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SLOVO STAROSTY ................................
... ohlédnutí za uplynulým obdobím
Od minulého vydání zpravodaje uplynuly dva měsíce. Co se událo v našem městě
v měsících září a říjnu, jaké investiční akce probíhají, co se podařilo i nepodařilo,
co se připravuje na závěr roku? O informace jsme požádali starostu města pana
Ing. Pavla Procházku
Dva měsíce nejsou žádným dlouhým
obdobím. Přesto listováním stránkami
tohoto zpravodaje můžeme zjistit, jak
rozmanitá nabídka kulturních a společenských akcí ve městě, byla v tomto období
nabídnuta.
Čilý ruch panuje také na stavbách a
investičních akcích, obecních i soukromých. I to je dobrá zpráva pro všechny.
Naše město žije a rozvíjí se.
Úvodem bych se ještě jednou rád
vrátil k Velkopavlovickému vinobraní. V
současné době je tato akce považována
za nejvýznamnější kulturní událost roku v
našem městě. Svědčí o tom i skutečnost,
že naše vinobraní bylo vybráno Vinařským
fondem mezi nejvýznamnější akce Velkopavlovické vinařské podoblasti.
Přípravám bylo věnováno mimořádné
úsilí. Využili jsme nových prostor u sýpky
a autobusového nádraží.
Z programu vyřadili většinu pouťových atrakcí.Větší
důraz jsme kladli i podpoře doplňkových programů
v jezdeckém areálu a pod
rozhlednou. Více jsme se
snažili zapojit místní organizace a vinaře.
Program letošního vinobraní nabídl alternativy pro
všechny věkové kategorie,
pro mládež i starší generaci, pro místní hosty i návštěvníky z celé republiky.
Pestrý program, založený
na místních folklórních
tradicích v podání známých i méně známých interpretů, vystoupení Hradišťanu a
Čechomoru, splnil očekávání návštěvníků.
Příjemným překvapením a zážitkem pro
většinu návštěvníků se stalo představení
verbířů Slovácka.
Jen těžko se bude tato nastavená
laťka udržovat i v dalších letech. I přes
chladné počasí, potěšila návštěvnost a
kladné ohlasy hostů. Ze všech dosavadních ročníků hodnotím letošní ročník jako
nejúspěšnější. Organizace takové akce
vyžaduje kolektivní práci celého týmu lidí.
Ten se pravidelně schází, od přípravy až po
vyhodnocení celé akce. Děkuji tímto všem,
kteří již několik let pomáhají a dostali tuto
akci na tak vysokou úroveň.

Již následující víkend po vinobraní se
město podílelo na uspořádání společné
akce s obcemi Modrých Hor s názvem
Putování za burčákem. Téměř 500 účastníků jen potvrdilo, že společná strategie a
spolupráce pěti obcí jde správným směrem a je velmi dobrou propagací našeho
regionu.
Několik významných sportovních a
společenských akcí bylo uspořádáno místními vzdělávacími institucemi a zájmovými organizacemi. Velmi bohatá je činnost
základní umělecké školy, která v těchto
dnech oslavila 60. výročí svého vzniku.
Aktivitou oplývají místní hasiči, rybáři,
myslivci i sportovci. Na dalších stránkách
se o jejich aktivitách dozvíte podrobněji.
Ohlédneme-li se za investičními akcemi v uplynulého období, je třeba uvést na
prvním místě výstavbu sběrného dvora.

Nový sběrný dvůr ve Velkých Pavlovicích.
Není to tak atraktivní stavba, jako například sportovní hřiště či kulturní zařízení, přesto je pro nás stavbou nesmírně
potřebnou a důležitou. Odpady jsou velkým problémem celé společnosti a mohou
se jí při neřešení krutě vymstít. V našem
případě se zastupitelstvo města rozhodlo
problematice třídění a likvidace odpadu
předejít vybudováním komplexního sběrného dvora s nejvyššími parametry.
Náklady stavby ve výši téměř 15 milionů korun řadí tuto akci mezi nejvýznamnější ve městě v posledních letech. Mimo
stavební část tvoří vybavení dvora velmi
výkonná technika na zpracování rostlinného odpadu z veřejné zeleně, který je problémem pro všechny větší obce a města.

Několik měsíců jsme hledali způsob, jak
tento odpad zpracovat a vrátit zpět do přírody.
Během listopadu již bude sběrný dvůr
zpřístupněn veřejnosti. Otevřen bude tři
dny v týdnu. Podmínkou pro bezplatné
uložení bude důsledné roztřídění odpadu
a zaplacení jednorázového ročního poplatku, který občané již v současné době hradí.
Další dobrou zprávou je, že akciová společnost Hantály za podpory SFŽP
zakoupila technologickou linku na likvidaci stavební suti. Tato linka
umožní všem akcionářům
– městům a obcím ve společnosti, likvidaci veškeré
stavební suti za velmi příznivých ekonomických podmínek. Recyklát se bude
dále využívat ke stavebním
účelům.
V rámci uvedení sběrného dvora do provozu připravuje město a Hantály,a.
s. den otevřených dveří, kdy
bude možné se seznámit
s novým sběrným dvorem,
navštívit skládku společnosti, představena bude
nová technologie. Datum bude zavčas
oznámeno, již nyní jsou všichni zájemci
srdečně zváni.
Druhou největší akcí, která v současné
době probíhá, je stavba cyklostezky Velké
Pavlovice - Bořetice. Investorem akce je
Město Velké Pavlovice, dodavatelem stavby ﬁrma MARKUSBERG Miroslav. Celkové
náklady činí 5.824 tis.Kč, ﬁnančně na tuto
akci přispívá SFDI - 3.584 tis.Kč, Jihomoravský kraj – 1.000 tis.Kč. Obec Bořetice
a Město Velké Pavlovice přispějí zbývající
částku – 1.240 tis.Kč, dle rozsahu prací
na jednotlivých katastrálních území. Stav-

pokračování na str. 2
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ba byla zahájena v září, slavnostně otevřena bude ve sváteční den - 17. listopadu
2009. I na tuto akci již nyní naše občany
srdečně zveme.
Na závěr několik informací o činnosti
služeb města. V současné době zaměstnávají 20 pracovníků, z toho polovinu tvoří
pracovníci, kteří jsou dočasně bez zaměstnání vedeni na úřadu práce. Právě díky jim
můžeme zabezpečovat údržbu rozsáhlých
veřejných prostranství a zeleně.
V posledním čase služby města intenzivně pokračují v rekonstrukci lesoparku u
zastávky ČD. Na okraji města nám vzniká
areál, který se může po dokončení stát
příjemným relaxačním centrem. Součás-

ti bude i skatepark. Místo, po kterém již
několik let volají mladí příznivci skateboardu a cyklotrialových kol. Pokud vše půjde
dle představ, mohlo by toto hřiště již v příštím roce sloužit mládeži.
Služby města jsou vybaveny potřebnou
technikou. V letošním roce byly zakoupeny
nové stroje - traktor New Holland, nesený
mulčovač pro údržbu příkopů, vysavač listí
a v rámci výstavby sběrného dvora manipulátor a tažný vůz na likvidaci rostlinného
odpadu.
Ne vše se však daří realizovat dle
představ. Projekt na vybudování křižovatky z D-2 u Velkých Pavlovic byl pozastaven
z důvodu nedostatku ﬁnančních prostřed-

ků na SFDI.
Projekt na rekonstrukci sýpky pro regionální propagaci vinařství Velkopavlovické
podoblasti nebyl zařazen mezi vybrané k
podpoře.
Projekt Ekocentra Trkmanka, který
měl nabídnout podmínky pro výchovu a
osvětu mládeže, pravděpodobně ztroskotá na neochotě společníků města ve společnosti „Zdravotní středisko s.r.o.“ podpořit tento projekt.
I přes tyto dílčí neúspěchy připravujeme další projekty a hledáme investory,
kteří nám mohou pomoci rozvoj města
zabezpečit.
Ing. Pavel Procházka,
starosta města Velké Pavlovice

Z RADNICE ...........................................
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice
Rada města se za
období od vydání minulého zpravodaje sešla
celkem 3x, mimo jiné
se zabývala následující
problematikou:

l

l
l

l

l

průběžně projednala a vzala na vědomí
informace o činnosti
městského úřadu a
informace zveřejněné ve věstníku vlády
pro orgány krajů a
orgány obcí
projednávala průběh investičních akcí – cyklostezka
Velké Pavlovice – Bořetice, rybářská
bašta, sběrný dvůr Hantály, příprava
druhé etapy lesíka a pojízdný chodník
v ul. V Údolí
zabývala se přípravou projektů k
žádostem o získání dotací a zahájenou komplexní pozemkovou úpravou
v katastrálním území Velké Pavlovice

l
l
l

l

l

Rada města schválila:
l

l

l

l

objednání geologického průzkumu ke
zjištění příčiny vlhnutí a zatékání do
sklepů na Zelnicích
věcný dar – poháry pro vítěze 2. ročníku soutěže „Malá kopaná o pohár
starosty města“, který pořádalo gymnázium
žádost Martina a Petry Zlochových,
Zahradní 27, V. Pavlovice, o posunutí značky „označení začátek a konec
obce“ v ulici Brněnská za parcelu č.
4629/4 z důvodu výstavby RD na tomto pozemku
příkaz k provedení inventarizace
majetku města za rok 2009 a složení

2

l

l

inventarizačních komisí
rozšíření viniční tratě Staré Hory o vinice v zahradách v ulicích Starohorská,
Trávníky, V Údolí, Bezručova, Ořechová, Čechova a Tábor a rozšíření viniční
tratě Nové Hory o vinice v zahradách
ostatních ulic ve Velkých Pavlovicích
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcných břemen mezi Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a Městem
Velké Pavlovice na uložení podzemního komunikačního vedení v lokalitě
Padělky a uzavření smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi spol. E.ON Distribuce, a.s. a
Městem Velké Pavlovice pro uložení
kabelového vedení NN – Velké Pavlovice, Cihelna, průmyslová zóna
pronájem pozemku KN 4039 k.ú. Velké Pavlovice v trati Sůdný o výměře
1431 m2, kultura vinice, panu Jaroslavu Kostrhounovi, Kpt. Jaroše, 14, V.
Pavlovice, za účelem zemědělského
využití
žádost ředitele ZŠ o souhlas s pronájmem výukových prostor školy pro
ﬁrmu Martin Tibenský – Autoškola, se

l

l

l

l

l

sídlem Krumvíř 241
provedla návrh rozpočtového opatření 4/2009 – dotace úřadu práce na
pracovníky VPP – rozpočtové opatření
bude předloženo na nejbližším zasedání ZMě
umístění stánků na parkovišti u autobusového nádraží – prodej ovoce a
zeleniny a prodej cukrovinek
vybudování jezírka s vodotečí v lesoparku včetně studny
nákup vysavače na listí v hodnotě do
100 tis. Kč pro Služby města
uzavření mandátní smlouvy mezi městem a spol. RPA k podání žádosti o
dotaci na zateplení MŠ
uzavření smlouvy mezi městem a
auditorem na zpracování energetického auditu na objekt sokolovny
zadání výroby krovu rybářské bašty výhodnější nabídce – Břetislav
Kocián, Kojatice 63, Třebelovice
114.309,- Kč
spoluúčast města na akci Sraz stárků, který se bude konat 27. 2. 2010
a vydání publikace „Ohlédnutí za
konáním hodů“
žádost ředitele gymnázia o souhlas
s podáním žádosti o dotaci v rámci
Operačního programu přeshraniční
spolupráce Slovenská republika –
Česká republika 2007 – 2013, projekt
Cesty 2010, který rozvíjí spolupráci
Gymnázia Velké Pavlovice a Gymnázia
Senica, ﬁnancování projektu 2010 do
výše 15 % způsobilých výdajů
žádost ředitele gymnázia o ponechání části účetních odpisů za rok 2009
ve výši 150 tis. Kč, prostředky budou
převedeny do fondu reprodukce na
opravy.
Jitka Krátká,
tajemník MěÚ Velké Pavlovice
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První letošní burčák vřel již koncem srpna
(29. 8. 2009)
Velkopavlovičtí vinaři začali již v posledním srpnovém týdnu se
sklizní prvních zralých hroznů révy vinné. Mimořádně teplý a
slunečný srpen byl velmi příznivý pro vyzrávání hroznů raných
odrůd révy. Přiložený snímek je z vinice Bedříška Vinařství
P&K Reichman. Voňavé hrozny Moravského muškátu byly velmi rychle zpracovány na vynikající burčák.

První hrozínky zachutnaly především dětem, dospělí
si pár dnů trpělivě počkali na tekutý burčáčkový stav.

Opravená ulice Vinařská
zpříjemní vjezd do našeho města
(29. 8. 2009)
Místní komunikace a chodník na ulici Vinařská byly ještě v
nedávné době v dezolátním stavu, stejně jako přilehlé plochy
provozovny Vinium a.s., kde se zpracovávají modré hrozny na
červená a růžová vína. Pracovníci služeb města s brigádníky a
ﬁrma Strabag za šest pracovních dnů změnili ulici k nepoznání.
Vedle nového chodníku a přeložek vpustí dešťové kanalizace
byl položen živičný koberec. Sdružením prostředků města a
Vinium a.s. byl zveleben další kout Velkých Pavlovic.

Koncem druhého prázdninového měsíce prošla generální
opravou vozovka s chodníkem na ulici Vinařská.

Jan Skýpala
získal pohár
za první
místo
(31. 8. 2009)
V sobotu 29. srpna 2009 se v
honitbě MS Vlasatice konaly Podzimní zkoušky ohařů. Vítězem zkoušek se stal Jan
Skýpala z Velkých
Pavlovic s fenkou
NKO Karmou z
Procingerova dvora s počtem 295
bodů. Panu Skýpalovi k úspěchu blahopřejeme!

Jan Skýpala s fenkou Karmou
z Procingerova dvora
– vítězkou Podzimních zkoušek ohařů.

Nejlepší guláše vaří ve Velkých Pavlovicích
(5. 9. 2009)
Stovky návštěvníků přijely v sobotu dne 5. září 2009 do Mikulova ochutnat na dvě desítky gulášů. Návštěvníci mohli ochutnat guláš od vinařů, myslivců, hasičů i guláš zlomených srdcí.
Nejvíce nakonec porotě zachutnal mexický guláš od týmu z
Velkých Pavlovic. Ten také návštěvníci Gulášfestu snědli jako
první. Recept na vítězný guláš zástupce týmu Josef Levčík ale
neprozradil…

Mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi
byla zahájena výstavba nové cyklostezky
(10. 9. 2009)
pokračování na str. 4

Nová cyklostezka bude bezpečná, moderní, praktická,
multifunkční a zároveň umožní dojíždějícím žákům
a studentům ze sousedních Bořetic příjemnou dopravu
do školy na jízdních kolech. Co více si přát!
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Začátkem září 2009 se rozběhly zahajovací práce na vybudování cyklostezky, která povede od zastávky ČD ve Velkých
Pavlovicích, po polní cestě v trati Nad zahrady a Kůdelky, do
Bořetic. Na výstavbu byly získány prostředky ze SFDI a od
Jihomoravského kraje.
Cyklostezka umožní bezpečnou jízdu na kole pro domácí i
turisty. Dosud používaná silnice je velmi nebezpečná – především úsek z prudkého kopce od benzinové stanice nad Bořeticemi a samotnou obcí. Stezka bude samozřejmě využitelná i
pro ostatní druhy sportu, např. in-line bruslení. K dalším pozitivům patří také to, že bude usnadněn příjezd na pozemky,
které leží okolo trasy. Vyřeší se i odvádění dešťových srážek
do říčky Trkmanky.

Přípravy parku za Trkmankou
na podzimní výsadbu
(14. 9. 2009)
Na pozemcích u zastávky ČD, kde se neustále průběžně
pokračuje v budování nového lesoparku, vymodelovaly v polovině měsíce září bagry atraktivní umělé zvlnění terénu. Poté
zde byly vytvořeny tzv. „kufry“ v místech, kudy povedou budoucí chodníčky včetně dvou mostků. Tato etapa výsadby má již
hotovou kostru z dominantních dřevin, které budou ještě doplněny o keře a trvalky. A samozřejmě bude vyset trávník. Nová
část lesoparku bude mít přírodní charakter a bude sloužit
zejména pro sportování.

Na těchto místech budou brzy nové příjemné
oddechové plochy rozsáhlého lesoparku.

Druhé místo na podzimních zkouškách
(15. 9. 2009)

V sobotu 12. září 2009 se v honitbě MS Sokolnice konaly
podzimní zkoušky ohařů klubu KO se sídlem v Brně. Velkopavlovická lovecká kynologie opět slavila úspěch. Tentokrát se
na pomyslné stupně vítězů postavil František Kallus. Se svou
fenkou NKO Mirou od Kutnarů se umístil na krásném druhém
místě. Úspěšnému vůdci blahopřejeme!

Provozovna Berendsen roste před očima
(15. 9. 2009)
Přesně v polovině měsíce září 2009 začala dodavatelská
ﬁrma IMOS Brno a.s. s montáží skeletu provozní haly ﬁrmy
Berendsen. Po předcházejících týdnech zakládání stavby se
tak během několika dnů objevily první konstrukce budovy v
podnikatelské zóně Za tratí.

Opravy cest před vinobraním
(16. 9. 2009)
Před blížícím se vinobraním se pustili traktoristé služeb města do oprav polních cest a příjezdových komunikací k vinicím.
Práce začaly v trati Vysoká, kde bylo po letních přívalových
deštích nejvíce výmolů a poškození. Dále následovaly cesty ve
Staré hoře a v Sůdných, kde byla situace obdobná.

Kaštany se daly
znovu do květu
(17. 9. 2009)
Ano, skutečně, je tomu tak
– příroda se o letošním
podzimu doslova zbláznila.
Ačkoliv na nás vykukovalo
z kalendáře datum 17. září
a pod vzrostlými stromy
kaštanů se nedalo skoro
ani projít závějemi čerstvě
napadaných kaštánků, ze
kterých si děti rády vyrábějí milá podzimní zvířátka,
samotné koruny zaplavily
bílé laviny nového květenství.
Květy vedle zralých kaštanů
Vysvětlení je nasnadě
– příroda je nevyzpytatelná
– letošní září se neslo na
a uštědří nám mnohdy
vlnách pravého, možná
vskutku nezvyklé scenérie!
až nezvykle teplého, babího léta. Rána nebyla až tolik studená a odpolední sluníčko
s vysokými, takřka letními teplotami nejen hřálo, mnohdy až
pálilo. Léto se letos nemínilo jen tak vzdát.

Teplé počasí nalákalo k rybaření také děti
(17. 9. 2009)

František Kallus s fenkou Mirou od Kutnarů
si přivezli ze Sokolnic stříbro.
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Stát se dobrým rybářem není snadné...
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Zrekonstruovaný a zrevitalizovaný velkopavlovický rybník je ve
dnech určených k rybolovu (středa, sobota, neděle a státní
svátky) v obležení rybářů nejrůznějšího věku. Rybářská omladina se pod vedením Jiřího Šuly učí vše potřebné o rybách,
rybolovu a chování u rybníka.

Zemědělci se chystají na nový rok
(17. 9. 2009)
Traktoristé obou zemědělských podniků hospodařících v katastru města Velké Pavlovice - Zemědělského družstva a Moravské Agry a.s. začali v druhé polovině září s prvními přípravami
polí na setí ozimé pšenice - hlavní plodiny osevního postupu.
Od 1. října setím ozimů začíná zemědělský hospodářský rok.
Za několik málo týdnů se lány zazelenají mladými porosty ozimé pšenice a ječmene.

čům „Poděkování za obětavou pomoc občanům Bořetic
při odstraňování škod po přívalových deštích v červenci
2009“.
Hasiči z Velkých Pavlovic tak mají za poslední rok ocenění od
tehdejšího poslance Parlamentu České republiky Mirka Topolánka, bývalého hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka a nyní také od Obce Bořetice.

Poslední letní víkend přál turistice
(22. 9. 2009)
Krásné dny v pozdním létě lákaly návštěvníky našeho města
a okolí k vyjížďkám a procházkám mezi vinice, kde díky mimořádně příznivému počasí v posledních dnech léta dozrávala
nevšedně kvalitní úroda hroznů.
Mezi hosty, kteří k nám se začátkem astronomického podzimu zavítaly, patřil i Rotary klub Praha v čele s prezidentem Ing.
Karlem Hozíkem. Ten byl v pátek v podvečer přijat starostou
města Ing. Pavlem Procházkou na radnici. Starosta představil
Velké Pavlovice současnosti i plány na rozvoj města. Hostům
se velmi líbil ﬁlm o Modrých Horách, jež láká k návštěvě naší
krajiny.
K sobotnímu programu patřila mimo jiné návštěva vinice, kde
byla představena odrůda révy vinné André, jež byla s Pálavou,
Aureliem a Agni vyšlechtěna na Šlechtitelské stanici vinařské
ve Velkých Pavlovicích. Hrozny rodičovského páru – Frankovky
a Svatovavřineckého a potomka - André byly k ochutnání společně s vínem této odrůdy.

Podzimní zemědělský kalendář je plný práce...

Od hořícího přístřešku vzplála půda
a střecha domku
(16. 9. 2009)
Půdu a střechu rodinného domku v Horních Bojanovicích
zasáhl ve středu 16. září 2009 v brzkých ranních hodinách
požár, jež pravděpodobně vzplál v přístřešku s uskladněným
dřevem. Spící obyvatele domku probudil praskot požáru ve
chvíli, kdy plameny zasáhly téměř celou půdu a střechu domku a oheň ohrožoval také sousední domy.
Hlášení o požáru krajské operační a informační středisko HZS
přijalo ve 3.41 hodin, na místo vyjely čtyři jednotky hasičů profesionální jednotka ze stanice v Hustopečích a dobrovolní
hasiči z Horních Bojanovic, Velkých Pavlovic a Klobouk.
Velkopavlovickým hasičům byl vyhlášen poplach ve 3.43
hodin a první zásahové vozidlo opouštělo hasičskou zbrojnici
tři minuty poté.

Velkopavlovičtí
hasiči obdrželi
poděkování
(18. 9. 2009)
Ve středu 16. září
2009 bylo předáno
formou diplomu starostou obce Bořetice
Václavem Surmanem
vekopavlovickým hasiObec Bořetice
poděkovala
velkopavlovickým
hasičům za pomoc
při povodních.

Teplounké sluníčko, příjemné počasí babího léta
a vroucí burčák za dveřmi vinných sklípků
– to jsou ideální podmínky pro stále oblíbenější
cykloturistiku na jihu Moravy.
pokračování na str. 6
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Kouzelný stojan aneb nás krize
jen tak nedostane!
(23. 9. 2009)

Starší páni z Velkých Pavlovic
na Zbraslavské nestačili
(3. 10. 2009)

Ačkoliv celou Českou republikou zmítá nekonečná ﬁnanční
krize, šetří se kde se může a mezi politiky lítá jeden balíček
nepopulárního opatření za druhým, jih Moravy odolává :-)! U
nás se dokonce naděluje! Připadáte si jako v pohádce a nevěříte? Tudíž vám nezbývá, než se na vlastní oči přesvědčit.
Jako prostředek jasného důkazu o pravdivosti těchto slov vám
poslouží „Kouzelný stojan“ nacházející se před Vinařstvím
Lubomíra Zborovského na ulici Zelnice. Před návštěvnou
sklípku a nezbytnou degustací si zde odložte své kolo a oddejte se plně lahodnému tekutému kouzlu skrytému v dřevěných
soudcích....
Poté si nezapomeňte vyzvednout své kolo... Pokud jste ochutnávku ve sklepě nezanedbali, určitě uvidíte ve stojanu hned
kola dvě! Nás krize prostě nedostane!

