potěšil mě zájem pedagogů
z gymnázia i základní školy, kteří mají zájem
zapojit studenty do problematiky péče o životní prostředí. Jsou to jen malé krůčky, ale díky
i za ně.
Pokud bych měl jmenovat všechny naše plány do budoucna a k tomu popisovat, co nás k
těmto plánům vede a motivuje, možná by ani
nestačilo celé vydání tohoto zpravodaje. Je to
spíše o hledání cesty, jak z Velkých Pavlovic
učinit městečko, ve kterém se lidem žije spokojeně, mají veškeré potřebné zázemí k životu
a jsou hrdí na to, že tady žijí.
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Z RADNICE ...........................................
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice
l

l

Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem 3x
a mimo jiné se zabývala následující problematikou:
l
průběžně projednala a vzala na vědomí informace o činnosti městského
úřadu, zprávu Policie ČR o bezpečnosti ve městě v roce 2008 a zprávu
o přezkoumání hospodaření města za
rok 2008
l
zabývala se výběrovým řízením na
veřejnou zakázku malého rozsahu
„Turistický areál Nadzahrady – Velké Pavlovice“ – výstavba rozhledny.
Osloveno bylo šest ﬁrem, nabídky byly
podány čtyři. Tyto byly zpracovány dle
požadovaných kriterií a vyhodnoceny.
Vybrána byla nejvýhodnější nabídka,
kterou podala společnost Teplotechna
a.s. Ostrava, Šenovská 101, následně
byla uzavřena smlouva
l
projednala a odsouhlasila spolupořadatelství města na konferenci „Možnosti vinařské turistiky ve vinařských
oblastech“,kterou pořádal DSO Modré
Hory, spolupořadatelství při akci „Otevřené vinné sklepy“ ve dnech 21. 3.
– 22. 3. 2009 pod záštitou Nadace
partnerství a při Nominační výstavě
Forum Moravium ve dnech 29. 5.
– 30. 5. 2009
l
projednala změnu technického řešení
výstavby rybářské klubovny, umístění
celé stavby na piloty z důvodu rovnoměrného sedání stavby
l
odsouhlasila příspěvek na provoz činnosti ve výši 1.000,- Kč Českému klubu nedoslýchavých, který poskytuje
poradenské služby nedoslýchavým
z celého regionu a členský příspěvek města ve Svazku měst a obcí ČR
– 10.526,-Kč, složený z 5.000,- Kč +
1,80 Kč na občana
l
projednala a schválila uzavření darovací smlouvy mezi Jihomoravským
krajem a Městem Velké Pavlovice ve
věci darování movitého majetku, kterým disponoval Dům dětí
l
odsouhlasila odpisové plány pro rok
2009 příspěvkových organizací města

l

l

l

l

l

a nařízení odvodu z fondu reprodukce majetku příspěvkových organizací
města ve výši odpisů za rok 2009
schválila návrh kulturní komise na zrušení programu ke dni matek (neděle
10. 5. 2009)
průběžně řešila průběh stavebních
prací na investičních akcích výstavba
inženýrských sítí v průmyslové zóně a
dokončování kanalizace projektu Čistá Dyje, dále jednání s Úřadem práce
o přijetí zaměstnanců na úklid města,
přijato bude 10 lidí
schválila uzavření smlouvy mezi Městem Velké Pavlovice a Nadací partnerství na zajištění a přípravu projektu pro
environmentální vzdělávání – hospodářská budova zdravotního střediska
a konání slavnostního ukončení akce
Odbahnění rybníka, které se konalo
11. dubna 2009
na základě ankety mezi občany a
vyhodnocení návrhů členů zastupitelstva schválila název rozhledny „Slunečná“
schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě
mezi Městem Velké Pavlovice a ﬁrmou
Strabag a.s. obsahující prodloužení
termínu výstavby Podnikatelské zóny
s termínem do 30. 4. 2009
odsouhlasila žádost Jiřího a Terezie Jílkových, Sokolská 6 o povolení k vybudování plochy pro parkování vozidla
před RD na pozemku města
neschválila pronájem pozemku KN
parc.č. 3498, k.ú. Velké Pavlovice za
účelem vybudování hřiště určeného
pro hraní paintballu z důvodů ochrany
ŽP – hnízdění zvěře a ptactva a ﬁnanční příspěvek pro společnost Linka
důvěry Hodonín, jejímž zřizovatelem
je příspěvková organizace Jihomoravského kraje

Zastupitelstvo města na svém XIV. zasedání, které se konalo dne 12. března
2009, projednalo:
l
vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
města
l
projednalo a schválilo rozpočtové
opatření 7/2008, dále pak plnění rozpočtu a sociálního fondu za rok 2008
l
projednalo a schválilo rozpočtové
opatření 1/2009, celkové příjmy zvýšení 3.835 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 3.415 tis. Kč, celkové ﬁnancování snížení o 420 tis. Kč
l
schválilo změnu příspěvku pro rok
2009 vlastním příspěvkovým organizacím MŠ na 978 tis. Kč, ZŠ na 2.918
tis. Kč a gymnáziu 2.005 tis. Kč

l

l

l

l

l

projednalo a schválilo zřizovací listinu
zřízené příspěvkové organizace Města
Velké Pavlovice, Základní školy Velké
Pavlovice okres Břeclav, příspěvkové
organizace s účinností od 1. 4. 2009
odsouhlasilo podmínky rozhodnutí
o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro období
2007 – 2013 na typový projekt Czech
POINT, schvalilo přijetí dotace na Czech
POINT ve výši 68.540,- Kč a uzavření
smlouvy mezi Městem Hustopeče a
Městem Velké Pavlovice o poskytnutí
služby administrativního centra související s projekty eGovernmentu a dotace projektu Czech POINT
schválilo pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Města Velké Pavlovice a podání žádosti o dotaci
operačního programu ŽP, oblast podpory 7.1, Rozvoj infrastruktury pro
realizaci environmentální vzdělávání,
poradenství a osvětu
projednalo a odsouhlasilo prodloužení
termínu pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ve věci prodeje pozemku
KN parc.č. 1555/1, k.ú. Velké Pavlovice v lokalitě Padělky s ﬁrmou F K B,
a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav, do 20. 6. 2009
zabývalo se prodejem majetku města
dle záměrů o prodeji nemovitostí a
odsouhlasilo:
n
prodej části pozemku KN parc.č.
4466 a 4467 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře cca 24 m2 dle geometrického plánu panu Jaroslavu
Pešákovi, Nádražní 1, Velké Pavlovice za účelem výstavby řadové
garáže
n
prodej části pozemku KN parc.č.
4466 a 4467 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře cca 24 m2 dle geometrického plánu panu Oldřichu Fůkalovi, Tábor 7, Velké Pavlovice za
účelem výstavby řadové garáže
n
prodej pozemku KN parc.č.
4627/9 v k.ú. Velké Pavlovice o
výměře 135 m2 a pozemku KN
parc.č. 4627/20 v k.ú. Velké Pavlovice o výměře 35 m2 společnosti
Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice, Nádražní 1, Velké Pavlovice
za účelem dořešení vlastnických
vztahů pod účelovou komunikací
n
prodej pozemku KN parcelní číslo 4641/478 k.ú. Velké Pavlovice o výměře 17 m2, KN parc.č.
4641/476 v k.ú. Velké Pavlovice
pokračování na str. 4
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n

n

n

n

o výměře 74 m2 a
parc.č.
4641/474 k.ú. Velké Pavlovice o
výměře 70 m2 dle geometrického
plánu č. 1513-162/2008 panu
Josefu Bláhovi, Černý Vršek 826,
Bystřice nad Pernštejnem za účelem vytvoření stavebního místa a
výstavby RD
prodej pozemku KN parc.č.
4641/701 k.ú. Velké Pavlovice
o výměře 32 m2 dle geometrického plánu č. 1513-162/2008
manželům Lubomíru a Darině
Zborovských, Horňanského 1, Velké Pavlovice za účelem zarovnání
stavebního místa
prodej pozemku KN parc.č.
4641/588 k.ú. Velké Pavlovice o
výměře 103 m2 manželům Františku a Anně Havlíkovým, Bezručova 22, Velké Pavlovice za účelem vytvoření stavebního místa a
výstavby RD
prodej části pozemku KN parc.
č. 365/2 k.ú. Velké Pavlovice o
výměře 46 m2 dle geometrického
plánu č. 1506-111/2008 panu
Patrikovi Lutonskému, Nad Zahrady 117E/3, Velké Pavlovice za
účelem rozšíření zahrady u domu
prodej pozemku KN parc.č. 2018
k.ú. Velké Pavlovice o výměře 61
m2 panu Luďku Jurasovi, Kpt.
Jaroše 20, Velké Pavlovice, za
účelem dořešení vlastnických
práv k pozemku pod budovou

Některé dotazy a připomínky členů
zastupitelstva města a občanů města,
které byly na zasedání uplatněny:
l
členka ZMě Ing. Marie Šmídová – zda
je v rozpočtu pro rok 2009 pamatováno na povinnost města udržovat
schůdnost chodníků v zimě 2009
– 2010
l
Ing. Zdeněk Karber – město se bude
zmiňovanou problematikou podrobně
zabývat po uzákonění této povinnosti
pro obce a města co by provozovatele
komunikací
l
členka ZMě pí Ivana Vojtěšková podala návrh v souvislosti s obsazením
prostorů v domu služeb (dům dětí),
Klub žen by uvítal možnost využívat
kuchyňku v přízemí pro svou činnost
l
Ing. Pavel Procházka - možnost existuje, menší problém je však v kapacitě
sociálního zařízení v přízemí objektu.
Ing. Marie Šmídová připomněla, že při
řešení prostor domu služeb je třeba
pamatovat na činnost Školního klubu
a centrum volného času
l
členka ZMě pí Ivana Vojtěšková informovala členy ZMě o problémech paní
Novotné v ulici V Údolí, kde před jejím
RD č. p. 107 byla v minulosti havárie
vodovodního potrubí
l
Ing. Pavel Procházka - tyto problémy
byly již několikrát řešeny pracovníky
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l

l

l

l

městského úřadu i města, jednání
se zúčastnili také stavební a soudní
znalci. Jednotlivé návrhy řešení byly
s paní Novotnou konzultovány, nikdy
však nedošlo k dohodě a vstřícnosti. S postupem ve věci je možno se
seznámit na stavebním úřadě
členka ZMě pí Ivana Vojtěšková vznesla připomínku občanů z ul. Tábor –
město prodalo pozemek p. Hlaváčkovi
na výstavbu RD a občané nemají možnost dostat se ke svým pozemkům
Ing. Jaroslav Benda Ph.D. - tato skutečnost není pravdou, při prodeji
pozemku na to bylo pamatováno a
cesta existuje, je posunuta směrem
k zahradě, kterou vlastní p. Jarec a je
opatřena brankou
pan Radek Samson měl připomínku k
vyřešení průjezdnosti příjezdové cesty k bytovému domu Bří Mrštíků č. p.
886, kde dál parkují auta, a příjezdovou cestou se nedá projet, podnět na
vyřešení byl již jednou podán
Ing. Pavel Procházka - problémem

l

l

l

l

jsme se již zabývali, městská policie
dodala návrhy, zatím nebylo rozhodnuto
pan Radek Samson – který zákon
ukládá majitelům psů odklízet psí
exkrementy?
Ing. Pavel Procházka - povinnost
je uložena vyhláškou města, městská policie toto průběžně kontroluje, pokud však občana nepřistihne,
nemůže nic dokázat ani pokutovat. Na
MěÚ je možné vyzvednout si pytlíky na
psí exkrementy, bohužel tak činí jen
pár občanů
Radek Samson poděkoval pracovníkům města za úpravu sociálního
zařízení v sokolovně a dotázal se na
možný přístup vozíčkáře
Ing. Pavel Procházka - přístup vozíčkáře je možný vchodem přes hřiště u
sokolovny, v případě použití hlavního
vstupu by bylo nutné větších stavebních úprav
Jitka Krátká,
tajemník MěÚ Velké Pavlovice

První čtvrtletí roku 2009 opět potvrdilo plynulou vzestupnou tendenci návštěvnosti webových stránek našeho města
pod adresou www.velke-pavlovice.cz. V měsíci březnu byla
dokonce pokořena 14-ti tisícová hranice měsíční návštěvnosti, což nás opravdu velmi
potěšilo a především překvapilo.
První měsíce roku bývají povětšinou vždy trošku slabší. Větší zájem o náš web zaznamenáváme v souvislosti s turistickou sezónou a bohatou nabídkou kulturních a folklórních akcí hlavně v letních měsících. Nyní se však přesvědčujeme, že nejenom díky kultuře
jsou naše stránky tolik vyhledávány.
Z ohlasů veřejnosti se dovídáme, že se lidé, kteří mají běžný přístup k internetu a
zároveň i bližší vztah k Velkým Pavlovicím, denně podívají na naše stránky, přečtou si
aktuality, prohlédnou si fotograﬁe, zájem je také o denně aktualizované hlášení městského rozhlasu a dokumenty na úřední desce Městského úřadu.

JAK SI TEDY NAŠE STRÁNKY VEDLY?
Přehled Vám nabízíme prostřednictvím stručné statistiky:
Tabulka denních návštěv webu www.velke-pavlovice.cz
– srovnání I. čtvrtletí let 2007, 2008 a 2009
Měsíc
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
Celkem

Počet návštěv webu
rok 2007

Počet návštěv webu
rok 2008

Počet návštěv webu
rok 2009

4.605
4.679
5.601
14.885

8.988
8.016
8.628
25.632

10.903
11.211
14.379
36.493

Meziroční nárůst návštěvnosti za I. čtvrtletí vzhledem k roku 2008 – 42,16%
Rekordní denní návštěvnost webu za I. čtvrtletí roku 2009 – 638 přístupů (9. 3. 2009)
Průměrná denní návštěvnost webu:

I. čtvrtletí roku 2007 – 165,38 přístupů
I. čtvrtletí roku 2008 – 281,67 přístupů
I. čtvrtletí roku 2009 – 405,48 přístupů

Děkujeme Vám za Vaši přízeň!
Karolína Bártová
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OZNÁMENÍ
o době a místech konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta Města Velké Pavlovice podle § 32, odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 5. 6. 2009 od 14.00 do 22.00 hodin a
dne 6. 6. 2009 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. I
je volební místnost - Městský úřad, Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, Herbenova, Horňanského,
Kopečky, Kpt. Jaroše, Lidická, Nad Zahrady, Náměstí 9. května, Nová,
Ořechová, Padělky, Pod Břehy, Pod Školou, Růžová, Slepá, Stará, Starohorská, Tábor, Trávníky, Úvoz, V Údolí, Zelnice.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. II
je volební místnost - sokolovna, Hlavní 1, Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, Hodonínská, Horní, Nádražní, Příční, Sokolská, Střední, Tovární, V Sadech, Vinařská, Za Dvorem, Zahradní.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, v případě občana
členského státu EU průkazem o povolení k pobytu.
4. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb na
adresu místa jejich pobytu. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i
ve volební místnosti.
5. Pokud volič nebude moci volit ve svém volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu, může nejpozději do 21. května 2009
požádat městský úřad o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat
v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné
volební schránky.
7. Podmínky hlasování občanů jiných členských států EU ve volbách do EP na území
ČR
Občan jiného členského státu EU má právo volit ve volbách do EP na území ČR,
jestliže je nejpozději od 22. dubna 2009 veden v evidenci obyvatel (má na území
ČR potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu) a je zapsán
v seznamu voličů pro volby do EP.
Občan jiného členského státu EU může u městského úřadu, v jehož správním
obvodu je veden v evidenci obyvatel, požádat nejpozději do 16.00 hodin dne 26.
dubna 2009 o zápis do tohoto seznamu. K žádosti musí doložit kopii potvrzení
o přechodném pobytu nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu a čestné prohlášení, ve kterém uvede svou státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního
obvodu, kde byl doposud veden ve volební evidenci a to, že bude hlasovat pouze
na území ČR.
Občan jiného členského státu EU, který požádal na území ČR o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí, může hlasovat ve
volbách do EP, jestliže požádá u městského úřadu, u kterého je v dodatku veden,
nejpozději do 16.00 hodin dne 26. dubna 2009 o přenesení svých údajů do seznamu voličů pro volby do EP. K žádosti je třeba rovněž doložit čestné prohlášení.
Ve volbách do EP na území ČR může hlasovat i občan jiného členského státu EU,
který zde požádal o zápis do seznamu voličů pro tyto volby již při volbách do EP
v roce 2007 a od té doby nepožádal o své vyškrtnutí a stále splňuje podmínky
výkonu volebního práva.

Tak se nám opět připomenul
fenomén posledních let - sprejerství. Slovy skupiny Divoký
Bill: „Malování po zdech holejma rukama.“
V únoru tohoto roku neunikla pomstychtivým „malířům“ budova Základní školy,
obchodního domu COOP a bez povšimnutí
nezůstal ani průchod u prodejny ZAF.
Trestný čin jako z učebnice. Přestupkový zákon takové jednání bohužel (možná spíš bohudík) neřeší. Škody, které vznikají posprejováním se udávají v tisícových
částkách a tak je šetření těchto činů plně
v kompetenci Policie České republiky a o
trestu potom rozhoduje soud.
Den, kdy byly zdi zkrášleny informacemi pro kolemjdoucí, byl i dnem kdy byli
identiﬁkováni první podezřelí. Protože
však existuje princip „presumpce neviny“
nechci sdělovat předčasné závěry, že jsou
viníci lapeni. Takové konstatování je na
soudu.
Když jsem v neděli 25. ledna tohoto
roku projížděl autem ulicí Nádražní, myslel
jsem, že ještě spím. Jedno světlo rozbité,
druhé.... . „Do háje“ říkám si. Když napočítám rozbitých světel šest, říkám dceři,
ať si zacpe uši, poněvadž mě nenapadají
žádná slušná slova.
Uplynul týden a nic kloudného se nám
nepodařilo zjistit. Pouze informace, že
k rozbití světel došlo v noci ze soboty na
neděli od půl deváté do půl jedné.
Asi za tři týdny máme typ na partu kluků. Bohužel se nám k této partě přidává
další podezřelá skupinka a tak čekáme na
další vývoj. Začínáme oslovovat jednotlivé
osoby v takovém časovém rozmezí, aby se
nebyly schopny mezi sebou kontaktovat.
Po prvním „zaručeném“ sdělení máme
skoro vyhráno, přestože ostatní zapírají.
Postačuje nám to k tomu, že jednu partičku můžeme z našeho „hledáčku“ vyřadit.
Kde si nevystačíme sami, požádáme
o spolupráci místí Obvodní oddělení Policie ČR. Při vyšetřování podezřelých, kteří
se rozhodli zkrášlit budovy Základní školy a obchodního domu COOP sprejem, se
dozvídají policisté další věc. Podezřelí mají
pravděpodobně na svědomí i rozbitá světla na ul. Nádražní. Slovo „pravděpodobně“
píši pouze z důvodu výše uvedeného tj.
principu „presumpce neviny“.
Petr Hasil,
velitel Městská policie Velké Pavlovice
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Dárek pro Dětský domov v Mikulově
(12. 2. 2009)
Starosta Ing. Pavel Procházka, místostarosta Ing. Zdeněk
Karber a radní Ing. Jaroslav Benda PhD. předali ředitelce
Dětského domova v Mikulově Mgr. Květoslavě Solaříkové 12.
února 2009 výtěžek sbírky pod vánočním stromem. Občané
města věnovali do pokladničky celkem 16.000,- Kč. Prostředky budou použity na nákup sportovních potřeb. Paní ředitelka
se svou zástupkyní seznámila delegaci s chodem domova,
kde žije ve třech skupinách 24 dětí ve věku od 3 do 18 let. O
každou skupinu, která má svůj samostatný byt, se starají dvě
tety. Věříme, že děti budou mít z nového sportovního nářadí a
potřeb radost!

Ladovská zima zahalila naše městečko
a okolí do bílého závoje. Fota: Ing. Zdeněk Karber
Paní ředitelka Mgr. Květoslava Solaříková
převzala ﬁnanční dar
v hodnotě 16 tisíc Kč z rukou představitelů
Města Velké Pavlovice
v čele se starostou Ing. Pavlem Procházkou.

Hasiči rozbíjeli led na rybníku
(17. 2. 2009)
V úterý dne 17. února 2009 pomáhali místní hasiči rybářům

Letošní únor byl v souladu
se starou pranostikou
skutečně neobvykle bílý,
doufejme, že i pole posílil
(17. 2. 2009)
V polovině měsíce února se přehnala přes Českou republiku
silná vánice doprovázená velmi hustým a vytrvalým sněžením.
A nevyhnula se ani Velkým Pavlovicím. V noci z pondělí 16.
na úterý 17. února 2009 napadlo místy až 15 cm čerstvého
sněhu. Spolu s již dříve napadanou nadílkou tak dala výška
sněhové pokrývky až na 20 cm. Děti měly ohromnou radost a
pustily se do pravých zimních radovánek, avšak zaměstnancům služeb města nastalo období náročního odklízení mokrého a těžkého sněhu z chodníků a vozovek. K práci nastupovali
v brzkých ranních hodinách.
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Zásah hasičů ocenila fauna i ﬂora nově zrevitalizovaného
rybníku. Foto: Archiv SDH V. Pavlovice
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s rozbitím ledu na velkopavlovickém rybníku. Narušení ledové plochy, případně odstranění silné sněhové pokrývky, mělo
pomoci řasám a rostlinám v rybníku. Sníh zabraňuje přístupu
denního světla pod led. Hasiči byli o pomoc požádáni z důvodu
malé pevnosti ledu. Na ten nebylo možné žádným způsobem
vstoupit a tak byla zvolena metoda „odsunutí“ částí sněhu
proudem vody z čerpadla. Z dalšího čerpadla se nechala voda
volně vytékat na ledovou plochu, kterou postupně rozpouštěla.

Povodí Dyje zorganizovalo další
z pracovních porad na radnici
ve Velkých Pavlovicích
(23. 2. 2009)
Každé pondělí se postupně v Hustopečích, Pohořelicích,
Kobylí a Velkých Pavlovicích schází pracovní porada všech
zainteresovaných organizací na stavbě Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí
řeky Dyje. V pondělí dne 23. února 2009 proběhla porada
č.59 v zasedací místnosti velkopavlovické radnice. Jednání
vedl za inženýrskou ﬁrmu AP Investing Brno, která je správcem stavby, Ing. R. Tříska, za investora Vodovody a kanalizace Břeclav Ing. Z. Adámek, za generálního dodavatele ﬁrmu
Skanska Ing. Z. Pietrus a projektant stavby Ing. V. Oppelt. Dále
to byli zástupci subdodavatelů obcí a měst v nichž tato stavba
probíhá. Porada vyhodnocuje harmonogram postupu prací na
stavbě, operativně řeší provozní problémy a slaďuje součinnost všech ﬁrem a dotčených orgánů, řeší připomínky obcí a
jejich občanů. I přes nepříznivé počasí práce na jednotlivých
úsecích probíhají dle plánu.