V sobotu 3. října 2009 se konalo na hřišti TJ Sokol v sousedních Bořeticích přátelské fotbalové klání starších ročníků
z Velkých Pavlovic a Zbraslavi u Brna s výsledkem 4 : 2 pro
Zbraslav. Zbraslavští byli své zasloužené vítězství oslavit řízným burčákem do sklípků v Kraví hoře. V Bořeticích byli již
podruhé. Loni hráli s Bořeticemi a v našem kraji se jim velmi
líbí. Také počasí jim přálo a těší se na příští rok, že vítězství
nad velkopavlovickými zopakují – výborná motivace pro náš
tým :-)!

Stojan na kola vtipně láká k návštěvě...

Železniční přejezd u nádraží
prošel generální opravou
(2. 10. 2009)
Železniční přejezd na silnici směřující z
Velkých
Pavlovic na Velké
Bílovice byl ve
velmi špatném
stavu,
proto
ČD naplánovaly jeho opravu,
která proběhla
na přelomu září
a října 2009.
Dodavatelská
ﬁrma
SEŽEV
- REKO, a.s.
odstranila staré
pražce s kolejnicemi, vybagrovala
kufr,
který byl zpevněn geotextilií
Oprava na velkopavlovickém železniča vyštěrkován.
ním přejezdu lokální trati Zaječí – HodoDále byly osazenín proběhla v rekordně krátkém čase.
ny nové pražce
Uzávěra a objížďka trvaly pouhý týden.
a kolejnice a ve
ﬁnále byl povrch přejezdu vydlážděn gumovou dlažbou. Nyní
je již přejezd volně a mnohem pohodlněji průjezdný.
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Hasiči zasahovali při požáru
ve Velkých Pavlovicích
(11. 10. 2009)
V neděli 11. října 2009, půl
hodiny po poledni, vyjížděli
velkopavlovičtí
hasiči k požáru v rodinném
domku ve Velkých Pavlovicích
na ul. V Údolí. Za
pomocí profesionálních kolegů z Hustopečí
se jim podařilo
ve velmi krátkém čase zdolat
požár, jež vznikl
v
podkrovní
obytné místnosti. Hasiči museli při likvidaci
Ne příliš populární obrázek...
požáru z důvodu silného kouře použít i dýchacích přístrojů. K samotnému
hašení byl použit hasící přístroj a vysokotlaký proud vody. Velký podíl na uchráněném majetku mají samotní majitelé objektu. Nesnažili se uhasit požár sami, ale přivolali si okamžitě na
pomoc hasiče. Uzavřením dveří do místnosti zabránili přísunu
čistého vzduchu, který by požár podporoval a už při příjezdu
jednotky k domu byl vypnut také přívod elektrické energie.

Cyklostezka Velké Pavlovice - Bořetice
s novým povrchem
(12. 10. 2009)

Milovníci jízdy na kole a také na in-line bruslích
si mnou při pohledu na nový povrch cyklostezky ruce,
tudy to pojede jako po másle!
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Dodavatelská ﬁrma MARKUSBERG spol. s. r. o. Miroslav zahájila v pondělí 12. října 2009 pokládku živičného povrchu na
cyklostezku z Velkých Pavlovic do Bořetic. Investorem akce
je Město Velké Pavlovice za ﬁnanční podpory Státního fondu
dopravní infrastruktury, Jihomoravského kraje a spoluúčasti
Obce Bořetice. Výstavba cyklostezky bude dokončena do konce října 2009 a představuje celkem více než 2.500 metrů.
Převážná část trasy je vedena mezi vinicemi.
CYKLOSTEZKA VELKÉ PAVLOVICE – BOŘETICE
Investor: Město VELKÉ PAVLOVICE
Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:
Celkové uznatelné náklady:
Z toho:
Dotace ze SFDI na rok 2009:
Dotace z JMK:
Město Velké Pavlovice a Obec Bořetice:

1. 9. 2009
31. 10. 2009
5.824.210,- Kč

Příjemce podpory:
Dodavatelská ﬁrma:
Stavební dozor:

Město Velké Pavlovice
MARKUSBERG spol. s r. o., Miroslav
Jan Popovský, Velké Pavlovice

Ulice Pod Břehy
byla osázena zelení
(14. 10. 2009)
V letošním roce proběhla na ulici Pod Břehy generální rekonstrukce kanalizace, oprava vozovky a byl položen po jedné
straně ulice nový chodník. K závěrečným pracím patří výsadba zeleně do pásu mezi vozovkou a chodníkem. Pracovníci
služeb města zde, jako třešničku na dortu, vysadili v polovině
měsíce října tři druhy keřů - tavolníky, mochny a pámelníky.
Nízké kultivary těchto dřevin budou na jaře doplněny stromkovými ibišky v celé nabídce barev květů.

3.584.000,- Kč
1.000.000,- Kč
1.240.210,- Kč

Karolína Bártová & Věra Procingerová

si získávají stále větší oblibu ...
Oﬁciální internetové stránky města Velké Pavlovice
jsou z řad veřejnosti stále oblíbenější a vyhledávanější.
Díky aktuálnímu zpravodajství podávajícímu čerstvé
informace z našeho městečka si adresu www.velkepavlovice.cz zadává do svého internetového vyhledávače
stále více návštěvníků. A to nejen z Velkých Pavlovic! Na
stránky se přihlašují lidé z celé České republiky a dle statistických údajů o složení demograﬁe návštěvníků Vám
můžeme s jistotou prozradit, že i z takřka celého světa.
Nejčastějšími návštěvníky po České republice jsou lidé zdržující se na území USA, za nimi Slovensko, pak také Německo, Anglie,
Polsko, Francie, Rakousko, Kanada, Švýcarsko... Mnohdy se na
stránky přihlásí i takové státy, které bychom tu vskutku nečekali.
Pro zajímavost můžeme uvést celkem četné návštěvy z Japonska,
Izraele, Venezuely, Číny, Senegalu, Turecka, Taiwanu, Spojených
arabských emirátů, Nigerie, Egypta, Singapuru a nebo Jihoafrické
republiky.

Jak si vedly stránky města Velké Pavlovice v posledních měsících?
Poslední prázdninový den přepsal hned dva
rekordy návštěvnosti webových stránek
města Velké Pavlovice
Dne 31. srpna 2009 se opět podařilo zamávat se statistikou
návštěvnosti webových stránek města Velké Pavlovice. Padly
hned dva rekordy – denní návštěvnost se zastavila na čísle 971
přístupů a měsíční návštěvnost na 19.538 přístupech (meziroční nárůst o 50,1%).
Ohledně srpnové návštěvnosti je nutné připomenout, že se v
letech 2007 a 2008 konalo vždy v tomto měsíci Velkopavlovické
vinobraní, což návštěvnost webu automaticky výrazně zvyšovalo.
Letos se Vinobraní uskutečnilo až v měsíci září, srpnovou návštěvnost tedy až tak podstatně neovlivnilo a přesto dostála obrovského nárůstu.
Také celková prázdninová návštěvnost byla rekordní. Za
měsíce červenec a srpen 2009 otevřelo velkopavlovické stránky 36.482 návštěvníků (o 50% více než v loňském roce).

Červenec
Srpen
Prázdniny celkem

2007

2008

7.688
9.092
16.780

11.466
13.020
24.486

Meziroční
nárůst
2008 - 09
16.944
47,8%
19.538
50,1%
36.482
50%
2009

Září 2009 se stalo absolutním
rekordmanem návštěvnosti webových
stránek města Velké Pavlovice
Vysoko, přímo skokově, byla v měsíci září 2009 posunuta jak
příčka denní návštěvnosti, tak i celková měsíční. Během tohoto
měsíce si webové stránky pod adresou www.velke-pavlovice.cz
otevřelo 21.311 návštěvníků.
Nový rekord denní návštěvnosti padnul o prvním dnu Velkopavlovického vinobraní, tedy v pátek 4. září 2009, kdy byly webové stránky města načteny celkem 1.159 krát.
Pro zajímavost – v září 2008 byla celková měsíční návštěvnost 12.647 přístupů, v září 2007 pak 8.378 přístupů. Nárůst
návštěvnosti a zvyšující se oblíbenost webových stránek města je
skutečně evidentní.
Všem Vám, kteří si naše stránky rádi pročítáte, děkujeme
za přízeň!
Karolína Bártová
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edna z nejčastějších myšlenek lidí,
kteří „obdrží“ bločky od policisty či
strážníka za spáchaný přestupek.
Skutečně to tak někdy může vypadat,
ale věřte tomu, že tomu tak není. Policista (budu tím myslet i strážníka městské
policie) musí při udělování sankce za přestupek přihlédnout vždy ke všem okolnostem, které nastali před spáchaným přestupkem, při spáchání přestupku anebo
také až po samotném prohřešku.
Výše inkasované ﬁnanční částky policistou je buď striktně daná zákonem nebo
ji může policista měnit dle
výše zmíněných okolností.

ono potrestání. Proto by měla být udělená
pokuta v předchozích případech trošku
odlišná.
Další pěkné přirovnání můžeme mít
i při zastavení vozidla v křižovatce. To je
povoleno pět metrů před hranicí křižovatky a pět metrů za hranicí.
Řidič vozidla zastaví tři metry před
hranicí křižovatky proto, aby si tam vyložil
během jedné minuty náklad. Měla by mu
být udělena taková sankce, aby si své
protiprávní jednání zapamatoval, ale asi
nebude tak tvrdá jako sankce řidiči, který
stojí se svým vozidlem v „oblouku“ křižovatky, protože nebylo místo na parkovišti u

Policie ani vy (ne)měříte
dvojím metrem
Třeba zákon o přestupcích umožňuje udělit blokovou pokutu za spáchání přestupku
proti majetku (klasickou krádež) ve výši
až 1.000,- Kč. Ale také umožňuje vyřešit
přestupek domluvou. Ten kdo ukradne
jeden důlek brambor se dopouští toho
samého přestupku, jako když ukradne
brambor metrák. Důlek brambor může
někdo vyhrabat rukama proto, aby měl co
jíst. Metrák brambor může někdo vykopat
proto, aby je mohl obratem prodat a koupit si za utržené peníze v lepším případě
alkohol.
Udělená sankce musí mít pro pachatele výchovný účinek a také musí splnit

jeho oblíbené restaurace, kde právě dojídá „Katův šleh“.
Po zhodnocení těchto prvotních příčin,
přichází na řadu samotné řešení přestupku mezi policistou a přestupcem. Pokud
policista vyřkne výši pokuty ještě před tím,
aniž by si vyslechl možného přestupce je
asi něco špatně. Může se totiž stát, že
řidič nechal auto odstavené z jiného důvodu než se policista domnívá. Třeba se mu
porouchalo zrovna na autobusové zastávce, třeba se řidiči udělalo nevolno.
Naopak, pokud vše policista sleduje
ze služebního vozidla a ještě si veškeré dění ukládá na záznamové zaříze-

osti
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Blíží se ko
KAZŮ!
Ů
R
P
H
C
Ý
K
ŘIDIČS
Další etapu výměny řidičských průkazů, dle § 134 odst. 2 písm. a) zákona
č.61/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
přichystalo ministerstvo dopravy povinně
do konce roku 2010.

Tato výměna se týká všech řidičů, kteří vlastní řidičský průkaz
vydaný v letech 1994 až 2000.
Ostatní, kteří získali řidičák v letech
2001 až 30. dubna 2004, si ho musí vyměnit do konce roku 2013.
V příštích letech tak čeká výměna řidičských průkazů téměř 3 miliony řidičů.
Proto vyzýváme občany, kteří mají řidičské průkazy vydané před 1. květnem 2004,
aby již nyní zamířili se svými průkazy na odbor dopravy Městského úřadu v Hustopečích (úřední dny pondělí–středa) a žádali o výměnu.
K výměně řidičského průkazu je třeba předložit občanský průkaz, původní, dosud
užívaný řidičský průkaz a 1 fotograﬁi.
Dagmar Švástová
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ní, nemusí teoreticky po přestupci ani
požadovat vysvětlení. Tvrzení řidiče, že
musel zastavit vozidlo proto, že mu začala
strašně vystřelovat bolest z páteře do hlavy a přitom nese na zádech z protějších
stavebnin 50 kilogramový pytel cementu
je asi zbytečné.
Právě při zkráceném projednávání
přestupku tzv. blokovém řízení, může
pachatel přestupku ovlivnit mnohé. Často při řešení přestupku narůstá ze strany
přestupce nervozita, ale stále se ještě
stíhá zabývat svým okolím a poukazuje
na další a další přestupce. Obrana z jeho
strany je obrovská. Člověk to má asi v
sobě. Přestupce by se měl ale zamyslet
sám nad sebou a nést za své protiprávní
jednání odpovědnost. Vyskakováním si,
že si to ještě vyřídím jinak, či posíláním
do různých částí těla si opravdu mírnější
pokutu nezasloužím.
V přestupkovém zákoně jsou ovšem
i takové přestupky, obzvláště v dopravě,
kde je přesně výše blokové pokuty stanovena nebo je stanovena v rozmezí od - do.
Třeba projetí křižovatkou, když svítí na
semaforu červené světlo.
Pro úplnost uvádím, že s uložením
blokové pokuty musí přestupce souhlasit.
Pokud nesouhlasí, celá věc se oznamuje
k projednání správním orgánům. Většinou tedy přestupkové komisi nebo MěÚ v
Hustopečích – odboru dopravy.
A teď z druhé strany aneb „oni né - já
ano“. Potká se v hospodě Tonda s Pepů.
Tonda je šofér z povolání, Pepa policajt s
nárokem na výsluhu. „Pepo, včera jsem jel
po Hlavní a v zákazu tam stálo tolik aut,
že sem ani neměl kde zaparkovat“, začne
Tonda – tak to ne, to se opravdu nestává.
Tak znovu: „Pepo, včera jsem jel po Hlavní
a v zákazu tam stálo tolik aut, aj jsem vám
chtěl zavolat, dělejte s tím něco nebo se
něco stane“, začne Tonda. Pepa zvedne
obočí, pohladí si výložky a slíbí, že tam
občas zabrousí.
Druhý den už Pepa frčí se služební
Oktávkou po Hlavní „kochá se“ všechno
O.K. Bodejď by ne, je půl hodiny před půlnocí.
Z ul. Hlavní přejíždí Pepa do ul. Vedlejší, kde je v nepřehledné zatáčce zaparkovaná dodávka. „To je blázen, ten Ruda“,
říká si Pepa. Levou rukou si klepe si na
čelo a pravou nohou brzdí o sto péro. Vyjelo proti němu při objíždění stojícího auta v
proti směru jiné auto.
Naštvaně zastavuje, zapíná maják
a jde zazvonit na zvonek. Dveře otevřel
nechápající Ruda ještě s kartami v ruce a
koktá: „Co, co co je? Co se děje?“ Ještě
třesoucí se Pepa rozčileně zařve: „Zdar,
půlnoc, nepůlnoc, kdo tu zastavil to auto?
Málem jsem se s kýmsi zbouchnul!“ „Tondó, chce tě Pepa!“

Velitel Městské policie Velké Pavlovice
Petr Hasil
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PUBLICISTIKA ......................................
Pro vodu, vzduch a přírodu ...
Současný sběrný dvůr v prostorách za radnicí ve stísněných podmínkách pracuje na hranici únosnosti, a proto již dlouho zastupitelstvo společně s radou města
plánovali vybudování nového sběrného dvora, který by splňoval všechny požadavky
na tato zařízení kladená.
Na jaře letošního roku byla zahájena výstavba v areálu Hantály a.s. na ploše „U Špitálku“. Nový velkopavlovický sběrný dvůr byl vybudován spolu s devíti dalšími v obcích
sdružených v Dobrovolném svazku obcí Čistý jihovýchod - Hrušky, Lanžhot, Moravská
Nová Ves, Podivín, Zaječí, Vrbice, Moravský Žižkov, Přítluky a Rakvice v rámci projektu
Sběrné dvory - Čistý jihovýchod. Projekt byl spoluﬁnancován Evropskou unií - fondem
soudržnosti s mottem „Pro vodu, vzduch a přírodu“. Další institucí byl Státní fond životního
prostředí, který se do projektu zapojil v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Financování bylo zajištěno takto:
Celkové uznatelné náklady:
Dotace EU z OPŽP:
Dotace SFŽP ČR - státní rozpočet:
Příspěvek příjemce dotace:

78.020.186,- Kč
66.317.158,- Kč
3.901.009,- Kč
7.802.191,- Kč

(85 %)
(5 %)
(10 %)

Řídícím orgánem projektu bylo Ministerstvo životního prostředí ČR, zprostředkujícím
subjektem Státní fond životního prostředí ČR. Příjemcem podpory byl Dobrovolný svazek
obcí Čistý jihovýchod. Projekt zpracovala ﬁrma EkoInpros s.r.o. z Brna, dodavatelem byla
ﬁrma Strabag a.s. odštěpný závod Brno. Stavební dozor zajišťovala ﬁrma Jančálek s.r.o.
Břeclav.
Sběrný dvůr je stavebně hotov, naskladněny jsou kontejnery na všechny druhy odpadů. Průběžně jsou dodávány stroje a zařízení tak, aby sběrný dvůr mohl v listopadu zahájit
činnost.

Akce velmi podobná akcím “Z” minulosti, proběhla koncem měsíce srpna ve
Velkých Pavlovicích. Zedníci ze služeb města a pomocníci z řad členů rybářského
klubu Slavoje Velké Pavlovice společně pracovali na stavbě budovy rybářské klubovny u místního rybníka. Ta bude v budoucnu sloužit rybářskému spolku a mohla
by být využívána i jako zázemí pro pořádání různých akcí.
Jedná se o netradiční a velmi zajímavou stavbu, která je z části umístěna nad
hladinu rybníka. Rybářům v současné
době zázemí velmi chybí. Spolek má velký

počet mladých členů a zejména možnost
výchovy mládeže k rybaření a vztahu k
přírodě v budoucí klubovně, byla jedním z
důvodů, proč město tuto akci zařadilo do

O provozní době a všech dalších pravidlech provozu bude každá domácnost
a další producenti odpadů informováni
letákem.
Kudy se k novému sběrnému dvoru
dostanete? Cestou na ulici Tovární kolem
čerpací stanice PapOil, provozu Velkopavlovických drůběžářských závodů a.s.,
restaurace Regent a Bowling centra do
areálu Hantály a.s..
Jakmile začne fungovat nový sběrný
dvůr, současně bude s okamžitou platností ukončeno skládkování na původním
sběrném dvoře za radnicí.
Nový sběrný dvůr posune na vysokou
úroveň nakládání s odpady a ukládání
odpadů v našem městě za velmi výhodného ﬁnancování Evropskou unií a Státním
fondem životního prostředí. Zachování čistého vzduchu, vody a přírody je jednou z
hlavních priorit EU a odkázat tyto hodnoty
v pořádku dalším generacím by mělo být
krédem každého odpovědného člověka.
Ing. Zdeněk Karber
Fotograﬁe nového sběrného dvora najdete na zadní straně obálky Velkopavlovického zpravodaje.

investičních akcí města.
Zedníci ze služeb města a pomocníci z
řad členů rybářského klubu Slavoje Velké
Pavlovice zahájili v pátek 28. srpna 2009
práce na zdění budovy. Díky příznivému
počasí byla hrubá stavba hotová již začátkem měsíce září. V budoucnu se připravuje i osázení okolí zelení. Areál by se mohl
stát velmi atraktivním.
Ing. Pavel Procházka

Díky rychlé práci i dobrému počasí vyrostla hrubá stavba rybářské bašty za rekordně krátkou dobu
– stavařům z řad dobrovolníků a služeb města stačilo několik málo dnů.
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Zahrádkáři a vinaři navštívili Rakousko
Za inspirací a získáním nových poznatků se
vydalo koncem měsíce
srpna na tři desítky našich
zahrádkářů a vinařů do
sousedního Rakouska.
Jednodenní program do
oblasti Wagram zahrnoval návštěvu ukázkových
zahrad v Tullnu, návštěvu
vinařství Weingut Mehofer v Neudeggu a navštěvu vinařství Stadler ve
Falkensteinu.
Součástí programu v sousedním Rakousku
Nejzajímavějším okamžikem dne byla návštěva
byla také exkurze do místních vinic.
ukázkových zahrad v Tullnu – nevšedního arboreta.
Každoročně mají možnost naši vinaři a zahráda naopak druhé Stadler ve Falkensteinu,
květin a zahradní architektury. Na téměř
káři navštívit zajímavá místa a získat nové
s historií jen pár let, ukázala rozdílnost ve
10 hektarové ploše se nachází několik
zkušenosti a poznatky z jiných oblastí a
ﬁlosoﬁi majitelů těchto vinařství. Srovnání
ukázkových řešení zahrad. Můžete se zde
zemí. Po návštěvě Slovenska v květnu
tradičního a moderního byla poučením
setkat se zahradou motýlí, japonskou,
letošního roku bylo dalším cílem Rakouspro naše vinaře a zároveň i podnětem k
růžovou, selskou a mnoha dalšími.
ko, konkrétně oblast Wagram.
zamyšlení či inspiraci.
Naopak dvě citlivě zvolená vinařství
Prvním cílem cesty se stal překrásně
- první Weingut Mehofer v Neudeggu,
řešený areál ukázkových zahrad v Tullnu.
Ing. Pavel Procházka
zakládající se na tři sta let staré historii,
Ten zaujal příznivce okrasných stromů,

Křížem krážem po Modrých Horách
Ať už na kole, nebo pěšky, ať už za sportovním výkonem, nebo vinným zážitkem, vydala se v sobotu 12. září 2009 téměř pětistovka zaregistrovaných účastníků na II. ročník Putování za burčákem po Modrých Horách. Za symbolický registrační poplatek obdržel
každý jedinec startovací balíček, jehož součástí byl také nezbytný razítkovací průkaz.

Na registračním a zároveň
i na razítkovacím místě před
velkopavlovickou radnicí se vystřídaly
stovky spokojených cyklistů a pěších
turistů. Nečekaně vyvedené počasí, výborné občerstvení a řízný burčák na každém
kroku jim nahrávaly do karet příjemně
stráveného dne nadcházejícího podzimu.

Burčák? Jak je libo!
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V každé z pěti obcí Modrých Hor se nacházelo jedno razítkovací a zároveň i registrační
místo, kde byl vždy průkaz úspěšnému účastníku potvrzen. Zároveň jako odměnu za zdolání dalšího úseku trasy dostal každý putující zdarma vzorek burčáku a malé občerstvení.
Kdo si trouﬂ na celou trasu, měl na konci dne v nohou celých 31 km, což je délka oﬁciální
cykloturistické stezky Modré Hory. Cestu si však mohl každý dle svých sportovních schopností a momentální nálady zkrátit – na výběr bylo hned několik do map zakreslených
variant.
Mnozí ze zdatných turistů si naplánovali celodenní výlet tak, aby jej ukončili v nejvýše
položené obci Modrých Hor – ve Vrbici. Zde se navečer, v malebném prostředí unikátních pískovcových vinných sklípků Na Stráži, konalo tradiční Zarážení hory – divadelní
ztvárnění starého vinařského rituálu. Nechyběli ani vrbečtí mužáci, cimbálová muzika,
premiérově šermířská show a nakonec také ohňostroj.
Přestože pořadatele celý předchozí týden strašily ne příliš optimistické předpovědi
počasí, nakonec vše vyšlo na výbornou. Začínající podzim vytáhl z rukávu ten nejpříjemnější trumf, který zná – pravé sluníčkové a pavučinkové babí léto. Nejen počasí, ale i
celá akce se setkala z řad hojné základy účastníků s velmi pozitivním ohlasem. Putující
chválou a uznáním nešetřili a povětšinou se loučili se slovy: „Bylo to bezvadné. Tak za
rok na shledanou!“
Karolína Bártová

A víno? Co hrdlo ráčí... Ve farním sklípku
bylo k mání i s odborným výkladem
hochů z velkopavlovické chasy.

Cestou necestou, polem vinicí...
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Dvorek knihovny plný strašidel? Nic není nemožné...
V pátek dne 2. října 2009 bylo na dvorku knihovny a infocentra nezvykle rušno
a veselo. Na patnáct dětí se svými maminkami, tatínky a tetami přišlo, aby se zde
zúčastnilo I. VESELÉHO DÝŇOBRANÍ s heslem Rozsviťe s námi dvorek knihovny. Celé
odpoledne si děti za pomoci dospělých vyřezávaly dýňová strašidýlka.
Fantazie a šikovnost dětiček neznala
mezí a tak se ocitlo mezi klasickými strašáky i jedno divoké prasátko z večerníčku
Pruhovaní kamarádi, ale také „folklórnětématická“ dýně odekorovaná hroznem
révy vinné.
Děti byly nadšené nejen možností si

Dvorek knihovny rozveselilo
nekonečné švitoření
a dětský smích.

spolu s rodiči užít příjemné slunečné a
teplé odpoledne uprostřed babího léta,
ale také sladkým občerstvením v podobě
jablíček, pečiva a teplého ovocného čaje.
Dýňobraní se bezpochyby vydařilo, což
potěšilo nejen všechny, kteří si sem našli i
v době hektického vinobraní cestu a čas,

Ruku k dílu přiložily i ty nejmenší
děti. Kdo si netrouﬂ zacházet
přímo s nožíkem,
dýni si alespoň vydlabal.

ale také pracovnice knihovny a infocentra.
Těm se zorganizováním Dýňobraní podařilo děti přesvědčit, že knihovna není pouhou tichou tajemnou budovou plnou knih
a přísného moudra, ale také místem dobré nálady, radosti a tvůrčího ducha.
Akci uspořádala Městská knihovna a
Turistické informační centrum Velké Pavlovice ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice.
Karolína Bártová

No a takto se nám
strašidýlka podařila.
Líbí :-)?

Věhlasný fotograf Bohumil Lošťák pokořil ve svých 87 letech vrchol Slunečné kde se čirou náhodou potkal
se svým dlouholetým přítelem malířem Antonínem Vojtkem. Protože navštívil Velké Pavlovice v měsíci září,
kdy u nás víno „vaří“, neopomněl ochutnat voňavý muškátový burčák.
Lesník, spisovatel, rotarián a fotograf Ing. Bohumil Lošťák od Tří Grácií
v Lednici chystá na počátek listopadu
výstavu fotograﬁí v sále velkopavlovické radnice, která se bude konat v rámci oslav jeho pěkného životního jubilea
- 88. narozenin. Záštitu nad výstavou
přijal starosta města Ing. Pavel Procházka a guvernér Rotary International
Česká a Slovenská republika Ing. František Ryneš.
Začátkem měsíce září navštívil pan
Lošťák naše městečko. Po prohlídce
výstavního sálu a krátkém setkání se stu-

denty gymnázia zkontroloval kaštanovníky jedlé, které vypěstoval a poté daroval
sazenice do Velkých Pavlovic, aby zdobily
prostranství u zastavení ve vinařské trati
Francle.
Rozhledna Slunečná byla další zastávkou na cestě Bohumila Lošťáka. Stal se
tak pravděpodobně doposud nejstarším
návštěvníkem, který vystoupal na vyhlídkovou plošinu. Dílem náhody na rozhledně
prodléval malíř Antonín Vojtek s rodinou.
Pánové obdivovali krásné výhledy do vinorodé krajiny a vzpomněli, že přesně před
rokem se setkali na slavnosti v Tišnově,
kde oba dostali ocenění Osobnost Jiho-

moravského kraje.
Být v září ve Velkých Pavlovicích a
nenapít se burčáku? Ve Vinařství V&M
Zborovský ochutnal burčák z Moravského
muškátu a pobesedoval s jedním z majitelů - Martinem Zborovským.
Pan Lošťák byl návštěvou našeho
městečka i rozhledny Slunečná nadšen,
potěšen a příjemně naladěn. Již nyní Vás
všechny srdečně zve na výstavu svých
fotograﬁí, která se uskuteční od 7. listopadu 2009 v podkrovních prostorách radnice ve Velkých Pavlovicích. Přijďte, čeká
Vás nevšední zážitek.
Ing. Zdeněk Karber
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NAPSALI O NÁS

... tentokrát až v daleké Francii
Během letošních letních prázdnin navštívili již poněkolikáté
naše město přátelé z francouzského Echenonu. Velmi se jim u nás
zalíbilo nebo spíše, jak se sami vyjádřili, byly pobytem u nás přímo
nadšeni.
O krásných zážitcích našich třiatřiceti milých hostů jsme si překvapivě přečetli i v zahraničním tisku – ve francouzském regionálním periodiku Région Dijonnaise, které vyšlo 20. srpna 2009. Výstřižek z novin
nám byl zaslán na adresu Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích s
opětovným poděkování a se srdečnými pozdravy.
Protože jsou Echenonští pravidelnými hosty našich webových stránek, vyvěsili jsme příspěvek z jejich novin také na internetové stránky
města s následujícím pozdravem: „Děkujeme, vzpomínáme, srdečné
pozdravy Vám všem, milí přátelé!“
Dagmar Švástová

Région Dijonnaise, Francie - 20. srpna 2009

Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské
infrastruktury v povodí řeky Dyje ......................................
Projekt CCI 2004/CZ/16/C/PE/016
Rozsáhlá výstavba a rekonstrukce stokových sítí a
čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), zahájená v březnu
minulého roku na Břeclavsku, se blíží ke konci.
Stavební práce na jednotlivých částech projektu (A, B a C), zahrnující lokality Břeclav, Podivín, Mikulov, Valtice, Lednice, Hustopeče, Velké Pavlovice, Kobylí a Pohořelice, jsou téměř dokončeny. Na
všech rekonstruovaných ČOV, vyjma ČOV Velké Pavlovice, již v současné době probíhají jednoroční zkušební provozy, po jejichž uplynutí
bude požádáno o provoz trvalý. Na ČOV Velké Pavlovice byl trvalý
provoz zahájen již v letošním roce koncem srpna. Kanalizační stoky
v dotčených obcích jsou dokončeny, veškeré komunikace a veřejná
prostranství jsou již uvedeny do původního stavu nebo na nich probíhají dokončovací práce, a postupně na nich také probíhají kolaudační řízení.
Poslední část D projektu, která řešila rekonstrukci a zvýšení
kapacity úpravny vody v Lednici a propojení skupinových vodovodů,
byla úspěšně ukončena v srpnu 2008. Na základě pravomocných
kolaudačních rozhodnutí zde probíhá již přes rok provoz bez problémů.
Prvořadým cílem projektu bylo zajistit, aby způsob odvádění a
čištění odpadních vod byl v souladu s příslušnými předpisy České
republiky a Evropské unie. Všech 9 řešených lokalit je na seznamu
aglomerací větších než 2 000 EO, u kterých se Česká republika zavázala, že budou do konce roku 2010 splňovat Směrnici o čištění městských odpadních vod.
Rádi bychom tímto poděkovali všem obyvatelům i návštěvníkům
dotčených obcí a měst za jejich trpělivost a pochopení v průběhu
provádění stavebních prací a věříme, že projekt splní předpokládaná
očekávání.
Celkové ﬁnanční náklady celého projektu jsou 57,1 mil. EUR, přičemž ﬁnancování je zajištěno z dotací Fondu soudržnosti
(37,4 mil. EUR), Státního fondu životního
prostředí ČR (2,0 mil. EUR), vlastních zdrojů
VaK Břeclav, a. s., a příspěvků měst a obcí
zúčastněných na projektu (3,5 mil. EUR).
Jitka Kapičáková

12

Čistírna odpadních vod ve Velkých Pavlovicích
pracuje na plné obrátky.
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO ......
Topná sezóna začala
Pokud si nepřejete, aby Vám před domem blikalo majáky hasičské auto, nechejte
si provést důkladnou prohlídku komínů.
Takovou prohlídku Vám určitě rádi provedou za mírný poplatek kominičtí mistři. Neudržovaný komín, do kterého proudí spaliny z tuhých paliv může zapříčinit i požár půdy a
následně celé střechy jak majitele komínu, tak jeho souseda.
Právě špatný stav komína způsobil požár rodinného domku v Podivíně na začátku
měsíce října, kde zasahovali také velkopavlovičtí hasiči.
Někdo si myslí, že když má komín „v cajku“, tak se mu nemůže nic stát. Může. Saze
se v komíně mohou samy vznítit.
Tah komína dodá ohni sílu a hořící saze vyvinou takovou teplotu, že může popraskat i
zdivo. To se stává většinou u komínů, které jsou postaveny dle starších technologií.
Více na www.ﬁrebrno.cz/topidla-a-kominy-jak-bychom-s-nimi-meli-nakladat.
Petr Hasil, SDH V. Pavlovice

Zavěste si na dvorek krmítko,
pomůžete tím ptáčkům přečkat dlouhou zimu
Právě nyní, v době probíhajícího podzimu a rovněž blížící se zimy, nastává tradičně
ideální období pro vyvěšení ptačího krmítka.
Přestože úbytek vhodné potravy nebývá vždy
hlavním důvodem souvisejícím s odletem ptáků (některé druhy emigrují již v letních měsících, kdy je stravy stále dostatečné množství),
u většiny druhů je příčinou odletu právě nedostatek potravní nabídky.
Proto by jsme si těch několika věrných
druhů zůstávajících ve svých domovech
po celý rok měli nejen vážit, ale také se jim
snažit prostřednictvím vhodného přikrmování
pomoci přečkat náročné zimní období. Naproti tomu existují druhy, jako například jíkavec,
kteří nás navštěvují pouze v zimním období.
Nejvhodnější pomocí, která jednak není příliš
náročná ani nákladná, je jistě vyvěšení vhodného krmítka.
Nicméně, při zimním přikrmování ptáků je nutné mít na paměti několik důležitých
zásad. Především je nutné vzít v potaz, že
ptáci se v zimě většinou snadno uživí, problémy nastávají pouze v případech, kdy napadne
mnoho sněhu a vzniknou námrazy. Při nízkých teplotách a vysoké sněhové pokrývce
rapidně ubývá schopnost ptáků nalézt potravu
a v těchto těžkých časech přežít. A právě při
takových obtížných podmínkách bývá nejlepší začít s pravidelným přikrmováním. Naopak
není dobré přikrmovat ptactvo po celý rok –
ptáci si na takto předkládanou potravu rychle
zvyknou, což vede k tomu, že se sami nesnaží
nalézt zdroje obživy. Všeobecně se uvádí, že
ptáky je vhodné přikrmovat od začátku listopadu do března, tedy v období hlavního nedostatku potravy.
Co se potravy týče, je třeba si uvědomit, že se nejedná o žádnou lehkovážnou
záležitost, protože různé ptačí druhy mají své
vlastní, specifické požadavky. Především je

Veselé ptačí vyzpěvování ... Vyrobte
ptáčkům krmítko užijte si jej naživo.

nutné se vyvarovat podávání nejrůznějších
zbytků jídla, jako jsou například knedlíky,
brambory, staré rohlíky, zkažené salámy atd.
Takováto potrava způsobuje vážné poruchy
v organismu ptáků a dokonce může vést až k
uhynutí. Nejlepší potravou jsou různá olejnatá
semínka jako slunečnice, dále obilí, margarín
nebo lůj. Takovou obživu preferují hlavně
sýkory koňadra a modřinka, brhlíci, šoupálci a
strakapoudi, tedy vesměs ptáci, kteří v jarním
období patří k druhům hmyzožravým. Kromě výše uvedených druhů, mají tento druh
potravy rádi také pěnkavovití ptáci jako jsou
zvonci, čížci nebo dlasci. Z vlastní zkušenosti
mohu potvrdit, že například sýkory slunečnici
naprosto milují.
Naproti tomu drobky, zbytky chleba
nebo různých housek nepředstavují pro ptáky zrovna ideální potravu, dokonce řekněme,
že se jedná o stravu vysloveně nevhodnou,
kterou snesou jen vrabci, kosi černí nebo
hrdličky divoké. Další vhodné zdroje obživy
jsou proso, řepka, ovesné vločky, mák nebo
ořechy, jejichž obliba u ptačích strávníků je
také poměrně vysoká. Hrdličky divoké nadto
nepohrdnou ani kukuřicí či pšenicí. Vítané

zpestření ptačího jídelníčku představují rovněž různé sušené bobule jako jsou jeřabiny,
hloh atd. Zapomenout bychom neměli ani na
druhy, které běžně krmítka nenavštěvují jako
jsou strnadi obecní. Tento druh se nejčastěji
vyskytuje v polní krajině, takže je dobré jim
potravu pravidelně nechávat na zásypech.
A které druhy ptáků lze na krmítku vidět?
Krmítka v okolí lidských obydlí navštěvují
nejčastěji právě běžné druhy jako jsou vrabci domácí, kosi černí, sýkory koňadry, sýkory modřinky, zvonci, v invazních letech také
čížci, občas dlask. Ve městech lze na krmítku
častěji vidět hrdličku divokou nebo holuby
věžáky. Na krmítka, která jsou umístěna v
zahradách nebo v keřích, přilétají konopky,
čečetky, stehlíci, dlasci nebo hýli. V lesích lze
spatřit také sýkory babky, sýkory parukářky
a sýkory uhelníčky, brhlíky, šoupálky nebo
vzácné severské hosty brkoslavy. Právě kvůli
brkoslavům je možné ptáky přikrmovat i jablky, kromě nich si na tomto ovoci pochutnávají
také sýkory.
Toto rozčlenění však není kdovíjak striktní, je samozřejmé, že hodně druhů lze pozorovat na různých biotopech. Naproti tomu
všechny ptačí druhy však lze ve Velkých Pavlovicích vidět, to se týká právě lesních ptáků a
také těch žijících v horách. Z datlů navštěvují
zahrady také strakapoudi velcí, pozorovat se
dají žluny zelené, strakapoudi malí.
Samotná konstrukce krmítka není složitá
a bývá zpravidla popsána v každé vhodné příručce. Navíc existuje několik různých druhů
krmítek, ať už se jedná o klasicky zavěšené
krmítko, o stříškové nebo o krmítko zavěšené na okně, patrně nejlepší volbou však je
samozásobovací krmítko které stačí naplnit
například jen dvakrát týdně. Vhodně zvolenou
konstrukcí krmítka se dá zabránit i škodlivým
vlivům jaké představuje např. padání sněhu do
krmítka.
Při vyvěšování ptačího krmítka je také
třeba vzít v potaz to, že druhy silnější a bojovnější si vynucují přednost a slabší jedinci pak
musí počkat co na ně zbude. Proto je dobré
mít spíše několik menších krmítek, než jedno
velké. Ptákům pak neustálé šarvátky nebrání v
poklidném krmení.
Důležité je také umístění krmítka, mělo
by být zavěšeno na bezpečném místě, kde
by bylo chráněno před útoky predátorů. Pod
samotným krmítkem by se měla nacházet
nezarostlá plocha, protože hodně ptáků sbírá
potravu na zemi.
Proto pomozte i vy - připravte a vyvěste
na zimu krmítka pro ptáky. Nejenže tím člověk zase jednou udělá pro přírodu něco prospěšného, ale navíc získá také spoustu zážitků.
Ne nadarmo se říká, že zimní období spojené
se sledováním života na ptačím krmítku je
nejvhodnější dobou, kdy začít s pozorováním
ptáků.
Tomáš Havránek
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Z FARNOSTI .........................................
Vzácná návštěva
papeže Benedikta XVI. v Brně
V neděli 27. září 2009 také
z naší farnosti v 4.45 hodin ráno
vyjel autobus plný poutníků
na setkání se Svatým Otcem
Benediktem XVI. do Brna. Přihlásilo ze všech tří farností, kde
jsem farářem, 72 lidí. Někteří
jeli autem nebo vlakem. Jak
jsem se později dověděl, jeden
farník cestoval dokonce na kole.
Mládežníci jeli už v sobotu večer
na předprogram: Koncert naděje.
Jsem rád, že i z naší farnosti
Papež Benedikt XVI.
se dvě děvčata přihlásila jako
s
jáhnem
Petrem
Košuličem z Hustopečí.
dobrovolnice při organizaci poutě. Dva chlapci jako pomocníci
při udělování svátosti eucharistie. Také jsme měli zastoupení v sektoru pro rodiny s dětmi
a mládežnickém sektoru.
Nevýhodou bylo, že i když jsme vyjeli velmi brzy a přijeli mezi prvními poutníky, museli
jsme jít nejdelší úsek cesty po dálnici pěšky. Tam i zpět jsme tak ušili asi 7 km. Zato jsme
měli přední sektory a kdo měl štěstí, viděl papeže na několik metrů vzdálenosti.
Nejsilnější moment ze mše svaté byl, když 120 tisíc lidí zůstalo po svatém přijímání
v úplném tichu, aby adorovali Ježíše. Domů jsme přijeli unaveni, ale šťastni, že jsme byli
osobně na setkání s papežem v Brně.
Mgr. Petr Papoušek

Kostel
se opět proměnil

V NÁDHERNOU
KONCERTNÍ SÍŇ
s neopakovatelnou atmosférou
V sobotu 3. října 2009 v 18.00 hodin
jsme přivítali v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích Pražský
pěvecký sbor Smetana, který už mezi nás
několikrát zavítal.
Při mši svaté zazněla od Vito Carnevali: Missa Rosa Mystica. Po mši svaté následoval koncert. Na programu byli mužské
sbory Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka,
Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a
další. Koncert potěšil všechny přítomné.
Spokojení byli i zpěváci z Prahy.
V přístavku kostela bylo připravené
občerstvení. Hosté se svěřili, že tak dobré zákusky, jako u nás ve Velkých Pavlovicích, ještě jaktěživ nejedli. Těšíme se na
další setkání a koncert.
Mgr. Petr Papoušek

Farář Mgr. P. Petr Papoušek oslavil kulatou čtyřicítku
V neděli 4. října 2009, na svátek sv. Františka z Assisi, se sešli farníci z Velkých Pavlovic, Horních Bojanovic, Němčiček a spousta dalších hostů na oslavě 40. narozenin pana
faráře Mgr. P. Petra Papouška. Na farním dvoře se sešly téměř dvě stovky hostů. Popřát
přišli i kolegové kněží z okolních farností a hustopečského děkanství.
Mladí farníci připravili pro pana faráře zábavnou hru “Hádej, kdo a z které farnosti jsem?” Mgr. P. Petr
Papoušek působí na farnosti Velké Pavlovice od srpna 2003 a na oslavě kulatých narozenin poděkoval
všem přítomným za srdečné gratulace, dárky a spolupráci.
Ing. Zdeněk Karber

Panu faráři přišlo poblahopřát nespočet farníků, přátel,
kamarádů a také dětí.
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Farní dvorek byl plný do posledního místečka. Dobrá nálada,
občerstvení ani víno k přípitku nechybělo.
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V Těšanech podnikly děti „LOV FARNÍKŮ“
V pátek 9. října 2009
vyrazilo rekordních 33 dětí
na již klasickou podzimní
víkendovku v Těšanech.
Zastoupeny byly všechny tři
farnosti pátera Papouška,
ale přibyly děti z farnosti
Nesvačilka a Velkých Bílovic.
Celý víkend nás provázel patron farářů Jan Maria
Vianney. Podobně jako on
získával nevěřící do kostela,
musely děti také v různých
soutěžích nasbírat pro svůj
kostel co nejvíce farníků. Po
tradiční páteční mši čekala
děti spousta her, do kterých
se zapojili všichni účastníci,
dokonce i bohoslovec Petr a
páter Petr Papoušek. I když
se v dobře rozjetém večeru
nikomu nechtělo jít spát, přece jen všichni ulehli, protože
v sobotu je čekal LOV FARNÍKŮ.
Děti měly ráno za úkol
naučit se různé dovednosti
– rozluštit tajemný jazyk farníků, naučit se, jak správně
farníka uvázat do lavice, jak
mu pomoci při různých zdravotních obtížích nebo ho naučit modlitby. Po náročném
učení čekal na děti úkol jiný.
Farníky lze do kostela získat i
tím, že si je jednoduše vyrobíte. Jak? Stačí k tomu jen kus
hlíny a šikovné ruce, které
dětem rozhodně nechybí. Tak
farníci rostli jako, no jako farDěti se celý víkend na těšanské faře výborně bavily.
níci po dešti.
Ani
protentokrát nechyběly tématicky zaměřené soutěže
Po vydatném obědě děti
a především, výborná a uvolněná nálada plná legrace.
skládaly zkoušky, na které se
učily v dopoledních hodinách.
podle smyslů, orientace v prostoru, znalost
Podobně jako ve sportu náš osmiboj obsaohňů, rozeznávání církevních hodnostářů,
hoval rozmanité úkoly – šifrování, určování

zdravověda, uzlování a neméně důležitá znalost modliteb.
Naši „lovci“ však úspěšně
zvládali jednu disciplínu za
druhou, a tak se kostel plnil
jedna radost. Na konci celého
souboje byl kostel zaplněn asi
300 farníky.
Celou víkendovku jsme
zakončili dobrým buřtíkem a
úplně na konci čekala všechny malá stezka odvahy, ze
které si děti odnesly drobné
odměny za svou bojovnost.
Celý program byl obohacen
o dvě scénky vyjevující život
Jana Maria Vianneye, kterou
znamenitě sehráli „ochotníci“ vedoucí. I děti nezůstaly s
divadlem pozadu, a tak bylo
večer u táboráku veselo při
jejich příbězích. Zpestřením
pro děti byla návštěva děkana
Pavla Kafky z Hustopečí, který
je ohromoval svými kouzelnickými triky.
Víkend přece jen musel
skončit a po nedělní mši se
všichni rozjeli domů na sváteční oběd. Není pochyb o
tom, že víkendovka v Těšanech se vydařila, což by určitě
nebylo bez obětavých vedoucích, kteří připravili dětem
bohatý a rozmanitý program.
Také děkujeme kuchařům, že
jsme si naplnili bříška, ale i
maminkám, tetičkám a babičkám, které poslaly rance plné
buchet. Nemalé poděkování patří také páteru Petru
Papouškovi, který nad námi
všemi držel ochranou ruku a
byl pro každou legraci.
Jiří Sadílek,
hlavní koordinátor víkendové akce
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24. 12. 2009

Štědrý den

22.00 hod.

25. 12. 2009

Boží hod vánoční

10.30 hod.

26. 12. 2009

Sv. Štěpána

10.30 hod.

27. 12. 2009

Sv. Rodina

10.30 hod.

31. 12. 2009

Sv. Silvestra

18.00 hod.

01. 01. 2010

Nový rok

10.30 hod.
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KULTURA ..............................................
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Pátek podvečer, 4. září 2009 ...

... multižánrové slavnosti Vinobraní odstartoval HRADIŠŤAN
První akcí bohatého programu byla vernisáž výstavy účastníků letní výtvarné dílny z Velkých Pavlovic a slovenské Senice s
názvem ROZHLÉDNI SE A POZNÁVEJ na radnici města. Vernisáž

Páteční koncert Hradišťanu Jury Pavlici.

Vernisáž výstavy Rozhlédni se a poznávej.
všechny přítomné příjemně naladila k dalším připraveným kulturním počinům a nakonec, i počasí se umoudřilo a déšť konečně
ustal. Na nebi plném červánků se objevila obrovská, všemi barvami hýřící duha, jejíž náhlou existenci si pořadatelé s úlevou vyložili
jako příslib vydařeného zbytku pátku i celé soboty.
Hlavní páteční program se odehrál na scéně I – za sokolovnou. Úderem osmé hodiny večerní zde začal dlouho očekávaný
koncert oblíbené cimbálové muziky HRADIŠŤAN v čele s Jiřím
PAVLICOU. Následovali neméně oblíbení velkopalovičtí zpěváci
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St Medicinbal Romana Veverky
s Lenkou Kubíkovou a Lucií Břouškovou.
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z mužáckého PRESÚZNÍHO SBORU a poté stále vyhledávanější
velkopavlovická netradiční cimbálovka St MEDICIMBAL Romana VEVERKY. Přestože ještě několik málo minut před zazněním
prvních tónů nepříjemně pršelo, byl plac za sokolovnou plný do
posledního místečka. Tato skutečnost mluví za vše – zajímavý program nedokázaly zhatit ani nízké teploty, ani dešťová sprška.
Vinobraní zavítalo také do prostor barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie. V podvečer zde byla sloužena mše svatá, kdy
si mohli všichni příchozí prohlédnout krásnou a velmi zajímavou
výzdobu kostela. Oltáříky byly jako poděkování symbolicky ozdobeny plody z letošní úrody.