Malířský mistr pan Urbánek okořenil svou přesnou práci
příjemným úsměvem!

Náročný úklid po malířích vyžaduje pořádnou kondičku,
své o tom ví i paní Jaborníková. Fota: Archiv gymnázia

Z pracovní porady ... Foto: Ing. Zdeněk Karber

O jarních prázdninách
zaplnili třídy gymnázia
namísto studentů malíři
(25. 2. 2009)
O posledním únorovém týdnu si všichni žáci a studenti užívali
sladkého lenošení a nicnedělání – nastaly mim jarní prázdniny. Dveře škol se sice na pět dnů uzavřely, avšak pracovní
ruch za jejich zdmi neutichnul – naopak! Období volna využilo
především velkopavlovické gymnázium – bylo zde vymalováno
několik učeben a také chodby druhého nadzemního podlaží.
Malířské práce provedl p. Urbánek s p. Kovaříkem z Uherčic a
p. Cedivoda z Velkých Pavlovic. Provozní pracovníci gymnázia,
paní Kallusová, Havlíková, Jaborníková a pan Latýn, zahájili
ihned po malířských pracích generální úklid, aby bylo následující týden opět vše připraveno pro nerušené zahájení výuky.
Doufejme, že se studentům v čistě vymalovaných třídách ve
veselých barvách bude lépe učit i zanedlouho maturovat!

Mistr Ladislav Lakomý
v Modrých Horách
(25. 2. 2009)
Ve středu dne 25. února 2009 se dotáčely poslední záběry
krátkého propagačního ﬁlmu o Modrých Horách. Komentář k
ﬁlmu i několik vstupů mistrně zvládnul brněnský herec Ladislav Lakomý, jež má k vinné jižní Moravě již od dob studií vřelý
vztah, neboť odtud pochází i jeho spolužák z JAMU Josef Somr.
Všichni, jež se natáčení zúčastnili, obdivovali obrovské soustředí Ladislava Lakomého, jeho schopnost se za pár minut
naučit texty ze scénáře a bravurně je odrecitovat před kamerou. Mezi jednotlivými scénami povyprávěl i své zkušenosti z
profesorského působení na JAMU. Ke studentům, kteří prošli
hereckou školou mistra Lakomého a následně zazářili jako
nepřehlédnutelné hvězdy stříbrného plátna, patří kupříkladu
Miroslav Donutil, Pavel Zedníček, Dagmar Veškrnová-Havlová,
Roman Vojtek a řada dalších zvučných jmen. Premiéra ﬁlmu
s názvem Krajina Modrých Hor proběhla na Konferenci o cestovním ruchu ve vinařských oblastech dne 5. března 2009.
Režisérem, scénaristou i kameramanem je pan Miroslav Grégr, který stál v čele realizačního týmu.
pokračování na str. 8
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Velkopavlovičtí hasiči
zasahovali při nehodě kamiónu
(3. 3. 2009)
Velkopavlovičtí hasiči zasahovali v úterý odpoledne dne
3. března 2009 při hrůzostrašně vyhlížející dopravní nehodě
na 34. kilometru dálnice D2 mezi Velkými Pavlovicemi a Rakvicemi. Při nehodě se kamión po nárazu do jiného nákladního
vozu, který stál v odstavném pruhu, zřítil z asi desetimetrového srázu. Jako zázrakem se nehoda obešla bez zranění.
Z nádrží kamiónů ale uniklo 400 litrů nafty, z toho 300 litrů
do půdy a 100 litrů na vozovku. Dopravní nehoda se naštěstí
obešla bez zranění

Herec Ladislav Lakomý
mezi vrbickými vinnými sklípky.

Okolo Velkých Pavlovic
nastal jarní úklid
(26. 2. 2009)
Koncem měsíce února se na několik dnů vyčasilo, čehož operativně využili pracovníci Služeb města a pustili se do velkého
jarního úklidu. Ten spočíval v prořezávání keřů a stromů – tuto
činnost je nejvhodnější vykonávat právě v době vegetačního
klidu. Dále provedli údržbu a čištění odvodňovacích příkopů
a okolí polních cest v katastru města. Nejprve bylo zapotřebí
tyto prostory vyčistit od odpadků a odstranit náletové dřeviny,
poté se sadovnicky ošetřily stromy a keře, které mají v krajině
své nezastupitelné místo. A samozřejmě se začalo i přípravou ploch pro výsadbu dřevin, jež se uskuteční v jarních měsících.

Velkopavlovičtí hasiči sice nejsou oﬁciálními „profíky“,
jejich zásahy jsou však, co se týče kvality, v pravém slova
smyslu profesionální. Proto jsou povoláváni
i k velmi náročným případům a haváriím.
Foto: Petr Hasil

První bytovka
již brzy dostane střechu
(9. 3. 2009)

O jarních prázdninách nastal jarní úklid ...
Fota: Ing. Zdeněk Karber
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Ve stavební zóně Padělky pokračuje výstavba tří bytových
domů. Stavební ﬁrma Mikulica s.r.o. zde vybuduje minimálně
21 nových bytových jednotek. V první dekádě měsíce března
zde pracovali dělníci na přípravě betonáže posledního stropu.
Po vyzdění štítových zdí tak bude zastřešen první dům. Bytové
domy jsou na parcele velmi důmyslně rozmístěny – po celé
dny budou osluněny, k severu jsou natočeny pouze jedním
rohem.
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Instalace nového uličního systému
(11. 3. 2009)
Pracovníci ﬁrmy Výstavba a údržba silnic z Břeclavi se Službami města nainstalovali dne 11. března 2009 po Velkých Pavlovicích další tabulky informačního uličního systému města. Ve
stavební lokalitě Padělky vznikly nové ulice, např. Horňanského, která je tak pojmenována jako památka na významného
vinařského buditele Václava Aloise Horňanského, který mimo
jiné založil v roce 1901 Šlechtitelskou stanici vinařskou a byl i
zakladatelem a šéfredaktorem odborného časopisu Vinařský
obzor.

Pohled na nově vyrůstající domy přes pole
od Mateřské školy.

Instalace informačních tabulek
si vyžádala konzultace
se strážníky městské policie.
Bytovky budou brzy pod střechou …

Nad Šlechtitelkou
se začíná stavět nová ROZHLEDNA
(9. 3. 2009)
V pondělí dne 9. března 2009 se začalo s prvními pracemi na
výstavbě rozhledny ve Velkých Pavlovicích, která bude stát na
krásném výhledovém místě nad Šlechtitelskou stanicí vinařskou v trati Nadzahrady. Dodavatelem stavby rozhledny se
zázemím se stala ﬁrma Teplotechna a. s. Ostrava. Zahajovací
práce zde provedla velkopavlovická subdodavatelská ﬁrma
Štambacher s. r. o., která za pomoci bagru vyhloubila mezi
vinařskými tratěmi Poštory a Nadzahrady několik desítek metrů výkopů potřebných pro položení elektrických kabelů, jež
povedou energii k místu výstavby.
Díky novému uličnímu informačnímu systému
ve Velkých Pavlovicích určitě nezabloudíte.
Fota: Ing. Zdeněk Karber

Televizní pořad Události v regionech
byl prvním, který se zmínil
o začínající výstavbě rozhledny
(11. 3. 2009)

Tato cesta nás velmi brzy přivede k nové rozhledně.
Je zároveň i trasou cyklostezky Modré Hory, jež provází
všechny milovníky cykloturistiky, pěší turistiky
a příjemných nedělních vycházek také kolem v loňském
květnu vysvěcené kapličky patrona vinařství sv. Urbana.

Sotva se začalo s výstavbou rozhledny a už se o ni začala zajímat média. A nejen o rozhlednu samotnou, ale i o naše městečko. Proto požádala Česká televize Brno starostu Velkých
Pavlovic Ing. Pavla Procházku o možnost natočit reportáž o
nově vznikajícím turistickém cíli a současně i o rozhovor. Krátká reportáž z této akce byla odvysílána ve středu 11. března
2009 v pořadu České televize Brno - Události v regionech.
pokračování na str. 10
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Rozhledna ještě nestála, přesto jí média okamžitě
zaregistrovala. Zároveň se tím postarala o obrovskou
propagaci. Na snímku starosta města Velké Pavlovice
Ing. Pavel Procházka při rozhovoru s reportérem pořadu
Události v regionech ČT Brno.

“Modré Hory Vás vítají ...”
hlásá nová infotabule
(11. 3. 2009)
Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice usadili na příjezdové
cestě od Velkých Bílovic další infotabuli, která vítá, a na straně
druhé se loučí, s návštěvníky mikroregionu Modré Hory. Montáž byla “hojně zalita” jarním deštěm, proto doufáme, že bude
poutač dobře prospívat – vítat co nejvíce turistů a loučit se s
co nejhojnějším počtem spokojených návštěvníků.

Kromě samotné výsadby do „slovácké“ půdy
se mladá oskeruše dočkala i slušivého kabátku z rákosu.
Snad ji ochrání nejen před chladem a zvěří,
ale také před vandali.

Základy pro zázemí rozhledny
byly hotové pouhých deset dnů
po zahájení stavby
(19. 3. 2009)
Pracovníci dodavatelské ﬁrmy Teplotechna Ostrava a.s., pracovali na své zakázce – výstavbě velkopavlovické rozhledny,
skutečně více než svižně. Jen deset dnů po zahájení prací byl
na staveniště přiveden elektrický proud a připravena základová deska na výstavbu sociálního zařízení. Dále se pracovalo
na druhé budově areálu, kterou bude prodejna suvenýrů s
pokladnou a malým ukázkovým vinným slováckým sklípkem.
Po těchto úkolech se dali dělníci do příprav budování základů
pro samotnou rozhlednu.

Tak tedy všichni u nás vítejte,
plni nezapomenutelných zážitků
na nás vzpomínejte a často se k nám rádi vracejte!

Oskeruše
je opět na svém místě
(16. 3. 2009)
V pátek 13. března 2009 vysadili pracovníci Služeb města
do parčíku před radnicí stromek oskeruše domácí. Po ročním dopěstování v kontejneru a zásadním vylepšením místa
pro výsadbu bude tento strom, slavnostně vysazený v dubnu
2007 za přítomnosti patrona oskeruší Mgr. Víta Hrdouška,
který sazenici dodal ze své školky v Tvarožné Lhotě, snad už
nerušeně růst do své plné krásy. Oskeruše vedle cenného
ovoce byly pěstovány ve vinohradnických oblastech pro své
pevné tvrdé dřevo, ze kterého se vyráběly namáhané součástky dřevěných lisů a zárubně dveří do lisoven vinných sklepů.
Několik stromů oskeruší, které jsou chráněny státem, roste v
sousedních Němčičkách a Boleradicích.
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Dělníkům počasí příliš nepřálo,
avšak práce jim šla i tak rychle od ruky.

Podnikatelská zóna ZA TRATÍ
se mění před očima
(19. 3. 2009)
Navzdory deštivému březnovému počasí byla na staveništi
podnikatelské zóny Za Tratí vybudována trafostanice, rozve-
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den vodovodní řad, dokončena dešťová a splašková kanalizace a položeno plynové potrubí. Poté byly zahájeny práce na
rozšíření vozovky po obou stranách cesty, v místě odbočení
do podnikatelské zóny. Na těchto plochách budou vybudovány autobusové zastávky.

pod samotnou konstrukci rozhledny, která bude tvořena dřevěnou kulatinou v kombinaci s kovovými prvky. V bezprostředním sousedství rozhledny vyrostly hrubé stavby dvou menších
budov pro prodejnu suvenýrů a také sociálního zařízení.

U rybníka vyroste rybářská bašta
(20. 3. 2009)
Firma SWIP z Brna, specialista na zakládání staveb, začala
ve středu 18. března 2009 pracovat na budování mikropilotů
na základy rybářské bašty u městského rybníka, která bude
sloužit jako klubovna pro rybářský spolek. Na tuto stavbu
Město získalo dotaci z Jihomoravského kraje. Klubovna vytvoří zázemí pro spolkovou činnost jedné z nejpočetnějších společenských organizací ve Velkých Pavlovicích. Spolek se již rok
stará o zrevitalizovaný odbahněný rybník, kam byla v loňském
roce nasazena rybí osádka, která dobře prospívá.

Návštěvníci rozhledny nemusí mít v žádném případě obavy
– základy rozhledy (na snímku jejich budování) jsou pevné a
bytelné. Vítr tedy nás ani rozhlednu neodnese :-)!
Fota: Ing. Zdeněk Karber

Občané města přispěli věcnými dary
do charitativní sbírky
(30. 3. 2009)

U rybníka je rušno,
rybáři se těší na nové zázemí ...

Při výstavbě rozhledny zápolili dělníci
s aprílovým počasím
(25. 3. 2009)

Sběrna prádla a šatstva Velké Pavlovice uspořádala ve čtvrtek 26. března 2009 další ze svých sbírek použitých oděvů
a obuvi, která byla přepravena do centra sociálních služeb
Diakonie Broumov. Zde jsou věci tříděny a slisovány do balíků
a následně odeslány do Německa, odkud jsou rozesílány k
použití potřebným lidem do celého světa. Touto cestou děkuji
všem spoluobčanům Velkých Pavlovic a okolí, že jim není lhostejný osud druhých lidí. Pracovnice Sběrny prádla a šatstva
Velké Pavlovice Monika Valentová

Výstavba rozhledny a budování zázemí kolem ní se po celou
dobu vyznačovalo především kvalitní prací v rychlém tempu.
Počasí však v poslední dekádě měsíce března vůbec nepřálo – chovalo se totiž ryze aprílově! Předvedlo zde snad vše,
co umí – přehlídka meteorologických vlivů začínala deštěm,
pokračovala občasnými nečekanými sněhovými vánicemi,
věčně silným větrem a ukončena byla i příjemným jarním sluníčkem. Koncem března se pracovalo na budování základů

Příprava darovaných oděvů k odvozu do Diakonie Broumov.
Foto: Monika Valentová

Na rybníku budou hnízdit kachny
(30. 3. 2009)

Obrovské a časté poryvy větru cloumaly nejen s břízami,
které jsou pěknou součástí turistického areálu,
ale mnohdy i se samotnými stavaři.

V pátek 27. března 2009 bylo na velkopavlovickém rybníku
neobvykle rušno - myslivci zde ve spolupráci s rybáři a městem
Velké Pavlovice umístili tři hnízdní budky pro divoké kachny a
ke stálým obyvatelům rybníka přidali ještě jeden pár kachen.
Podle prvních zjištění se vypuštěným kachnám na rybníku a v
nových budkách zalíbilo.
pokračování na str. 12
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Nové budky usnadní kachnám hnízdění.
Foto: Bronislav Procinger

Křižovatka u cihelny bezpečnější
(1. 4. 2009)
Rekonstrukce kanalizací v rámci programu Čistá Dyje byla
také příležitostí k úpravám některých ulic z hlediska bezpečnějšího provozu. Město Velké Pavlovice má v současné době
připraveno několik úprav, které pomohou ke zpomalení silničního provozu. První byla zrealizována na křižovatce ulic V Údolí
a Pod Břehy. Tato nepřiměřeně široká křižovatka sváděla řidiče k rychlé jízdě a byla častým terčem kritiky občanů bydlících
na těchto ulicích.

Opravenou ulicí Pod Břehy projdeme
po dlouhých měsících prací čistou nohou ...

Rozkletly mandloně, přišlo jaro
(6. 4. 2009)
V teplém víkendovém počasí, ve dnech 4. a 5. dubna letošního roku, rozkvetly mandloně se
všemi odstíny barev okvětních lístků od bílé, přeš růžovou až k ﬁalové. Koruny stromů poprvé zazněly
nepřeslechnutelným
bzukotem
hmyzu, který se konečně dočkal jara
a první vydatné pastvy...
Karolína Bártová
& Věra Procingerová

Oprava křižovatky ulic v Údolí a Pod Břehy.
Foto: Milán Pecka

Ulice Pod Břehy
je po náročné rekonstrukci
plně průjezdná
(4. 5. 2009)
Stavební ﬁrma Strabag a Dirs Brno ve středu 1. dubna 2009
dokončily práce na stavbě rekonstrukce kanalizace na ulici
Pod Břehy položením živičného povrchu. Během dvou dnů
montéři ﬁrmy Dirs zkontrolovali a upravili vpusti dešťové kanalizace a poklopy kontrolních šachet splaškové kanalizace a
ulice Pod Břehy je od pátku 3. dubna opět průjezdná pro veškerou dopravu. Zároveň byly zrušeny všechny objížďky, které
musely být kvůli pracem zřízeny.
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Jaro na sebe nechalo dlouho čekat, mandloně kvetou
o tři týdny později než v předchozích letech.
Fota: Ing. Zdeněk Karber
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Čas života se naplnil …
Není tomu tak dávno, kdy jsme na stránkách zpravodaje vzpomněli 101. narozeniny
paní Ludmily Komosné, tehdy nejstarší občanky Velkých Pavlovic. Uplynulo jen pár týdnů
a její život se naplnil tak tiše, jako když padá hvězda, jako když stromy a pole vydají svou
úrodu a oddají se zimnímu spánku. Paní Ludmila Komosná zemřela dne 6. března 2009.
Dožít se ve zdraví požehnaného věku 101 let je štěstí. Znamená to prožít plný a bohatý život. Životní cesta paní Komosné byla protkána prací a láskou ke svým nejbližším.
Zanechala odkaz, který v jejich myslích a v srdcích vyvolává vzpomínky, vděčnost, úctu a
lásku.
…květiny jí daly poslední pozdrav a stromy sklonily své větve nízko. Tak se se stařenkou rozloučil náš kraj, kde tak ráda žila a pracovala. Ve vzpomínkách na ni, ať svítí slunce,
ať vanou větry, jaké provívají vinice a stráně velkopavlovických kopců.
Dagmar Švástová
Plamínek paní Ludmily Komosné dohořel v požehnaném věku 101 let, dým se rozplynul chladným březnovým vánkem,
vzpomínky však na vždy zůstanou ...

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

MODROHORSKÁ KONFERENCE
O MOŽNOSTECH CESTOVNÍHO RUCHU
VE VINAŘSKÝCH OBLASTECH SKLIDILA NEČEKANÝ ÚSPĚCH
Svazek obcí Modré Hory ve spolupráci s
Městem Velké Pavlovice uspořádal ve čtvrtek
dne 5. března 2009 konferenci na téma Možnosti cestovního ruchu ve vinařských oblastech. Konference se uskutečnila pod záštitou Ing. Michala
Haška - hejtmana JmK, Ing. Jiřího Koliby - náměstka ministra
pro místní rozvoj ČR, Ing. Milana Venclíka – předsedy Vinařského fondu ČR a Prof. Ing. Viléma Krause CSc. – význačného vinařského pedagoga. Stěžejním cílem konference
bylo navodit diskusi nad problematikou cestovního ruchu ve
vinařských oblastech, seznámení se s touto problematikou
a koncepcí a také s možnostmi dalšího rozvoje a případné
spolupráce.
Celodenní akce se zúčastnilo na 130
zástupců vinařských ﬁrem a vinařů, starostů vinařských obcí a měst jižní Moravy,
pracovníků v turistickém ruchu, majitelů
cestovních agentur a cestovních kanceláří, majitelů ubytovacích a stravovacích
zařízení, zástupců tisku a informačních
médií. Na konferenci nechyběli zástupci z
vinařských měst ze Slovenska.
Program konference byl plný zajímavých témat. Hovořilo se především o cestovním ruchu a vinařství na jižní Moravě a
jeho dalšího potenciálu, budoucnosti cestovního ruchu ve vinařských oblastech z
pohledu zástupců JmK, MMR a EU, o podpoře a dotacích pro cestovní ruch - ROP,
MMR, VF, také o meruňkách a vínu jako
přirozených atributech a nedílné součásti

jižní Moravy,
nechyběly
ani zajímavé
Zájem o Konferenci o cestovním ruchu předčil očekávání,
postřehy a
sál velkopavlovické sokolovny byl zcela zaplněn.
zkušenosti z
praxe na poli vinařské turistiky a podnikáseda rady vinařského fondu, Ing. Jaroslav
ní ﬁrmy Znovín Znojmo a mnohé další.
Machovec, (ředitel Vinařského fondu ČR),
Mezi přednášejícími vystoupila řada
Ing. Pavel Vajčner (ředitel a.s. Znovín Znojvýznamných osobností, jež nepostrádají
mo), RNDr. Iveta Macurová (zástupkyně
cenné zkušenosti z vinařské, turistické a
Centrály cest. ruchu jižní Moravy), Ing.
také politické oblasti. Programem prováarch. Vladimír Dohnal (člen předst. HK
zel Jiří Hrabovský, který po krátkém úvodu
ČR, předseda sekce CR), Ing.Jiří Vačkář a
a přivítání všech přítomných, předal slovo
RNDr. Josef Postránecký (MMR ČR) , PhDr.
jedné z nejváženějších a nejuznávanějších
Vladimír Železný (poslanec Evropského
osobností současného vinařského živoparlamentu), Dipl. Ing. Leonid Scherbinin
ta profesoru Ing. Vilému Krausovi. Poté
(CoExpo Itd., Rusko), Ing. Pavel Procházvystoupili se svými zajímavými tématickými bloky např. Ing. Milan Venclík - předpokračování na str. 14
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Všichni zúčastnění pozorně a se zájmem naslouchali
zajímavým tématům přednášejících. Na snímku hovoří
Ing. Jaroslav Machovec - ředitel Vinařského fondu ČR.
ka (starosta města Velké Pavlovice), Ing.
Juraj Flamik (Nadace partnerství), PhDr.
Anna Píchová (Malokarpatská vinná
stezka), Doc. Dr. Ing. Boris Krška (MULU
– zahradnická fakulta Lednice), Ing. Jan
Karásek (ředitel odboru ROP Jihovýchod)
a další vzácní hosté. Konferenci ﬁnančně
podpořil Vinařský fond ČR.
Zajímavým zpestřením dne byla premiéra zcela nového propagačního ﬁlmu z
oblasti DSO Modré Hory a názvem Krajinou Modrých Hor. Dokumentární snímek

Po ukončení hlavního programu pokračovala konference
exkurzí do místní vinařské ﬁrmy Vinium, a. s.
Fota z konference: Ing. Zdeněk Karber

pochází z dílny Videostudia Grégr Miroslav
Velké Pavlovice. Nostalgický dokument,
provázející diváka po Velkých Pavlovicích,
Bořeticích, Němčičkách, Kobylí a Vrbici,
vinicích a krásných výhledových či jinak
zajímavých místech, obecenstvo velmi
zaujal a sklidil dlouhý potlesk. O tom, že
se snímek velmi zalíbil, svědčil i nebývalý
zájem o okamžitou koupi čerstvě vydaného DVD přímo na místě konference.
Konference byla zakončena možností
zúčastnit se exkurze do velkopavlovické

vinařské ﬁrmy Vinium a.s.. Ti, kteří tuto
nabídku využili, byli seznámeni s novými
technologiemi výroby vína, podívali se do
prostor, které jsou jindy běžně nedostupné, samozřejmostí byla ochutnávka zde
produkovaných vín.
Pevně doufáme, že byl program konference pro všechny přítomné přínosný a že
na základě zde získaných poznatků zefektivní své podnikání na poli vinařské turistiky a cestovního ruchu na jižní Moravě.
Karolína Bártová

Setkání managerů průmyslových zón
Velké Pavlovice se staly ve dnech 5. a 6. března 2009 místem pro jednání 35 akreditovaných
managerů průmyslových zón a odborníků na místní ekonomický rozvoj. Dvoudenní
workshop byl tak další významnou akcí, která se v našem městě v daném období konala.
Velké Pavlovice se v souvislosti s
cestovním ruchem a možnostmi nabídky
příjemného ubytování, odpovídajícího, i
když zatím skromného zázemí a nabídkou doprovodných programů stávají
místem, které lze využívat k zajímavým
seminářům, konferencím a setkáním.
Jedno z nich se uskutečnilo ve dnech
5. a 6. března 2009 a pro Velké Pavlovice bylo toto setkání zvlášť významné.