Sobota dopoledne, 5. září 2009 ...

... druhý den Vinobraní roztančil
SADOVÁČEK
Dopoledne druhého dne Velkopavlovického vinobraní patří rok co rok především
dětem. Také protagonisty programu hlavní
scény za sokolovnou jsou děti z místních i hostujících folklórních a hudebních souborů. Snad
nejočekávanější je vždy vystoupení místního
dětského folklórního souboru SADOVÁČEK při
MŠ Velké Pavlovice.
Ne jinak tomu bylo i letos, kdy se děti do
svého veselého pásma pustily s maximálním
nasazením a nadšením. Na výkonu to bylo znát, potlesk a radost
publika byly vskutku na místě!

Sobotní odpoledne ...

... hora je zaražená,
cesta do vinic zakázaná
„Pokud nejste žena požehnaná, nebo
člověk na těle či duchu postihnutý, musíte si
až do vinobraní nechat zajít chuť na hrozny z
vinohradů okolo Velkých Pavlovic – tak říká
staré horenské právo. Kdo neuposlechne,
bude mu ruka zťata, nebo aj o holý život dojde!“ To bylo opět po roce důrazně připomenuto
občanům města a také všem ostatním přítomným v rámci scénického ztvárnění tradičního
vinařského obřadu Zarážení hory, které bylo
jedním z hlavních bodů sobotního odpoledního programu letošního Velkopavlovického vinobraní.
Největší ohlas mělo tradiční hlášení městského rozhlasu a
současně také jednání rady města, tentokrát za zavřenými dveřmi vinného sklepa. Život ve městě se probíral vskutku podrobně,
avšak jako vždy s notnou dávkou humoru a nadsázky.
Přestože mělo být původně vše patřičně utajeno, vyneslo se
díky spolehlivým tamtamům z kuloáru obecního presúza následující - že rozhledna nemá půlku střechy „páč na to nevyšla dotace“
a také, že bude pod rozhlednou zprovozněna půjčovna motyk pro
prácechtivé turisty. Za výpůjčku zaplatí každý zájemce symbolickou stovku a za zakopání hektaru vinohradu padesát korun. A tak
se mohou místní vinaři už dnes těšit, že se díky rozkvětu cestovního ruchu ve Velkých Pavlovicích v následujících letech tolik nenadřou a navíc ještě vydělají.

Scénka Zarážení hory byla opět plná vtipu a nadsázky…
Velkopavlovický folklórní soubor při MŠ Sadováček.

K Velkopavlovickému vinobraní neodmysliteně patří také průvod městem – v čele s osedlanými koňmi a spřeženími.
Hosté ze Slovenka – dětský soubor Leváránek.

pokračování na str. 18
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Před vystoupením místních divadelníků se na sólo za sokolovnou dostavila početná VELKOPAVLOVICKÁ CHASA ve svátečních i pracovních krojích, která před tím prošla slavnostním
průvodem ulicemi města. Do kroku vyhrávala dechová hudba
LEGRÚTI, jež se poté za sokolovou střídala s cimbálovou muzikou KAPRIC. V souladu s tradicí nesměly chybět typické symboly
vinobraní - obrovské hrozny révy vinné svázané šikovnými prstíky
mladých dívek z desítek malých hrozínků.

Sobotní podvečer...

... teplé podzimní sluníčko podkreslilo příjemnou atmosféru
mistrovského VERBUŇKU
Odpolední program za sokolovnou střídala jedna zajímavější akce druhou. Potleskem
ukončené divadelní představení Zarážení hory
vystřídala PŘEHLÍDKA 40 NEJLEPŠÍCH VERBÍŘŮ SLOVÁCKA. Ti předvedli tento výhradně
mužský tanec zapsaný na listině nemateriálních památek světového dědictví UNESCO ve
všech možných regionálních variantách.
Nechybělo ani hanácké Slovácko v zastou-

Dech tající verbuňk Vítka Lovečka
sklidil aplaus a zasloužený obdiv.

Po slavnostním průvodu následuje krojovaná zábava
velkopavlovické chasy i všech návštěvníků vinobraní
za sokolovnou.
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Mužský tanec zapsaný na listině
kulturního dědictví UNESCO nevymírá, i nejmenší chlapci
si jej od nejjednodušších forem rádi zatančí.
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pení velkopavlovických verbířů a samozřejmě ani sólo patnáctiletého VÍTKA LOVEČKA z Velkých Pavlovic – vítěze národního
ﬁnále soutěžní přehlídky dětských verbířů Slovácka.
Dětská kategorie mladých verbířů byla kromě Vítka zastoupena dalšími třemi chlapci skutečně velmi nízkého věku. Díky jejich
naprosto profesionálnímu podání tohoto náročného tance i zpěvu
veřejnost přesvědčili, že se nemusí o zachování tradic na nejvyšší
úrovni obávat.

Nejen folklóru jsou slavnosti Vinobraní
zasvěcené ...

... RANČ plný cválajících koní
nabídl program pro všechny
generace
Zajímavý program pro různé generace
nabídli pořadatelé v rámci konání velkopavlovického vinobraní na RANČI ZA CIHELNOU.
Uprostřed přírody se nejmenší děti za odborného doprovodu mohly svézt na koních, vyzkoušely si lukostřelbu a také různé druhy cvičných
zbraní.
Na ranči nechybělo ani občerstvení a v podvečerních hodinách vystoupení hudební skupiny. Krásný areál nabídl alternativní prostředí
pro ty, kteří dávají přednost aktivnímu odpočinku a relativnímu klidu v přírodě.
Velké poděkování patří především Petru Valouškovi a také
všem, kteří se na organizaci akce na ranči podíleli.

Prvním vzorkem bylo Neuburské z Vinařství Lacina Velké Pavlovice, které se pyšní mimo jiné titulem Šampiona z mezinárodní
soutěže této odrůdy. Následovalo Chardonnay z Vinařství V&M
Zborovský také z Velkých Pavlovic. Toto víno se pyšní medailí i ze
San Francisca v USA. Prvním červeným vínem byl Modrý Portugal
z Vinařství Horák Vrbice ozdobený zlatou medailí z Nominační soutěžě Forum Moavium 2009.
Z Vrbice pochází i Modrohorské cuvée z Vinařství Vít Sedláček.
Směs Frankovky a Modrého Potrugalu, kterou si generace vinařů
míchaly jako svoje oblíbené pití, hosty degustace příjemně překvapila. Třetím červeným vínem bylo André z Vinařství Radomila
Balouna. Víno z odrůdy, která byla vyšlechtěna před téměř třiceti
lety v místní Šlechtitelské stanici vinařské, nabídlo širokou škálu
ovocných tónů lesních plodů ve vůni i chuti.
Bonusem produkce byl růžový sekt Daniela z Vinařství Proqin
Velké Němčice. Zde Libor Nazarčuk předvedl své umění useknout hrdlo láhve šavlí.
Excelentní produkce sommeliéra, který v degustaci představil
nejen vzorky vín, ale povyprávěl i řadu zajímavostí o Velkopavlovické vinařské podoblasti, byla odměněna bouřlivým potleskem
nadšeného publika.

Na ranči za cihelnou byla cítit uvolněná atmosféra.
Na své si zde přišli především milovníci koní a přírody…

K Vinobraní patří víno ...

... sommelier Libor NAZARČUK
předvedl před stovkami zraků
sekání hrdla láhve šavlí
Součástí slavnostního Vinobraní bylo i několik řízených degustací vín pod vedením známého SOMMELIERA LIBORA NAZARČUKA.
Za velké podpory Vinařského fondu ČR byla
připravena ochutnávka vín z Velkopavlovické
vinařské podoblasti. Libor Nazarčuk poutavě
a zasvěceně představil vzorky z vinařství, která
jsou špičková nejen v naší zemi, ale sklízejí četná ocenění i na mezinárodních soutěžích vín.

S nonšalantní elegancí nastoupil před návštěvníky
letošního Vinobraní sommelier profesionál
zvučného jména – Libor Nazarčuk.

Letošní VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ
bylo jednoznačně jednou z nejzdařilejších akcí
celého roku. Pokud jste na něm nechyběli
a rádi si na dny nabité vskutku multižánrovým programem pro všechny generace
zavzpomínáte, prohlédněte si barevnou
fotogalerii vloženou vprostřed tohoto vydání Velkopavlovického zpravodaje.
Za krásné snímky děkujeme především panu Radkovi Zapletalovi.
Karolína Bártová
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Vernisáž výtvarné dílny „Rozhlédni se a poznávej“ se stala příjemným setkáním občanů družebních měst Senice a Velkých Pavlovic. Již v úvodním
slovu podtrhl starosta města Ing. Pavel Procházka její
význam především v rozvíjení spolupráce obou měst
mezi dospělými občany a občany středního věku.

Hlavní organizátoři výtvarné dílny a vernisáže a názvem
Rozhlédni se a poznávej Štefan Orth a Marie Šmídová.

Scenérie z Velkých Pavlovic na jednom z mnoha povedených
výtvarných děl účastníků prázdninové dílny.

N

a výstavě bylo možné spatřit spousty velmi zdařilých
obrazů a skic našeho města a nejbližšího okolí, ze kterých již na dálku vyzařovalo citové zaujetí, radost z tvorby i tvůrčí
atmosféra celého setkání.
Naši slovenští přátelé nám podali důkaz o tom, že se člověk
může výtvarně realizovat v každém věku a také o tom, že jde o
aktivní formu relaxace a odpočinku.
Věřím, že shlédnutí zářijové výstavy, bylo velkou inspirací
pro ty naše občany, kteří mají chuť tvořit a brání jim v tom ostych
a nejistota, zda to zvládnou.
Zveme je proto co nejsrdečněji na v pořadí již druhou společnou výtvarnou dílnu, kterou chceme uskutečnit příští léto.
Marie Šmídová,
organizátor Výtvarné dílny Rozhlédni se a poznávej

Příjemné společné chvíle na vernisáži podtrhlo
lahodné jiskrné víno z velkopavlovických vinic.

Udělejte si čas na zajímavé setkání
Beseda se spisovatelem, cestovatelem a fotografem JIŘÍM MÁROU
je připravena na úterý, 1. prosince
2009, od 18.00 hodin, v zasedací
místnosti Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích.
Na besedě bude autor vyprávět o své
cestě a pobytu na Novém Zélandu. Jiří
Mára cestuje se svým synem upoutaným
na invalidní vozík, společným cílem je pře-
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devším překonat postižení, které se dotýká celé rodiny.
Knihu Jiřího Máry o Novém Zélandu
si můžete vypůjčit v městské knihovně,
autor na setkání připraví výstavku svých
dalších knih, beseda bude doplněna promítáním ﬁlmů a diapozitivů z cesty. Kromě
Nového Zélandu navštívili Márovi také
Polynézii, Austrálii, Galapágy, Jižní Ameriku. Jiří Mára je nositelem ocenění za svou
publikační i charitativní činnost.

Protože je naše město také známým
cílem cykloturistiky a vinařské turistiky,
mnozí občané města se některé z forem
turistiky aktivně věnují, těší se organizátoři
besedy na to, že budeme vystoupení Jiřího
Máry vítat jako významnou a hodnotnou
kulturní a společenskou aktivitu.
Rádi bychom potěšili nejen zajímavého cestovatele a spisovatele, ale i skvělého člověka a tatínka svým zájmem a účastí na besedě.
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CESTUJETE RÁDI?
RÁDI FOTOGRAFUJETE?
AKCE PŘESNĚ PRO VÁS!

Městská knihovna Velké Pavlovice hledá ještě
několik zájemců o celoroční pravidelný kurz jednoduché angličtiny pro starší občany, kteří zatím angličtinu nestudovali, nebo jsou „věční začátečníci“.
Kurz vypsala městská knihovna pod záštitou Města Velké Pavlovice pro občany vyššího věku, kteří nemají příliš času
na učení, nelíbí se jim studovat doma o samotě a rádi cestují
do ciziny, takže by jim na cestách znalost základů angličtiny
pomohla.
Kurz je připraven v délce 60 vyučovacích hodin, jeho cena
je stanovena na 2.000,- Kč, předběžně navrhovaný termín
schůzek je plánován na pondělí, od 16.00 do 17.30 hodin,
může být změněn podle přání přihlášených účastníků kurzu.

Městská knihovna a Turistické informační centrum
Velké Pavlovice, pod záštitou Města Velké Pavlovice,
připravuje na leden 2010

výstavu amatérských fotografií
pod názvem

„Obrázky z cest“.
Výstavu nemůžeme uspořádat bez aktivity
a zájmu široké veřejnosti a bez pomoci všech fotografů,
kteří na svých cestách, výletech a dovolených
pořídili nějaké krásné a zajímavé snímky.
Víme ze zkušenosti, že řada cestovatelů
často vyfotografuje vynikající, přímo umělecké fotky
a bylo by opravdu škoda, aby zůstaly v rodinných albech
nebo na discích počítačů.
Obracíme se proto na všechny
amatérské fotografy s prosbou,
aby zapůjčili pro výstavu své fotografie
ve formátu A4 (tedy cca 20 x 30 cm),
pokud chcete, přidejte svůj vlastní
název či komentář.
Jednu až tři fotografie nám, prosím, doneste
do Městské knihovny ve Velkých Pavlovicích,
Hlavní 9, nebo na podatelnu Městského úřadu
Velké Pavlovice, a to nejpozději do 31.12.2009.
Moc se na Vaše fotky těšíme, výstava bude jistě krásná!

Na dovolenou bez jazykových bariér?
S námi to dokážete!
Knihovnice, Mgr. Dana Růžičková, má s výukou angličtiny dlouholetou zkušenost a praxi právě ve výuce dospělých.
Obsah kurzu je připraven tak, aby výuka postupovala pomalu,
srozumitelně a aby účastníci kurzu měli ze studia radost a dobře se v kurzu bavili.
Abychom mohli splnit slib, že se na příští dovolené posluchači v základních věcech domluví, bylo by zapotřebí zahájit
kurz nejpozději od listopadu 2009.
Pokud Vás tedy nabídka studia angličtiny zajímá, přihlaste se prosím nejpozději začátkem listopadu 2009 na elektronické adrese: knihovna@velke-pavlovice.cz, na telefonu
519 428 149 nebo přímo v městské knihovně.
Mgr. Dana Růžičková,
Městská knihovna Velké Pavlovice
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POZVÁNKY ...........................................
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT, NABÍDKA JE VÍCE NEŽ BOHATÁ!

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
BOHUMIL LOŠŤÁK
– FOTOGRAF PŘÍRODY
Vernisáž výstavy proběhne
v sobotu 7. listopadu 2009 v 11.00 hod.
ve výstavním sále velkopavlovické radnice.
Návštěvníci se mohou těšit na průřez tvorbou autora,
který v letošním roce oslavil 88 let.
Curriculum vitae
- Ing. BOHUMIL LOŠŤÁK (nar. 1921)
je proslulým lesákem, ekologem, brilantním fotografem,
spisovatelem, básníkem a v neposlední řadě také recesistou.
Významně se podílí na mimořádné péči o přírodu
v lužních lesích na Břeclavsku. Je spoluzakladatelem
tvrdonických národopisných slavností. Na Vysoké škole zemědělské
řídil myslivecký výukový areál Lednice – Valtice
spadající pod lesnickou fakultu. V roce 1982 vydal knihu
věnovanou lužní krajině na Břeclavsku Zelená perla.

VEČER U CIMBÁLU
Jaké by to byly otevřené vinné sklepy
bez večerní zábavy s cimbálovou muzikou!
Začínáme v 19.00 hod. v místní sokolovně.
Čekají vás příjemné chvíle strávené zpěvem a tancem
za doprovodu cimbálové muziky spojené s ochutnávkou
vynikajících velkopavlovických vín.
Vstupné na večer u cimbálu * 150,- Kč
Přijďte okoštovat mladá vína ročníku 2009,
již nyní jste ve sklípcích vítáni!

Město Velké Pavlovice a Obec Bořetice Vás srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
NOVÉ CYKLOSTEZKY
Velké Pavlovice – Bořetice

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

SVATOMARTINSKÉ
OTEVŘENÉ SKLEPY 2009

Akce se uskuteční v den státního svátku – v úterý 17. listopadu
2009 od 10.00 hod. u vlakové zastávky ČD (lesopark za Trkmankou)

Sobota 14. listopadu 2009
Dle zažité tradice začínáme v 11.00 hod.

Těšit se můžete na zajímavý program, z něhož vybíráme…
• slavnostní přestřižení pásky k nové cyklostezce
• zakončení turistické sezóny na rozhledně Slunečná
• výsadba pamětních stromů po trase cyklostezky
• zastavení u benzinové čerpací stanice nad Bořeticemi a mnohé další

Přijďte okoštovat velkopavlovická vína, otevíráme pro Vás
více než patnáct VINNÝCH SKLÍPKŮ!

Na příjemný tříkilometrový podzimní výlet můžete vyrazit na kole, in-line
bruslích, na koloběžce, pěšky nebo i s dětským kočárkem.

Vstupenky si můžete zakoupit v den akce
od 10.00 do 15.00 hod. na radnici města.

Srdečně Vás zveme!

Cena vstupenky * 300,- Kč
(vstupné zahrnuje seznam otevřených vinných sklepů
s kontakty na vinaře a mapkou města, vinný lístek,
označení návštěvníka a degustační sklo)

SVĚCENÍ MLADÉHO VÍNA
ROČNÍKU 2009

ZABÍJAČKOVÉ SPECIALITY
Na ovaru a jiných zabíjačkových specialitách si můžete
pochutnat přímo před radnicí.

PRAVÁ SVATOMARTINSKÁ HUSA
Milovníkům dobrého jídla nabízíme oblíbenou
gurmánskou specialitu pravou Svatomartinskou husu,
na níž si můžete pochutnat ve
VINÁRNĚ U KADERKŮ
Objednávky – p. Kaderka, tel.: 519 428 297, 777 211 882
VINÁRNĚ U VAVŘINCE
Objednávky – p. Šťavík, tel.: 603 546 858, 604 263 240

Tak jako každý rok budou i letos,
jen několik málo dnů po svátku sv. Martina,
slavnostně vysvěcena mladá vína ročníku 2009.
Kněžského požehnání se ujme v souladu
s zažitou tradicí místní páter Mgr. Petr Papoušek,
jež společně s velkopavlovickými vinaři, představiteli města
a samozřejmě i s Vámi poprvé oﬁciálně ochutná letošní víno.
To by mělo správně být až do svátku sv. Martina zapovězeno.
Svěcení se uskuteční v neděli 22. listopadu 2009 v místní sokolovně.
Začátek bude v 15.00 hod.
Vstupné – vzorek vína nebo 50,- Kč

RESTAURACE VINOPA
Objednávky – p. Průdek, tel. : 776 644 898
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PROMENÁDA
ČERVENÝCH VÍN 2009
Dlouho očekávaným vrcholem celoročních počinů
vinařského charakteruje ve Velkých Pavlovicích
Promenáda červených vín – letos již VI. ročník
mezinárodní soutěžní přehlídky červených vín,
jež jsou pro tuto oblast více než speciﬁcká.
Přehlídka se uskuteční v pátek a sobotu
27. a 28. listopadu 2009 v místní sokolovně,
po oba dva dny vždy od 15.00 do 21.00 hod.
K pohodě a dobré náladě přispěje
také neodmyslitelná cimbálová muzika.
Červené vzorky z domácí produkce i zahraničních vystavovatelů
máte možnost opět degustovat po dva dny.
Neváhejte a ochutnejte výtečná červená vína,
která proslavila celé Velkopavlovicko!

BESEDA
s cestovatelem,
spisovatelem a fotografem
JIŘÍM MÁROU
Setkání se uskuteční
v úterý dne 1. prosince 2009 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti Městského úřadu
Velké Pavlovice
JIŘÍ MÁRA
je autorem cestopisů, přispívá fotograﬁemi i reportážemi
do geograﬁckých periodik, včetně National Geographic
(cesty např. do Polynésie, Austrálie, na Nový Zéland a Galapágy).
Cestuje se synem upoutaným na invalidní vozík, smyslem
je překonat postižení,které zasáhlo celou rodinu.
Beseda je doplněna promítáním ﬁlmů a fotograﬁí,
je vhodná na jedné straně pro všechny milovníky cestování a exotiky,
na druhé straně pro všechny občany, kteří se chtějí setkat s lidmi,
jež dokáží překonávat své hendikepy.
Srdečně Vás zveme k nevšednímu zážitku!

Stavební ﬁrmy Mikulica s. r. o.
ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice
Vás zvou na akci s názvem

VELKÉ PAVLOVICE
PRO NOVÝ ŽIVOT
aneb
před Mikulášská sobota
na Padělkách
Sobota 28.11.2009 od 10.00 do 14.00 hod.
Ulice Růžová před novými bytovými domy
fy MIKULICA s.r.o.

Využijte netradičního před Mikulášského setkání pro dospělé
za účasti starosty Velkých Pavlovic a zástupců stavební
ﬁrmy MIKULICA s.r.o. a přijďte si prohlédnout dokončenou
výstavbu I. etapy projektu bytových domů ve Velkých Pavlovicích,
které podporují záměr vedení města ve smyslu zvýšení přílivu
nových občanů do Velkých Pavlovic.
V době od 10.00 do 14.00 hod. proběhnou prohlídky
dokončovaných bytových jednotek, které budou kolaudovány
již v polovině prosince tohoto roku a majitelé nových bytů
se budou moci stěhovat již v polovině ledna.
Pro děti bude připravena malá před Mikulášská nadílka.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA
U MOUDRÉ SOVY
Městská knihovna a TIC Velké Pavlovice, společně se svou
moudrou sovou, zvou všechna školčátka s maminkami
a také malé školáčky na
ADVENTNÍ ODPOLEDNE S VÝROBOU VÁNOČNÍCH
PŘÁNÍČEK, DROBNÝCH DÁREČKŮ A OZDOB
Sejdeme se v městské knihovně v pátek
11. prosince 2009, od 16.00 hodin
Budeme si hrát s obrázky, vystřihovánkami, nůžkami a papírem.
Můžeme poslouchat koledy, písničky, příběhy nebo pohádky pro děti.
Uvaříme si čaj a ochutnáme první vánoční cukroví.
Své malé hosty prosíme pouze,
aby si přinesli vlastní nůžky na papír.
Přijďte si užít příjemnou předvánoční náladu,
těšíme se na vás!

VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÉ HUDBY
ZLAŤULKA
Sobota 19. prosince 2009, 17.00 hod.,
sokolovna ve Velkých Pavlovicích

Udělejte si příjemné sobotní dopoledne
a shlédněte nové bytové domy
ve Velkých Pavlovicích, které pro svou rozmanitost
a individualitu každé bytové jednotky
nemají v našem městě obdoby.

Se zpěvem písní a koled v podání dechové hudby
ZLAŤULKA zcela jistě podlehnete kouzlu Vánoc...
Přijměte naše srdečné pozvání!
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VÝSTAVA
VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ
... s následnou sladkou ochutnávkou
pro nejmenší čtenáře

Upečené a případně i nazdobené perníčky
šikovných maminek a babiček se budou vybírat
v Městské knihovně Velké Pavlovice
v termínu od 14. do 18. prosince 2009.
Pečivo bude poté vystaveno od pondělí 21. prosince 2009
až do prvních dnů nového roku 2010.
Po prohlédnutí přijdou perníčku k chuti
našim nejmenším čtenářům!
Předem Vám za Vaše cukrářské výrobky děkujeme!