A to z důvodu budování menší průmyslové zóny v lokalitě Hodonínská,

kde město má k dispozici ještě téměř
čtyřhektarový pozemek pro zajímavého
investora.
Akreditace průmyslových zón byl
program Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR, který realizovala agentura CzechInvest a měl za cíl proškolit
zaměstnance měst, obcí a krajů, kteří
měli na starosti přípravu a rozvoj průmyslových zón. Během let 2002 - 2004

Začátkem měsíce března se sjelo do Velkých Pavlovic na 35 managerů průmyslových zón,
aby se zde podělili o své cenné pracovní zkušenosti. Zpestřením dvoudenního programu byla
mj. návštěva radnice s přednáškou o rozvoji města a ochutnávka vín ve vinném sklípku.
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bylo takto proškoleno cca 45 manažerů
průmyslových zón z celé ČR (v oblasti
FDI - přímých zahraničních investic,
strategického plánování, přípravy a realizace výstavby průmyslových zón, marketingu a propagace průmyslových zón,
apod.) a od té doby probíhají přibližně
1x ročně workshopy v různých regionech ČR, kde účastníci sdílí zkušenosti,
nové poznatky získané při rozvoji svých
průmyslových zón, lákání investorů a
za tu dobu vytvořili profesní komunitu
odborníků na místní ekonomický rozvoj. Tohoto workshopu se mj. zúčastnili zástupci měst: Pardubice, Ostrava,
Holešov, Most, Plzeň, Olomouc, Kutná
Hora, Hodonín, Trutnov, zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje (Strategic-

ká průmyslová zóna Žatec Triangl).
Organizátoři (spol. BermanGroup služby ekonomického rozvoje s.r.o.) zvolili Velké Pavlovice jako místo sedmého
workshopu z několika důvodů. Proč se
tato akce konala ve Velkých Pavlovicích
odpověděl jeden z organizátorů této
akce Mgr. Miroslav Kotek: „Bylo to především díky velice proaktivnímu přístupu vedení města. Nejenom při přípravě
samotné akce, ale především pro svoji
aktivitu a pozitivní přístup k rozvoji
města a nově též k přípravě a realizaci
projektu Podnikatelského Parku. Tento
se postupně daří obsazovat jak místními ﬁrmami, tak i investory ze zahraničí
a mě osobně těší, že jsem byl přítomen
při zajišťování prvního zahraničního

investora v této lokalitě – dánské ﬁrmy Berendsen. Dle prvních hodnocení
účastníků workshopu byla organizace
této akce výborně připravena a splnila účel tohoto setkání. Navíc většina účastníků přislíbila brzkou účast
ve Velkých Pavlovic na některé z akcí,
které pořádá Město. Zajímavé bylo pro
nás i přijetí na radnici a představení
strategie města při jeho rozvoji.“
Účastníky workshopu zaujalo i promítání nově vydaného ﬁlmu „Krajina
Modrých Hor“, mnohé zaujal natolik,
že si jej odváželi jako památku na svoji
návštěvu ve Velkých Pavlovicích.
Ing. Pavel Procházka

Firma zahájila prodej svých služeb v ČR
na podzim roku 2008. Od té doby se podařilo
proniknout do regionů ve větší části Moravy
a okolí Prahy. V současné době má ﬁrma již
kolem 200 zákazníků, z větší části v oblasti
pronájmu hygienických rohoží. Daří se také
získávat nové zákazníky v oblasti pronájmu
pracovních a ochranných oděvů. Od 1. dubna
2009 zahájila ﬁrma oﬁciálně své aktivity také
na západním Slovensku.

Interiéry závodní haly provozující prádelnu pracovních oděvů.
Dělníci ﬁrmy Berendsen se zabývají také šitím,
drobnými úpravami a skladováním.

Hala ﬁrmy Berendsen sídlící v polské Poznani.
Fota: Archiv fy Berendsen

A jak to vypadá s výstavbou závodu ve Velkých Pavlovicích? Firma je již majitelem pozemku, probíhá výstavba
přípojek, řeší se poslední detaily vnitřního vybavení, je
vybrán generální dodavatel stavby a je vydané stavební
povolení. Vlastní zahájení stavby závisí na rozhodnutí
jediného vlastníka, ﬁrmy Davis Service Group z Londýna,
a to zejména s ohledem na množství získaných zákazníků a tím naplnění kapacity jedné linky. Nyní ﬁrma dočasně působí v pronajatých prostorách v Modřicích u Brna.
Jak bude závod vypadat, je možné vidět na fotograﬁích stejného závodu z polské Poznaně (viz fotograﬁe).
Jedná se o účelnou stavbu s moderním pracovním prostředím a zařízením uvnitř. V žádném případě se nejedná
pouze o prádelnu nebo šicí dílnu, jak se mnozí domnívali. Firma provádí servis (praní, sušení, drobné opravy a
skladování) svých vlastních oděvů a hygienických rohoží,
které pronajímá zákazníkům.
Firma nabídne z počátku několik pracovních míst
zejména na dělnické profese pro ženy, pro muže potom
práci řidiče. Je nutné zdůraznit, že již nyní zájem o práci ve
ﬁrmě Berendsen mnohokrát převyšuje plánovaný počet
míst. Cílového stavu 40-50 pracovníků ﬁrma dosáhne
zřejmě v roce 2012, kdy má být závod rozšířen.
Za společnost Berendsen Textil Servis s.r.o.
Ing. Tomáš Střelský, provozní ředitel pro ČR a SR
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Burgundsko ve Francii je
oblastí, kam zavítali, v rámci
výměnného družebního pobytu do známého Echenonu, již
mnozí naši občané i občané
z blízkého okolí.

Jedním z témat nejen posledních
dnů, ale spíše posledních let, je řešení
problematiky malých takřka „vesnických“
obchůdků versus geometricky rostoucí řady supermarketů. Nízko nasazené
ceny velkých obchodních řetězců pomalu,
ale jistě, ničí maloobchodníky a zároveň
naprosto decimují vzájemnou konkurenceschopnost.
Obchodní domy na okrajích měst
jsou však pro zákazníky velmi pohodlné
– nakoupíme si zde vše na jednom místě,
i ceny jsou příznivé.
Malé prodejničky jsou k nákupům
oproti svým gigantickým kolegům mnohem příjemnější. Nejenže zde v podstatě
také vše bez problému seženeme (dávno
jsou díkybohu pryč nepopulární fronty na
banány), ale také tu můžeme potkat známé, povyprávět si, nakoupit si ve větším
klidu a povětšinou skloubíme nákup i
s příjemnou procházkou.
Zajímalo nás, kterému typu nákupu
dáváte přednost právě Vy. Proto jsme
v březnu t. r. umístili na webové stránky
města Velké Pavlovice anketu s otázkou
následujícího znění: „Kde nejčastěji
nakupujete?“ K datu 8. dubna 2009 nám
odpovědělo celkem 251 respondentů, což
vzhledem k počtu obyvatel našeho města
zaručuje solidně vypovídající skutečnost.
Na odpověď „V místních prodejnách“
kliklo 71 z Vás, na možnost „V supermarketech“ pak 68 respondentů, „Kombinuji
obojí“ zvolilo 112 lidí.
Na základě výsledků ankety tedy
můžeme konstatovat, že 28,28% z Vás
rádo navštěvuje právě místní prodejny a
44,62% z dotazovaných kombinuje obojí.
Pouze obchodním domům dává přednost
27,09% dotázaných. Výsledky jsou to neuvěřitelně vyrovnané. Proto se domníváme,
že se nemusíme obávat o budoucnost ani
malých prodejen, ale ani velkých obchodních domů. Obojí mají dle výsledků naší
ankety o zákazníky na dlouho předem
postaráno.
Karolína Bártová
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Vždyť první setkání našich a francouzských občanů se uskutečnilo v Echenonu již
v roce 1992. Za ta léta byla, často i přes jazykovou bariéru, navázána četná přátelství,
která u mnohých rodin, přestože roky neúprosně běží a všichni účastníci stejně stárnou,
přetrvávají dodnes. Společně strávené dny, chvíle a okamžiky během všech setkání, jsou
nesmazatelně vryty v myslích všech účastníků. Konečně i ta jazyková bariéra byla u mnohých zdárně prolomena, neboť někteří účastníci pilně studují česká i francouzská slovíčka.
Ne jinak tomu zajisté bude i během několika srpnových dnů, které v letošním roce
společně strávíme s našimi francouzskými přáteli u nás ve Velkých Pavlovicích a okolí.

Nádherné francouzské uličky se speciﬁckou architekturou
a květinovou výzdobou pohladí po duši každého z návštěvníků.
Pobyt účastníků francouzské výpravy je naplánován ve dnech od 7. - 12. srpna. Součástí programu během těchto pár dnů budou, kromě pobytu ve městě a blízkém okolí, i
návštěvy za poznáním krás, historie i současnosti naší vlasti, pobyt v rodinách, společná
večerní posezení, ochutnávky vín. Ubytování a stravování pro hosty bude zajištěno v rodinách.
Program pobytu je v současné době již připravován. Malým překvapením pro hosty by
měla být i výstava fotograﬁí ze všech uskutečněných společných návštěv, pokud se nám
však podaří zajistit potřebné fotograﬁe. Obracíme se proto na všechny účastníky, kteří se
v minulosti těchto družebních pobytů zúčastnili, s prosbou o zapůjčení fotograﬁí, které
můžete za tímto účelem odevzdávat na městském úřadě.
Vzájemné výměnné pobyty se konají vždy jednou za dva roky. Pokud by měl někdo
z občanů zájem o zapojení se do navázání nových přátelství, může se přihlásit, případně získat bližší informace, rovněž na městském úřadě.
Dagmar Švástová
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO ......
„Láska se rodí z maličkostí, žije z nich a pro ně i umírá“
V naší kultuře hraje láska velkou roli
při volbě životního partnera. Pokud máme
partnera, a chystáme se k vážnějšímu
kroku, jako je manželství nebo „společnou
cestu životem“, měli bychom být schopni
odpovědět ano (9x) v těchto otázkách,
které jsou uvedeny v knize Předmanželské poradenství (M. Hargašová, T. Novák,
2007):

Blíží se měsíc květen, braný
jako měsíc lásky. Proto nebude jistě
od věci napsat něco o lásce z pohledu psychologie.
Ještě v šedesátých letech minulého
století se psychologie stavěla k lásce tak,
jako kdyby existovala jen v umění. Vyplývá
to z vědecké neuchopitelnosti lásky. Láska se nedá ani měřit, velmi těžko zkoumat, vždyť nejsou žádná přesná kritéria,
podle kterých bychom mohli tvrdit, zda ten
či onen prožívá daný cit a zda ho prožívá
stejně silně. Jednoduše, láska je u každého jiná, existují jen určité společné znaky.
Zamilovanost, je chápána jako zvláštní stav vědomí, v němž jsme partnerem
fascinováni, idealizujeme si ho. Tento stav
se podobá hypnóze, protože vzniká tzv.
raport – což je vyladění na stejnou vlnu.
Většinou se projevuje již v prvních chvílích
setkání jako stejná „řeč těla“ (sedíme stejně atd.). V této době dochází k naprostému zúžení vědomí, v němž vnímáme jen to
co si přejeme a nejsme schopni se odtrhnout od subjektu svého zájmu, nevidíme a
neslyšíme nic jiného a rozum bývá často
„v útlumu“. Tento stav mizí u mužů rychleji
než u žen.
Láska jako další fáze je pojímána jako
vitální síla, radost z bytí druhého člověka,
uspokojení nejnaléhavějších potřeb a nejvyšší stupeň mezilidských vztahů.
Psychologové také kategorizují lásku
a tak máme hned několik druhů - nezralou romantickou lásku, mateřskou lásku,
manželskou lásku, platonickou lásku, sourozeneckou lásku, erotickou lásku, zralou
lásku, sebelásku aj.. Láska má tedy mno-

Být spolu celý život neznamená
momentální spontánní zamilovanost,
ale skutečnou lásku ... lásku se všemi
„ale“, vztah podtržený vzájemným
porozuměním, ochotou naslouchat
druhému a vstřícností
k řešení problémů ...
ho přídavných jmen a podob.
A tak jako všechno, i láska podléhá
vývoji v rámci partnerského vztahu. Ze
zamilovanosti, tedy lásky „slepé“ přechází většinou v „reálnou“ lásku, nebo jinak
„kritickou“. Pokud projde láska i tímto
stádiem a stále je pevná a silná, dá se již
mluvit o lásce zralé, ve které se však zjevují stále další a další situace, se kterými
se musí pár vyrovnávat, a ve kterých jsou
city neustále ověřovány.
Manželství jako vrchol vývoje lásky ve
vztahu by mělo být založeno na intimním
partnerství, vzájemném poznání, přizpůsobování se a společném rozvíjení sebe
i manželského vztahu. Každý umí popsat
důležité momenty vývoje vztahu, různé zlomy, překážky, pozitivní vlivy. Chápat vývoj
lásky jako vývoj vztahu znamená přejít od
jednostranné milostné fascinace k oboustranné a opětované lásce ve dvojici.

1.

Souhlasí rodiče a přátelé s mojí volbou? (okolí často nemá nasazeny
růžové brýle)
2. Pociťuji se svým partnerem upřímné
lidské štěstí a radost ze života?
3. Bude mě můj partner/ka povzbuzovat v seberozvoji?
4. Přivádí mě do rozpaků nějakým svým
zvláštním chováním?
5. Bude ke mně milý/á a pozorný/á?
6. Bude se zajímat o to, co dělám?
7.
Bude mít dobrý vztah k dětem?
8. Vyhovujeme si po sexuální stránce?
9. Bude mým kamarádem/kou a o
všem si bude schopen/na se mnou
promluvit?
10. Vynaloží i nějaké úsilí, vůli, aby bylo
naše manželství šťastné?
A pokud schopni v těchto otázkách říct
ANO nejsme, pak bychom se měli zamyslet, nebo třeba „ve dvojici“ přemýšlet nad
tím, proč tomu tak není.
Všem, jež prožívají krásný cit, o němž
je napsáno mnoho písní i básní přeji, aby
jejich spokojenost ať již v začínajícím
vztahu, dlouhodobém partnerství nebo
manželství trvala po co nejdelší dobu.
Mgr. et Bc. Jana Pláteníková

K čemu jsou holky na světě?
K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky,
Aby se pěkně usmály
Na toho, kdo je malinký.
Aby nás měl kdo pohladit
A vyprávět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,
Aby náš svět byl v pořádku.

J. Žáček,
sbírka Nesedejte na ježka, 2003

Blížící se den věnovaný oslavě matek, který tento rok připadá na
10. května, a je možností k tomu, aby bylo napsáno něco o fenoménu mateřství a o matkách.
Pohled na mateřství a jeho důležitost
se měnil v závislosti na konkrétní společenské situaci, i v závislosti na ekonomických podmínkách.
Obecně mateřská role má prioritní
postavení. Čas těhotenství, porodu a šestinedělí, tedy počátky mateřství, s sebou
přináší každé ženě a její rodině jedinečné
období událostí a zkušeností. Je to ovšem
také období náročné.
Pokud pohlédneme na matku, její role

je zatížena povinnostmi a zodpovědností,
zároveň je v české společnosti stále vysoce
ceněna. Matka vytváří rodinné klima, dává
dětem pocit bezpečí a lásky, domovu útulnost. Vývoj pohledu na matku pečovatelku
a hospodyňku se přetvářel a v současné
době se s rolí matky často váže mnoho
dalších rolí, z nichž dominuje role profesní
- tedy matka pečovatelka a pracovnice. Ve
pokračování na str. 18
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městech častěji než na vesnicích se snaží
v dnešní době ženy-matky skloubit roli
mateřskou s rolí profesní, a péči o malé
dítě přenechávají jeslím, paním na hlídání nebo otcům dítěte. Většina matek však
stále tráví s dítětem rodičovskou dovolenou do věku 3 až 4 let dítěte.

V souvislosti s proměnou mateřské
role si zaslouží zmínku i proměna otcovská
role, které je opět připisována významná
důležitost pro vývoj dítěte. Dnešní otcové
se více angažují ve výchově a péči o dítě
(dochází k posunu od otce ,,externisty“).
Zdá se, že velký podíl na jejich zapojení do
péče o potomky je možnost přítomnosti
otce u porodu. (Pro zajímavost: průkopníky zapojení otců do péče byly skandinávské země – Švédsko - v 70. letech 20.
století.)
Závěrem tedy - otec i matka jsou pro
dítě velmi důležití. Každý z obou rodičů v
průběhu vývoje dítěte působí jinak, pro

zdárný vývoj jsou však oba nepostradatelní.
Všem matkám přeji touto cestou
krásné prožití dne věnovaného jim, matkám, a to, aby jejich děti s vděčností
alespoň v tento den vzpomněli na to, jak
jsou a byli pro ně jejich rodiče, a zvláště
maminky, důležité. Já sama touto cestou mohu vyjádřit obdiv k matkám dob
dřívějších, které neměly ani jednorázové
plenky, dětské výživy ani automatické
pračky a jiné vymoženosti dneška, a přesto bravurně zvládaly péči o své potomky
a mnoho dalších povinností a náročných
činností.
Mgr. et Bc. Jana Pláteníková

Být matkou je nejkrásnější role
v životě ženy.
Zároveň však i nejnáročnější ...

Přejeme tímto všem maminkám
vše nejkrásnější k jejich svátku
a také spousty sil tolik potřebných
k zvládání všech povinností
s mateřstvím spojených ...

Z FARNOSTI .........................................
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích je velmi vzácná
kulturní památka. Během staletí prošel několika stavebními zásahy. Kostel byl postaven v letech 1670 až 1680 v raně barokním slohu na pozůstatcích původního gotického kostela. V roce 1883 byla vestavěna do severního průčelí věž krytá secesní helmicí
a nad střechou presbytáře osazena věžka „sanktuska“.
Před 45 lety se uskutečnila
generální oprava střechy kostela. Byly částečně vyměněny
trámy, provedeno nové laťování. Střecha dostala novou krytinu. Oprava stála 48.500,- Kč,
stát přispěl 14.500,- Kč. V roce
1965 byly zjištěny trhliny v presbytáři a sakristii. Nenáročné statické zajištění trhlin ve vítězném
oblouku a klenbě presbytáře
bylo staženo ocelovými nosníky brigádnicky. V roce 1966 se
uskutečnilo opakované stahování presbytáře svépomocí.
Střecha velkopavlovického kostela si nutně
Další opravy střechy kostevyžaduje rekonstrukci. Pomůžete nám zachránit
la byly provedeny v roce 1992.
naši nejvzácnější a nejkrásnější památku?
Opravu a chemické ošetření kroFoto: Ing. Zdeněk Karber
vu věže a kostela, provedla ﬁrma
OK PYRUS za 108.000,- Kč.
nátěrem a vnitřní výmalba. Celkové náklaV roce 1993 a 1994 se uskutečnila
dy na opravu činily 1.600.000,- Kč. Z toho
celková generální oprava vnějšího plášfarnost zaplatila 554.000, Kč. Zbytek
tě. Byla provedena nová měděná krytina
uhradilo Město Velké Pavlovice.
věže, měděné žlaby, svody, lemování,
Krytina bobrovka, která pochází z roku
oplechování, přeložení a doplnění kryti1964, vyžaduje soustavné opravy. Dokonny bobrovky, oprava fasády s ochranným
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ce, když byla dokončena přístavba a kostel
byl vymalován, na několika místech zatékalo. Proto byla v roce 2007 vypracována
projektová dokumentace ﬁrmou OK PYRUS
z Brna. Generální oprava střechy kostela
se skládá z opravy dřevěných konstrukcí
krovu, výměny střešní krytiny a drobných
zednických a klempířských prací.
V letošním roce byla ve výběrovém řízení vybrána ﬁrma Břetislav Kocián, Kojatice
63, Třebelovice s nejvyšším počtem bodů.
Celkové náklady na opravu byly vyčísleny na 2.926.176,- Kč. Máme přislíbenou
dotaci z Ministerstva kultury z Havarijního
fondu.
Finanční náklady na opravu mnohonásobně překračují naše ﬁnanční možnosti. Proto se obracím na Vás s prosbou
o ﬁnanční pomoc. Díky velkorysosti Vašich
předků byl kostel vybudován do dnešní
podoby a bez Vaší pomoci by dnešní projekt byl těžko realizován. Z dokončeného
díla budete jistě všichni mít radost. Přispívat můžete na účet České spořitelny, č. ú.
1381746379/0800.
Kostel je vždy dominanta města a je
dobré, když je opravený. Věřím, že budete
moci říci: „Podívejte se, jak krásně jsme
si opravili kostel!“
Vše dobré vyprošuje a za Vaši pomoc
děkuje Mgr. Petr Papoušek,
administrátor farnosti
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Vojenská mise v Afghánistánu
Ve čtvrtek 5. března 2009 měl vojenský kaplan Martin Vařeka přednášku na Městském úřadě na téma vojenská mise v Afghánistánu. Účast na
přednášce byla veliká a všechny zúčastněné velmi zaujala.
Posluchači byli seznámeni s historií země, o účasti Českých vojáků na rozvoji provincie
Badakšán a také o životě místních lidí. Celá tato přednáška byla doprovázena fotograﬁemi,
které dokreslovaly atmosféru poutavého vyprávění.
Vojenská mise českých vojáků byla na území
Afghánistánu v provincii Badakšán s hlavním
městem Feyzabád. Jedná
se o hornaté území, kde
jsou nejvyšší hory Afghánistánu. Jednotka plnila úkoly jako provinční
rekonstrukční tým (PRT),
která se snažila společně
s Německou a Dánskou
armádou o rozvoj této proDívčí škola v Afganistánu.
vincie. Byly zde projekty
na výstavbu škol, vodních elektráren, studní, cest, mostů a výcviku afghánské policie.
Vojenský kaplan díky sbírkám na pomoc afghánským dětem rozdal školní potřeby do
mnoha škol, oblečení a plyšové hračky sirotkům v sirotčincích. Mohl alespoň na chvíli dát
zapomenout dětem na tvrdý život, ve kterém vyrůstají a musí žít.
T. K.