Město Velké Pavlovice Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ
JARMARK U RADNICE
Neděle 20. prosince 2009,
náměstí před radnicí města ve Velkých Pavlovicích
Těšit se můžete na jarmark se stánky s rukodělným zbožím,
vánočními ozdobami, dekoracemi a laskominami.
Jako občerstvení se budou podávat zabíjačkové speciality,
uzeniny a chybět nebude ani svařené víno.
Dopoledne se bude nést stejně jako při loňské
premiéře v Ježíškovském duchu, kdy si budou opět moci
všechny děti poslat svá vánoční přání k Ježíškovi
přímo do jeho dílničky.
Již nyní se nemůžeme dočkat, až se nebe nad náměstím
opět zaplní spoustou balónků
s těmi nejtajnějšími vánočními sny...
Odpolední kulturní program bude jako tradičně
plný hudby, zpěvu a vánočních koled.
Od 16.00 hod. zde se svými pásmy
plnými vánočních písní vystoupí žáci
Základní umělecké školy, Základní školy, Gymnázia,
mužácký Presúzní sbor, country skupina Colorado
a další hudební soubory z Velkých Pavlovic.
Pod vánočním stromem najdete
stejně jako v minulých letech pokladničku,
do které můžete přispět ﬁnančním darem
opuštěným dětem, jež nemohou být
ani v době vánoční mezi svými nejbližšími.
Předem Vám za ně od srdce děkujeme.
V rámci hlavního programu přijde
se svým krátkým vánočním přáním
pozdravit všechny přítomné
starosta města Velké Pavlovice
Ing. Pavel Procházka
Zapomeňte na chvíli na předvánoční shon,
zpomalte v kouzelné době adventní
a přijďte se podívat před radnici.
Přejeme Vám krásný vánoční čas ...
Podrobný program akce
bude zveřejněn na webových stránkách
města Velké Pavlovice www.velke-pavlovice.cz,
najdete jej také v příštím čísle
Velkopavlovického zpravodaje,
které vyjde v měsíci prosinci 2009.

Změna programu vyhrazena
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1. Rok 2009 se pomalu chýlí ke konci, které kulturní akce uskutečněné letos v našem městě považujete za vydařené?
Vydařených kulturních akcí bylo v roce 2009 celá řada.Dle mého
názoru mezi nejúspěšnější patřilo v květnu otevření nové rozhledny SLUNEČNÁ. Ukazuje se, že areál rozhledny nemusí sloužit jen ke
krásnému výhledu do okolní krajiny, ale i jako místo na pořádání
krásných kulturních akcí, což se v průběhu letošního roku jenom
potvrdilo.
Další akcí, která je poměrně nová je přehlídka mladých dechovek
Mirka Pláteníka. Jde o setkání mladých lidí, kteří našli zalíbení
v dechové muzice. Zdá se že se příznivci tohoto žánru dočkali po
letech slibné místní dechové hudby.
O úspěšnosti poslední akce o které bych se chtěl zmínit je její vzrůstající popularita. Jedná se o Velkopavlovické vinobraní. Slavnost,
která by měla vyzvednout to, čím je náš kraj vyhlášený - což je samozřejmě víno, ale také místní folklór a tradice. Domnívám se, že je to
trend, který by měl dominovat a o jeho úspěšnosti svědčí veleúspěšné vystoupení verbířů ze všech oblastí, kde se tento unikátní tanec
tancuje.
2. Město Velké Pavlovice ve spolupráci s kulturní komisí a mnoha
spolky již chystá řadu akcí na rok 2010. Na co se můžeme těšit?
Samozřejmě nebudou chybět stálice, které mají své pevné místo
v kalendáři akcí, který se právě v této době sestavuje. Rád bych
se zmínil o jedné unikátní akci, kterou připravujeme na únor roku
2010.
Jedná se o historicky první setkání velkopavlovických stárků, stárek , sklepníků a sklepnic. Touto akcí bychom chtěli zprostředkovat setkání generací starších až po současnost, pomocí fotograﬁí a
videoprojekce nabídnout příležitost zavzpomínat, popovídat si a tak
přispět ke zkvalitnění současné úrovně hodů a hlavně pro zachování
této tradice pro generace budoucí.To vše se neobejde bez účasti
kvalitní dechovky a cimbálové muziky.
3. Stalo se již tradicí, že vystupujete ve scénce o zarážení hory na
Velkopavlovickém vinobraní. Každoroční aktualizace a glosování
událostí v našem městě vyvolává salvy smíchu a nadšený aplaus.
Představte nám autorský kolektiv, s jakým předstihem představení nacvičujete?
Na přípravě scénáře se podílí prakticky všichni, které potom ve scénce můžete vidět. Za pět let, co jsme se tohoto úkolu ujali jsem se
přesvědčil, že vymýšlet srandu není snadno.
Zaznamenáváme nápady a události v průběhu celého roku a během
měsíce května a června sestavujeme konečnou podobu. V průběhu
prázdninových měsíců se věnujeme samotnému nácviku. Rád bych
zdůraznil že náš ,,divadelní spolek“ je skupinou amatérů a dobrovolníků a samotná scénka vzniká bez jakéhokoliv profesionálního režijního vedení. O to víc nás těší pohled na rozesmáté tváře diváků.
4. Domníváte se, že je kulturních a společenských akcí ve Velkých
Pavlovicích dost a mohou si z nich občané vybrat podle svých
zájmů i věku?
Dobrých kulturních akcí není nikdy dost. Je potěšitelné, do jejich
přípravy se zapojuje stále větší množství organizací a občanských
sdružení. Za což jim patří velké dík. Na své si přijdou příznivci folklóru, country, vážné hudby i diskoték. Myslím si, že mnohé srovnatelně
velké obce by nám mohli závidět.
V neposlední řadě za to patří velké poděkování městu Velké Pavlovice, které i v této ekonomicky nelehké době kulturu plně podporuje a
rozvíjí.
Za rozhovor poděkoval panu Jiřímu Hanzálkovi Ing. Zdeněk Karber
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Program Městského kina Velké Pavlovice
LISTOPAD A PROSINEC 2009
Muži v říji
Pátek 6. listopadu 2009, 20.00 hod.

ner, Tatiana Pauhofová, Václav Jiráček,
Richard Krajčo, Marián Labuda, Boleslav
Polívka.

Veni, vidi, vici
Pátek 20. listopadu 2009, 20.00 hod.

něn z rasismu. Média proti němu rozjedou
kampaň. Atmosféra zhoustne natolik, že
si do něho může každý kopnout, a tím
demonstrovat svou morálnost. Zdálo by
se, že musí přijít Grossmannův nezastavitelný pád, když se dostaví spásný nápad:
Koupit soukromou televizi a veřejné mínění obrátit na svou stranu. Komedie může
začít. Hrají: Ester Janečková, Tatiana Pauhofová, Josef Carda, Tomáš Hanák, Jiří
Mádl, Tomáš Matonoha, Boleslav Polívka.

2Bobule
Pátek 4. prosince 2009, 20.00 hod.

„Veselá komedie o velkých věcech na
malém místě, o velké politice, velkých
citech a velkém umění. S prvotřídními
herci i v epizodních rolích. Každý vábí
každého na svoje cíle, na své ego, pro svoje potěšení; to vše uprostřed velkolepého
Mistrovství Evropy ve vábení jelenů...”
Komedie Muži v říji se odehrává v malé
jihomoravské vesnici Mouřínov, která se
připravuje na mistrovství Evropy ve vábení
jelenů. Ve vesnici končí silnice a bojovat
za její „zprůjezdnění“ je obtížné. Samozřejmě nic není jednoduché a nic neprobíhá tak, jak by si obyvatelé přáli. Hrají:
Jaromír Hanzlík, Igor Bareš, Marta Vančurová, Pavel Zedníček, Jiří Lábus, Martin
Trnavský …

Romantická komedie Veni, vidi, vici vypráví příběh mladého sympatického a sportovně nadaného Honzy, který se z chudého studenta stane slibným golﬁstou a
okusí sladký život v záři reﬂektorů. Jenže
málem ztratí nejen svou lásku, ale i sám
sebe. Žánr romantické komedie dokresluje výběr atraktivních exteriérů a důraz na
hudební složku s ústřední písní v podání
Davida Kollera a Kristýny Peterkové. Hrají:
Jitka Kocurová, Sandra Nováková, Karel
Gott, Bob Klepl, Václav Postránecký, Filip
Tomsa, Marek Vašut…

Ulovit miliardáře
Pátek 27. listopadu 2009, 20.00 hod.

Jánošík
Pátek 13. listopadu 2009, 20.00 hod.
Příběh nejslavnějšího zbojníka, který
bohatým bral a chudým dával. Stal se
symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými vlastnostmi. Zázračnou
silou, neobyčejnou chytrostí a odvážnými
činy.
Dosud jsme znali jen lidovou legendu o
slavném zbojníkovi, který bohatým bral a
chudým dával a kterého po zradě popravili zavěšením na hák za žebro. Opravdového Juru Jánošíka, mladíka z Těrchové,
jehož krátký, ale dramatický život inspiroval generace Slováků k vytvoření legendy,
přibližuje až tento nový ﬁlm. Historický ﬁlm
Jánošík je příběhem o lásce, přátelství, o
hledání štěstí a o osudu, nad kterým se
dá jen těžko vyhrát. Hrají: Sarah Zoe Can-

I volné pokračování Bobulí se natáčelo
v našem nejbližším okolí a tak nebude
nouze o nádherné záběry našeho kraje.
Opět budeme sledovat eskapády dvojice
kamarádů Honzy a Jirky. Jirka se zaplete
s mladou krásnou dívkou, jejíž otec má
ovšem o nápadnících své dcery úplně jiné
představy…a Jirka raději prchá za kamarádem Honzou na jižní Moravu. Honza
zatím žije s Klárou na dědečkově vinařství.
Nejen, že čelí neúspěchům, ale po nečekaném příchodu kumpána Jirky se jeho
život obrátí naruby. Hrají: Jana Švandová,
Tereza Voříšková, Kryštof Hádek, Lukáš
Langmajer, Lubomír Lipský, Jiří Korn, Jiří
Krampol, Miroslav Táborský.

Harry Potter
a Princ dvojí krve
Drzá Komedie Režiséra Vorla o tom, že
„Být dneska miliardářem? Není co závidět.“
Miliardáře touží ulovit každý i každá.
Policisté, novináři, politici, umělci, dámy
i chlápci od náboženství. Na úspěšného
podnikatele Patrika Grossmanna je navlečena vykonstruovaná reportáž a je obvi-

Pátek 11. prosince 2009, 17.00 hod.
Harry začíná již 6 rok v Bradavicích a do
rukou se mu dostává stará kniha, která je
velmi zvláštně označena - „Tato kniha je
majetkem Prince dvojí krve“. Zároveň se
dozvídá další střípky z Voldemortovy temné minulosti.
Změna programu vyhrazena.

25

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
5/2009

SPOLKY A KONÍČKY ............................
MYSLIVECKÁ JEDNOTA VELKÉ PAVLOVICE
... toulky minulostí i současností ...
Od dávných dob byla myslivost v
rukách šlechty a bohatých měšťanů.
Na lov chodili všichni poddaní, kdykoliv
jim vrchnost poručila. Změna nastala
až po zrušení roboty po roce 1848. Před
160 lety - dne 7. března 1849 byl vydán
císařský patent, umožňující obcím pronajmutí honitby tomu zájemci, který
poskytl největší nabídku. Lov v honitbě
mohl nájemce vykonávat pouze podle
tehdy platných předpisů.
Pro honitbu byla vyměřena určitá
část katastru. Tuto část obhospodařoval statek a správci statku měli honitbu
pronajatu. Z dochovaných pramenů lze
zjistit, že od roku 1866 do roku 1918
měl honitbu pronajatu Oskar Kessner
a jeho syn. Je pravdou, že v roce 1900
si honitbu pronajal ředitel velkostatku a
cukrovaru. V roce 1906 jej však Oskar
Kessner přeplatil a honitbu užíval až do
roku 1918.
Dvacet šest místních občanů vedených Jaroslavem Korčákem založilo v
roce 1925 Mysliveckou jednotu. Pro
velkou ﬁnanční náročnost postupně
většina členů odstoupila a ve
sdružení zůstalo jen 8 občanů.
V době 2. světové války neužívali
celou honitbu, část měl pronajatu
Arnold Weiss. Po 2.světové válce
se stal hospodářem Myslivecké
jednoty Martin Prát.
V roce 1947 se změnil název
Myslivecké jednoty na Mysliveckou společnost, později na Myslivecké sdružení.
V roce 1959 si myslivci postavili střelnici na Floriánku. V roce
1974 byla střelnice na rok uzavřena z důvodu výstavby přeložky
státní silnice Podivín–Zaječí. V
roce 1988 vybudovali elektrickou přípojku a zahájili přípravné
práce ke stavbě myslivny. Po pěti
letech stavbu dokončili a v září
1993, při příležitosti slavnosti vinobraní,
myslivnu otevřeli.
Dřívější název Myslivecké sdružení
se od roku 1992 změnil na Mysliveckou
jednotu.
Současná honitba v katastru Velké
Pavlovice se nachází z jižní a východní
strany v rovinatém terénu. Je tvořena velkými lány s minimálním počtem stromů a
keřů. Na severní a západní straně je honitba v kopcovitém terénu, kde převažují
záhumenky, vinice a sady. Středem honitby protéká říčka Trkmanka.
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vymizel. Na Trkmance se vyskytují a v
omezeném množství jsou loveny divoké
kachny.

MYSLIVECKÁ SOUČASNOST

K činnosti myslivců neodmyslitelně patří
podzimní hony.

Z podzimních zkoušek ohařů.
Je zajímavé, jak se během doby měnila druhová skladba zvěře v revíru. Před 2.
světovou válkou se lovili hlavně zajíci a
koroptve. Bažanti se vyskytovali vzácně.
V roce 1940 se v důsledku silných mrazů
citelně snížil stav koroptví. Otevřená krajina naopak svědčila srnčí zvěři. V současné
době se srnčí zvěř vyskytuje zcela běžně.
Stavy zajíců a bažantů v 80. letech
minulého století citelně poklesly. Divoký králík se vyskytoval v katastru vždy v
hojném množství, ale koncem 90. let 20.
století následkem králičího moru téměř

Myslivecká jednota v současné
době čítá 44 členů. Do činnosti členů
patří zajišťování krmení pro zimní přikrmování zvěře, udržování krmelců, posedů a vysazování stromků ve vhodných
lokalitách. Myslivci sledují zdravotní stav
a počty zvěře. Každým rokem absolvují
několik honů.
Co se týká jejich kulturní i zájmové
činnosti je důležité zmínit, že každým
rokem organizují ve městě oblíbený
Myslivecký ples s bohatou tombolou.
Každoročně pořádají střelecký závod
„O pohár starosty města“, který nahradil dřívější „Memoriál Krejčiříků“. Závod
bývá hojně navštěvovaný místními i
přespolními střelci. Členové Myslivecké
jednoty se zúčastňují i různých střeleckých soutěží.

VÍTE, ŽE …
Myslivci mají v držení 13 lovecky upotřebitelných psů, se kterými
slaví úspěchy na zkouškách loveckých psů. Lovecké kynologii se
věnují především František Kallus a Bronislav Procinger, z nichž
každý má na svém kontě několik
desítek vycvičených psů.
Např. v roce 2007 se v Pohořelicích stal vítězem Podzimních
zkoušek loveckých psů František
Kallus z Velkých Pavlovic s německým krátkosrstým ohařem Jelou z
Řadovky, s fenou pointera Bessi z
Bohumělské obory zvítězil na všestranných zkouškách loveckých
psů ve Valticích. Bronislav Procinger vyhrál s fenkou německého
krátkosrstého ohaře Charibdou
z Procingerova dvora Podzimní zkoušky
loveckých psů v Miroslavi na Znojemsku
a s její sestrou Chimérou z Procingerova
dvora zvítězil na Podzimních zkouškách
loveckých psů ve Vranovicích. V roce 2008
na Podzimních zkouškách ve Velkých Pavlovicích opět zvítězil Bronislav Procinger s
německým krátkosrstým ohařem Idasem
z Procingerova dvora. V srpnu 2009 získal pohár za 1. místo Podzimních zkoušek
ohařů v honitbě MS Vlasatice Jan Skýpala
s fenkou NKO Karmou z Procingerova dvora s počtem 295 bodů.
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MYSLIVECKÉ PERLIČKY
(a možná i něco z myslivecké latiny)
• Na honu...
„Pane dochtore, kolik ste střelil bažantů?“
„O jednoho méně než pan Dostál.“
„Pane Dostál, a kolik ste vlastně tech
bažantů střelil?“
„No přece enom jedneho!“

prázdnýma rukama …
a opodál si Ajda vítězoslavně pochutnávala
na svém úlovku.

• „Podívejte se, chlapi, jakú ně včerá na
zabijačce udělal řezník itrnicu“, chlubí se
nimrod o přestávce mezi lečemi kamarádům a vytahuje dobrůtku dlouhou tři čtvrtě metru. Aby mu lépe chutnala - a možná
taky proto, aby ostatním dělal laskominy
- nahříval si ji nad ohníčkem. Chlapi stáli
okolo a všem se sbíhaly sliny. Nimrod jim
pohupoval voňavou prohřátou jitrnicí před
nosem. Ohařka Ajda si řekla: „Ten se se
mnou určitě nepodělí…“. A jak se jí jitrnice zhoupla před čenichem, neovládla se a
chytila ji do mordy. Jitrnice praskla a „ohodila“ majitele. Ten zůstal ohromeně stát s

• Tři kamarády pozval
hajný do našich nejmenovaných moravských hor na srnce. „Ty,
Jožo, půjdeš na posed
na kraj lesa. Vašku, ty
zkusíš štěstí na posedu
na pasece. A ty, Franto,
mi budeš dělat společnost na chatě. Přece to
víno, co jste mi dovezli,
nebudu pít sám!“ Chlapi
se rozešli podle příkazů
Jedním z nejpěknějších plesů bývá právě mylivecký.
hajného. Joža s VašPles s vůní jehličí, příjemnou atmosférou
kem na určené posedy,
a také s netradiční tombolou plnou zvěřiny.
Franta postavil kulovnici do rohu a zasedl s
… a vzápětí aportovala z křoví právě vyléhajným ke stolu. Po chvíli to Frantovi nedá
tajícího bažanta!!!
a zeptá se hajného: „Poslúchej, a proč ně
nechceš pustit do lesa na čekanú?“ „Mnó
• Jozula přišel ke kamarádovi.
… viš“, neochotně ze sebe hajný soukal
„Haló, Franto, seš doma?“
odpověď, „ja vlastně vůbec nestojim o to,
„Franta jel do Kamenca na králíků“, ozvala
aby se nějaky srnec střelil. Ti dva v lese nic
se z půdy Frantova žena.
neulovi, ale s tebu si nejsu jistý!“
„A co ty na tej hůře děláš?“
„No, přece omítám komín!“
• Hon se vydařil. Zvěře bylo bohatě, ale
myslivec neměl štěstí. „Tak budeme muset
končit! Už nemám ani jeden patrón“, říká
myslivec své ohařce. Ta se na něj s pochoPro čtenáře připravili
pením pro lidskou nedokonalost podívala
Stanislav Prát a Jana Vondrová

V sobotu 10. října 2009 se v honitbě MJ Velké Pavlovice konaly podzimní
zkoušky ohařů. Za typicky podzimního
a uplakaného počasí se s úderem osmé
hodiny začali na myslivně scházet rozhod-

zkoušek Josef Ulica, kteří se mezi jednotlivými disciplínami přepravovali v bryčce
tažené párem nádherných koní.
Zkoušek se zúčastnilo 9 ohařů, z nichž
7 obstálo. Velkopavlovičtí kynologové zde

čí i mírně nervózní vůdci se svými ohaři.
Po slavnostním zahájení a vylosování soutěžních čísel se všichni odebrali do „revíru“ k plnění jednotlivých disciplín.
Na celý průběh zkoušek dohlížel vrchní
rozhodčí Vlastimil Tomaštík, ředitel zkoušek Ing Jaroslav Benda Ph.D. a správce

měli tři zástupce, z nichž dva zkoušky
úspěšně složily. Teprve po úspěšném
složení podzimních zkoušek se ohař stává
lovecky upotřebitelným a může být svým
majitelem používán k lovu a práci.
Dobře vycvičený pes je pro myslivce
nepostradatelným pomocníkem a spousta

• Sešla se partička myslivců u pohořelických
rybníků na lovu kachen. Nastával večer a
u vody se honila hejna komárů. Bylo třeba
udělat základní opatření. Nejprve kolovala
placatice s „marhulovicú“. Druhé kolečko
absolvovala novinka – repelent proti komárům. I tou se naši myslivci řádně namazali.
Tentokrát zvenku. Až na pana Dostála. Ten
si záměny nepovšiml …. a celý večer už ho
kachny ani komáři vůbec nezajímali.

Slavnostní vyhlášení výsledků podzimních zkoušek ohařů.

z nich si bez svého čtyřnohého pomocníka, bez dalšího páru očí, 1000 krát citlivějšího nosu a dvou párů nohou neumí hon
ani představit.
Vítězem podzimních zkoušek se stal
František Konečný z Moravského Žižkova se psem německého krátkosrstého
ohaře Jerry od Benátského jezera, druhé
místo získal Bronislav Procinger se psem
německého krátkosrstého ohaře Kardinálem z Procingerova dvora a na třetím
místě skončil Vítězslav Šmerda s fenkou
malého münsterlandského ohaře Jorikou
z Florianova dvora.
Věra Procingerová

Ke zkouškám ohařů patří i příjemný pobyt v přírodě po boku
svých čtyřnohých kamarádů.
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Na tréninkové
hřiště TJ Slavoj ve
Velkých Pavlovicích
se v neděli dopoledne dne 13. září
2009 sjelo 15 družstev ze Slovácka při
příležitosti
konání
18. ročníku soutěže
v požárním útoku o
Slovácký Džbánek.

Nezbytné soustředění, důkladná příprava...

... akcééééé!...