Láska a pravda pro manžele
Druhé
setkání cyklu
„Láska a pravda pro
manžele“ proběhlo ve Velkopavlovické faře 7. a 8.
března 2009. Tohoto setkání se zúčastnily manželské
páry z Velkých Pavlovic,
Němčiček, Horních Bojanovic a také dva manželské
páry ze Svitavska, z nichž
jeden pár byl smíšený, česko-japonský.
Tématem tohoto setkání byla „Komunikace mezi
manžely - slovní, tělesná
a duchovní“. Přednášející
lektoři MUDr. Augustin a
Na setkání se sešla řada lidí, především manželských párů,
MUDr. Viola Svobodovi svýkteré si rády vyslechly zajímavé poznatky a také rady
mi tématy a příklady dovedtýkající se právě manželství. Fota: Archiv farnosti
li velmi upoutat. Vysvětlili
nám mentální založení muže a ženy.
Muži jsou založeni více prakticky, kdežto ženy jsou založeny více citově, proto se jejich názory na řešení některých problémů liší. Proto je třeba, aby si manželé dovedli vzájemně naslouchat a svoje názory dovedli prodiskutovat společně a tak došli k vzájemné dohodě. V oblasti
tělesné komunikace v manželství nám vysvětlili zajímavé otázky z oblasti intimního soužití. Z
oblasti duchovní komunikace je velmi dobré pro manželský vztah, když jsou oba manželé stejného duchovního zaměření.
Všechny tyto skutečnosti jsou jistě důležité pro dobrý chod manželství, ale i rozhodujícím
faktorem pro dobře fungující rodinu a vůbec pro celou společnost.
Nejdůležitější je láska. Manželé mají žít jeden pro druhého. Láska je svorník dokonalosti,
říká sv. Pavel.
Manželé Veverkovi

V sobotu 21. března
2009 jsme jeli jako mládežnická skupina z farnosti na děkanátní setkání
mládeže do Hustopečí. Byl
první jarní den a krásně
svítilo sluníčko. Program
začal v devět hodin ráno
v kostele sv. Václava a sv.
Anežky České v Hustopečích.
Pan děkan Pavel Bublan nám představil jednotlivé vedoucí skupinek, které
následovaly po přivítání.
Byly 4 přednášky:
1. Abeceda křesťana
P. Pavel Kafka
2. Volba povolání
P. Ing. Pavel Habrovec
3. Kříž v mém životě
Sestra Filoména
4. Partnerské vztahy
Manželé Vykydalovi
Celá naše skupinka si vybrala přednášku
Kříž v mém životě. Sestra
Filoména z Kongregace
Dcer Božské lásky z Opavy
vyprávěla tak zajímavě a
poutavě, že nám to strašně rychle uteklo. Vykládala
nám, jak statečně snáší rakovinu, dokonce je
šťastná, že rakovinu má.
Může něco obětovat pro
Ježíše. Byla moc příjemná
a vůbec to nevypadalo, že
je tak nemocná. Prodělala 12 operací. Také nám
vyprávěla, jak chodila do
karate. Navštěvuje vězně,
aby si s nimi povídala, přiváděla je k lepšímu životu
a modlila se za ně. Dokonce nám nakonec zazpívala
a řekla několik básniček,
které sama složila.
Po přednášce byla
mše svatá, kterou sloužil
P. Dr. Ing. Pavel Konzbul,
spirituál Biskupského gymnázia v Brně. K obědu byl
tradičně guláš. Po siestě
celý program ukončil koncert. Vystoupila Scholička
ze Šitbořic. Kolem 14-té
hodiny jsme už odjížděli
domů plní radosti a nových
zážitků. Těšíme se na diecézní setkání mládeže do
Brna, kde se setkáme s
biskupem.
Eliška Vomáčková
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Už se těšíte na faru do Těšan?
Spolu s Vámi se na setkání těší Petr Papoušek, Ondra Svoboda, Milena Melicharová, Šárka Hlávková, Monika Valová, Lenka Plotová, Markéta a Lenka Veverkovy, Pavel Dušek a Martin
Vlk.
Kdy a kde to bude?
Pro koho?
Cena je stále stejná jen
Co s sebou?

22. - 24. 5. 2009 Fara Těšany
Holky a kluci od 1. do 8. třídy
150,- Kč
Jako vždy a ještě kšiltovku,
baterku a šátek.

Setkání začíná mší svatou v pátek v 19.00 hodin a končí v neděli
mší svatou v 9.00 hodin.
Na mši svatou jsou srdečně zváni také rodiče!

FARNOST informuje
aneb jaké akce nás čekají
v nejbližší době?
2.5.
16.5.
22.5.
31.5.
7.6.
14.6.
20.6.
27.6.

–
–
–
–
–
–
–
–

Pouť farností do Vranova nad Dyjí
Ministrantská pouť do Vranova u Brna
Víkend pro děti a mládež na faře v Těšanech
Slavnostní mše svatá na Boží hod svatodušní
1. svaté přijímání ve farnosti
Slavnost Božího těla s průvodem po městě
Jáhenské svěcení v Brně
Kněžské svěcení v Brně

Vyplněnou přihlášku (získáte ji u pana faráře) odevzdejte nejpozději do 10. května 2009 na faře ve Velkých Pavlovicích.

Kraslice z Hustopečska. Foto: Karolína Bártová
Jak správně vypočítat datum Velikonoc
Velikonoce jsou na rozdíl např. od Vánoc,
které se slaví každý rok ve stejnou dobu, svátkem pohyblivým. O datu Velikonoc se často
rozpoutávaly vášnivé diskuze. Koncil nicejský
(r. 325) určil po delším sporu datum konání
Velikonoc na první neděli po prvním jarním
úplňku. Navzdory tomuto usnesení se do
dnešních dnů vážně diskutuje o stanovení
pevného data Velikonoc.
Velikonoce a jejich datum vypočteme
následujícím způsobem - v kalendáři vyhledáme, kdy je v daném roce měsíc poprvé po
prvním jarním dnu v úplňku (vždy 21. březen). Velikonoční neděle je potom ten rok první neděli po takto vypočteném prvním jarním
úplňku. Tato neděle tedy může být nejdříve
22. března. Nejpozději mohou být Velikonoce
25. dubna. Pokud by jejich datum vyšlo později, posunou se o týden dopředu. Pokud by v
letech 1997 až 2016 vyšly Velikonoce dvakrát
na 25. dubna, pak se ty druhé posunou také
o týden dopředu. Totéž se bude opakovat v
letech 2017-2036.
Zelený čtvrtek (letos 9. dubna)
V minulém vydání Velkopavlovického
zpravodaje jsme naše vyprávění o době postní
zakončili Sazometnou středou. Po ní následuje den, lidově nazývaný „Zelený čtvrtek“. Toto
pojmenování pochází zřejmě z germánského
bohoslužebného názvosloví GREINEN-WEI-
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Mgr. Petr Papoušek

Jsou tomu teprve dva týdny, co jsme oslavili Velikonoce – nejvýznamnější svátky křesťanského kalendáře, kdy si každý věřící připomíná zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Velikonoce jsou však také velmi často spojovány s jarem, což je
správné, neboť opravdu časově spadají do jednoho z nejkrásnějších
období roku (Boží Hod velikonoční je vždy první neděli po prvním jarním
úplňku).
Stejně jak spojujeme Velikonoce s jarem, spojujeme jaro s životem.
Na jaře se po dlouhém zimním spánku probouzí příroda a s ní veškerý
život. Vše okolo nás je plné pestrých barev, vzduchem se line omamující vůně, vzduch se díky sílícímu sluníčku otepluje a nepřeslechnutelným se stává nádherný zpěv ptactva. Snad proto v tento krásný čas naši
předkové slavili svátky plodnosti a po velmi dlouhou dobu považovali
jaro za začátek roku nejen zemědělského, ale i kalendářního.

NEN, což znamená plakat a od toho Gründonnerstag (Zelený čtvrtek).
Zároveň byl Zelený čtvrtek také dnem
odpuštění, kdy bývali kající se hříšníci přijímáni zpět mezi věřící. Suché větve (představující hříšníky) církevního stromu se tak opět
zazelenaly.
Jiné zdroje uvádějí, že snad název pochází od zeleného mešního roucha, které se v ten
den místy užívalo.
Lidé v tento den vstávali velice časně,
rodina se pomodlila a všichni se omyli rosou
– rosa prý zabraňovala onemocnění šíje a dalším nemocím. Někde se tato tradice dodržovala až na Velký pátek.
Hospodyně vstávaly časně, aby zametly
dům ještě před východem slunce. Smetí se
odneslo na křižovatku cest, aby se v domě
nedržely blechy. Někde se zvonilo paličkou o
hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši.
Kdo snědl před východem slunce pečivo
namazané medem, byl po celý rok chráněný
před uštknutím hadů a před žihadly vos. Jedla
se jen zelená strava - špenát, zelí, aby byl člověk zdravý po celý rok.
V tento den se hospodářům radilo zasít
len a hrách, protože vše co bylo o Zelený čtvrtek zaseté, dobře prospívalo. Dle pověry si
neměl člověk o Zeleném čtvrtku nic půjčovat
a s nikým se hádat. Odměnou za to se mu prý
vyhýbaly všechny hádky a naopak si k němu
prý našly cestu peníze.

Počínaje tímto dnem umlkají všechny
zvony, aby se znovu rozezněly až na Bílou
sobotu. Říká se, že „všechny zvony odlétají
do Říma“. Podle jisté tradice, když zazní kostelní zvony naposledy, má si každý zacinkat s
penězi, pak se ho budou držet celý rok.
Místo zvonů zaznívaly odevšad dřevěné
klapačky a řehtačky. V poledne a večer se na
určitém místě ve vsi shromažďovaly děti, hoši
i děvčata. V čele zástupu šel chlapec, který
měl řehtačku v podobě malého trakaře, tzv.
„tragač“. Procházeli vesnicí a odříkávali:
My Jidáše honíme
a dřevem mu zvoníme.
Kdo ho viděl, ať nám poví
o nevěrným Jidášovi.
Ó Jidáši nevěrný, cos to učinil,
že jsi Pána Krista židům prozradil?
Za to musíš v pekle hořit,
s čertem, ďáblem se tam mořit.
Až Jidáše chytíme,
do ohně ho hodíme.
Když skončili, zvolali: “Cruciferum
ďáblum” na znamení, že se již Jidáš smaží v
pekle.
Pekly se jidáše, obřadní pečivo z kynutého těsta, tvarované ve tvaru preclíků, bochánků, podkovy a provazu (místy i jako figurky
zpodobňující ptáčky, lišku či postavy lidí).
Pokud se jedly potřené medem, opět měly být
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pro zdraví.
Večer po západu slunce se doporučovalo,
aby každý majitel domu obešel své stavení a
vykropil jeho nejbližší okolí svěcenou vodou,
kterou bylo nutné mít v novém hrnku. Také se
nesmělo kropit rukou, ale věchýtkem ze slámy. Uchránilo to stavení i jeho obyvatele před
úklady záludných čarodějnic.
Velký pátek (letos 10. dubna)
Tento den je připomínkou smrti Ježíše
Krista a proto je prožíván ve znamení smutku,
ticha a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš
na kříži ve tři hodiny odpoledne. Přibližně v
tento čas se proto scházejí věřící k zvláštní
bohoslužbě.
Na Velký pátek byla výzdoba kostela chudá, bez květin a svící na oltáři. Písně se zpívaly bez doprovodu varhan a zvony mlčely.
Lidová tradice vypráví o údajném otevírání pokladů ve skalách. Poklad prý označovalo
světýlko nebo kvetoucí či zářící kapradí (to
prý kvete od tří do devíti hodin), popřípadě
otvor ve skále, ze kterého vycházela záře. Na
Veliký pátek běžel každý ještě před východem
sluncem k potoku, aby se v něm umyl. To vše
kvůli údajné ochraně před nemocemi.
Vítám Tě vodičko čistá,
odkud jsi přišla?
Já jsem přišla z Jordána,
viděla jsem Krista Pána,
z hor, z řek a z kamení,
obmyj se, hříšné stvoření!
Hlas zvonů nahrazovaly řehtačky, různých tvarů a velikostí. Řehtačky oznamovaly
poledne a ranní i večerní klekání. Chodilo se s
velkým hlukem po vesnici, na mnoha místech
děti s řehtačkami honily Jidáše – vybíral se
zrzavý chlapec.
V tento den se nepralo prádlo, protože
se věřilo, že by se prádlo namáčelo místo do
vody do Kristovy krve.
Bílá sobota (letos 11. dubna)
O Bílé sobotě se neslavila mše svatá a
další svátosti, kromě pomazání nemocných a
svátosti smíření.
Před východem slunce bylo třeba vymést
čistě stavení, aby se v něm nedržel hmyz.
Metlo se novým koštětem, aby bylo stavení
celý rok čisté.
Hospodyně pekly mazanec a velikonočního beránka, muži a chlapci pletly pomlázky z
vrbového proutí a děvčata zdobila vajíčka.
Dopoledne se před kostelem světil oheň,
vykřesávaný z křemene. V mnoha domácnostech se uhasínalo ohniště, z kterého vzala
hospodyně polínko a to položila před kostelem na hraničku. Když kněz oheň posvětil,
vzala si žhavé polínko a znova jím zažehla
oheň ve stavení. Z ohořelých dřívek se pak
vytvářely křížky a zapichovaly se do pole, aby
bylo úrodné. Popelem z posvěceného ohně
zas hospodář posypal louku. Na mnoha místech bývalo zvykem vyjít na zahradu nebo do
sadu, třást stromy a probudit je tím k životu.
Skončením Bílé soboty skončil také třídenní půst „svaté třídenní.“ Všichni se těšili

na opětovnou možnost pojídání masa, tanečních zábav a dalších potěšení, která byla po
dobu půstu přísně zapovězena.
Boží hod velikonoční
(neděle – letos 12. dubna)
Název Velikonoce pochází z „velké noci“
ze soboty na neděli, kdy došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Neděle po Bílé sobotě je
počátkem velikonočního období.
V tuto neděli všichni spěchali do kostela.
Nikdo nezůstával doma, neboť tento den se v
kostele světily velikonoční pokrmy (beránek,
mazanec, chléb, vejce a víno).
Hospodář odnášel na zahradu, na pole a
do studně kousek svěceného mazance, vejce
a vína, aby měl hojnost ovoce, obilí a měl
vždy dobrou vodu. Rolníci nechávali na polích
svěcené kočičky a křížky.
Pondělí velikonoční (letos 13. dubna)
Pondělí velikonoční, nebo také jinak červené, je ve znamení tolik očekávaného koledování, pomlázky, mrskútu, pamihody atd.,
kdy chodí chlapci s pomlázkami vyšlehat
děvčata.
V mnoha vsích bylo zvykem číhat na
děvčata ráno, když šla do kostela. Ne příliš
příjemných zvykem bylo také polévání děvčat
studenou vodou.
Ve všech krajích patřila a do dnes patří k
pomlázce pestře malovaná vajíčka - kraslice.
Ty se ale nikdy nerozdávaly každému. Kraslice dostával hoch jako dárek od děvčete, které
našlehal. Byly darem velmi cenným, protože
na skořápkách byla vytvořena šikovnýma
rukama děvčat mistrovská a mnohdy hodiny
trvající díla.
Hospodář hned brzy ráno našupal všem
domácím pomlázkou, aby byli po celý rok
čilí.
Odpoledne patřilo dětem. Za vsí bývalo
živo, neboť se tam hrály různé hry o vajíčka. Chlapci například ťukali vejcem o vejce a
komu dříve prasklo, ten prohrál a musel dát
své vajíčko vítězi. Jinde se koulelo vajíčky po
nakloněné ploše „na valbisku“ a vyhrával ten,
komu se vajíčko dokoulelo nejdále. Večer patřil mládeži trošku odrostlejší, která se veselila
při muzice v sále hospody.
Druhého dne, v úterý Velikonoční, šlehávala děvčata hochy, přičemž na Valašsku
říkávala: “Dnes je naše”. Hoši ale odpovídali:
“Dnes je toho, kdo obdrží”. A všichni se šlehávali navzájem. Tímto dnem slavná pomlázka končila.
Zajímavosti o pomlázce
Nejstarší zmínka o pomlázce pochází ze
14.století, z pamětí pražského kazatele Konráda Waldhausera, který popsal pomlázku ve
velikonočním kázání: „…manželé a milenci
šlehají se metlami a tepají rukou v pondělí
a úterý velikonoční. Ospalé a lenivé časně
z rána v pondělí velikonoční házejí do vody
nebo alespoň je polévají…“.
Pomlázka je dodnes živou tradicí a zároveň jedním z hlavních symbolů Velikonoc.
Pojem pomlázka značil a značí svazek spletených vrbových proutků, jako nástroj určený

ke stejnojmennému šlehání dívek a žen, prováděného v pondělí. Pomlázkou je také nazýván výsledek koledování, ojediněle se s tímto
názvem setkáme u jména pokrmu.

Pomlázka (tedy prut – nástroj ke šlehání)
měla a má mnoho podob i krajových názvů...
Binovačka a vinovačka - pomlázka pletená z
prutů vinné révy
Dynovačka – z Chodska, znamená nástroj
šlehání a koledu
Houdovačka, hodovačka - odvozené od hodu
- velkého svátku, spojeného s hostinou
Koleda - jihomoravské Vranovsko
Kyčkování, kyčkovanka, kyčka - Opavsko
Mrskút, mrskot, mrskut, mrskanda, mrskačka - název používaný na jižní a střední
Moravě
Pomihod, pamihod, pomrhod - zkratka středověkého popěvku „Pomni hody doprovody“
- střední Čechy, zejména na Rakovnicku
Sekačka - Žďársko
Šlahačka, šlahání, šlehačka, vyplácání oblast jihovýchodní Moravy
Šmigrust, šmirgust, šmekúrst, šmekustr,
šmykustr, šmerkust, šmerkous - severní
Morava a východní Čechy
Tatarec, tatar - střední Morava
Korbáč, karabáč – Morava - původ slova
pochází z tureckého kyrbáč - bič, důtky
Dalšími většinou jen regionálními názvy byly:
žila, žíla, metla, švihačka, šihačka, šihota,
čugár, kančúch, roučačka a mnoho dalších
Pomlázku musel umět každý chlapec a
proto kolem toho, kdo uměl uplést pomlázku,
se vždy scházelo dost malých hochů, kteří se
tomuto umění chtěli přiučit. Do pomlázky se
vplétala buď červená stuha, nebo červená nit.
Pomlázky se pletly různě velké. Od malých,
které se nosívaly stočené v kapse, přes klasické, s nimiž se chodilo na koledu, až po téměř
dva metry dlouhé, tzv. obřadní.
Šlehání symbolizovalo předání svěžesti,
mladosti, ohebnosti a zdraví mladého proutku. Děvčata se šlehala, aby byla zdravá, pilná
a veselá po celý rok. V hospodářství vyšlehal
hospodář čeládku, aby nebyla líná a zašel i
chléva, kde vyšlehal krávu, aby se brzy otelila.
Šviháním ovocných stromků se měl ovocný
sad probudit ze zimního spánku k další úrodě. Vdaným ženám se pomlázkou vyháněl zlý
jazyk. Šlehalo se také na znamení přátelství
mezi rodinami - děti nechodily k těm sousedům, jejichž rodiče nebyli zadobře.
Karolína Bártová
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KULTURA ..............................................
Ve čtvrtek dne 5. března 2009 proběhla v rámci Konference cestovního ruchu
ve vinařských oblastech jižní Moravy slavnostní premiéra nového propagačního
ﬁlmu Krajinou Modrých Hor.
Poutavý dokument o stopáži cca 30
min. provede diváka čtyřmi jihomoravskými vesničkami a jedním městečkem
(Velkými Pavlovicemi, Němčičkami, Bořeticemi, Kobylím a Vrbicí), jež roku 2007
založily Dobrovolný svazek obcí s názvem
Modré Hory. Poetický dokument není klasickým turistickým průvodcem, ale především nástrojem k probuzení patriotismu
místních a touhy za poznáním potencionálních návštěvníků.
Pocit nostalgie umocňuje také výběr
hudby, jež byla do snímku velmi citlivě
zakomponována. Uslyšíte zde především
melodie cimbálových muzik, mužácké
zpěvy i špetku dechovky.
Krásný dokument pochází z dílny
Videostudio Grégr Miroslav Velké Pavlovice. Pro Miroslava Grégra, autora
tohoto mimořádného snímku, je toto dílo
vrcholem dosavadní dlouholeté tvorby a

Jana Tesařová – mladá sympatická zpěvačka. Jsme pyšní, že
je právě z našeho městečka.

několikaletého pořizování dokumentárních záběrů ze života obcí, které jsou ve
ﬁlmu propagovány. Komentáře a průvodního slova se bravurně zhostil věhlasný
brněnský herec Ladislav Lakomý, vtipnými
průvodci dějem se stali Pavel Kuchyňka a
Lenka Relichová z Bořetic.
Obrovské poděkování patří panu profesoru Ing. Vilému Krausovi, bez kterého
by pojmenování Modré Hory nikdy nespatřilo světlo světa. Právě pan profesor Kraus
si krajinu našich domovů tolik zamiloval a
zároveň i pojmenoval Modré Hory. Pět obcí
tvořící modrohorskou krajinu přirovnal dlani dítěte, každý prstík je jedna vesnice ...
Ten, kdo je nenavštíví všechny a neokusí na vlastní kůži to nejlepší každé z
nich, nikdy neucítí tu něžnou vůni dětské
ruky, nezažije to jemné pohlazení korunované překvapivě pevným stiskem. Ten
stisk vás dostane, opojí a věříme, že nikdy
nepustí...