...a vydatné občerstvení za odvedený výkon. Nutno dodat,
že právě i bohaté a chutné občerstvení si hasiči na soutěžích
zajišťují z vlastních řad.
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Po 5 družstvech
byly zastoupeny okresy Břeclav, Hodonín
a Uherské Hradiště.
Každý okres zastupovala nejúspěšnější pětice, která se
probojovala
sítem
náročných soutěží.
Klání se zúčastnili
starostové
okresních sdružení a další
hasičští funkcionáři.
Po důkladných
rozcvičkách a ladění
techniky proběhla
dvě soutěžní kola. V
18. ročníku soutěže
o putovní Slovácký
Džbánek obsadilo
první místo družstvo
z Částkova s časem
17.09 sekundy, druzí
byli hasiči z Vésky 17.19 sekundy, obojí
z okresu Uherské
Hradiště, třetí pozici získalo družstvo
z Vlkoše A - 17:58
sekundy,
okres
Hodonín. Za Břeclavsko byli úspěšní čtvrtí z Pasohlávek a pátí
z Poštorné.
Soutěž v požárním útoku je na jedné straně sport a na
straně druhé důležitá rutina potřebná
při
opravdových
zásazích hasičských
jednotek,
kterým
patří velké uznání za
jejich připravenost
a odvahu pomáhat
bližním v nebezpečí.
Petr Hasil, starosta
SDH V. Pavlovice

Aktivity nově
založené jednoty
OREL
Velké Pavlovice

OREL
SE PROBOUZÍ
K ŽIVOTU
Znovu
obnovená
jednota Orla ve Velkých
Pavlovicích, která svoji
činnost zahájila prázdninovým táborákem ve
farní zahradě přichází s
dalšími aktivitami nejen
pro mladé.
l

l

l

Velkopavlovičtí Orli v
podzimních měsících
stanovili pravidelné
sportovní hodiny, jako
první byl zvolen FLORBAL. Cílem jejich
snažení bude účast
v Orelské ﬂorbalové
lize.
V kulturní oblasti Orel
již v těchto chvílích
intenzivně připravuje
společně se Střediskem volného času při
ZŠ Velké Pavlovice
„Ježíškovu dílnu“ v
neděli 20. prosince v rámci setkání
u vánočního stromu
před radnicí. Dílna
bude otevřena nejen
pro děti, ale i rodiče
či prarodiče. Děti si
zde mohou vyrobit
malé dárečky pro své
nejbližší, seznámit se
s vánočními tradicemi, nebo společně se
svými rodiči si vyrobit
vlastnoručně květinovou výzdobu na vánoční stůl. Nebude chybět
ukázka vánoční tabule, i malá ochutnávka
vánočního cukroví a
teplý čaj či káva.
V měsíci lednu nového roku 2010 plánuje
orelská jednota zahájit plesovou sezónu
pro děti „Prvním krojovým dětským plesem“.
Martin Prokeš
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Velkopavlovičtí hasiči se podíleli na zabezpečení

návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně ......
V neděli 27. září 2009 se sešlo na 120 tisíc poutníků v areálu letiště Brno-Tuřany, kde přivítali papeže Benedikta XVI., který zde od desáté
hodiny dopolední sloužil mši svatou. Taková velkolepá akce si žádá patřičné zabezpečení a tak byli povoláni profesionálové a požádáni o pomoc
byli samozřejmě také dobrovolníci. My, dobrovolní hasiči z Velkých Pavlovic, jsme byli požádáni také.
Týden před odjezdem do Brna byli
všichni vyslaní hasiči seznámeni s problémy, se kterými se mohou na takové akci
setkat a samozřejmě jim bylo vysvětleno
jejich řešení. Nějaká ta minuta na školení
byla věnována i ustrojení hasičů. Asi, aby
nás poznali :-).
Sobota 26. září 2009. U nás na hasičské zbrojnici domlouváme navečer poslední detaily. Odjezd máme naplánovaný za
necelých pět hodin. Nejpozději ve 3.00
hod. máme stát na parkovišti u obchodního domu IKEA.
Když mne ve 23.00 hod. budí kolega,
že máme výjezd do Brna (neslyšel jsem

Přesně ve stanovenou dobu (3.00
hod.) přijíždí na seřadiště u obchodního
centra jeden z velitelů od profesionálních hasičů, který nás zavedl s vozidly na
odstavné parkoviště u jedné z čerpacích
stanic. Při jízdě po dálnici se škodolibě
usmíváme na kluky co osvětlují dálnici
stožáry s halogeny. Těm začala šichta o
něco dříve. Jsou od sebe vzdáleni asi po
půl kilometru z čehož usuzujeme, že mají
spíše působit jako jakési majáky pro poutníky a ne proto, aby si viděli pod nohy.
(Ještěže nebylo provizorní parkoviště na
D2, tam by si někteří mohli skutečně zlomit nohu.) Ve 4.30 hod. jsme rozesíláni z

Velkopavlovičtí hasiči se dostali téměř do bezprostřední blízkosti
tzv. papamobilu a podařilo se jim papeže Benedikta XVI. vyfotografovat.
SMS), nechápu a házím do tašky co mám
pod rukama. Za chviličku zvedám zvonící
telefon, ve kterém mi operační sděluje že
došlo k omylu, že měl vyvolat pouze jednotky určené k osvětlení dálnice a tam
jsme my nepatřili - ani dalších pár jednotek. Dohodli jsme se s kluky, že už vydržíme na hasičce do původně plánovaného
odjezdu. Dáme kafé koukneme na televizi a vyrazíme. Mimochodem na jedné z
našich komerčních televizí byl ﬁlm úplně
kontrastní s naší plánovanou akcí.

týlu na svá stanoviště.
Každá dvojce hasičů musí mít u sebe
dvoje evakuační nosítka, práškový hasící
přístroj a radiostanici s náhradním zdrojem. Ještě před odchodem je nafasován
řízek s chlebem, bageta a pití. Zkontrolován je taky vždy radioprovoz mezi dvojicí
a týlem.
Areál poutního místa, byl rozdělen
na 23 sektorů, které se začaly naplňovat
poutníky už od páté hodiny. V každém sektoru byli dva či čtyři, někde i šest dobro-

volných hasičů, několik lidí od červeného
kříže, doktor, policisté v civilu, a nespočet
dobrovolných pořadatelů v reﬂexních vestách.
Po celém areálu se pohybovali policisté z pořádkové jednotky, či “školáci” a
nápodobně tomu bylo u armády. Hned na
začátku jsme byli poučeni „šéfem” sektoru co si jak představuje. Za sebe mohu
s klidným svědomím potvrdit, že po mně
nechtěl nikdo žádnou činnost, která by
nesouvisela s mým „posláním”. Vlastně
ano, jeden z pořadatelů chtěl, aby jsme
nepouštěli na jedno z určených míst při
průjezdu papeže žádné lidi. Připadlo mi to
celkem směšné, protože na ono místo se
dalo dostat pouze přes policejní základnu
a to si snad mohli pohlídat oni.
Jinak spočívala činnost dobrovolných
hasičů po celou dobu akce především ve
snášení zmožených, zraněných nebo jinak
náhle postižených poutníků k lékařům,
nebo k provizorním nemocnicím či pouze
k přistaveným sanitám.
Dovolím si konstatovat, že hlavně dobrovolní hasiči zajišťovali radiospojení mezi
sektory. Mimo jiné se používal radioprovoz
hasičů i při ztrátě dětí, či jejich nalezení.
Když někdo postrádal dítě, šel logicky ke
stánku v jeho sektoru. No a ztracené dítě
zákonitě také došlo (nebo jej dovedli) ke
stánku v jeho nebo jiném sektoru. Potom
se to dalo do éteru a vše bylo OK.
Přibližně od 13.00 hodin se začali
poutníci vracet domů. Postupně se organizovaně vyprazdňovaly sektory a tak se
mohli svolávat do týlu i dobrovolní hasiči.
Po celkem organizačně perfektně zvládnutém dnu se měly v 16.00 hod. všechny
hasičské jednotky přesunout autobusem
ke svým vozidlům zaparkovaných u jedné
z čerpacích stanic vzdálené asi 5 km od
místa pouti. Protože bylo ovšem teprve
15.00 hodin, nechtělo se některým čekat
a tak se v ruce s hasícími přístroji a nosítky
vydali ke svým vozidlům přes pole. Cestu
si sice protáhli minimálně o dva kilometry, ale vše vynahradil vyloženě řeholnický
terén.
Za velkopavlovické hasiče
Petr Hasil
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Na návštěvě ve vinném sklípku ...

Jaká je sklizeň hroznů v letošním roce?
Položili jsme několika vinařům stejnou otázku:
„Jaký je dosavadní průběh vinobraní, čím se liší od jiných, jaká vína můžeme čekat ze sklizně
ročníku 2009?“

ti budoucích vín. Problémem
bylo sprchnutí hroznů některých odrůd - Rulandského
šedého, Svatovavřineckého a
v některých viničních tratích i
Veltlínského zeleného.

Ing. Martin Bravenec
- sklepmistr Šlechtitelské stanice vinařské
a.s., Velké Pavlovice
Ročník 2009 je určitě výjimečný. Průběh počasí a menší násada hroznů přinesl úrodu s mimořádným množstvím
cukru. Bylo proto nutné
orientovat se při sklizni fyziologickou a technologickou
zralostí, nezabývat se pouze
stupni cukernatosti. Zejména
u bílých odrůd hrozilo přezrání s odbouráním kyselin a tím
nebezpečí produkce fádních
těžkých alkoholických vín.
Odrůdy s modrými hrozny
vynikají nádhernou barvou a
paletou ovocných vůní.
Vinař, který zvládnul přísun hroznů do
sklepa v optimální zralosti může nabídnout z letošního ročníku vynikající vína.
Favoritem ze sklepů ŠSV bude zřejmě
Tramín červený.

Ing. Ján Gajda - sklepmistr
Vinium a.s., Velké Pavlovice
Již při plánování kampaně - vinobraní
2009 se dala předpokládat menší násada a tím pádem i nižší hektarový výnos.
Avšak myslím, že realita zaskočila nejen
nás, ale i všechny pěstitele a vinaře. Naši
dodavatelé hlásí poloviční a někde i třetinové výnosy. Je známo že všechno zlé je k
něčemu dobré, budeme-li to aplikovat na
hrozny, dokonce velmi dobré. Výborná je
kvalita veškeré suroviny, plná fyziologická
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Sklepmistr Ing. Martin Bravenec
ve sklepě velkopavlovické Šlechtitelky.
zralost, perfektní zdravotní stav, vysoké
cukernatosti, to jsou vlastnosti hroznů,
které se nám dostávají pod ruku.
Mohu konstatovat že ročník 2009 bude
ročníkem výjimečných vín jak po stránce kvalitativní tak i kvantitativní. Lidově
řečeno: kvalita bude výborná, ale bude ho
málo, ale to je dobrého vína vždycky.

Pan Miroslav Mikulica - vinohradník a vinař, Velké Pavlovice
Vinařský ročník 2009 je mimo jiné výjimečný, jak brzy začala sklizeň hroznů.
Po mimořádně teplém a příznivém létě a
začátku podzimu se musely hrozny s vysokým obsahem cukru včas sklízet, aby se
předešlo nedostatku kyselin a tím fádnos-

Myslím si, že ročník 2009
přál především odrůdám s
modrými hrozny a dají se tedy
čekat výborná vína. V našem
vinařství máme radost z Frankovky, která byla sklizena v
dosud nedosažené kvalitě a
slibuje výjimečně dobré víno.
Potěšily nás také dvě bílé
odrůdy, které mají původ ve
Velkých Pavlovicích, a to Pálava a Aurelius, i ony budou
výborné.

Vinaři odpovídali na náš dotaz
17. října 2009, kdy část úrody
byla ještě ve vinohradech.
Přesto se všichni shodli na tom, že ročník
2009 je ročníkem výjimečným můžeme se
těšit na výborná vína. Vzhledem k průběhu
počasí v letošním vegetačním roce a stále
narůstající průměrné teplotě v posledních
dvaceti letech, přestává být měřítkem kvality hroznů pouze množství obsaženého
cukru, ale posuzuje se celková vyváženost
kyselin a cukrů v optimální harmonické
sklizňové vyzrálosti. Sklepmistři tak mají
surovinu pro výrobu vysoce kvalitních vín
a milovníci tohoto kulturního nápoje se
mají na co těšit!
Ing. Zdeněk Karber
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KLÍČOVOU DÍRKOU ..............................
... tentokrát do ředitelny Základní školy ve Velkých Pavlovicích

za novým panem ředitelem RNDr. Ludvíkem HANÁKEM
V průběhu letošních letních prázdnin nastoupil na Základní školu ve Velkých Pavlovicích nový ředitel. Stalo
se tak z důvodu odchodu do důchodu pana ředitele PaedDr. Antonína Kavana. Na jeho postu jej na
základě řádného výběrového řízení vystřídal pan RNDr. Ludvík Hanák. Protože jen pan ředitel v našem
městečku osoba neznámá, požádali jsme ho krátký rozhovor.
Přeji pěkný den, pane řediteli! Mohl byste se nám na úvod krátce představit?
Jmenuji se Ludvík Hanák, bydlím v Kašnici, s 230 obyvateli nejmenší obci celého
Břeclavska. Jsem ženatý, mám čtyřletého
chlapečka a druhý chlapeček se narodí v
nejbližších dnech.
Jaká byla Vaše zaměstnání před nástupem do velkopavlovické základní školy?
V roce 1996 jsem absolvoval gymnázium
v Hustopečích, v letech 1996-2001 Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci, obor učitelství pro střední
školy biologie - zeměpis - geologie. V roce
2004 jsem na téže fakultě vykonal státní
rigorózní zkoušku a získal titul doktora přírodních věd.
Od roku 2000 až do letošního roku jsem
působil jako učitel na gymnáziu v Kloboukách u Brna, od r. 2001 také na kloboucké
základní škole. V červnu tohoto roku jsem
pak dokončil bakalářské studium školského managementu na Filozoﬁcké fakultě v
Olomouci.
Co Vás přivedlo k odhodlání přihlásit se
do výběrového řízení na post ředitele
základní školy právě ve Velkých Pavlovicích?
Po devítileté praxi v roli řadového učitele a
po vystudování školského managementu
jsem chtěl pokročit o další krůček dopředu.
Dokázat sobě i svému okolí, že získaných
pedagogických zkušeností a teoretických
znalostí v oblasti vedení školy dokážu kvalitně využít a školu dále rozvíjet.
Co nového máte v plánu pro žáky připravit – ať už po stránce vzdělávání nebo i
po stránce zájmových činností a volného
času?
Zejména bych chtěl, abychom dokázali
směřovat každého žáka tak, aby našel v
životě uplatnění. Musíme klást důraz na
komunikaci, motivaci k učení, na řešení
problémových situací, práci v kolektivu,
využívání informačních technologií a také
znalost cizích jazyků. Chci, aby se žáci ve
škole cítili dobře, aby učitelé v naší škole
využívali moderní vyučovací metody a podporovali tvůrčí způsoby výuky – projektové vyučování, projektové dny, exkurze aj.

Hodláme také vést
žáky k ekologické
výchově, péči o krajinu a životní prostředí a velmi dobré
znalosti svého regionu – města, obcí v
širokém okolí, ale i
celého kraje.
Velmi aktuální otázkou jsou také zájmové činnosti a
volný čas. Od října
rozjíždíme provoz
Střediska volného
času, kde nabízíme
obrovské množství
volnočasových aktivit pro žáky ZŠ,
gymnázia, žáky z
okolních vesnic i
pro veřejnost.

Ředitel Základní školy Velké Pavlovice
RNDr. Ludvík Hanák.

Jste spokojen s vybaveností školy? Co
Vám zde chybí a co byste rád do školy
nového pořídil?
Velkopavlovická základní škola zcela jistě
patří mezi nejlépe vybavené školy v kraji.
Velmi se mi líbí sportovní možnosti našich
žáků a studentů gymnázia - dvě tělocvičny, posilovna, venkovní sportovní areál.
Také odborné pracovny chemie, fyziky
a biologie jsou svojí výbavou na vysoké
úrovni.
V letošním školním roce bych rád dokončil
výměnu starých židlí a lavic za nový, výškově stavitelný nábytek. V brzké době bude
též nutná modernizace učeben informatiky.
Jaké jsou Vaše koníčky? Čím se rád ve
volném čase zabýváte?
Koníčků mám celkem dost, volného času
však málo. Na prvním místě musím zmínit
jednoznačně sport. Dříve jsem aktivně hrál
fotbal, dneska už jen malou kopanou, v
zimně pravidelně hokej, v létě často tenis.
Také geograﬁe, obor který jsem vystudoval, je mým velkým koníčkem. Hlavně
cestování po České republice, velmi rád
mám náš Jihomoravský kraj, zajímám se
o socioekonomickou geograﬁi, regionální
rozvoj aj. Občas spolupracuji na tvorbě

výukových materiálů a učebních textů.
Ještě musím zmínit moji další velkou zálibu – pěstování meruněk.
Panu řediteli za rozhovor děkujeme a
přejeme, aby se mu v našem městečku
i škole zalíbilo.
*****************************
Nejen redakce Velkopavlovického zpravodaje požádala nového pana ředitele ZŠ V.
Pavlovice o rozhovor. Se stejným nápadem
přišel také ŠKOLNÍ ČASOPIS RADAR. Zde
položil několik otázek na adresu RNDr.
Ludvíka Hanáka jeden z žáků – Pavel
Hanzálek z 9.B třídy ...
Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět a
naopak který jste neměl rád ve škole?
Na základní škole jsem měl nejraději
fyziku, němčinu a tělocvik, na gymnáziu
hlavně zeměpis a tělocvik. Nějak jsem si
nepadl do oka s matematikou.
Proč jste si vybral práci učitele? Co Vás
k tomu vedlo?
Nejjednodušší by bylo odpovědět, že mě
pokračování na str. 32
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k tomu vedl červenec a srpen. Ale bylo to
jinak. Chtěl jsem studovat zeměpis a k
tomu jsem si zvolil také biologii. Tak jsem
vystudoval učitelství těchto předmětů a
ještě během studia posledního ročníku
jsem si našel i práci. Učit mě baví.
Líbí se Vám ve Velkých Pavlovicích?
Moc. Líbí se mi, že je město upravené, že
se rozrůstá, je zde spousta ﬁrem a vznikají nové pracovní příležitosti. Moc se mi
líbí množství akcí, které pořádá město,
knihovna nebo velkopavlovické školy.

Jaké byly Vaše první dojmy na naší škole?
Škola se mi moc líbila, jak venkovní prostory, tak i vnitřní prostory a vybavení. Byl
jsem překvapen perfektním sportovním
zázemím a moderním vybavením některých učeben.

Jaký posloucháte hudební styl?
Vyloženě nepreferuji žádný hudební styl,
dělím hudbu jen na takovou co se mi líbí
a nelíbí. Klidně si poslechnu vážnou hudbu, folk, pop aj. Hodně fandím tradicím v
našem kraji, proto i cimbálovým muzikám
a dechovkám.

Jak prožíváte svůj volný čas?
Rodina, cestování, sport.

Jaká je Vaše nejoblíbenější písnička?
Nemám jednu nejoblíbenější. Mám rád
písničky od Jarka Nohavici, Daniela Landy,
Elánu a spoustu dalších.

Jaký je Váš nejoblíbenější sport?
Jednoznačně hokej a fotbal.

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ .................
VÝVOJ A POHYB OBYVATELSTVA
ve Velkých Pavlovicích ..........................................................
Podle reskriptu Marie Terezie z 13.
října 1753 bylo nařízeno v monarchii,
sužované válkami o dědictví habsburského trůnu mezi Marií Terezií a pruským císařem, provádět každoročně
sčítání lidu. Původní záměr byl pro různé nedostatky několikrát upravován,
a tak první (a také z tohoto období
jediné) dochované sčítací seznamy
pochází až z roku 1763, kdy k 15.
lednu byly pořízeny soupisy obsahující údaje výsledků skutečného sčítání
lidu na Moravě. Sčítání je uloženo v
Moravském zemském archívu. Počet
obyvatel ve Velkých Pavlovicích
podle tohoto prvního sčítání lidu v
rakouské monarchii z roku 1763 uvádí 728 osob.
Moravský topograf Josef Schwoy
vydal svoji topograﬁi Moravy v roce 1793.
Přinášel v ní údaje o počtu „duší“, rodin
a domů. Tyto údaje, pocházející z konce
80. let 18. století, uvádějí 930 duší, 207
rodin a 210 domů. V prosinci roku 1831
cholerou pomřelo 60 lidí. O pět let později, od 8. září do13. října 1836, na choleru
zemřelo 82 lidí. Moravský topograf a rajhradský benediktin Gregor Wolny vydal v
roce 1846 druhý díl svojí topograﬁe, která
zahrnuje údaje z 30.-40. let 19. století. Za
půlstoletí od doby Josefa Schwoye počet
obyvatel vzrostl na téměř 140 %. Osob celkem 1296, domů 266.
V roce 1840 provádělo sčítání obyvatel obecní představenstvo. V Pavlovicích
žilo 1320 osob. V roce 1849 od 26. srpna
do konce září zemřelo na choleru 40 lidí. V
roce 1855 během září až listopadu zemřelo 100 lidí.
Až do roku 1850, roku prvního „celostátního“ a oﬁciálního úředního sčítání
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Historická fotograﬁe jedné z nejtypičtějších budov města
– II. stupeň základní školy.
lidu, se jedná o kusé a zdaleka ne stoprocentně hodnověrné údaje, které byly v pramenech tu a tam objeveny.
Dne 20. dubna roku 1858 vypukl v
domě č. 162 požár, který zničil 85 domů.
Během roku 1859 bylo při rozsáhlých
požárech zničeno 179 domů a lisoven.
Roku 1866, 16. července přišlo do Velkých Pavlovic pruské vojsko. V srpnu řádila
cholera, na kterou zemřelo 72 osob. Roku
1869 žilo v Pavlovicích 2 035 obyvatel.
V roce 1872 zemřelo 78 osob, z toho
50 dětí. V roce 1873 od srpna do října
zemřelo na choleru 414 lidí a přes 1 400
jich chorobou onemocnělo. V roce 1873 v
době od srpna do října zemřelo na choleru 414 lidí. Roku 1880 v obci žilo 2 382
obyvatel.
Následuje statistika: rok 1890 celkem

2 383 obyvatel, roku 1900, kdy obec změnila název na Velké Pavlovice, bylo napočteno 471 domů a 2 566 obyvatel, roku
1910 to bylo 2 628 obyvatel, roku 1921
při sčítání bylo napočteno 520 domů a 2
847 obyvatel, roku 1930 je dokladováno
2 774 obyvatel, a v roce 1950 celkových
2 622 obyvatel.
Dne 1. března 1961 při sčítání domů,
bytů a osob bylo napočítáno 634 rodinných domů, 61 zemědělských usedlostí,
16 bytových domů, 3 domy s ubytovacím
zařízením a 19 neobydlených budov. Celkem zde žilo 2 848 osob.
A vývoj až do současnosti: rok 1970
- 2 897 obyvatel, rok 1980 - 3 006 obyvatel, rok 1990 – 3 111, rok 2000 – 3 121
obyvatel, rok 2009 – 3 054 obyvatel.
Dagmar Švástová
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ŠKOLNÍ OKÉNKO .................................
Všechno,
co OPRAVDU
potřebují děti
znát, se naučí
v mateřské
školce ...
První zářijový den je v naší společnosti
léta letoucí spojován se začátkem školního roku. Stejně tak tomu bylo i o letošním
1. září ve všech školních zařízeních našeho městečka.
Provoz zahájila také mateřská škola
– útočiště těch nejmenších, místo dobré
nálady, smíchu, hraní, dovádění, výtvarného ducha, ale také zvídavého poznávání,
nenápadného učení a osvojování si běžných základních činností tolik nutných pro
život.
Četli jste již knihu Roberta Fulghuma
„Všechno, co opravdu potřebuju znát,
jsem se naučil v mateřské školce“?
Pokud ano, zajisté si vzpomínáte alespoň
na jedno z těchto jednoduchých, avšak
velmi praktických pravidel:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti
udělají dobře.
Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu
přemýšlej a každý den trochu maluj
a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a
pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na
auta, chytni se někoho za ruku a drž
se s ostatními pohromadě.

Pokud se těmto pravidlům děti ve
školce naučí (pročtěte si je ještě jednou,
pomalu a přemýšlejte, mají skutečně
obrovskou hloubku), budou se je snažit
celý život dodržovat a aplikovat je i na
mnohem složitější „dospělácké“ situace,
zajisté nezaškobrtnou. A právě tato pravidla se snaží dětem vštípit i naše školka....

Jeden z říjnových týdnů se nesl v MŠ v duchu ovoce a zeleniny,
děti si dokonce zkusily samy uvařit zeleninovou polívečku ze zahrádky.
Letos byla po letech znovuotevřena čtvrtá třída, je pro děti na čtyřhodinový provoz. Předpokládáte s činností této třídy i
do budoucna?
Ano, skutečně je tomu tak, letos máme
čtyři třídy. Berušky, Koťáka a Sluníčka jsou
třídami pro celodenní provoz, čtvrtá třída
s názvem Kuřátka je pro nejmenší děti s
čtyřhodinovým provozem. Následný provoz čtvrté třídy se bude odvíjet od počtu
zapsaných dětí pro další školní rok, jelikož
ani pro ten letošní jsme nedostali potřebný počet pedagogických úvazků.

Pekelné soustředění – každá kostka
brambůrky byla ukrojena s notnou dávkou pečlivosti...

Kdo jiný může promluvit o náplni a
programu velkopavlovické MŠ, než
její paní ředitelka JIŘINA ZIGOVÁ?
Položili jsme jí několik otázek na téma
CO LETOS VE ŠKOLCE NOVÉHO.
Kolik dětí letos navštěvuje mateřskou
školku, kolik z nich na celodenní docházku a jaký počet je dětí předškolních?
Pro školní rok 2009-2010 bylo zapsáno celkem 96 dětí. Z toho je jich 83 na
celodenní provoz. Předškoláků máme 34,
což je opravdu hodně. Vypadá to tedy, že
budou pro příští rok na základní škole dvě
první třídy. To se však ještě vše ukáže po
zápisu do školy.

Mohla byste nás seznámit s nejzajímavějšími činnosti a akcemi, na které
se děti v letošním školním roce mohou
těšit?
Každý den ve školce je ojedinělý a
pestrý, nezaměřujeme se na nabídku
jednotlivých úzce zaměřených kroužků.
Snažíme se, aby se tvořivost a záliby dětí
přirozeně prolínaly do každodenních běžných činností. Děti se poté naučí mnohem
rychleji a více a přitom vůbec nepociťují
vůči své maličké osůbce nějaký nepříjemný tlak typu „musíš“. Dítě vstřebává z
běžných, avšak nenápadně zaměřených
činností, impulsy stimulující jeho vrozenou
zvídavost. „Musíš“ se obrací v pocit „chci“
a pak mají teprve všechny aktivity smysl,
užitek pro další vývoj dítě, avšak především radost z toho „já něco umím, já jsem
to dokázal – sám“.
Co tedy děti čeká v nebližších dnech
týdnech a měsících? Podzimní tvoření s
pokračování na str. 34
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přírodním materiálem, pouštění draků, sběr kaštanů pro zvířátka,
vaření dobrot z ovoce a zeleniny, exkurze do vinařství, mikulášská nadílka, vánoční přípravy, zimní radovánky, masopustní rej,
návštěva divadla Radost v Brně, výchovné koncerty a divadelní
představení. Až se po zimně oteplí, vypraví se děti na jarní toulky
do přírody a také na výpravy za poznáním do stolařství, kovářství
a pekařství. Nezapomeneme ani na velikonoční tvoření, oslavu
svátku maminek s besídkou, školní výlet, oslavu svátku dětí a rozloučení s předškoláky.
Připravujete zařadit do svých činností pro tento školní rok něco
zcela nového?
V letošním školním roce plníme třetí rok tříletého školního
vzdělávacího programu, který jsme si vytvořili. Přesto, že se každý
rok opakují roční období, svátky a tradice, snažíme se v třídních
plánech nabídku činností pro děti naplnit vždy něčím novým. Každý rok přicházejí také nové děti, takže naše práce se dá přirovnat
ke koloběhu, vždy okořeněnému něčím neokoukaným.
Za rozhovor poděkovala paní ředitelce MŠ Velké Pavlovice
Jiřině Zigové Karolína Bártová

To bude mňamka!

NOVOPEČENÍ
PRVŇÁČCI
USEDLI POPRVÉ
DO ŠKOLNÍCH
LAVIC
Základní škola ve Velkých Pavlovicích
se po dvouměsíčním prázdninovém klidu
otevřela všem žákům. První den školního
roku byl nejdůležitější především pro „prvňáčky“, které přivítal starosta města Ing.
Pavel Procházka společně s novým panem
ředitelem RNDr. Ludvíkem Hanákem a
První den ve škole je pro všechny děti i rodiče velkým životním mezníkem, pro děti
nemohla chybět také paní ředitelka mateřzároveň neopakovatelným zážitkem a dnem plným překvapení. Všem novopečeným
ské školy Jiřina Zigová, která se přišla rozprvňáčkům přejeme, aby se jim celou docházku ve škole líbilo. Hodně štěstí!
loučit s bývalými školáčky.
Všichni jim popřáli hodně úspěchů ve
studiu a společně s třídní paní učitelkou Mgr. Miroslavou Fišerovou, a samozřejmě i se svými rodiči, si prohledli třídu a získali malé
dárečky na uvítanou.
Mgr. Veronika Prokešová

Jak se máme
v první třídě ...........
Prvního září se v 1. třídě ZŠ sešlo 21 dětí,
z toho 7 děvčat a 14 kluků. Ani se to nezdá a dny
plné práce a zábavy ve škole plynou jako voda.
Pro prvňáčky není vždy snadné se zařadit do kolektivu
dětí a zvyknout si na školní režim a povinnosti. Nejtěžší je pro
malé žáčky udržet nožičky, které by stále chtěly běhat, v klidu.
Toto všechno musí děti zvládnout a přitom se učit spoustu
nových věcí.
Tak to jsme my, letošní „malí – velcí“ prvňáčci!
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Už umíme počítat do pěti, píšeme a čteme první písmenka a slabiky, známe hodně nových básniček a mezitím si hrajeme, zpíváme a malujeme.

A co na to samy děti? Co se jim líbí ve škole?
„Klid a pohodlí ve třídě, obrázky na stěnách.“
„Jak se učíme, máme rádi paní učitelku. Rádi
chodíme do družiny.“
„Líbí se nám tělocvik, angličtina, družina a
oběd.“
„Ve škole se nám líbí všechno, kromě zlobení
kluků.“
„Jak děláme matematiku a kreslíme s tuší.“
„Jak pořád píšeme a čteme slabiky“
Mgr. Miroslava Fišerová
A tak se pěkně učíme…

V POLÁRCE NA NEJMENŠÍ DĚTI ČEKALI VLK A ZAJÍC
Dne 24. září 2009 jeli všichni žáci 1. stupně ZŠ do divadla
Polárka v Brně. Tentokrát jsme si vybrali divadelní představení
Bronislavy Krchňákové „Jen počkej, zajíci.“
Divoké honičky a nápadité kousky vlka a zajíce nás nezklamaly. Děti,
zvláště prvňáčci, fandily hodnému zajíci před zlým vlkem a zapáleně z hlediště křičely: „Zajíci, utíkej! Zajíci, pozor, vlk stojí za tebou!“
Představení bylo akční a komické, ale působilo velmi dobře i v naučné a
výchovné rovině. Z divadla odjížděli všichni spokojeni.
Mgr. Miroslava Fišerová

Knihovnice Mgr. Růžičková si pro děti připravila poutavou besedu na zajímavá témata.
Děti se mnohé dověděly a také si zasoutěžily.
Děvčata a chlapci ze třetí a čtvrté třídy
už čtou dobře, plynule a většinou rádi. O
knihách si ve škole povídáme, čteme je a
obsahy knih, které děti zaujaly, si zapisujeme do čtenářského deníku.
Velmi rádi jsme přijali pozvání paní knihovnice a jedno říjnové dopoledne jsme se
„učili“ v knihovně. Paní Mgr. Růžičková si
pro děti připravila opravdu pestrý program

o knihách, spisovatelích, ilustrátorech a
nechyběly ani hádanky a kvíz. Malí čtenáři
zjistili, že knihy mají vazbu, k čemu slouží
rozdělení do kapitol, jak se v knihovně
knihy označují a řadí. Samozřejmě jsme si
také četli a prohlíželi nové knihy i časopisy
pro děti.
Školáci odcházeli s nadšením a s touhou do knihovny se vrátit, půjčit si knihu

a číst… Na závěr čtenářského dne jsme
si udělali malou anketu o nejoblíbenější
knihu. A která u našich třeťáků a čtvrťáků
zvítězila? Knihou jejich srdce se bezkonkurenčně stalo vyprávění Josefa Čapka O
pejskovi a kočičce.
Mgr. Eva Drienková,
ZŠ Vel. Pavlovice
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Slavnostní zahájení fotbalového turnaje na I. stupni ZŠ
Dne 14. října 2009 proběhlo na I. stupni ZŠ ve
Velkých Pavlovicích slavnostní zahájení tradičního
turnaje v kopané „O pohár starosty města“.
Pan ředitel Hanák popřál žákům z druhých až pátých tříd
hodně úspěchů a odpískal první fotbalová utkání mezi jednotlivými týmy.
Fotbalové zápasy probíhají během celého školního roku a
těší se velké oblibě dětí. Nejlepší hráči budou naši školu reprezentovat v okrskovém a okresním kole. O průběžných výsledcích
jednotlivých utkání se můžete dočíst na webových stránkách
naší školy pod adresou www.zs.velke-pavlovice.cz.
Malým sportovcům přejeme pěkné sportovní zážitky!
NEJLEPŠÍ STŘELCI KATEGORIE „A“:
II. A Bálka Stanislav 1x, Kaderka Tobiáš 3x
II. B vlastní branka
NEJLEPŠÍ STŘELCI KATEGORIE „B“:
V. B Martinek Patrik 1x, Kynický Matěj 1x
Mgr. Eva Drienková

Sportovní den nejmenších hráčů fotbalu
přišel zahájit ředitel školy RNDr. Ludvík Hanák
– obrovský fanda veškerých sportů.

Archeoskanzen v Modré nám poodhalil šokující
praktiky ze strastiplného života našich předků
koťata, která se po „akci“ přirozeně celá sama umyla, tedy
olízala, byla heboučká… tak
proč ne ☺?

V pátek 25. září 2009
jsme v rámci školní výuky vyrazili na vzdělávací
exkurzi do archeoskanzenu v Modré u Uherského
Hradiště.
Ze strážní věže velkomoravského hradiska bylo vidět
daleko do okolí a taky jsme
měli celé hradisko jako na
dlani. Viděli jsme obydlí starých Slovanů ze 6.-10. století.
Bylo tam nejběžnější obydlí
- zemnice, roubený dům těch
bohatších a taky knížecí palác.
Naproti obydlí byly dílny řemeslníků. V některých se vyrábělo jen v létě, ale kovolitci, šperkaři, kováři a hrnčíři měli dílny
uzpůsobené tak, aby v nich
mohli pracovat celý rok.

Moc se nám líbil také
knížecí palác. Je to kamenná
stavba s okny z litého skla a
střechou z pálených tašek.
Protože byla tehdy glazura věcí
neznámou, polévali naši předci tašky solným roztokem – sůl
vyplnila póry a střecha nepropouštěla vodu. Aby neplesnivěly trámy, natírali je býčí krví.
Lovci ryb :-)!

Staří Slované si museli vyrobit svépomocí úplně
všechno - nástroje, oblečení,
potraviny. Na zimu ovoce a
zeleninu sušili.
Hygiena byla v tomto
období velmi špatná. Dozvěděli jsme se, že se tehdy lidé
koupali jen párkrát v roce
- v létě. Šokující pro nás byla
informace, že namísto toaletního papíru používali živá
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Seděli jsme na lavicích v
paláci a poslouchali příběh
o vládě knížete Svatopluka.
Nebyl to zrovna vlídný panovník – ze svatebního průvodu,
kterému náhodně přihlížel, prý
unesl nevěstu, protože se mu
líbila a sám se s ní pak oženil.
Ještě jsme vyběhli ke
kamennému
románskému
kostelíku, stihli jsme krátké
občerstvení a potom už jsme
nasedli do autobusu a vydali se domů. Exkurze se nám
líbila, jen byla moc krátká, ale
snad brzy zase někam pojedeme.

Mezi autentickými staveními arechoskanzenu jsme si
připadali jako staří Slované před několika stovkami let
... v Modré bylo nádherně.

Žáci VII. A a VII. B třídy
ZŠ V. Pavlovice
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Osmáci se vydali za tajemstvím fyziky

V BRNĚNSKÉM PLANETÁRIU NA NĚ

ČEKALA DOBRODRUŽNÁ OPTIKA

Výlet do brněnské hvězdárny byl pro žáky velmi přínosný. Praktické ukázky
jsou pro děti mnohdy „výživnější“ než běžné studium z učebnic.
Proto podobné exkurze s radostí vítají jak žáci, tak i učitelé.
Jak se láme a odráží světlo bylo tématem na konci 7. ročníku v předmětu fyzika.
Zvládli jsme i několik praktických pokusů a v rámci opakování učiva v úvodu nového
školního roku jsme se vydali začátkem osmé třídy na vzdělávací exkurzi do Planetária v
Brně. Zde nás čekala velmi zajímavá přednáška nazvaná „Dobrodružná optika“.
Nikdo netušil, co se pod tajemným názvem skrývá. A byli jsme mile překvapeni. Přednášející lektor nám nejdříve vysvětlil a názorně předvedl zákon odrazu a
lomu světla a jeho užití v praxi. Ale to nejlepší nás čekalo na závěr, kdy jsme shlédli
celou řadu experimentů, které dokazovaly každodenní přítomnost zákonů geometrické
optiky: rozklad bílého světla (duha), odraz infračervených paprsků (neviditelný odraz),
úplný odraz (optická vlákna), zatmění Slunce a Měsíce, soumrakové jevy.
A za občasného i hlasitého obdivu jsme dále poznávali hru světla a stínu, krásy duhy, funkci zrcadel, čoček, lidského oka a mnoha dalších zajímavostí, to vše za
pomocí nejmodernějších vzdělávacích pomůcek s odborným komentářem. Moderátor
od všech sklidil obrovský potlesk!
Bohužel díky nepřízni počasí nebylo možné pozorovat oblohu, ale i tak nás alespoň
výkladem zasvětili do tajů astronomie a sledování oblohy dalekohledem.
Žáci VIII. A a VIII. B třídy

O prvním
zářijovém dnu
byl zahájen
nový školní rok
– na gymnázium
nastoupili
k studiu noví žáci

Naše školní družina má v letošním
školním roce 2009/2010 dvě oddělení.
Navštěvuje je 55 žáků. I. oddělení má na
starosti paní vychovatelka Naďa Slámová, II. oddělení paní vychovatelka Pavlína
Brúčková.
Činnost začíná každý den v 6.45 a
končí v 16.00 hodin. Poplatek za odpolední ŠD činí 200,- Kč za jedno pololetí.
Naše školní družina se vedle běžného
programu, který tvoří odpočinková, rekreační, zájmová činnost a sebeobslužná
činnost. Dále spolupracuje se školním
klubem, kde sl. Mgr. Lenka Tesařová
nabízí široký sortiment kroužků různého
zaměření.
Během měsíce září byly děti seznámeny s vnitřním řádem školní družiny,
ale tvořivá činnost se věnovala vzpomínáním na prázdniny a hlavně soutěži
STAVOHRÁTKY. Děti stavěly s nadšením
z různých druhů stavebnic. Vyhodnocení
těchto děl právě probíhá.
Říjen odstartoval nejen naši práci s
přírodními materiály, ale také DRAKIÁDU,
která zahájila výrobu malých dráčků dle
fantazie každého dítěte. Naše básnička
může k podzimním hrátkám inspirovat i
vás.
DRACI
Mámo, táto, draci letí,
letí, letí do nebe.
První, druhý i ten třetí,
usmívá se na tebe.
Když tě pustím,
ty můj dráčku,
vyletíš až do obláčků.
Koho by to napadlo,
letíš výš, než letadlo.
Vychovatelky školní družiny
V úterý 1. září 2009
začal pro 316 studentů
naší školy nový školní
rok 2009/2010. Napětí,
nervozita a očekávání
bylo vidět na tvářích studentů prvních ročníků,
kteří usedli do školních
lavic na gymnáziu poprvé. Právě pro ně bylo
připraveno slavnostní
zahájení v aule školy,
kterého byl přítomen
i starosta města pan
Ing. Pavel Procházka.
Pan starosta ve svém

Z jedenáctiletých žáků se rázem stali studenti.
Od 1. září budou navštěvovat učebny velkopavlovického
gymnázia. Všem přejeme pěkné studijní výsledky!

pokračování
na str. 38
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vystoupení zdůraznil význam střední školy pro město a popřál novým studentům
úspěšný školní rok, který je v krátké historii školy rokem čtrnáctým.
Ředitel školy představil studentům a
přítomným rodičům třídního učitele 1.A
PhDr. Rubáše a třídní učitelku Primy Mgr.

Strouhalovou. Ve stručnosti přítomné
seznámil s organizací školního roku a výukou podle vlastního školního vzdělávacího
programu, který nese název „Škola pro
život“.
Ostatní studenti jako „ostřílení mazáci“ bez potíží přicházeli se spoustou zážit-

ků do svých uklizených tříd kde je čekali
spolužáci a jejich třídní vyučující. V tomto
školním roce bude maturitní zkoušku ve
dvou třídách skládat 52 studentů a nejen
jim přejeme úspěšný školní rok.
PaedDr. Vlastimil Kropáč

Vzájemné poznání je cestou k přátelství,

z přátelství se rodí dobrý kolektiv
Naše třída 1.A je na velkopavlovickém
gymnáziu úplným nováčkem. Vedení školy a náš třídní učitel nám nabídli možnost
prožít v nově tvořícím se kolektivu dvoudenní program plný zajímavých aktivit.
V pondělí 14. září 2009, pod vedením
našich učitelů Rubáše a Kadlece, jsme v
ranních hodinách odjeli na adaptační kurz
do rekreačního střediska Březová v Rokytnici nad Rokytnou.
Cesta vlakem a autobusem, i přes
menší zpoždění, netrvala dlouho a v poledních hodinách jsme se ocitli na základně v
Březové. Cesta na místo soustředění se
neobešla bez ztrát. Přišli jsme o lékárničku, ale díky naší šikovnosti jsme ji za celou

dobu nepotřebovali.
Ve středisku nás již
čekal instruktor Tom,
který nám ukázal areál
a naše pokoje. Po dobrém obědě a s plnými
žaludky se pouštíme
do prvního úkolu, kterým je pro nás paintball. Těm, kterým
paintball učaroval, si
jej večer vyzkoušeli
ještě jednou. Ostatní
co paintballu nefandí,
stříleli z luku.
Zajímavou aktivi-

V Březové si užili novopečení studenti gymnázia dva dny plné dobré nálady a netradičních adrenalinových sportů.
tou byla „rambodráha“. Po dvojicích jsme
zdolávali různě náročné překážky s tím, že
jsme si ještě k tomu
házeli „frisbee“. Spolužáci co měli frisbee,
museli stát na místě.
Po probuzení do
druhého dne nás čekalo lezení přes lanové
překážky, při kterém
jsme se přenesli do
světa opic. Pro silné
povahy následovala
horolezecká věž. Až

nahoru vylezl jen málokdo a někteří si zkusili i jištění. Potom jsme vyzkoušeli malou
horolezeckou stěnu, která už byla o něco
lehčí.
Před odjezdem pro nás instruktor
Tom, jako překvapení připravil bonusové
hry, při nichž jsme museli pracovat jako
jeden tým.
Čas utekl takovým tempem, že adaptační výlet je u konce a pořizujeme si na
památku společnou fotograﬁi. Program
splnil naše očekávání, líbil se všem a
poznali jsme jeden druhého.

na deset vyrazila skupina
čítající 10 Čechů a stejný
počet Slováků do neznáma. Čekalo na nás zhruba 250km jízdy, kterou
nám zpříjemňovalo pouštění ﬁlmů a další
aktivity, například čtení knih a podobně.
Cestou jsme udělali dvě zastávky, první
v polovině, druhá se odehrála těsně před
cílem, supermarketem, kde jsem si nakoupili ještě nějaké jídlo, pití a další drobnosti

nezbytné pro pobyt v divočině.
Na místo určení, osadu Bratkovica na
středním Slovensku, jsme dorazili v nejlepší dobu - na oběd. Krása a romantika
prostředí mě osobně naprosto uchvátila,
nadšení ještě znásobilo zjištění, že v místě
našeho pobytu se nachází basketbalový
koš. Dovolím si také zmínit interiér a vybavení chaty, které dle mého pohledu bylo
velmi kvalitní a poskytovalo nám skvělé
zázemí. Po obědě následovaly nezbytné

V úterý 29. září 2009 v 8:15 začíná jedno
velké dobrodružství party mladých výtvarníků
pod vedením paní prof. Šmídové. Zjištění, že z
10 lidí jsem jediný kluk, ve mně vyvolalo zvláštní pocit, jako by mi něco našeptávalo: „Tohle
bude ještě velice zajímavé...“
Podle časového harmonogramu jsme
měli kolem 9:00 dorazit do Senice. Nedokážete si představit, jaké bylo moje nadšení, když jsem zjistil, že ve slovenské skupině jsou další tři kluci. Termín odjezdu se
nám podařilo dodržet, takže kolem čtvrt
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Příroda sousedního Slovenska nás okouzlila
– stala se nevyčerpatelnou studnicí námětů…
organizační pokyny a mohli jsme na to
„vlítnout“.
Každý dostal potřebný materiál a vyrazili jsme hledat vhodné objekty pro naši
tvorbu. Luxusem největším byl kostel pouhých 50 metrů od naší chaty. Krajina byla
krásná, kopce a rozsáhlé lesy všude, kam
jen naše oči dohlédly. Skicování a tvorba
nám zabraly čas zhruba do šesti do večera, pak následovala večeře a seznamovací akt pomocí činnosti nazvané „Erb tvého
kamaráda“. Princip byl velmi jednoduchý,
každý si vylosoval svůj protějšek z druhé
strany. Často se projevila neznalost jazyka
a tak někdy docházelo ke komickým situacím. Jelikož ve mně slovenština trochu
zapustila kořeny, neměl jsem víceméně
problém s mluvením či porozuměním.
Na druhý den dopoledne nás čekal
výlet na Poľanu, což je nejvyšší bod místní krajiny. Tam proběhlo skicování krajiny
a panoramatických pohledů. Odpoledne
jsme pak dodělávali své kompozice a
dotahovali svá díla do dokonalosti, to vše
samozřejmě za pomoci našich vedoucích
a odborných poradců p. prof. Šmídové a
p. prof. Ortha. Na večer byla naplánována
beseda s paní starostkou obce Detvianská Huta. Byl to velice zajímavý zážitek
a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého.
Večer se opět tvořilo.
Ve středu jsme tvořili v okolí chaty.
Pro tuto oblast je typický tzv. lazovský
způsob života. To znamená, že chaty a
chalupy netvoří souvislý pás či seskupení,
ale jsou různě rozesety po kopcích. Další
typickou věcí pro zdejší kraj je, že téměř
v každém stavení je kravka nebo kůň, což
jsou skvělé předlohy pro tvorbu. Není
tu téměř žádná technika, zkrátka je to
taková romantická „divočina“ – zapomenutý kraj. Korunu tomu nasadil nádherný
západ slunce. Na večer byl naplánován
táborák a zábava. Jedna ze slovenských
dívek, která se věnuje tanci, nás učila tancovat country, disko a řecké kolo. Při této
činnosti jsme si užili mnoho legrace.
Čtvrteční dopoledne jsme zasvětili
činnosti zvané LAND-ART, což znamená

Společné, leč trošku netradiční, foto nakonec ☺!

jakýmkoliv způsobem ozvláštnit krajinu.
Těžko popsat kolik skvělých věci vzniklo,
to zkrátka musí člověk vidět, jinak to nepochopí. Odpoledne se konala akční tvorba,
při níž jsme využili klád na dvoře chaty. Na
příčné řezy kmenů jsme namalovali své
obličeje, aby po nás zůstala památka. Pak
jsme chystali vernisáž výstavy vytvořených
prací „Salón plenér Bratkovica 2009“. Velmi nás potěšilo, že na naši vernisáž přijela
paní starostka a přišli i obyvatelé Bratkovice. Bylo to velmi příjemné setkání a my
jsme měli radost, že se naše obrázky líbily.
Večer jsme již všechno chystali na odjezd
domů.

Pátek byl snad nejhorší den, odjížděli
jsme a opouštěli toto malebné místo. Mně
osobně se odjet vůbec nechtělo, protože
kouzlo krajiny mě stále přitahovalo zpět.
Co říci závěrem? Snad jen to, že celý
Plenér byla bezvadná akce. Naučili jsme
se mnoho nových věcí, poznali krásnou
přírodu a nová místa. Také jsme si našli
mnoho kamarádů. Za to patří velký dík
našim vedoucím, kteří dokázali celý Plenér
zorganizovat tak, že všechno fungovalo a
celou dobu nenastal vážnější problém.