DVD Krajina Modrých Hor
nabízí nádhernou romantickou
podívanou plnou
zajímavých informací. Zároveň
se může stát také vhodným dárkem
pro naše přátele.

DVD Krajinou Modrých Hor si můžete zakoupit na Turistickém informačním centru
ve Velkých Pavlovicích. Cena za 1 kus činí 100,- Kč.
Karolína Bártová

Protože tráví Jana většinu svého současného života
v Praze, je každá chvilka prožitá s rodiči vzácným a
šťastným okamžikem. Foto z koncertu: Milán Pecka

Jana na svém koncertě předvedla svůj
obrovský talent nejen pro zpěv, ale také
tanec a herectví ...

V neděli dne 22. března 2009 se uskutečnil ve výstavním sále velkopavlovické radnice pěvecký koncert Jany Tesařové, studentky muzikálového herectví na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a zároveň i rodačky našeho městečka.
Tentokrát byl repertoár vystoupení zaměřený na jazz a soul. Zájem o koncert předčil veškerá očekávání. Naplněný sál spokojených posluchačů Janě a jejím přizvaným vystupujícím kolegům poděkoval dlouhým spontánním aplausem.
Karolína Bártová
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Plesová sezóna roku 2009 ...............
V minulém vydání Velkopavlovického zpravodaje jsme vás informovali plesech, které zahájily
letošní plesovou sezónu – o plese Krojovaném, Mysliveckém a I. společenském plese Modrých
Hor. Sezóna však pokračovala dále a to až do poloviny března 2009.
Dalším plesem, který se konal hned týden po Modrohoském, byl oblíbený
Studentský ples pořádaný Gymnáziem Velké Pavlovice. Před zaplněnou sokolovnou, ozdobenou v duchu nadcházejícího Valentýnského svátku srdíčky, zatančili
studentky a studenti zahajovací polonézu. Na motivy skladby Antonína Dvořáka
ji se studenty secvičila paní profesorka Ivana Hejlová. Ti pak připravili pro všechny přítomné kamarády, spolužáky, rodiče a hosty bohatý celovečerní program.
A také přede všemi
poděkovali svým profesorkám Ivaně Hejlové
a Ing. Marii Šmídové
za pomoc s přípravou
a organizací krásného
večera. Paní profesorky
byly svými žáky obdarovány obrovskými kyticemi voňavých květin.
Návštěvníkům k tanci
a poslechu zahrála
dechová hudba Lácaranka, prostor dostali i
příznivci moderní hudby.
Pátým letošním plesem se staly o v sobotu
7. března Šibřinky,
neboli maškarní bál
pro dospělé. Tato zábava bývá každoročně
nejveselejším a nejuvolněnějším
plesem
celé dlouhé sezóny. Ne
jinak tomu bylo i letos.
Ze Studentského plesu.
Pořadatelé z TJ Slavoj
Velké Pavlovice si mnuli
ruce nejen nad celkovou rekordní návštěvností, ale také nad nebývale vysokým
počtem úžasných masek – těch se tentokrát sešla neuvěřitelná stovka.
Vítězem masek se nakonec staly “postavičky z legendární pohádky Mrazík”.
Na dalších místech skončily masky v pořadí “nafukovací panny”, “sněhuláci”,
“umrlci či kostlivci” a “andělé”. V kategorii jednotlivců zvítězila dvojice masek
“gejša”.
V souladu s letitou tradicí hrála jak k tanci tak i poslechu a případnému zpěvu oblíbená hudební skupina z Lanžhota – legendární ESSO.
Hned den na to, v neděli 8. března, vystřídaly masky dospělých masky dětí.
V sokolovně se konala Dětská maškarní diskotéka pořádaná velkopalovickými
hasiči. A musíme potvrdit - děti se nenechaly dospěláky zahanbit. Stejně jako
oni dokázaly zaplnit sál sokolovny k prasknutí, a to musíme brát na zřetel, že
děti zaberou co se týče velikosti postavy o zhruba polovinu méně prostoru než
jejich dospělí kolegové :-)! Masky byly rozmanité – fantazie tvůrců z řad především šikovných maminek a babiček neznala mezí. Mohli jste zde potkat opravdu
všechno a všechny – pohádkovými bytostmi počínaje, zvířátky z lesa konče.
Protože jsou pořádající hasiči povětšinou již také rodiči, tak dobře ví, že děti
těžce nesou porážku, mnohdy je velmi zamrzí a dokáže zkazit i celou zábavu, na
kterou se tolik těšily. Z tohoto důvodu neproběhlo žádné zápolení o nejkrásnější
masku, ale všechny děti obdržely malý dárek již po příchodu – kluci dostávali
bublifuk, holčičky prstýnky. O super taneční zábavu a také spousty her se postaral místní DJ Tonda Schäffer, hlad a žízeň zahnalo bohaté občerstvení.
pokračování na str. 24

Šibřinky 2009. Fota z plesů: Milán Pecka
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V sobotu 14. března se konal v nově zrekonstruovaných prostorech
velkopavlovické sokolovny poslední letošní ples – Country bál. Ten jako
každoročně pořádal klub YMCA Rakvice, k tanci a poslechu zahrála oblíbená country skupina Mrak. Na bále
nechybělo ani tradiční předtančení
dětí z Mateřské školy Velké Pavlovice.
Ty se tance v nádherných nových
kostýmech zhostily na výtečnou, od
obecenstva sklidily obrovský potlesk
a také obdiv. Jako odměnu si odnesly balíček sladkostí a především
úžasný nezapomenutelný zážitek.
Ve stylu divokého západu a westernu se plesalo až do brzkých ranních
hodin. Poslední tóny hudby udělaly
pomyslnou tečku za úspěšnou plesovou sezónou roku 2009.
Karolína Bártová

Dětská maškarní diskotéka. Fota: Karolína Bártová

24

Country bál YMCA Rakvice. Fota: Milán Pecka
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Po jedenácti měsících od premiérového představení Balady o rudém vínu
se opět připravuje celý velkopavlovický
Presúzní sbor na vystoupení v Praze. V
aprílovém měsíci to bude hned dvojnásobné účinkování.
Nejprve v sobotu 18. dubna zazní
originální velkopavlovické písně v historických prostorách areálu Strahovského
kláštera, kam se sjedou delegáti ze 14
zemí na kongres FICEP. Mezinárodní federace pro sport, kulturu a vzdělání (FICEP)
sdružuje sportovní asociace a kromě
evropských zemí jako Francie, Itálie, Švýcarsko a dalších, jsou také zastoupeny
země Afriky jako například Kamerun a
Madagaskar. Česká republika je v tomto
sdružení reprezentována Orlem. Pozvání
na takto významný mezinárodní kongres
je pro Presúzní sbor velkou výzvou.
V loňském roce muži z presúza
doprovodili páteční program veletrhu
Víno & Destiláty, kde zazněla poprvé v
Praze píseň Balada o rudém vínu. Pro
letošní rok byl Presúzní sbor pozván do
hlavního města již na první den mezinárodního veletrhu Víno & Destiláty 2009,
aby doprovodil svým vystoupením program Den vín z České republiky.

Vinařský fond, který organizuje tento den na veletrhu, si objednal hned dvě
vystoupení Presúzníků. Všechny Vás tedy
srdečně zveme na úterý 28. dubna k hlavnímu pódiu pravého křídla Průmyslového

paláce výstaviště v Praze – Holešovicích,
kde Presúzní sbor bude účinkovat ve 12
a ve 14 hodin.
Za Presúzní sbor Martin Prokeš

Presúzní sbor pokřtil na loňském ročníku veletrhu Víno & Destiláty své DC
Balada o rudém vínu. Nechyběla zde ani známá muzikálová zpěvačka
a šansoniérka Šárka Marková. Foto: Archiv PS

Bojíte se podívat do kostela?
POJĎTE TAM V NOCI!
V našem malovaném kraji beze stínu jsou nepřehlédnutelnými dominantami kostely, které zdobí každou dědinku, městečko i město. Přesto se nabízí
otázka: „Kdy jste navštívili a prohlédli si jednu z nejstarších architektonických a
uměleckých památek ve Vašem nejbližším okolí“?
Pokud Vaše odpověď zní: „Již je tomu dávno nebo ani neznám, neprohlédl
jsem si místní kostel, …“ právě nyní máte jedinečnou možnost přijít do kostela na
kulturní program, na prohlídku, jen tak ... a navíc v noci.
Noc kostelů 2009 je pozváním pro objevení krás pod staletými klenbami.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých
Budete mít zde možnosti setkání na vlnách hudby, před tajemnými obrazy významPavlovicích není krásný pouze z venku, také
ných postav dějin, v rozhovoru o prostých i velmi hlubokých věcech – zde všude
interiéry jsou nádherné a historicky zajímavé.
můžeme nacházet sami sebe i své blízké v jiných překvapujících souvislostech a
Nenechejte si ujít mimořádnou příležitost
dostávat se tak za obzor každodenního porozumění světu. Takových příležitostí
a pojďte se do kostela podívat. Těšíme se na Vás!
– zdá se – není dnes až zas tak mnoho.
Foto: Ing. Zdeněk Karber
Přijměte tedy srdečné pozvání všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a
k objevování krásy křesťanských výtvarných
a architektonických pokladů našeho kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pav16.00 – 18.00 hod.
PESTRÉ ODPOLEDNE PŘED KOSTELEM
lovicích, který se zapojil spolu s desítkami
malování a zpívání pro děti před kostelem
dalších moravských a českých chrámů do
18.00 – 19.00 hod.
DĚTSKÁ MŠE SV. - NEJEN PRO DĚTI A MLÁDEŽ
projektu Noc kostelů.
aktivní zapojení dětí a mládeže při rytmických písních
Brány kostela a prostor před ním se ote19.00 – 20.00 hod.
BRÁNY KOSTELA OTEVŘENY PRO VŠECHNY
vře již v pozdním odpoledni pro děti a mlákomentovaná prohlídka kostela a diskuze s pozvaným hostem
dež při malování a zpívání před kostelem.
20.00 hod.
IN MUSICA EST VERITAS, SANITAS ET FELICITAS
Večer potom bude následovat volně přístupDĚTSKÁ SCHOLA, VELKÉ PAVLOVICE; ŽESŤOVÉ KVARTETO;
ná prohlídka kostela a diskuze s pozvaným
TRIO MUSICA ANIMAE; CHRÁMOVÝ SBOR, VELKÉ PAVLOVICE;
hostem.
PRESÚZNÍ SBOR Z VELKÝCH PAVLOVIC
Noční hodiny v kostele budou zpestřeny
změna programu vyhrazena
hudebním programem pod názvem „V hudVíce informací o Noci kostelů a aktuální program je na www.nockostelu.cz.
bě je pravda, zdraví a štěstí (IN MUSICA
Martin Prokeš
EST VERITAS, SANITAS ET FELICITAS)

Program Noci kostelů 29. května 2009, Velké Pavlovice
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POZVÁNKY ...........................................
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT, NABÍDKA JE VÍCE NEŽ BOHATÁ!
Římskokatolické Farnosti
Velké Pavlovice, Němčičky, Horní Bojanovice
pořádají v roce sv. Pavla

POUŤ na poutní místa
Miroslav, Vranov nad Dyjí
a Hluboké Mašůvky
Sobota 2. května 2009, nástup v 8.00 hod.
před kostelem

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
ROZHLEDNY
S BOHATÝM KULTURNÍM
PROGRAMEM
Pátek 8. května 2009
Pozvánku s podrobnými informacemi najdete v samostatné
vložené příloze
Velkopavlovického zpravodaje (č. 2/2009).

Cena: dospělí 200,- Kč, děti 100,- Kč
Program:
10.00 Kostel sv. Petra a Pavla v Miroslavi (získat odpustky)
11.00 Poutní místo Vranov nad Dyjí sídlo Fatymu
12.00 Májová pobožnost v kostele (volný program)
16.00 Poutní místo Hluboké Mašůvky
18.00 Mše svatá (program 1. soboty)
21.00 Předpokládaný odjezd domů
Velkopavlovičtí vinaři ze spolku
Víno z Velkých Pavlovic, Město Velké Pavlovice
a Forum Moravium, o. s. Vás tímto srdečně zvou na

MÁJOVÉ
OTEVŘENÉ SKLEPY 2009
Pátek 8. května 2009
Dle zažité tradice začínáme v 11.00 hod.
Přijďte okoštovat velkopavlovická vína,
otevíráme pro Vás na TUCET VINNÝCH SKLÍPKŮ!

Již nyní Vás k této mimořádné události
srdečně zveme!

Základní umělecká škola Velké Pavlovice
Vás ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice
srdečně zve na

KONCERT K 60. výročí
založení
hudebního školství
ve Velkých Pavlovicích
Přehlídka se uskuteční
v neděli 31. května 2009 v 16.00 hod.
ve výstavním sále na radnici.
Těšit se můžete na vystoupení hudebních,
pěveckých a tanečních souborů ZUŠ.

Vstupenky si můžete zakoupit v den akce
od 10.00 do 13.00 hod. na radnici města
(Nám. 9. května 40).
Cena vstupenky * 300,- Kč
(vstupné zahrnuje seznam otevřených vinných sklepů s
kontakty na vinaře a mapkou města, vinný lístek, označení
návštěvníka a degustační sklo)

Přijďte okoštovat vynikající velkopavlovická
vína, již nyní jste ve sklípcích vítáni!
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Opět uslyšíte a uvidíte pěvecké vystoupení žáků
HN pod vedením Mgr. Jany Valouškové,
ﬂétnové soubory Cácory a 4+1 Mgr. Jana Míchala,
Žesťový kvintet MgA. Zbyňka Bílka,
Dívčí pěvecký sbor Květoslavy Jarošové,
Singing Ladies Mileny Karberové,
folklórní taneční soubory Lucie Šauerové
a v letošním roce poprvé také nový akordeonový
soubor Roberta Zemana.
Přijďte si zpříjemnit poslední májovou neděli,
již nyní se na Vás těšíme!

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
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Město Velké Pavlovice a Základní umělecká škola
zvou všechny milovníky dechové hudby na již

II. ročník
PŘEHLÍDKY MLADÝCH
DECHOVEK
Přehlídka se uskuteční
v neděli 7. června 2009 odpoledne
v 15.00 hodin pod širým nebem
na place za sokolovnou.

Společně s velkopavlovickou dechovkou ZUŠ
pod vedením MgA. Zbyňka Bílka vystoupí
jako hosté dechovky z okolních obcí.
Pořadem bude návštěvníky provázet
stejně jako v loňském roce Jožka Šmukař.
K uctění památky významného muzikanta
a propagátora dechovky
ponesou tyto přehlídky od letošního roku název

Festival mladých dechovek
Mirka Pláteníka
Těšíme se na Vaši návštěvu!

KINO VELKÉ PAVLOVICE
PŘIPRAVUJE ...
**** květen - červen 2009 ****
STRÁŽCI
Pátek 22. května 2009, 20.00 hod.
Typ ﬁlmu: akční, fantasie, sci-ﬁ, drama, thriller, Velká Británie,
USA, 163 min.
Komiks Alana Moorea Watchmen je považován za vůbec nejlepšího
zástupce ve svém žánru. Natočit podle něj ﬁlm proto byla obrovská
výzva. V úvodu nalezená mrtvola byla zaživa jistým Edwardem Blakem, který byl mezi superhrdiny známý pod přezdívkou Komediant.
Evidentně násilná smrt nikoho neznepokojuje, svět má úplně jiné
starosti. Maskovaní superhrdinové už dávno nejsou považování za
ochránce lidstva, živoří na okraji společnosti a už jen vzpomínají
na staré dobré časy. Světlou výjimkou je umíněný borec přezdívaný Rorschach, který za Komediantovou smrtí vidí rozsáhlé spiknutí,
které má zlikvidovat nebo zdiskreditovat bývalé superhrdiny, a tím
otevřít cestu daleko ambicióznějšímu a nechutnějšímu projektu.
Ve snaze zabránit nejhoršímu se Rorschach pokusí zmobilizovat
všechny své bývalé kolegy, z nichž opravdu nadpřirozené schopnosti má ve skutečnosti jen jeden. Jejich cílem bude strážit lidstvo. Kdo
ale bude strážit je?

SEX DRIVE
Pátek 29. května 2009, 20.00 hod.
Typ ﬁlmu: komedie, USA, 87 min.
Osmnáctiletý Ian se vydává spolu s nejlepšími přáteli Lancem a
Felicií, pro kterou má Ian slabost, ale které se líbí Lance na jízdu
dlouhou 500 mil, skrz Státy v bráchově milovaném Pontiacu GTO
1969, samozřejmě bez řidičáku, aby se setkal s nažhavenou holkou, se kterou se seznámil na internetu a přišel s ní o panictví. Ale
cesta, plná nečekaných náhod a husarských kousků, naučí všechny tři mnohem více o lásce a životě, než čekali. Divoká, nevázaná
a nečekaně romantická komedie sleduje tři přátele na super jízdě
jejich života.

MONSTRA VERSUS VETŘELCI
Pátek 12. června 2009, 17.00 hod.
Typ ﬁlmu: animovan,sci-ﬁ, USA, 94 min., dabováno
Motto: Jenom monstr akce zachrání svět hladce.
Tentokrát přišel Dreamworks s vtipným animovaným ﬁlmem o
Susen, která se má vdávat. Škoda, že jí praštil ten meteor plný
kosmického slizu. Susan se zvětšila do patnáctimetrové výšky a
zavřou ji do ústavu pro nadpřirozené bytosti. Tady Susan, oﬁciálně
přejmenovaná na Enormiku, zjistí, že ve své výjimečnosti rozhodně
není sama. Spolu s Hmyzosarkou stometrovou larvou, B.O.B. lepivou hmotou která se dokáže tvarovat, žabým mužem a doktorem
švábem musí přemoci monstra.

NORMAL
Z loňské přehlídky mladých dechovek,
kterou moderoval a i letos bude moderovat
Jožka Šmukař.

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!
Karolína Bártová

Pátek 19. června 2009, 20.00 hod.
Typ ﬁlmu: thriller, drama, Česká republika, Makedonie, 100 min.
Motto: Příběh legendárního sériového vraha
Thriller Normal je natočený podle skutečného případu sériových
vražd, které ve 30. letech minulého století otřásly celou Evropou.
Výpravný dobový ﬁlm zachycuje vražedné řádění i dramatický střet
uvězněného vraha a jeho obhájce. Šílený a geniální vrah totiž i po
uvěznění rozehrává svůj další smrtící scénář a příběh spěje ke strhujícímu ﬁnále. V roli „českého Hannibala“ se na plátna kin vrací
Milan Kňažko, protivníkem mu je mladý talent českého herectví
Pavel Gajdoš v roli ambiciózního obhájce. Hlavní trojici postav doplňuje svým návratem na stříbrné plátno Dagmar Havlová jako tajemná vrahova manželka.
Změna programu vyhrazena.
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SPOLKY A KONÍČKY ............................
Každou první středu v
měsíci se rozezní ve všech
městech či vesnicích siréna. V pravé poledne, tedy
ve 12.00 hodin, probíhá
celostátní zkouška sirén a
v každém hasičovi přesně
v tuto dobu škubne.
„Středa, dvanáct hodin“,
řekne si a přemýšlí, koho to
trkne a naopak, kdo se rozjede čelit nástrahám ohně.
První dny, když zkoušky
před léty začínaly, jsme to
brali s úsměvem. Na zbrojnici
jsme si ponadávali, že nás to
nenapadlo, povykládali jsme
si a vrátili se domů popř. do
zaměstnání. Teď, když někdo
dojede na hasičku při zkoušce sirén, tak je to pro něj
ostuda.
30. března jsem společně s jedním hasičem rozebíral kolem poledne stav PHM
a olejů v naší technice. Aby
nám to lépe přemýšlelo, uvařili jsme si kávu.
Začíná hučet siréna. Její
nezaměnitelný rozjezd s námi škubl.
Nejsme přeci žádní troubové a tak
jenom konstatuji: „Středa“. „Dvanáct“, dodává druhý. „Ty, ale ono už je
osm minut po dvanácté“ začínám být
nejistý. „A středa také není“, vychrlí
ze sebe kolega hasič.
Mohl to být krásný výjezd kolem
dvou minut ze zbrojnice. Ti kteří dobíhali se mohli obléci v autě a perfektní
čas výjezdu by nám i profíci záviděli.
Bohužel se zázrak nekonal a tak jsme
se museli smířit s průměrnými čtyřmi
minutami.
Z radiostanice se dozvídáme, že
hoří ve Velkých Bílovicích dům, že jde
vidět dým ze střechy domu u kostela.
Při prohlédnutí průjezdu domu
bylo zjištěno společně s profesionálními hasiči a místními dobráky, že
pán obydlující nemovitost dělal doma
pravděpodobně pořádek a všechen
odpad včetně pneumatik zapálil
v průjezdu domu. Dým stoupající
přes děravou střešní krytinu vypadal
hrůzostrašně. Naštěstí vše dopadlo
dobře.
Zlí jazykové tvrdí, že uklízející muž
nechtěl při pálení odpadků zmoknout
a tak je pálil pod střechou …
Petr Hasil,
starosta SDH Velké Pavlovice
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Velkopavlovickým hasičům houkala
v tomto roce již devětkrát siréna, která je
svolávala k hasičské zbojnici.
Čtyřikrát se vyjíždělo k požárům mimo
katastr našeho města. Z pěti výjezdů na
našem území byli dva výjezdy k požárům,
dva k dopravní nehodě a při jedné události
bylo provedeno odčerpání vody z kontrolní
šachty vodoměru, poněvadž hrozilo vylití
vody do obytných prostor domu.
Od podzimu roku 2008 používá jednotka SDH Velké Pavlovice jako jedna z mála
vybraných jednotek v celém Jihomoravském kraji program ZOZ ofﬂine. Tento program slouží pro komunikaci s operačním
střediskem v Brně. Především usnadňuje
vypisování „zpráv o zásahu“, kterou je nutno po každém výjezdu k mimořádné události vyplnit. Tento program také umožňuje
veliteli družstva okamžitě po příjezdu od
požáru domů, shlédnout časový harmonogram celé akce. Dozvídá se tedy oka-

mžitě čas vyhlášení poplachu, čas výjezdu
jednotky a také čas dojezdu jednotky na
místo zásahu.
Nejsledovanější z časů je čas výjezdu
jednotky od vyhlášení poplachu. S klidným svědomím mohu konstatovat, že průměrně nám zbývá ještě minuta a půl do
pětiminutového limitu. Ani jeden z výjezdů
netrval déle jak čtyři minuty od vyhlášení poplachu. V třech případech dokonce
vyjížděla jednotka s oběma vozidly.
Někteří lidé mohou namítnout, že čas
výjezdu není až tak důležitý oproti času
dojezdu. Pokud totiž „naženu“ při výjezdu třeba dvouminutový náskok, obratem
zajížďky cisterny na chybně určené místo
zásahu, ztrácím okamžitě deset minut, neli více.
Rychlostí si řidič několikatunového
kolosu také moc nepomůže. Projížďkou

přes Hustopeče se zapnutým „vrzem“,
ušetří možná dvě minuty. Když ovšem
skončí už v křižovatce s odraným nárazníkem či utrženým zrcátkem, neměl by
pokračovat dál v jízdě a lze tedy konstatovat, že je lepší dojet k požáru o dvě minuty
později, než vůbec. Hasič, který nedorazí
na určené místo, je k ničemu.
Čas dojezdu je tedy sledován spíše lidmi, kteří mají na starost poplachový plán
celého kraje.
Pokud vyjíždí hasiči třeba do Kobylí, mohou jednou dorazit za deset minut
podruhé za dvacet. Stačí po cestě „chytnout“ jeden traktor před nepřehlednou
zatáčkou a druhý před horizontem kopce.
Prostě čas dojezdu jednotky je neovlivnitelný.
Aby byla technika hasičů využita co
možná nejvíce, podílí se i na investičních
akcích Města Velké Pavlovice. Například
byla několikrát umyta komunikace od
bláta na ul. Hodonínská, kde jsou budovány
inženýrské sítě a silnice na Bořetice se stala
téměř nesjízdnou.
I údržbu kolem hasičské zbrojnice se snaží
hasiči co nejvíce vykonávat sami. Bylo provedeno ořezání větví stromů
a také byl s pomocí pracovníků města rozšířen
vjezd k vratům zbrojnice.
Toto rozšíření se může zdát zbytečné, ale jeho opodstatnění
můžeme vyhodnotit až postupem času.
Rozšíření vjezdu usnadní parkování zásahových vozidel při údržbě před hasičskou
zbrojnicí (popř.mytí vozidla po zásahu), a
také parkování os.vozidel členů JSDH Velké Pavlovice.
Co je ale nejdůležitější, nemohou už
„cizí“ řidiči parkovat svá vozidla podél
komunikace ke kostelu tak, že by se napoprvé nestočilo první výjezdové vozidlo
hasičů při jízdě směrem dolů, tedy do nejčastějšího směru jízdy při poplachu. Hranice výjezdu a vjezdu do krajní garáže byla o
dva metry posunuta dále a tak je jakékoliv
bližší parkování nedovolené.
Petr Hasil,
starosta SDH Velké Pavlovice
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Orel je sportovní organizace s
moderním programem, je otevřený
pro všechny, kteří respektují jeho
stanovy, a rád uvítá ve svých řadách
nové členy i jednoty. Prioritou činnosti
Orla je především podpora sportu pro
všechny.
Orel má zájem vychovávat mladé
lidi a děti prostřednictvím sportovních
a ostatních aktivit. Cílem Orla není
vychovávat mistry světa, ale věnovat
se sportu, který podporuje kladné
vlastnosti člověka - sportu, který je
spravedlivý
a čestný,
ohlíží se na
soupeře i
spoluhráče.
Orel
chce dávat
sportu smysl. V tom
mu pomáhají pevné
základy,
které mu poskytují křesťanské hodnoty a celá historie jeho činnosti. Orel
má v současné době 17 000 členů,
kteří jsou členy téměř 250 jednot
působících na celém území České
republiky.
Orel si v letošním roce připomíná výročí 100 let od svého založení.
Během velmi bohaté historie byl několikrát zrušen a znovuobnoven. Členy
Orla byli například i parašutisté, kteří
podnikli atentát na Heydricha.
Cíle Orla jsou realizovány pomocí
sportovní činnosti, která je základem
orelských aktivit. K nejrozšířenějším
sportům v Orlu patří ﬂorbal, stolní
tenis, kopaná, volejbal a další. Kromě
sportu se Orel věnuje také kultuře.
Velké množství jednot má ochotnické
divadelní soubory, pěvecké a folklórní
soubory.
Ve Velkých Pavlovicích má Orel
také historii a nyní se dalo dohromady několik nadšenců s cílem obnovit
Orla a založit novou velkopavlovickou
jednotu. Uvítáme rádi nové členy a
postupně budeme nabízet sportovní a kulturní aktivity. Rádi si rovněž
vyslechneme všechny pamětníky Orla
ve Velkých Pavlovicíh. Pokud máte
jakékoliv informace nebo zájem se
zapojit, zanechejte kontakt na Turistickém informačním centru (Hlavní
9, budova Městské knihovny, tel.:
519 428 149), následně Vás budeme
kontaktovat.
Martin Prokeš

Péče o vyčištěný
a zrevitalizovaný rybník se již před více
než rokem ujal Klub
sportovního rybářství
TJ Slavoj.
V odbahněném
a kompletně vyčištěném rybníku se velmi
dobře daří rybí osádce a v části za hrází,
která byla ponechána v přírodní podobě,
kypí život. Objevilo se
zde mnoho nových
druhů rostlin a živoKachničkám se na rybníce zalíbilo, doufáme že nás potěší
čichů. Těžká technika
a vyvedou zde brzy mladé. Foto: Ing. Zdeněk Karber
vymodelovala zeminu
v okolí, tak aby vznikmladé pouze vodní slípka. Pro usnadnění
ly terénní vlny, které jsou osety trávou a osáosídlení rybníku kachnami vyrobili členové
zeny stromy.
myslivecké jednoty několik budek určených
Nedávno započala i výstavba rybářské
pro hnízdění divokých kachen a ve spoluprábašty – klubovny, která bude vystavěna na
ci s městem a rybáři je umístnily na hladinu
pilotech přímo nad hladinou rybníka. Mysrybníka. A aby nové budky nezůstaly dlouho
livost a rybářství k sobě mají blízko. Spoprázdné, zrovna jeden pár březňaček vypusjuje je především láska k přírodě, a tak se
tili. V příštích měsících tak budeme mít možnemůžeme divit, že se rozhodli vzájemně
nost sledovat, jak se kačenám zvyklým na
spolupracovat.
voliéru na našem rybníku a v nových budSpolečně dospěli k rozhodnutí, že k
kách zalíbí a zda tady vyvedou i mladé.
rybníku patří i divoké kachny. Těm se zatím
na našem rybníku moc nedařilo. Z vodní
Věra Procingerová
drůbeže se zde zatím zdržovala a vyváděla

Francouzská metropole se na přelomu února a března opět stala cílovou destinací znalců vín z celého světa. Letos se zde již po patnácté konala prestižní mezinárodní soutěž Vinalies Internationales, na které se opět
výrazně prosadila moravská a česká vína. Ta se mohou v konečném součtu
pochlubit skvělými 9 zlatými a 36 stříbrnými kovy.
Celkem 18 komisí složených z předních světových enologů, odborných novinářů a významných sommelierů, hodnotilo po celý týden 3.032 vzorků vín z
celého světa, mezi nimiž nechybělo ani
114 zástupců z České republiky. Společnou účast většiny vín, včetně dopravy,
organizačně zajišťovalo Národní vinařské centrum ve Valticích s podporou
Vinařského fondu.
Moravská a česká vína v Paříži nakonec získala 9 zlatých a 36 stříbrných
medailí, což ji v procentuální úspěšnosti
řadí mezi první pětici zemí celé výstavy. Více zlatých obdržely už jen velmoci
Francie a Španělsko spolu s Kanadou,

Švýcarskem, Itálií a Portugalskem.
V tradici získávání medailí na mezinárodních výstavách pokračují i vinaři z
Modrých Hor. Úspěšně se prezentovalo
Vinařství Baloun, které si přivezlo čtyři stříbrné medaile na Sauvignon Blanc
2008, Pálavu 2008, Gruner Veltliner
2008 a Hibernal 2008. Dalším úspěšným vinařem je Leoš Horák, který získal
dvě stříbrné medaile na Pálavu PS 2008
a Sauvignon PS 2008.
Oceněným vinařům blahopřejeme!
Zdroj: NVC, dr. Luboš Bárta,
Omnimedia
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Na návštěvě ve vinném sklípku ...

Účastníci

byli nadšeni
Před velkopavlovickou radnicí bylo v sobotu ráno 22. března 2009
rušno. Sešli se zde milovníci vína, kteří měli namířeno
na ochutnávku toho nejlepšího z Modrohorských sklípků.

Starosta města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka drží v rukou symbolický klíč, jež odemyká zbrusu novou vinařskou akci. Společně se
všemi starosty Modrých Hor a zástupci pořadatelské Nadace Partnerství tomuto projektu popřáli úspěšný start.

K vínu patří od nepaměti také hudba a zpěv. Na zahájení tedy
nemohl chybět ani proslulý velkopavlovický mužácký Presúzní sbor.
Se sklenkou v ruce všem přítomným pro naladění
na jihomoravskou notečku zazpívali.
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Festival otevřených sklepů, který proběhl o prvním jarním víkendu v
Bořeticích, Němčičkách, Kobylí, Velkých
Pavlovicích a Vrbici, přilákal milovníky
vína z celé republiky, ale i ze zahraničí. Vinařům i pořadatelům se podařilo
připravit program, který návštěvníky
nadchnul. „Bylo to skvělé! Výborná
organizace, krásné sklepy a vinaři, kteří opravdu svému řemeslu rozumí. Tak

dobrá vína jsem nečekal ani ve snu a
krásně jsme si o nich ve sklepech popovídali. Objevil jsem kouzlo této krajiny
a otevřených sklepů, vrátíme se v létě,”
chválil festival jeden z účastníků, Milan
z Varnsdorfu.
Přestože mrazivá jarní rána o víkendu na procházku příliš nelákala, do sklepů se vydalo na šest stovek lidí. Většina
z nich byla na celé dva dny ubytována v
některé z obcí Modrých Hor, kam přijeli často až z Prahy, Aše, Nymburka,
Rokycan, Pardubic a z dalších měst z
celé republiky. I když festival navštívilo
méně milovníků vína, něž se očekávalo,
hodnotí vinaři i organizátoři z obecně
prospěšné společnosti Partnerství akci
jako úspěšnou. „Když jsme s otevřenými sklepy začínali před léty ve Velkých
Pavlovicích, přišlo 150 lidí, a z toho většina místních,” komentuje situaci Pavel
Lacina. „Festival otevřených sklepů je
výborná myšlenka, organizace akce
byla výtečná, chce to jen čas,” povzbudivě dodává uznávaný pavlovický vinař.
„Mezi návštěvníky převažovali
znalci vína, kteří dokáží kvalitní mok
ocenit“, bilancuje s úsměvem obchodní
efekt Stanislav Novák z vinařství v Bořeticích. „Opravdu si nemůžu stěžovat,
pro nás to byla velmi úspěšná akce“,
dodává. Ještě lepší je hodnocení vinařů
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z Vrbice, kde nikdy dříve otevřené sklepy neorganizovaly. „Jen v mém sklepě
se v sobotu zastavilo kolem tří set lidí.
Normálně bych rozlil mnohem více vína
a prodal méně lahví, ale tentokrát to
bylo obráceně, jsem velmi spokojený“,
dodává Leoš Horák. Stejně akci hodnotí
i vinař Vítek Sedláček, který měl obsazeno i ubytování nad sklepem.
„Vybudovat image kvalitní akce
není možné na poprvé“, shrnuje otec
myšlenky Festivalu otevřených sklepů
Juraj Flamik z Partnerství. „Je to pro
nás neocenitelná zkušenost, kterou
zhodnotíme hned při přípravě letního
festivalu Slunovrat na Podluží“, dodává. Pořadatelé totiž podobné festivaly
plánují pořádat čtyřikrát ročně, každou
sezónu vždy v jiné vinařské podoblasti.
„Vstupenky na letní festival bude možné zakoupit už během dubna na www.
otevrenesklepy.cz“, zve Flamik.

Termíny FESTIVALŮ
OTEVŘENÝCH SKLEPŮ
v roce 2009:
21. - 22. 3.

20. - 21. 6.

19. - 20. 9.

21. - 22.11.

Návštěvníci Festivalu otevřených sklepů byli nadšeni
unikátními vinnými sklepy ve Vrbici.
Mnozí z nich ještě nikdy něco podobného neviděli…

Mladá vína z Modrých
Hor, Velkopavlovická
vinařská podoblast
Slunovrat na Podluží,
Slovácká vinařská podoblast
Otevřené sklepy,
řemesla a kumšt na
Mikulovsku. Mikulovská vinařská podoblast
Otevřené sklepy a ráj
chutí na Znojemsku,
Znojemská vinařská podoblast

Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena Nadací Partnerství v roce 2001 za účelem poskytování služeb pro trvale udržitelný rozvoj
komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového a podnikatelského sektoru.
Nabízí zajištění služeb při přípravě a
vedení projektů zaměřených především
na oblast životního prostředí a trvale
udržitelného života.
Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující projekty
udržitelného rozvoje ve všech regionech
České republiky. Od roku 1991 podpořila formou nadačních příspěvků ve výši
přes 213 miliónů korun už na 2.383 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců.
Společně s pěti sesterskými nadacemi v
Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace
Environmental Partnership for Sustainable Development.
Archiv Nadace Partnerství o.p.s.

… a to, co se ukrývalo za dveřmi sklípků, předčilo očekávání
i těch nejnáročnějších degustátorů. Modrohorská vína
jsou skutečně výborná! Fota z akce FOS: Ing. Zdeněk Karber
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ŠKOLNÍ OKÉNKO .................................

Ačkoliv je pátku třináctého přisuzováno ne příliš populární bláznovství a
vcelku špatný den, kdy by se raději nemělo ani z postele vstávat, dá se toto
datum využít i naprosto jinak a především – v pozitivním slova smyslu.
Právě tak se dělo v
pátek třináctého v Mateřské škole ve Velkých Pavlovicích, kde si daly dostaveníčko masky rozličných druhů a
následně se oddávaly, včetně
paní učitelek, nezkrotnému
bláznovství a řádění na divoké
dopolední maškarní párty.
Není tedy divu, že v
takový rádoby „populární“ den vodily maminky
po ránu do školky místo svých ratolestí
spanilé princezny, lesní víly, Spider Many,
kostlivce, medvědy, indiány, žabky, prasátka, klauny, šašky, našla se zde i jedna
jedovatá muchomůrka, zařádit si přišla
také prostořeká Pipi Dlouhá Punčocha,
nevěsta, Bat Man, hrůzostrašný čert, Fer-

da Mravenec a nechyběla ani noční můra
všech princezen – drak!
Jen co si děti dodaly na svačince
nezbytnou energii, začalo se s přípravami. Každá třída si nejdříve představila své
masky a děti si o nich společně s paními
učitelkami něco málo popovídaly. Některým dětem masky rodiče koupili, některé
je měly jako rodinný klenot poděděné a
některým je dokonce vlastnoručně vyrobily a ušily zručné maminky.
Po krátkém úvodu ve třídách se děti
přesunuly do společné místnosti, kde začal
pravý a nefalšovaný maškarní bál. Hudba
hrála, mezi dětmi běhali klauni (náramně
se podobali paním učitelkám :-)!?), kteří
měli pro děti připravený pestrý a veselý
program. Ten začal přehlídkou masek
po módním molu, pokračoval spoustou

soutěží, jako kupříkladu skoky na ušatém
míči a sběr balónků, kdy všichni vítězové,
ale i poražení, obdrželi sladkou bonbónovou odměnu. Vše vyvrcholilo úžasnou
diskotékou. Děti nejen tančily, ale také si s
nadšením zazpívaly známé hity v podání
oblíbené Dády Patrasové.
Maškarák byl ukončen těsně před
obědem. A byl to doslovně nejvyšší čas!
Některé děti byly tak sladce unavené a
plné zážitků, že jim téměř padaly hlavy do
voňavých obědových talířů. Po obídku si
všichni vydatně schruply a není divu, že
se většině zdály pohádkové sny …
PS: Děkujeme všem paním učitelkám
za úžasný den našich dětí ...
Za rodiče dětí školkou povinných
Karolína Bártová

Na maškarním bále se školkaříci do sytosti pobavili a vyřádili! Fota: Karolína Bártová
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Malí tanečníci dali do svého vystoupení opravdu všechno,
na Country bále to chvílemi vypadalo skutečně
jako na divokém západě.

Společné foto nakonec, co by krásná památka, nesmí chybět.
Tak za rok opět nashledanou, děti! Fota: Milán Pecka
Taneční kroužek Baby country z mateřské školy vystoupil v sobotu dne 14.
března 2009 na Country bále ve Velkých Pavlovicích, který pořádal YMCA Klub
Rakvice. V nových kostýmech od sponzorů předvedl úplně nový program.
Náročné taneční prvky zvládly děti velmi dobře a během dvaceti minut předvedly všem hostům, co dokázaly z důvodu chřipkové epidemie nacvičit za pouhých čtrnáct dnů.
Potlesk a jásot všech v sále dal najevo, že děti opět na bále zazářily a zahájily
svým vystoupením večerní program. Odměnou jim bylo pohoštění a malý balíček
od sponzorů.
Za Baby country kroužek
Alena Cendelínová a Lenka Forejtová

Co připravujeme
v mateřské škole?
l
l
l
l
l
l
l

pořad „I babičky si rády hrají“
oslava 30. výročí otevření mateřské školy
oslava svátku maminek
výlet na zámek do Milovic a na větrný mlýn do Bukovan
oslava Dne dětí s rodiči „Pojďte s námi do pohádky“
vystoupení Sadováčku na přehlídce folklórních souborů mateřských škol
slavnostní rozloučení s dětmi odcházejícími do základní školy

Uplynulé období na základní škole probíhalo
ve znamení realizace školního vzdělávacího programu v 1. a 2. a v 6. a 7. ročníku a v dopracování
celého vzdělávacího programu pro všechny ročníky. Úkolem všech pedagogických pracovníků bude
zabezpečit jeho realizaci v návaznosti na Rámcový vzdělávací program vyhlášený ministerstvem
školství. Konstatujeme, že úkoly z nového zaměření vyučující a vychovatelky s úspěchem realizují. V hodnocení III. čtvrtletí je nutné podtrhnout i
realizaci nového přihlašování žáků základních
škol na střední školy s tím, že žáci mohou podat 3
přihlášky. O výsledcích vás budeme informovat.
V další části je třeba připomenout akce, které
za uplynulé čtvrtletí proběhly. Patří mezi ně recitační soutěže, z nichž Jaroslav Hicl z V. B postupuje z okresního do krajského kola. Dále je třeba
jmenovat účast žáků ve výtvarných soutěžích, příprava na pěvecké soutěže, ze sportovních soutěží
pak mezitřídní soutěž ve vybíjené na 1. stupni,
proběhla matematická soutěž Klokan, za účasti žáků 2. - 9. ročníků, Pythagoriáda žáků 6. a 7.
ročníků, zeměpisná olympiáda. Ve školní družině
stojí za připomenutí beseda o knize s Evou Káčerovou, karneval, ve Školním klubu pak přehazovaná dívek, účast ve ﬂorbalu a řada dalších aktivit.
V nejbližší době proběhne ve Velkých Pavlovicích
okrskové kolo v dopravní výchově, kterého se
naše škola zúčastní.
V návaznosti na již zmiňované aktivity školy se
připravujeme na akce ke Dni Země, která svým
významem překračuje rámec místní akce na úseku péče o životní prostředí.
Naše škola připravila Výzvu k oslavě Dne
Země a v této souvislosti bychom rádi připomněli
svátek, který připadá na 22. duben. Tento den se
slaví po celém světě jako celosvětový DEN ZEMĚ.
Je to svátek naší Země, která jediná ze všech
planet sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů a rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme
a mnoho dalšího. A my lidé jsme si dlouhou dobu
mysleli, že toto bohatství je jenom pro nás a že je
nevyčerpatelné. Ale ono tomu tak není. Na naší
Zemi žije i řada dalších živých tvorů a rostlin, kteří
Zemi ke svému životu potřebují stejně tak nutně
jako člověk.
Je pravdou, že lidé Zemi ubližují. Třeba tím,
že zamořují vzduch vypouštěním životu škodlivých
a nebezpečných látek, znečišťují vodu v řekách,
mořích a jezerech, ničí životní prostor mnohým
živočichům atd. Tak vlastně člověk škodí i sám
sobě.Všichni dnes velmi často slýcháme o ozónových dírách, klimatických změnách, smogových
situacích, vymírání mnoha druhů rostlin a živočichů a dalších nebezpečích, která jsou jenom
důsledkem našeho špatného chování k Zemi.

Jiřina Zigová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice
pokračování na str. 34
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Den Země je vhodnou příležitostí pro všechny z nás, abychom se nad otázkami ochrany
životního prostředí
zamysleli,
abychom si o tom třeba společně
my ve škole, ale i vy doma popovídali, abychom si vysvětlili vztahy
a souvislosti v přírodě.
Každý z nás může udělat
nějakou, byť drobnou věc, skutek,
a nemusí to být zrovna 22. dubna a není třeba uklízet celý les či
vysázet stromy. Námětů je okolo
nás spousta.

Pro všechny naše žáky nabízíme (dospělí se mohou přidat, budou-li chtít) náměty:
Vyberte si něco, co je součástí našeho okolí (např. zvíře,
brouček, pták, strom, rostlinka,
kámen, zahrada, park…) a zkuste to buď nakreslit (libovolnou
technikou – pastelkami, barvami, křídou …) nebo o tom napsat
krátké povídání či básničku, nebo
fotografujte.
Vaše výtvory předejte do konce dubna Vašim třídním učitelům
nebo ostatním vyučujícím. Oni si
je všechny pečlivě prohlédnou a
na společné akci z nich uděláme
výstavu, nejlepší práce zveřejníme
na našich internetových stránkách,
ale i ve Zpravodaji města apod.
Pro práci jak ve vyučovacích hodinách, tak v činnosti školní družiny,
školního klubu, ale i pro činnost
jednotlivců a skupin jsou připraveny následující náměty:

1. téma: Odpady – řešení jak ve škole, doma, tak v obci
Obsah: a) Vznik odpadu. Znečištění půdy, vody, ovzduší. Samostatná práce - Jak třídíme odpady ve škole, doma.
b) Zjištění situace v jednotlivých obcích (Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky, Starovičky, Rakvice...) formou dotazu na Obecních úřadech. Např. zeptejte se svého pana
starosty Jak naše obec likviduje odpady - 2-3 členná skupinka, která si připraví 10
otázek pro starostu obce. Výsledkem projektu by měla být zkušenost s komunikací
na Obecním úřadě a stručný přehled (možná i tabulka) s údaji.
2. téma:
Obsah:

Jak si představuji svoji obec
Stavba ideální obce - využití papíru, kartonů, použití ekologického materiálu

3. téma:
Obsah:

Plody (lesa, zahrady)
Možnosti využití produktů lesa, zahrady i s výstavkou

4. téma:
Obsah:

Alternativní zdroje energie, jaderná energie
Pro nejvyšší ročníky ZŠ – možnost zadat jako referát

5. téma:
Obsah:

Reklama a tiskoviny
Zpracuj náměty k mottu: Zákazník a reklama

6. téma:
Obsah:

Postavení člověka v přírodě a jeho vztah k životu a k živým organismům
Uvědomění si vztahu člověka a přírody, jeho vývoj od historie po budoucnost
Diskuse o vztahu člověka ke zvířatům a k přírodě

7. téma:
Obsah:

Chráněná území v našem okolí
Přiblížení krajinných a chráněných oblastí – forma referátu, vlastní zkušenosti,
náměty z výletů apod.

8. téma:
Obsah:

Co si představuješ pod názvem Den Země
Rozhovory se žáky, zapsat a nejlepší postřehy budeme publikovat

9. téma:
Obsah:

Zdravý životní styl
Jak žít zdravě

10. téma: Výlet do přírody
Obsah:
Po dohodě s MěÚ Velké Pavlovice sázení stromků, dále pak i fotograﬁe, kresby
apod.
O výsledcích v těchto, ale i jiných oblastech budeme informovat zase až v příštím zpravodaji.
PaedDr. Antonín Kavan, ředitel Základní školy Velké Pavlovice

V rámci environmentální výchovy se snažíme naše žáky vést ke sběru a
třídění ekologického odpadu. Jednou z těchto eko aktivit, které se žáci pravidelně zúčastňují, je sběr papíru.
Sběrný den probíhá každý školní rok vždy v podzimním a posléze v jarním období a
má následující podobu - den před konáním sběru je ke škole přistaven kontejner, který
zapůjčují sběrné suroviny Stavosur Hustopeče. Do tohoto kontejneru mohou lidé, kteří
nemají možnost dopravit papír ke škole v den konání akce, vhazovat noviny a časopisy.
Následující den ráno přivážejí rodiče dětí ke škole další papír. Pomocnou rukou jsou
žáci devátých ročníků, chlapci pomáhají papír vážit a odnášet do přistaveného nákladního auta a dívky zapisují do seznamů tříd, kolik který žák papíru odevzdal.
Sběrná akce by se nemohla obejít bez pomoci obětavých školníků, pana Krčmaře a
pana Valouška, kteří ji zajišťují po technické stránce.
Motivací ke sběru papíru je pro žáky dosažení prvenství v počtu odevzdaného papíru.
Vítězná třída z prvního i z druhého stupně se tak může těšit na dort a tři nejúspěšnější
sběrači získají pěkné věcné ceny.
Všem žákům, jejich rodičům a pracovníkům školy, kteří se na celé činnosti podílejí,
děkujeme. Tříděním a sběrem papíru přispíváte k záchraně lesů a ochraně naší přírody.
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Sběr papíru v dětech podporuje
hlubší ekologické myšlení a zapojuje
je k pomoci přírodě a zvelebení
životního prostředí kolem nás.
Zároveň v nich touha po vítězství
podporuje soutěžní duch korunovaný
v případě nejvyššího úspěchu
sladkou odměnou!

pokračování na str. 35
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VÝSLEDKY SBĚRU
PAPÍRU
podle propočtů
naší základní školy
ke dni 24. března
2009

To, že se dá uskutečnit lyžařský výcvikový kurz na Moravě, by věřil jen málokdo. A přece se dá. V praxi to předvedli
žáci 7. ročníků Základní školy Velké Pavlovice.

Celkové množství odevzdaného papíru: 9.084,5 kg
Pořadí tříd je vyhodnoceno
jako průměr počtu kilogramů na jednoho žáka ve
třídě
I. stupeň ZŠ
Pořadí tříd:
1. místo 3.A
2. místo 5.A
3. místo 5.B

1.718 kg
1.052 kg
857 kg

Pořadí jednotlivců:
1. místo Tereza Veiglová
2. místo Veronika Ševčíková
3. místo Jan Novotný

5.A
5.B
3.A

664 kg
630 kg
250 kg

II. stupeň ZŠ
Pořadí tříd:
1. místo 7.B
2. místo 9.A
3. místo 6.A

V pátek proběhly závody v slalomu podle jednotlivých družstev. A zde jsou výsledky :
Lyžaři:
1. Jiří Chládek, 2. Olin Pláteník a 3. Jakub Pazderka

603 kg
504 kg
256 kg

Pořadí jednotlivců:
1. místo Lenka Hochová
2. místo Iveta Chrástková
3. místo Nikola Homolová

V termínu od 16. – 20. února proběhl jejich lyžařský výcvik
na svahu v Němčičkách. Kurzu se zúčastnilo celkem 21 žáků
ve třech družstvech. A to sice začátečníci – instruktor p. uč.
Bukovská a pan V. Stávek, lyžaři – instruktor pan T. Stávek a
snowboardisté – instruktor pan Herůfek.
Výcvik začal v pondělí rozdělením do skupin, kde zdatnější lyžaři procvičovali techniku, začínající základy lyžařské abecedy a prknaři techniku jízdy. S postupujícími dny se technika
u všech zlepšovala a od půli týdne už jezdila všechna družstva
na vleku.
V úterý došlo k většímu přísunu sněhu a tak se muselo počkat na úpravu svahu rolbou. Do areálu se každý den
dojíždělo, změna byla pouze ve čtvrtek, kdy se využilo možnosti a jednu noc se přespalo. Oběd a večeře byla zajištěna na
ZD, snídaně přímo v ubytovně. Ve čtvrtek byl výcvik rozdělen
na dopolední a odpolední jízdy. Odpolední měli již žáci volné
a absolvovali je dle svých možností. Po večeři byl karneval a
diskotéka.

Začátečníci:
1. Petr Vašek, 2. Lucie Volejníčková a 3. Zuzana Hiklová
7.B
9.B
7.B

350 kg
173 kg
131 kg
Lenka Tesařová

Snowboardisté:
1. Ondra Hradský, 2. Mirek Moudrý a 3. Dominik Šafránek
Celý výcvik byl zakončen mohutným společným HURÁ, HURÁ,
HURÁ!!!
Lenka Bukovská

Naučit lyžovat se dá i na nejníže položené sjezdovce ve střední Evropě! Sedmáci by o tom mohli po týdnu stráveném na svahu
v Němčičkách povyprávět a také ukázat své lyžařské umění. Fota: Archiv ZŠ V. Pavlovice
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Studentský ples byl zahájen slavnostním tancem – polonézou.

Pátý ples Gymnázia Velké Pavlovice
Je již tradicí, že přípravu plesu nesou na svých bedrech studenti třetích ročníků
velkopavlovického gymnázia. Letos tedy byla řada na nás.

Už od začátku školního roku jsme si
lámali hlavy nad tématem plesu, výzdobou sálu, pozvánkami, programem a
mnoha dalšími věcmi, které k přípravě
plesu patří.
Z mnoha témat, která nás postupně
napadala, jsme nakonec vybrali svátek
sv. Valentýna, který šel ruku v ruce se
dnem konání plesu, pátkem třináctého.
A Valentýnský ples byl na světě! Tomu
jsme podřídili i výzdobu sálu a začali
jsme vystřihovat desítky růžových srdíček
a vyrábět z nich girlandy. Mezitím jsme
sháněli dary do plesové tomboly a neúnavně nacvičovali slavnostní polonézu.
Jak se blížil den “D”, tempo příprav nabíralo na obrátkách a nervozita sílila.
A byl pátek 13. února 2009. Nádherně vyzdobený sál sokolovny doslova praskal ve švech a na hosty čekaly svátečně
prostřené stoly s vínem, slaným pečivem
a domácími koláčky. Dechová hudba

Lácaranka vesele vyhrávala a taneční
plocha se plnila natěšenými tanečníky,
kterým se nad hlavami vznášela růžová
záplava srdíček. Všichni netrpělivě čekali
na zahájení plesu.
Krátce po dvacáté hodině zazněly
první tóny Dvořákovy Polonézy Es dur a
do sálu vešlo bezmála padesát chlapců a
děvčat. Za své krásné šestiminutové předtančení byli odměněni nadšeným potleskem. A pak už byla zábava v plném proudu, dechová hudba se střídala s tanečními
hity, které šikovně mixoval pan zvukař a
parket byl zaplněn do posledního místa.
Během večera mohli účastníci plesu
obdivovat taneční umění Tomáše Skoupila a jeho půvabné partnerky Šárky Steinbachové, kteří předvedli ukázky standardních i latinsko-amerických tanců. V dalším
vstupu zatančily břišní tanečnice a pak už
na všechny čekala bohatá tombola. Zábava pokračovala do brzkých ranních hodin

Na studentská léta se nezapomíná …
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a my jsme mohli s potěšením konstatovat, že se ples vydařil na jedničku s hvězdičkou a všichni odcházeli spokojení.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří
se na přípravě a hladkém průběhu plesu podíleli. V první řadě našim třídním
profesorkám Mgr. Ivaně Hejlové a Ing.
Marii Šmídové za velkou pomoc, obětavost a trpělivost, Městu Velké Pavlovice
za poskytnutí sálu, pánům muzikantům
za vytvoření příjemné atmosféry, p. Milanu Koubkovi za zajištění občerstvení, p.
Marii Buchtové za napečení výborných
koláčů a velký dík patří všem štědrým
dárcům, kteří se postarali o skvělou tombolu.
A příštím organizátorům přejeme, ať
se jim jejich ples vydaří stejně, jako nám
ten letošní!
Studenti septimy a 3. A, GVP

Na plese byla úžasná nálada, tančilo se až do rána!
Fota z plesu: Milán Pecka
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okolí zkoumá, jestli to má dotyčný v hlavě
v pořádku.
Filip Rilák, sexta

Těmito slovy začíná píseň od skupiny Tata boys. Píseň, která opěvuje roční
období, na které, zvláště po tak vydatné zimě jako byla ta letošní, všichni
čekají. Pro studenty našeho gymnázia má ovšem jaro ještě další rozměr. Znovu se zapojujeme do akce Studenti čtou a píší noviny. Tento projekt má již
dvouletou tradici, po kole podzimním, ve kterém naši studenti dosáhli úspěchů, přichází kolo jarní.

V pondělí 30. března 2009 tedy přibyli redaktorům MF DNES noví kolegové.
Šanci psát do novin dostali opět středoškolští studenti z celého Česka. Do třetího
ročníku úspěšného projektu Studenti čtou
a píší noviny se tentokrát přihlásilo rekordních 835 tříd z více než čtyř set škol.
Po dobu šesti týdnů studenti každé
ráno dostávají zdarma deník MF DNES
až do třídy a využívají ho při výuce. Na
oplátku pak noviny obohatí svými názory na aktuální témata a dění ve světě.
O prostor v novinách při každém novém
tématu soupeří přes 25 tisíc českých studentů. Každé dva týdny se hlavní námět
jejich prací mění. Další témata se ale
studenti dozvědí až v průběhu projektu.
1. téma - Během prvních čtrnácti dnů se
studenti zaměřili na to, zda jsou Češi skutečně nejateističtějším národem v Evropě,
jak naznačují statistiky. Studenti hodnotili
roli náboženství v dnešním světě a zamysleli se i nad vztahy mezi východními naukami, které stále více pronikají do Evropy,
a křesťanstvím, které už v Evropě skomírá.
Nejlepší práce byly otisknuty v MF DNES
každý všední den v celostátním sešitě i
v regionálních přílohách. Z prací našich
studentů byl otištěn text Lucie Pavkové ze
třídy 2.A.
Jako bych slyšela v neděli ráno maminku, která na mě vždy volala: ,,Luci,
pojď se obléct, musíš do kostela.“ Samozřejmě jako malé dítě jsem záviděla
všem, co v Boha nevěřili, protože si mohli v neděli pospat anebo sledovat oblíbené Pokémony, kteří v dobu, kdy jsem
poslušně četla přímluvy, právě bojovali
s nějakou zlou bytostí.
Postupem času se to slovíčko „musíš“ stalo velmi nepotřebným. Zjistila
jsem, že čas strávený v kostele a obra-

cení se k Bohu je skvěle využitý. Každé
ráno jsem sama vstala, slušně se oblékla
a šla cestou k domu páně, při této kratičké cestě jsem potkávala spoustu lidí,
které se vždy slušně oblečeni hrnuli do
kostelních lavic, aby se mohli přiblížit
Bohu. Tohle jsem vždy obdivovala, protože v kostele se lidé semknou a tahají
za jeden provaz. Po mši se všichni zastavili před kostelem a diskutovali o událostech posledního týdne.
Jsem typ člověka, který do kostela
chodil rád, ale postupem času ho to omrzelo. Říkala jsem si, že tu hodinku bych
mohla věnovat něčemu jinému. Dodnes
nevím, zda jsem udělala chybu, ale v Boha věřím a modlím se za mě a mou rodinu s blízkými každý den. Někdy se i do
kostela zajdu podívat, zazpívat si a odejít s čistou hlavou, která dává povel tělu
k rovnosti a vyváženosti.
Věřím, že Češi víru v Boha neztrácejí.
Myslím, že Bůh má přeci jenom ty naše
skutky v moci, ví, co s námi bude dál a
někdy se mi zdá, že si dává zrovna pozor
na mě.
Lucie Pavková, 2.A

Když se jeden blázen rozhodne, že se
odpálí v metru, neznamená to, že to stejné udělá dalších sto milionů lidí se stejným vyznáním. Neznamená to, že každý,
pokud chcete z „východních“ vyznavačů
náboženství, se nutně musí stát zlodějem
či vrahem.
I křesťanská společnost má své zloděje a vrahy, ale ve větší míře je skutečně
upozorňováno hlavně na jiné rasy, bez
ohledu na jejich náboženství. Všichni na
této planetě jsou potomky stejné evoluce!!!!!! I když je jeden „tmavší než druhý“
A proto bychom naši společnost neměli obhajovat myšlenkou, že „východní“ náboženství jsou nebezpečná a zamyslet
se nad skutečným důvodem, který z nich
„nebezpečná“ náboženství udělal.
Veronika Osičková, sexta
U mladých lidí je náboženské cítění a
víra potlačovány, žijeme ve společnosti,
která se stále zrychluje a možná právě
proto se mnozí nestíhají ani uvědomovat
jaké jsou opravdové hodnoty lidského
života.
Petr Kučera, 2.A
2. téma - Téma pro nadcházející období
je zaměřeno na komunikaci. Komunikaci mezi lidmi i prostřednictvím internetu, mobilních telefonů, studenti se také
mohou zamyslet nad vlivem reklamy a
televize. Držíme tedy palce, aby bylo otištěno co nejvíce prací našich studentů.
Mgr. Jana Valoušková

Ovšem i další myšlenky našich
studentů stojí za zmínku …
Možná se pomalu vrací doba, kdy se
lidé báli a nic než modlitby nepomáhalo.
Začali se objevovat nové nemoci, které
nelze vyléčit. Válčí se stále o něco „nového“. Je mnohem více přírodních katastrof.
Je také více všemožných rizik. Myslím, že
pro mnohý lid dnešní doby se stává víra
opět vším. Na všechno přece jen věda
nestačí. Náboženství a víra se zase bude
„hodit“.
Anna Holásková, sexta
Ateismus? Co to vlastně znamená? Je
to popírání božské podstaty či boží existence? Lze jen spekulovat o tom, jestli
Bůh existuje nebo ne. Ale co si vlastně
myslí ateisté? Určitě o existenci Boha
přemýšlejí. Někteří se snaží pochopit, co
to vlastně víra je a některým je to jedno
a vůbec nevnímají, že mezi námi žijí lidé,
kteří v něco věří. V dnešní době se pohlíží
na člověka, který se přihlásí k víře, jako
na nějakého nemocného a ateistické

V sobotu 4. dubna 2009 proběhlo v aule Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity regionální
kolo 43. ročníku soutěže ARS Poetica - Puškinův
památník. Této recitační soutěže v ruštině se žáci
z Velkých Pavlovic s úspěchem zúčastňovali již od
jejích počátků. Tenkrát byli pečlivě připravováni
panem učitelem Františkem Jarošem a paní učitelkou Jaroslavou Švástovou. Díky nim si mnozí
žáci našli svou cestičku k recitaci i k ruštině.
Dnes zájem o ruský jazyk roste a jeho výuka se
na gymnázium zase vrací. Veronika Bezvodová
je studentkou teprve prvního ročníku, ruštinu jako
druhý cizí jazyk se učí necelý školní rok. Přesto
soutěžní porotu Puškinova památníku zaujala
natolik, že ve velké konkurenci studentů z gymnázií celého regionu dosáhla úctyhodného 3. místa.
V kategorii slovního přednesu si všechny získala
svým dramatickým zpracováním básně Studenti
od Eduarda Asadova. Ze soutěže si odvezla kromě
diplomu i chuť dále svůj talent rozvíjet.
Mgr. Jana Lorenzová
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Stejně jako každý školní rok, tak i letos
jsme my, studenti tercie a kvarty, navštívili malé, ale útulné divadlo Polárka v Brně.
Poprvé jsme do divadla jeli v únoru, kdy jsme
viděli drama Maryša nastudované podle hry
bratří Mrštíků, podruhé v březnu na představení Marťanská kronika zpracované na motivy
sci-ﬁ povídek stejnojmenné knihy amerického
spisovatele R. Bradburyho.
Obě představení byla zajímavá, ale shodli
jsme se na tom, že Maryša nás přeci jenom
více zaujala. Snad proto, že se v ní vypravuje o nešťastné lásce, o sňatku pro majetek a
peníze. Dnes si už nikdo z nás asi nedovede
představit, jaké vnitřní dilema musela tato dívka prožívat. Volit mezi poslušností k rodičům
a láskou.
Postava Maryši herečce, která ji ztvárnila,
neuvěřitelně „sedla.“ Svoji roli plně prožívala.
Drama provázelo zoufalství, křik a pláč. Dobu
i děj přibližovaly prosté jednoduché kulisy, slovácké kroje a nářečí, které dnes už zaniká.
Vždycky obdivujeme výkony herců, to jak
nás mnohdy rozpustilé školáky dokáží vtáhnout do děje. Sedíme, sledujeme hru a ani
nevnímáme ubíhající čas. Domů se vracíme
s příjemnými zážitky a už po cestě v autobuse
se vyptáváme, kdy pojedeme zase.

Pro studenty čtvrtého ročníku čtyřletého a studenty osmého ročníku osmiletého studia Gymnázia Velké Pavlovice začala dne 7. dubna
2009 první část maturitní zkoušky, která byla věnována slohové písemné práci z českého jazyka.
Na tvářích studentů byla znát nervozita, která se zadáním témat postupně z
prostředí tříd vyprchala. Důvod ke zbytečnému stresu nebyl. O slohu, narozdíl od
jiných částí maturitní zkoušky, se nemůže říct, že se nedostatečně připravovali.
Tady se není nač připravovat, sloh psát buďto umíte, nebo ne.
Ze čtyř témat si studenti mohli zvolit esej se zaměřením na politickou situaci v současném světě, úvahu nad současnými globálními problémy lidstva nebo
mohli psát dopis oblíbené literární postavě a někteří volili pro svou písemnou
maturitní práci volný slohový útvar o významu vzdělání pro jednotlivce a celou
společnost. Převážná většina studentů naší školy zpracovávala písemnou práci s
tématikou globálních problémů lidstva.
Po čtyřech hodinách usilovné práce odcházeli „maturanti“ s nadějí, že první
krůček k maturitě mají hotov a ta těžší část je čeká v druhém květnovém týdnu a
to už půjde do tuhého...
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

No a na závěr co jsme o divadle napsali
(pozor, necenzurováno, silná káva!):
„Do divadla jezdím se školou ráda, protože
každé představení, které zhlédnu, má svou
originalitu.“
„Divadlo je místo školy, ale nejezdím kvůli
tomu, ale kvůli vzdělání.“
„I když je divadlo Polárka malé, dokáže lidem
nabídnout kvalitní výkony.“
„… doufám, že do divadla budeme jezdit nadále, protože je to zpestření výuky a navíc je spojeno se dnem volna.“
„Do divadla jezdím rád, protože postavy na
jevišti promlouvají k publiku a z děje má člověk
jiný zážitek než u ﬁlmu.“
„Kam by naše generace upadla, kdyby se
nechodilo do divadla?“
„… myslím si, že divadlo je dobré zpestření.
Přece jenom je lepší něco vidět a slyšet, než si
o tom jenom povídat.“
„… i když je divadlo utlačované televizí a internetem, vždy bude mít své obdivovatele“
Studenti tercie
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Maturantky Alena Jersáková a Simona Klašková zažívají první perné chvíle,
které snad každého provázejí „zkouškou z dospělosti“. Nejen jim, ale všem
studentům maturitních ročníků přeme šťastnou ruku při výběru otázek!
Foto: Archiv Gymnázia V. Pavlovice
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Výstavní sál Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích se ve čtvrtek 19. února 2009 zaplnil studenty středních škol okresu Břeclav.
Po deváté hodině ranní zde začala recitační soutěž Wolkerův Prostějov, kterou již sedmým rokem organizuje Gymnázium Velké Pavlovice. Mezi recitátory nechyběli ani studenti našeho gymnázia. Soutěžící studentky Zuzka Drienková (1.A), Eliška Veverková (kvinta) a
Helena Gajdošíková (3.A) předvedly obdivuhodné výkony, za které
si zaslouží obrovskou pochvalu.
Po pečlivém zvážení porota hodnotila soutěžící takto:
I. kategorie (15 - 17 let):
1. místo - Michaela Listová (Gymnázium Hustopeče)
2. místo - Daniel Pokorný (Gymnázium Klobouky)
3. místo - Iveta Jakubcová (Gymnázium Hustopeče)
II. kategorie (18 - 19 let):
1. místo - Michal Skulínek (Obchodní akademie Břeclav)
2. místo - Martina Poledníková (Gymnázium Klobouky)
3. místo - Jan Holeček (Gymnázium Klobouky)
Diplomy a knižní ceny studentům předal zástupce starosty
pan Ing. Zdeněk Karber. První dva soutěžící z každé kategorie si
tak zajistili postup do krajského kola v Brně, které se uskutečnilo
v březnu 2009. Velký obdiv i poděkování patří všem studetnům,
kteří svůj volný čas „obětovali“ pro umění a krásu.
Pavla Míchalová

Studentky našeho gymnázia – Helena, Eliška a Zuzka
na soutěži Wolkerův Prostějov. Foto: Ing. Zdeněk Karber

TURISTIKA ............................................
Nejskloňovanějším výrazem ve všech pádech i nepádech je v poslední době
bohužel nepopulární slovní spojení „ﬁnanční krize“. Ta ovlivňuje život nás všech
a očekáváme, že ne příliš pozitivně ovlivní i turistický ruch nadcházející sezóny.
Přesto nenecháváme ruce složené v klíně a na návštěvníky našeho města a okolí
se pečlivě připravujeme.
Jako každý rok se snažíme
nabídnout opět něco nového a
zároveň aktualizujeme stávající
informace.
Mezi nejžhavější novinky
námi nabízené bohaté řady propagačních předmětů a suvenýrů
patří další dva sběratelské předměty. Jedná se malé keramické
glazované zvonečky a náprstky.
Oba suvenýry na základě našich
návrhů zhotovila brněnská ﬁrma
TIC Velké Pavlovice nabízí zbrusu nové zvonečky
Keramika Kučerka – Keramický
a náprstky, které nesmějí chybět v žádné sbírce
ateliér „U kocoura chlupatého“,
správného turisty! Foto: Karolína Bártová
jež dodává své propagační předměty do všech koutů naší republise pak více než vkusně vyjímá věžička
ky a pokrývá tak celou hustou síť Turisticnašeho kostela v objetí větvoví okolních
kých informačních center, včetně našeho
stromů. Na oba předměty je umístěn
– velkopavlovického.
nápis „Pozdrav z Velkých Pavlovic“. Cena
Od stejné ﬁrmy nabízíme již delší dobu
zvonečku je 30,- Kč, náprstek si můžete
tři tipy oblíbených keramických hrníčků
koupit za 25,- Kč.
taktéž s motivy z Velkých Pavlovic – radCo se týče výše zmiňovaných aktunicí, kostelem Nanebevzetí Panny Marie a
alizací, je již hotová obnova dat nabídky
novou kapličkou sv. Urbana. Motiv kapličubytování a stravování ve Velkých Pavloky najdete i na novém náprstku, kam se
vicích a také půjčoven jízdních kol v okolí
díky své siluetě odpovídající kuželovitému
našeho města. Tyto přehledy najdete na
tvaru náprstku velmi hodí. Na zvonečku

webových stránkách města Velké Pavlovice pod adresou www.velke-pavlovice.
cz, odkaz Turistické informační centrum,
oddělení Ubytování, Stravování, Půjčovny
kol. Nemáte-li možnost přístupu k internetu a nebo pokud dáváte přednost
„papírovému“ materiálu, zajisté vás nyní
potěšíme. Přehledy jsme vydali i v tištěné
podobě. Všechny tři druhy nových letáčků
si můžete vyzvednout u nás, na Infocentru
(Hlavní 9, budova knihovny).
Avšak touto aktualizací zdaleka
nekončíme. Během měsíce dubna až
května bude probíhat ve spolupráci s TIC
regionu Pod Pálavou časově náročná
obnova dat pro letošní vydání Katalogu
zpoplatněných turistických zajímavostí
– Léto 2009. Tento katalog bude již třetím
rokem zpracován na půdě právě našeho
Infocentra. Odtud pak poputuje do všech
TICek v okolí a také ke všem zájemcům
– katalog si bude možné stáhnout z internetových stránek města Velké Pavlovice.
Jakmile bude katalog hotový, budeme vás
o této skutečnosti jako každoročně operativně informovat prostřednictvím našich
webových stránek.
Prozatím poslední novinka, jejíž představení plánujeme na 8. května 2009,
zajisté uspokojí potřeby mohutné základny sběratelů Turistických známek (www.
turisticke-znamky.cz). Turistické inforpokračování na str. 40
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mační centrum ve spolupráci s Městem
Velké Pavlovice právě nyní připravuje
vydání nové Výroční turistické známky
k příležitosti otevření dlouho očekávané rozhledny nad naším městečkem. Na
známce bude uveden i název rozhledny,
který je prozatím tajemstvím. Jen co bude
název v den otevření „odtajněn“, známka

se začne za obligátní cenu 25,- Kč prodávat všem zájemcům a to až do vyčerpání
emise o pětiset kusech.
Abychom patřičně navnadili všechny
sběratele, poodhalíme maličko více z naší
kuchyně – kromě Výroční turistické známky připravujeme další nejméně jeden
předmět, jež obohatí třeba i vaši sbírku

Národ český, svéráznou moravskou základnu nevyjímaje, je světově proslulý svým
vřelým vztahem k organizované pěší turistice či cykloturistice a zároveň i neotřelým
smyslem pro humor. Mnozí cizinci nějak nedokážou porozumět tomu, proč se v četných skupinách plahočíme o víkendech po horách, lesích a lukách a zároveň nechápou, z jakého důvodu se tomu či onomu dokážeme zasmát. My o tom však víme své
– ve zdravém těle zdravý duch. A kořením zdravého ducha je patřičná dávka humoru.
Náš humor, tedy sranda, je trošičku neotřelá, podtržená dvousmyslností a nadsázkou.
Právě na základě tohoto „nepochopitelného“, nám však tolik vlastního mixu vznikla i rozhledna – rozhledna „dobře ukrytá“, jež nese jméno naší nejvýznamnější a
nejváženější osobnosti všech dob – Járy Cimrmana. Že o jeho životě a díle neexistují
žádné jednoznačné důkazy? Tak na tuto otázku nám snad nejvýstižněji odpoví citace
slavných slov sestry významného myslitele: „Může se vám to nelíbit, můžete s tím
nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat ...“
S čímž však souhlasit musíme je fakt,
že „Dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana“ skutečně existuje a je možné ji najít.
Od Velkých Pavlovic je vzdálena bezmála
100 kilometrů, vypíná se východně od
městečka Březová nad Svitavou.
Dřevem vonící stavba je jednou z nejnovějších rozhleden na území České
republiky. Slavnostně byla otevřena teprve
v červnu 2007, ale díky svému jménu, a
také díky svým kmotrům z řad členů Divadla Járy Cimrmana v čele se Zdeňkem
Svěrákem, se stala ihned hojně navštěvovanou.
Jedná se o 20 metrů vysokou dřevenou konstrukci, na které je ve výšce 15
metrů umístěna vyhlídková plošina. Stavba je velmi bytelná - proto se na ni nemusí
bát ani ti, kteří mají jinak strach z výšek. Z
rozhledny je krásný výhled na Březovou a
lesy podél Svitavy.
Rozhledna se nachází v katastru obce
Březová nad Svitavou, na trase naučné
stezky Údolím řeky Svitavy (přímo u rozhledny je umístěna jedna ze zastávek
naučné stezky, která popisuje Březovou,
její panorama a řeku Svitavu). Kromě
naučné stezky k ní zatím nevede jiná turistická značka. O umístění rozhledny svědčí
i její název - pokud k ní jdete ze železniční zastávky v Dlouhé, není až do poslední
chvíle vidět.
Jak bylo již zmíněno, rozhledna leží na
trase naučné stezky s názvem Údolím řeky
Svitavy. Stezka, otevřená v roce 2005, je
dlouhá 10 km, má 13 zatavení (5. zastávka je právě na rozhledně), na kterých jsou
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znázorněna a popsána jednotlivá témata
související s faunou i ﬂórou. Kromě informačních tabulí jsou nainstalovány též
výchozí panely, u kterých je možné si celou
trasu prohlédnout a popřípadě naplánovat.
Přímo v Březové jsou tyto panely umístněny u zastávky ČD Dlouhá, na nádraží ČD a
na Moravském náměstí.

A jak to vlastně se stavbou rozhledny bylo ... či nebylo☺???
Nesmazatelně se do dějin české i světové kartograﬁe zapsali dva velikáni: profesor doktor Karel František Edvard Kořistka,
rodák z Březové nad Svitavou, a Jára Cimrman, český génius, člověk, který zanechal
stopy ve všech oborech lidské činnosti.
Byl to právě Cimrman, který první plně
doceňuje význam a rozsah práce profesora Kořistky, a proto na jaře v roce 1907
přijíždí do Březové nad Svitavou s cílem
přesvědčit březovské městské radní, aby
celoživotní dílo svého rodáka vhodným
způsobem ocenili ještě za profesorova
života. Bohužel se mu toto nepodaří, profesor Kořistka v roce 1915 umírá a pamětní
deska je na jeho rodném domě odhalena
až mnohem později.
Při svém pobytu ve Březové nad Svitavou se Cimrman vydal na několik procházek po okolí. Když stanul právě na tomto
místě, byl uchvácen pohledem na město a
údolí řeky Svitavy. Přestože les byl v těchto
místech ještě velmi mladý a nízký, několik
vzrostlejších stromů Cimrmanovi hatilo

... Abyste nic nepromeškali, sledujte námi
spravované webové stránky města Velké
Pavlovice www.velke-pavlovice.cz a čtěte
pravidelně Velkopavlovický zpravodaj. Tak
vám zajisté nic důležitého neunikne :-)!
Karolína Bártová,
pracovnice TIC Velké Pavlovice

Fototograﬁe Dobře ukryté rozhledny
Járy Cimrmana v Březové nad Svitavou
dokazuje, že skutečně existuje☺.
dokonalý výhled. Okamžitě ho napadla
myšlenka postavit zde rozhlednu.
Poučen předchozím neúspěchem u
městských radních volí Cimrman jinou
taktiku. Lobuje za výstavbu rozhledny u
každého z radních samostatně a záhy získává podporu téměř celé městské rady.
Poměrně závažným problémem byl nedostat ﬁnančních prostředků. Cimrman,
opouštěje jednáním městské rady, prohlásil: „Pánové, pokud to nepostavíte teď, tak
potom až za 100 let!“
A měl pravdu. První světová válka,
hospodářská krize, druhá světová válka a
budování socialismu způsobily, že výstavba rozhledny byla stále odkládána.
Až v roce 2007, tedy 100 let po Cimrmanově výroku na březovské městské
radě, byla na tomto místě nová rozhledna
skutečně otevřena.
Neváhejte tedy a nemějte obavy - na
výlet se určitě vydejte! Vystoupejte do výšin,
ze kterých se kochal pohledem do krajiny
Svitavska i náš největší génius všech dob.
Ručíme Vám za to, že rozhlednu nakonec
bez problému najdete a navíc, kdo sbírá
Turistické známky, přijde si na své. Známku rozhledny No. 1500 si můžete zakoupit
v Turistickém informačním centrum v Březové nad Svitavou!
Přejeme Vám šťastnou cestu a především – úspěšné hledání. Kouzelný výhled
do okolí berte jako nevyčíslitelné nálezné ...
Více o rozhledně i Březové nad Svitavou:
www.brezova.cz
GPS rozhledny: Loc: 49°38’49.599”N,
16°30’42.998”E
Otevírací doba rozhledny: nepřetržitě
Vstupné: volné
Karolína Bártová
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SPORT ..................................................
V kádrech velkopavlovických fotbalistů došlo před začátkem jarních soutěží k
několika změnám.
Na hostování do Hranic odešli brankář Piták a stoper Janíček a spolu s nimi
i záložník Machač. Naopak na hostování
k nám přišli brankář Franzberger, obránce
Svrčina a mladý záložník Lukáš Pohl. Navíc
se z hostování vrátili Petr Vašek, Lukáš
Králík, Broněk Hejl a Kamil Michna.
„A“ mužstvo přivítalo v prvním zápase Tvrdonice, jejichž výsledky z přípravy a
druhé místo v tabulce budily respekt. Hrálo se na těžkém promáčeném terénu za
neustálého deště.
Hráči Slavoje měli v prvním poločase
převahu, vytvořili si několik šancí, v koncovce však selhali.
Ve vyrovnanější druhé půli se dostal
do obrovské šance Šabata, dorážku
nezvládl a hosté odpověděli protiútokem,
který zakončil Kouřílek – 0:1. Naštěstí se
na domácí usmálo štěstí v 85. minutě, kdy
si doposud bezchybný gólman Kovář srazil
do branky přímý kop Stráněla – 1:1.
V dalším kole zajížděl Slavoj na horkou půdu do Vracova. Ambiciózní domácí
zchladila hned první minuta, když nešikovně faulovali v šestnáctce a penaltu proměnil Stráněl – 0:1. Domácí sice udávali

tón hry, ale paradoxně inkasovali. Ve 28.
minutě podběhl gólman centr z rohu a Petr
Vašek hlavou zvýšil na 0:2. Ve 35. minutě
v útočném snažení zapomněli domácí na
zadní vrátka, hráči Slavoje využili přečíslení a Martin Prokeš stanovil poločasové
skóre na 0:3. V druhé půli domácí zvýšili
tlak, ale naráželi na pozornou obranu Slavoje v čele s vynikajícím gólmanem Franzbergrem. Ten nakonec přece jenom kapituloval v 65. minutě, ale to bylo z domácí
strany vše a Slavoj si odvezl tři cenné body
za výhru 1:3.

Své hostování ve Slavoji ukončili David
Petrásek a Martin Michna, na hostování
odešel Patrik Levčík a zdravotní komplikace zatím nepustí na hřiště Marka Maincla
a Jiřího Kynického. Oproti podzimu je to 5
hráčů, kteří většinou nastupovali v základní sestavě. Navíc jsou ještě v kádru „A“
mužstva Michal Jilka a Viktor Pilarčík. To
je citelné oslabení a trenér dorostu Luděk
Šefránek se s ním bude muset vypořádat.
Hned první zápas doma se ale omlazenému mužstvu vydařil, po obětavém
výkonu porazili Hrušky 3:0 brankami Jilky, Havlíka a Kalužíka. V dalším zápase
zajížděl dorost na půdu suveréna soutěže
Mutěnic a podlehl jednoznačně 6:0.

„B“ mužstvo šokovalo hned v prvním
zápase sezónu, když porazilo vedoucí a
zatím neporažené mužstvo Křepic 1:0
brankou Vladana Hejla. Soupeř měl sice
většinu zápasu převahu, ke konci druhé
půle po vyloučení Kynického i drtivou,
ale zkušená domácí obrana a velmi dobrý brankář Tomáš Baťa míč do branky
nepustili.
Ve druhém zápase ve Starovicích
potvrdilo omlazené mužstvo, vedené
novou trenérskou dvojicí Jara Bartůněk a
Karel Michna, svoje ambice a zvítězilo 2:4.
Dvě branky vstřelil Vladan Hejl a po jedné
přidali Pavel Forejta a Ondra Šaněk.

Také mladší žáci porazili Dubňany
poměrem 2:1, když branky stříleli Procinger a Martinek.

Dorost čekají velmi těžké jarní boje.

František Čermák

Starší žáci zahajovali sezónu doma
proti Dubňanům. Po velmi kvalitní první
půli vedli žáci 2:0 brankami Hýska a Kunče. Ve druhé půli se však dostali pod tlak
hostů, ale hlavně zásluhou výborného
výkonu brankáře Davida Václavka se jim
podařilo pouze snížit na 2:1 a tak zůstaly
velmi cenné tři body doma.

Velmi vřelá a
přátelská
atmosféra panovala na
již čtvrtém ročníku
p ro fe s i o n á l n í h o
turnaje amatérů v
nohejbale. Deset
tříčlenných družstev svádělo mezi
sebou ve dvou skupinách velmi napínavé a vyrovnané
boje, které se velmi často rozhodovaly až v posledním
míči.
Bohemians Team
při čerpání tolik nezbytné energie.

Stoprocentní koncentrovanost na každý míč.
Fota: Archiv Radek Krejčiřík

pokračování
na str. 42
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První místo obhájil team HORBOJ,
který v nervy drásajícím ﬁnále přehrál
nováčka našeho turnaje Hrouzek Team.
Třetí místo si svou zkušeností a taktikou
jim vlastní pohlídali naši hosté Bohemians
Team, s jejími největšími hvězdy Karolem
Dobiášem a Tondou Panenkou, kteří v
tělocvičně základní školy předváděli nevídané kousky.
Turnaj se herně velmi vydařil a je

vidět, že i profesionální amatér typu
Luboš Svozil, Jara Veverka, Tomáš Kadlec,
Zdenek Rozbořil, Jenda Haman či Team
BA-BA Bio Bystřice může předvádět ryze
profesionální kousky. Samozřejmě musí
mít dobré fanoušky v publiku a ty my jsme
měli skvělé.
Zvláštní poděkování patří sponzorům
Rodinnému vinařství Krejčiřík, Velkoobchod Michal Hádlík, Základní škole Velké

Pavlovice za poskytnutí tělocvičny a Teamu ŘÍZCI za podporu při organizování turnaje.
Tímto bych chtěl za všechny pořadatele ještě jednou poděkovat všem hráčům,
našim výborným fanouškům. Těším se za
rok na shledanou!
Za SVOKR Team Radek Krejčiřík

Hráčů badmintonu se přihlásilo více, než bylo možné zapsat. Účast fanoušků předčila,
stejně jako zájem hráčů, veškerá očekávání pořadatelů. Fota: Karel Reichman

Vážení příznivci sportu,
badmintonu především!
Účast na letošním již III. ročníku badmintonového
turnaje REICHMAN OPEN 2009 byla i přes probíhající
jarní prázdniny doslovně neskutečná. Prezentovalo se
zde celkem 50 mužů, 23 žen a asi deset dalších zájemců jsme již museli bohužel odmítnout.
Velkou skupinou byli hráči z Prešova, Košic,
Šamorína a Bratislavy - téměř 20 osob. Dále jsme
uvítali účastníky z Kladna, Jihlavy, Brna, Vranovic, Lanškrouna, Prahy, Šumperka a Bystřice nad Perštejnem.
48 mužů hrálo dvouhry; 18 žen hrálo dvouhry; 24
mužských dvoujic hrálo debl; 10 dvojic žen hrálo debl;
21 smíšených dvojic hrálo mix.
Pro nebývalý počet přihlášených se zvolil systém:
Dvouhra muži: na dvě porážky vítěz části poražených
mohl být celkově II. Část vítězů na dva vítězné sety do
15-ti bez prodloužení, část poražených na jeden set do
15-ti systém K.O.
Dvouhra ženy: na dva vítězné sety do 15-ti systém
K.O.
MIX: na dva vítězné sety do 15-ti systém K.O.
Čtyřhra muži: na dva vítězné sety do 15-ti systém K.O.
Čtyřhra ženy: na dva vítězné sety do 15-ti systém K.O.
Hrálo se péřovými míčky Victor Queen celkem na čtyřech kurtech.
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Výsledky:
Dvouhra ženy:
1. místo Kamila Pospíšilová
2. místo Lenka Loutocká
3. místo Romana Nečasová
Čtyřhra ženy:
1. místo Pospíšilová & Hrčkulaková
2. místo Kotačková & Nečasová
3. místo Loutocká & Slaná
MIX:
1. místo Žuffa & Mariščáková
2. místo Klačanský & Loutocká
3. místo Vicen & Palenčárová
Dvouhra muži:
1. místo Stano Kurimai
2. místo Zdeněk Doležal
3. místo Boris Žuffa
Čtyřhra muži:
1. místo Barták V. & Poříz
2. místo Seknička & Prek
3. místo Barták J. & Parma
Turnaj REICHMAN OPEN byl letošní první turnaj v rámci CZ-SK Badminton tour. Celé tour je celkem 5 turnajů
(www.badminton-tour.eu).
Sponzorem je ﬁrma Victor, která
dodává míčky a cenu pro absolutní-

ho vítěze celé tour a tou je raketa
limitované série (vyrobeno celkem
200 kusů).
Celý turnaj byl velmi náročný
jak časově tak i herně. Sešla se
opravdu veliká herní konkurence,
která nabídla badminton vysoké
kvality a úrovně. Jediným nedostatkem byla časová náročnost.
Ceny pro vítěze jednotlivých disciplín dodala ﬁrma
Reichman&Reichman, ﬁrma PARE
a ﬁrma Panacea s.r.o.. Velké poděkování patří panu T. Schäfferovi
za ozvučení a moderování celého
dne. Dále slečnám Reichmanovým, které po celou dobu zajišťovaly kantýnu, kde bylo možné
zakoupit občerstvení, sladkosti a
potřebné nápoje.
Děkujeme panu Vorlovi, Helmovi a Vrátníčkovi za zapůjčení
koberců a řediteli základní školy
za umožnění hrát turnaj opětovně
v tělocvičně školy.
A konečně musím poděkovat
všem hráčům za účast a kvalitní
hru, která náš turnaj opět posunula kvalitativně výš.
Karel Reichman
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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

Soukromá firma nabízí převíjení

ELEKTROMOTORŮ
o příkonu 220 V a 380 V.

Elektromotory lze předat
na opravu i osobně,
a to v prodejně
Hospodářských potřeb
ve Velkých Pavlovicích,
nám. 9. května č. 6.
Kontakt:

Petr Knap n Alšova 11 n 693 01 Hustopeče
Tel.: 721 914 401
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Než začnete stavět, kopat nebo upravovat
pozemek, zavolejte – 777 794 440
• výkopy pro základy domů, garáží a dalších staveb
• výkopy pro inženýrské sítě, přípojky kanalizace, vody,
plynu, elektřiny – šířka lžíce 30 a 60 cm
• úpravy pozemků, terénní úpravy – rypadlo je vybaveno
radlicí „svahovka“ 120 cm s náklonem 45o
• demolice objektů a odvoz kontejnery na skládku
• výkopy starých stromů a jejich odvoz
• výkopy bazénů, jímek, septiků
• výkopy těsně podél zdí
Pronájem a odvoz kontejnerů

Naše rypadlo Hitachi Zaxis 27U2 je malé, ale poskytuje
mnoho velkých možností jak Vám pomoci.
armatury, radiátory, čerpací technika
GRUNDFOS, WILO, zastoupení SIGMA
včetně náhradních dílů, expanzní nádoby,
pojistné ventily, měřicí a regulační technika, mosazné ﬁtinky, deskové výměníky,
sanitární keramika, wc moduly, kuchyňské
dřezy, vany ESTAP, RAVAK, TEIKO,
sprchové zástěny ECOLUX, hydromasážní vany ECOLUX, ESTAP, plastové
výrobky PLAST BRNO, ALCA PLAST,
rozvody vody PPR, PE, měděné potrubí,
měděné ﬁtinky SANHA, VIEGA
(pájecí, lisovací), nerezové lisovací ﬁtinky SANHA, NiroSan a VIEGA,
nerezové potrubí SANHA, NiroSan
a VIEGA, veškeré druhy izolací
systémy HT, KG a GEBERIT....,
kotle BUDERUS, JUNKERS,
DAKON, VIESMAN, kotle
na dřevoplyn, tepelná
čerpadla, solární
zařízení
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