„Tento plenér byl pro mne zajímavý,
poučný a zároveň legrační. Naučila jsem se
lépe kreslit a malovat. S kamarády ze Slovenska jsme si užili opravdu velmi mnoho
legrace. Na tento zážitek budu ráda vzpomínat.“
Ester Antálková

Ďakujem za krásne chvíle a za prežitie
pokojného týždňa v neuveriteľne krásnej
prírode. Máme odtadiaľ všetci veľa poučných zážitkov a poučení ...“

„Plenér je jako obraz malovaný špachtlí, vždy dobrý. Byla jsem spokojená.“
Veronika Osičková
„Úplne najlepšie je, že každý plenér je
iný. A skutočne veľa nápadov nám uľahčilo maľovanie a kreslenie. Kopce a lesy sú
plné vône, majú iný vzduch než ten náš
mestský. Učitelia nám pomáhali so všetkým
a my im na oplátku tiež. Zo spoločnej spolupráce máme radosť nech robíme čokoľvek, napríklad umývanie riadu sa premení
na neskutočnú srandu. Myslím, že všetci
čo tu sme a čo sme zažili by sme to kľudne
vydržali ďalší mesiac. Naozaj sa mi nechce
ísť domov. Vždy keď prídem domov z plenéru, je mi prvý deň smutno, a neviem sa
dočkať ďalšieho ...“
Matej Halinám
„Veľmi sa mi tu páčilo, hlavne to, že
sme tu neboli len ľudia zo SR, ale aj Česi.

Petr Kučera, student 3.A

Nikoleta Slováková
„... čo je to byť človekom, ktorý stúpil holou nohou na zem, chytil „špalek“ a
nakreslil si cestu? Človek vedený pod krídlami tej „nebeskej krásy.“ PLENÉR 2009
nám otvoril vráta do sveta farieb, plného
kontrastov. Sveta tak kľudného dobrého,
plného malebných chalúpok, a malej skupinky ľudí „tie anjelské deti“. Tvorili sme ...
a keď sme netvorili, tak sme si pohojdákali
myšlienky vo vetre. Tieto dni pomínané vo
svete ticha ... Zobudiť sa na tieto... a tie kravičky .... Zachytili sme, ukotvili sme, skrotili
sme, uvarili sme a napokon zjedli ... Tápaním nad každým ťahom, vrývaním sa nám
každého tónu pod kožu, sme si uvedomili
ako si sadnúť na tú správnu lavičku „čakáreň života“.
...TRAFENOSŤ je slabosťou géniov.
/tento týždeň sme každý z nás ukázali, že v
sebe máme kus génia, aj keď s nalomenou
paličkou a dierou vo vrecku/.“
Michala Kraicová
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ěsíc září s sebou přinesl nejen
začátek školního roku, nové
radosti i strasti, spojené se studiem a
vyučováním, ale i významný den, který
neopomíjíme a k jehož slavení se přidáváme - Evropský den jazyků. Den, kdy si
připomínáme, co pro nás jazyk mateřský
i cizí znamená. Den, v němž se více než
jindy hodí říci: „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi
člověkem.“ Den, kdy jsme hrdí na to, jaké
pokroky jsme ve studiu udělali, co nového
jsme se naučili.
Cílem tohoto dne je přiblížit význam
cizích jazyků, nejen jako významných
komunikačních prostředku v rámci sjednocené mírové Evropy, ale také jako zdroje zábavy, poučení a kulturního obohacení
našeho života.
V letošním roce jsme s žáky slavili
různými způsoby, někteří vyučující připravili program na celou hodinu, jinde byla

spousta aktivit v režii studentů, všude byla
patrná touha dozvědět se něco nového,
zkusit nepoznané, relaxovat…
Říká se, co Čech, to muzikant. I proto
ten, kdo se prošel po chodbách gymnázia,
mohl zaslechnout nejrůznější písně, zpívané za doprovodu klavíru, kytary i přehrávače. Mladí lidé jsou zejména s angličtinou
v každodenním kontaktu, znají spoustu
písní, ale jen hrstku z nich celou a ještě
menší část si dokáží sami přeložit. Rázem
se tedy věnují několika aktivitám. Poslouchají text písně, doplňují chybějící slova,
naučí se novou slovní zásobu a příjemně
se odreagují při zpěvu.
Chceme-li být konkrétnější… V letošním roce se zpívaly jednak písně, které se
studenti již dříve naučili, jako Londýn hoří,
Můj miláček nebo Jděte říci tetě Rhody,
jednak nové, jako Loch Lomond, Hluboko
v srdci Texasu nebo Vítr to ví od Boba Dylana. Můžeme potvrdit, že většina žáků zpívala uvedené písně s velkou chutí a jejich

znalost jistě využijí i později, protože jsou-li
žáci v hodinách anglického jazyka někdy
unaveni, zazpívání oblíbené anglické písničky je vždy osvěží a dodá nové chuti ke
studiu tohoto krásného jazyka.
Při zábavné hodině cizího jazyka lze
využít i nekonečnou zásobu her, při nichž
studenti uplatní získanou slovní zásobu.
Nejstarší studenti si vytvořili a zahráli hru,
která v sobě spojuje hned několik různých
disciplín. Slova si mezi sebou vzájemně
vysvětlovali, kreslili, předváděli pantomimicky. V poslední části jsme slyšeli: Hádej,
kdo jsem? Každý hráč se změnil v jednu
významnou osobnost, zástupce státu,
známého literáta apod., studenti si tak
zopakovali, koho znají z historie nebo současnosti a co všechno o nich ví.
Nejaktivnější žáci si připravili ukázky
z anglické poezie a velmi pěkně recitovali
krásné básně slavného skotského básníka Roberta
Burnse o
lásce k člověku i k rodné zemi (Rudá růže, Mé srdce
je na Vysočině) i zábavné anglické lidové
říkanky (Stařenka Hubbartová). Básně
Roberta Burnse navíc obohatily žáky o
řadu zajímavých slov ze skotské gaelštiny,
kterou tento autor svým dílem pomáhal
obrodit a uchovat.
Jiný kraj, jiný mrav? Někdy ano, někdy
ne. Velkou část pravdy nám o tom napověděla anglická přísloví, ke kterým studenti
hledali české protějšky. A přiblížit Anglii,
tamější atmosféru, život a zvyky nám neváhaly studentky oktávy, Zdena Páleníčková
a Petra Pěnčíková, které prožily prázdniny
na studijním pobytu.
Domníváme se, že žáci byli s oslavou
EDJ velmi spokojeni, což potvrdily jejich
výkony, zaujetí i dobrá nálada v uvedených
hodinách a že se těší na podobné hodiny
opět v příštím školním roce.
Ing. Oldřich Tesař,
Mgr. Jana Valoušková

Gymnázium Velké Pavlovice
uspořádá podle zájmu občanů

TANEČNÍ
PRO
DOSPĚLÉ
Tanečním mistrem bude
pan Brožík z Hodonína.
Zájemci se mohou přihlásit
v kanceláři gymnázia tel.: 519 428 245,
e-mail: gymnazium@velke-pavlovice.cz.
Cena kurzu bude stanovena
podle počtu přihlášených.
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V pátek 2. října 2009 jsme v
rámci výuky českého jazyka navštívili
brněnské divadlo Polárka, které je
typickou malou divadelní scénou. Pro
naše třídy, kvartu a tercii gymnázia,
bylo vybráno premiérové představení
s názvem Golem.
Děj příběhu se odehrává na
počátku 20. století ve starém židovském Ghettu. Hlavní postavou příběhu je mistr Athanasius Pertnath,
který si nevzpomíná vůbec na nic ze
své minulosti. S rozvíjejícím se dějem
postupně odhaluje střípky ze svého
dřívějšího života. Dostává se do sporů
s dalšími postavami, projevuje náklonnost židovské dívce, ačkoliv sám je v
ghettu cizincem.
K dalším výrazným postavám hry
patří i Charousek, student medicíny,
který sleduje nečestné jednání lichváře Aarona Wassertruma. Protože
touží po odplatě podstrčí mu lahvičku s jedem. Když je lichvář nalezen
mrtev, obviní ze zločinu Pernatha,
ten se ocitá ve vězení a je dlouhá léta
vyšetřován a vězněn. Zde se setká se
zvláštním, vzrůstem velmi vysokým
mužem, Laponderem, jehož prostřednictvím mluví se svými bližními. Po
letech je z vězení propuštěn a vrací se
domů. Zjišťuje, že židovské město se
změnilo, zmizely některé domy i jejich
obyvatelé. Náhodně se potká s jakýmsi mužem, se kterým si před ztrátou
paměti vyměnil klobouk a přijal pak
jeho jméno napsané uvnitř klobouku
na stuze. Vzpomíná si na svoji pravou
totožnost i minulý život.
Scéna, na které se příběh odehrává, byla vytvořena z velmi jednoduchých kulis a barevných matrací.
Jejich postupným předkládáváním
jsme se ocitali v jiných místnostech,
domech, v jiných v dějových situacích.
Po debatě se spolužáky jsme
se shodli na tom, že toto představení bylo dosti složité na pochopení,
museli jsme velmi pozorně vnímat děj
a přemýšlet o jednání postav. Myslíme si, že je to spíše představení pro
dospělé diváky.
I přesto byla tato zvláštní hra
doplněním našeho kulturního rozhledu a jezdíme do divadla stále rádi.
Eliška Rampáčková,
Martina Čermáková, kvarta
Gymnázia ve Velkých Pavlovicích
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V pátek 18. září 2009 se na sportovním areálu našeho gymnázia
uskutečnil již druhý ročník Turnaje o putovní pohár starosty města
Velkých Pavlovic v malé kopané středních škol. Turnaje se účastnila
družstva gymnázií z Mikulova, Klobouk, Hustopečí, Senice a domácí školy z Velkých Pavlovic.
Turnaj se hrál ve dvou skupinách a studenti předváděli divákům
řadu zajímavých fotbalových momentů. Do ﬁnálového souboje nastoupilo Gymnázium Velké Pavlovice proti družstvo Gymnázia Senica. Zajímavé ﬁnálové utkání skončilo výsledkem 4 : 2 pro domácí školu.
Tento ﬁnálový výsledek rozhodl o tom, že putovní pohár, který předal
starosta města pan Ing. Pavel Procházka, se přinejmenším na rok vrátil
do Velkých Pavlovic. Vítězům blahopřejeme a již dnes se těšíme za rok
na shledanou s našimi soupeři ve Velkých Pavlovicích.

Ředitelství
Gymnázia Velké Pavlovice
oznamuje zájemcům, že od
1. října 2009 zpřístupňuje školní

FITNESS
CENTRUM
pro veřejnost

PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Provoz zařízení bude pravidelně každé
úterý a čtvrtek od 16 do 20 hod.
za přítomnosti instruktora.
Jednorázový vstup je
20,- Kč za 1 hodinu,
možnost zakoupení permanentky
na minimálně 10 vstupů
za zvýhodněnou cenu 150,- Kč.
Kontakt: tel.: 519 428 245, e-mail:
gymnazium@velke-pavlovice.cz

Vítězný tým velkopavlovického gymnázia
s putovním pohárem starosty města Velké Pavlovice.

Přijďte si dát do těla!

Základní umělecká škola
ve Velkých Pavlovicích slaví
letos jubilejní 60. školní rok
Od září roku 1949, kdy byla velkopavlovická hudební škola založena Karlem Francem, se v ZUŠ vystřídaly již tři generace žáků. K významnému výročí uspořádala škola dva koncerty
- 31. května 2009 koncert instrumentálních, vokálních a tanečních souborů ZUŠ a 25. října 2009 koncert s názvem Hraje a
zpívá celá rodina, na kterém společně se žáky ZUŠ vystoupili i
jejich rodiče.
Životní jubileum oslavuje v letošním roce i pan učitel Oldřich
Jeřábek, který působil ve škole přes padesát let - od r. 1954.
Všichni zaměstnanci i žáci ZUŠ mu z celého srdce gratulují a přejí do dalších let mnoho zdraví, spokojenosti a radosti z hudby.
V letošním jubilejním školním roce navštěvuje školu celkem 152 žáků, z toho 22 žáků v tanečním oddělení, které se na
přání rodičů orientuje převážně na folklórní tance a 130 žáků v
hudebním oddělení, kde se žáci učí hře na klavír (46 žáků), na
elektronické klávesové nástroje (7 žáků), na akordeon (6 žáků),
na housle (5 žáků), na kontrabas (1 žák), na cimbál (4 žáci), na
kytaru (3 žáci), na zobcovou ﬂétnu (29 žáků), na příčnou ﬂétnu
(2 žáci), na klarinet (4 žáci), na trubku (5 žáků), na pozoun (1

žák), na baskřídlovku (4 žáci), na tubu (1 žák), na bicí nástroje (1 žák).
Hodiny pěvecké hlasové výchovy navštěvuje celkem 11 žáků.
Instrumentalisté, zpěváci i tanečníci mají možnost předvést své
umění ve školních souborech: akordeonový soubor, ﬂétnové soubory,
žesťový kvartet, dívčí pěvecký sbor, vokální sbor Singing Ladies, folklórní taneční soubory a dechovka. V září letošního roku byla založena také nová žákovská cimbálová muzika, která možná již v prosinci
tohoto roku bude moci vystoupit na výchovných koncertech každoročně pořádaných pro ZŠ.
pokračování na str. 42
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Za dlouhých 60 let svého působení měla základní umělecká škola možnost velkou měrou ovlivňovat kulturní život v
našem městě a pěstovat hluboký vztah jeho občanů k hudbě,
zpěvu, tanci a folklórním tradicím, které je potřeba předávat
jako štafetu do budoucnosti. Ten, kdo se učil hrát na hudební
nástroj ví, jak je toto umění těžké a kolik úsilí a píle je třeba
vynaložit k jeho zvládnutí, ale také chápe co je to spontánní
radost z tvořivé činnosti a neorientuje se pouze na materiální
hodnoty.
ZUŠ děkuje Městu Velké Pavlovice i všem rodičům svých
žáků za podporu a spolupráci. Žákům přejeme mnoho hudebních, pěveckých a tanečních úspěchů a hlavně radost ze
smysluplně využitého volného času!
Velké poděkování patří anonymnímu dárci, který zaslal
začátkem letošního školního roku dívčímu pěveckému sboru peníze na pořízení stejnokrojů k vystupování. Taková milá
pozornost zaslouží nejednu krásnou písničku v podání našich
mladých zpěvaček!
Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

„Přes trní k růžím“ a nebo „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“
– obě tato vskutku pravdivá rčení můžeme aplikovat na učení
se hře na hudební nástroj. Pěkně zahraná písnička přináší radost
jak samotným dětem, tak jejich rodinám a učitelům. Navíc umí
navodit dobrou náladu a zahnat všechny chmury a smutky.

Jak se baví děti na Středisku volného času
při Základní škole ve Velkých Pavlovicích?
Středisko volného času a Školní klub při Základní škole Velké Pavlovice (dále jen
SVČ) vznikl na začátku roku 2009. Jak už jsme vás informovali v minulém čísle zpravodaje,
SVČ přebralo štafetu volnočasových aktivit pro mládež po Domě dětí a mládeže Velké Pavlovice, který ukončil činnost koncem roku 2008.
První z činností SVČ ve školním
roce 2009/2010 bylo nabídnout
dětem ze základní školy, ale i nižšího
stupně gymnázia řadu zájmových činností, ve kterých by smysluplně trávily
svůj volný čas, ale také (a o to nám
jde především) relaxovaly.
V současné době již funguje dvacet kroužků s charakterem sportovním (ping-pong, volejbal, gymnastika,
moderní tanec, míčové hry pro kluky
a bojové umění capoeira), výtvarným
(šikulové, in-tvorba, keramika) a oddechovým – světoběžník, vaření, kytara
a stavebnice. Zájem ze strany rodičů
je také o kroužky jazykové, a proto
jsme otevřeli také angličtina hrou. V
současné době máme v kroužcích
okolo 200 přihlášených účastníků.
SVČ dále plánuje jednorázové akce
sportovní i výtvarné, akce s přespáním nebo příměstské tábory.
Středisko volného času se však
nezaměřuje pouze na děti školou
povinné. V tomto školním roce se nám
také podařil rozběhnout klub maminek s dětmi na mateřské dovolené,
který jsme nazvali Budulínek. Již v listopadu také proběhnou první tvořivé
kurzy pro „dospěláky“. V akcích pro
širokou veřejnost se nechceme omezovat pouze na výtvarné aktivity, ale
již nyní pořádáme různé jednodenní
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zájezdy jak kulturního, tak sportovního charakteru.
Do budoucna bychom také chtěli navázat spolupráci s mnoha organizacemi různého charakteru.
Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že smysluplné
trávení volného času našich dětí napomáhá předcházet vzniku sociálně patologických jevů. I my
chceme svou troškou do mlýna přispět, proto doufáme, že najdeme podporu u široké veřejnosti.

Co (nejen) děti čeká v nejbližších dnech?
PONDĚLKOVÁNÍ
- pro děti
2. listopadu 2009
16. listopadu 2009
30. listopadu 2009
14. prosince 2009

Vazby ze sušených plodů
Výroba medových svíček
Adventní kalendáře
Výroba dárečků

TVOŘIVÉ SOBOTY
- pro děti, rodiče, rodiče s dětmi
7. listopadu 2009
Voňavá mýdla
14. listopadu 2009
Bižuterie z korálků
21. listopadu 2009
Ubrousková technika
28. listopadu 2009
Adventní věnce
12. prosince 2009
Pečení perníků
ADVENTNÍ VÍDEŇ
neděle 29. listopadu 2009
Zájezd je určen dětem (pedagogický doprovod
zajištěn) a rodičům s dětmi.
V programu je zahrnuta okružní procházka historickým jádrem Vídně: Marie-Theresia Platz, Hof-

burg, Kohlmark, Graben, Stephansdom, Kartnerstrasse, Staatsoper,
Parlament a také slavný Hundertwasserhaus.
V podvečer navštívíte tradiční vánoční jarmarku u Rathausu, kde je možnost zakoupit různé dárkové a dekorační předměty, ale také za drobný
poplatek navštívit tzv. Ježíškovu dílnu, ve které si děti mohou vyrobit
různé dárečky.
CENA: 250,- Kč (v ceně zájezdu je
zahrnuta doprava a pojištění u KB
Velké Pavlovice – nutné nahlásit rodné číslo)
ODJEZD: Bořetice 7.00 hod. autobusové nádraží, Velké Pavlovice 7.15 hod. u sýpky
PŘÍJEZD: mezi 18 – 19 hod. do Velkých Pavlovic
DOPORUČENÉ KAPESNÉ:
5 – 10,- Euro
Přihlašovat se můžete telefonicky,
emailem nebo osobně na Středisku volného času (bývalý Dům dětí
a mládeže) nebo u vedoucí zájezdu
Ing. Lenky Bukovské (731 28 60 26,
lenka.bukovska@email.cz). Kapacita zájezdu je 55 míst.
Další informace o činnosti SVČ a
aktuální zprávy získáte na webových stránkách ZŠ V. Pavlovice www.
zs.velke-pavlovice.cz a také na www.
velke-pavlovice.cz
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A co již máme za sebou?

Po prázdninách ožilo Středisko volného času první ze série PONDĚLKOVÁNÍ. Pondělkování je spojeno s tematikou ročního období, proto není divu, že první akce byla zaměřena
podzimně. Patnáct dětí si přišlo vlastními silami vyřezat VTIPNOU DÝNI. I ti nejmenší si za
pomoci studentů gymnázia
z vyšších ročníků (tímto jim
děkujeme) domů odnesli originální kus, který bude strašit u nejednoho domu.
Někteří byli tak šikovní,
že vyřezali dýní více, proto
jsme se společně rozhodli
jimi vyzdobit prostor před
SVČ. Děti samy si nakonec
mezi dýněmi vybraly ty nejhezčí a jejich autory jsme
proto sladce odměnili.
Chtěli bychom tímto
využít
Velkopavlovického
zpravodaje a poděkovat touto cestou paní Hrabalové,
Dětem šla práce od ruky, vyřezávané dýně se jim
paní Bálkové a panu Šmídoskutečně povedly a opravdu,
vi, kteří nám poskytli vlastněkteré z nich byly více než legrační!
noručně vypěstované dýně.

Děti se naučily
uzlíkovat
náramky
přátelství
V pondělí 5. října 2009 si devět
dětí na Středisku
volného času při
ZŠ Velké Pavlovice
Pekelné soustřev rámci pravidelnédění ... uzlík sem,
ho
Pondělkování
uzlík tam a nárarozveselilo podzim mek pro kamaráda
pletenými náramky
je hotový!
pestrých barev.
I ti nejmenší vcelku rychle zvládli základy uzlíků a už náramky rostly jako z vody. I
když se mohlo zdát, že se z toho všeho uzlíkování zapletou dětem brzy i prsty.
Děti pletly a pletly a pletly a z té snahy
vznikly originální náramky přátelství, které
mnohé z dětí chtějí dát svým kamarádům
nebo sourozencům.
Pracovnice SVČ
Mgr. Lenka Tesařová a Bc. Eva Káčerová

TURISTIKA ............................................
Kam s dětmi, když prší?
Všichni to dobře známe - velmi časté a
nic dobrého věstící výkyvy počasí podzimního či zimního období odstaví z provozu řadu
venkovních zařízení pro nejmenší. Deště,
vlhké chladno a bláto šplouchající pod
nohama nás k procházkám a řádění venku
moc nelákají. Děti se doma nudí a známe
to všichni – i ti „nejhodnější“ jedinci začnou
pomalu zlobit.
Následující tip na výlet se bude hodit
zejména maminkám a rodinám s dětmi,
na které čeká několik ne příliš populárních
měsíců. Navzdory počasí je však možné
zažít s dětmi krásný den v teplém a suchém
prostředí, plný překvapení a dobrodružství.
A nejen děti! Náš tip potěší i rodiče.
Za necelé dva měsíce oslaví své první
narozeniny multifukční rodinná hala BONGO

Brno. Na ploše bezmála 2.600 m2 je připraveno dvacet hracích a sportovních zařízení
pro děti od dvou do dvanácti let. Narozdíl od
komerčních obchodních center děti v této
hale naleznou pouze spoustu překvapení
a řadu nezvyklých atrakcí, které je přímo
vyzývají k aktivnímu pohybu a hrám. Každá z nich symbolizuje jiný světadíl či zemi.
Za jediný den tak park umožňuje virtuálně
uskutečnit cestu kolem světa.
Všechna zařízení v hale podléhají přísným bezpečnostním i hygienickým předpisům. Díky tomu si mohou i dospělí bez obav
o své ratolesti užívat návštěvy haly v prostorách bistra, nebo si sami vyzkoušet některé
z atrakcí. Kromě zmiňovaného občerstvení
park BONGO nabízí rodičům čtenářský a
internetový koutek či sledování různých projekcí, vystoupení a programů. Bez problémů
je tak možno prožít v Bongu společně celý
den plný zábavy, pohybu i odpočinku.
Hlavním posláním je rodinám, školám a
jiným organizacím poskytnout příjemné pro-

středí, kde se děti bezpečně pobaví a rodiče si oddechnou, a to bez ohledu na roční
období. Právě proto hala Bongo spolupracuje i se školami a školkami. Ty zase mají
možnost výletu do tohoto zábavního parku
spojeného se vzdělávacím a tělovýchovným
programem. Jako bonus nabízí hala třeba
velmi oblíbené oslavy dětských narozenin.
Rodinný park Bongo Brno naleznete na
Pražákově ulici v Brně Horních Heršpicích.
Dobrá zpráva na konec – nejtypičtějším
a zároveň i velmi příjemných rysem Bongo
centra je jeho nekomerčnost. Samozřejmě,
platí se za vstup, ale ani na děti ani na jejich
rodiče nečekají pasti v podobě obchodů
plných, dle našich ratolestí „nezbytně nutně potřebných věcí“, hromady občerstvení
apod.
Více informací, otevírací dobu, ceník a
program naleznete na webové adrese
www.bongobrno.cz.
Karolína Bártová

Nudě dáme vale, lepší je nám v Bongo hale!!!!
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SPORT ..................................................
Velké Pavlovice hostily
Moravský pohár v rybolovné technice 2009

Zahájení soutěže s prvními hody ...
Ve dnech 2. až 4. října 2009 se v areálu TJ Slavoj ve Velkých Pavlovicích uskutečnil závěrečný 4. závod Českého poháru 2009 v rybolovné technice s názvem
Moravský pohár. Jednalo se o prozatím
největší akci v historii rybolovné techniky
v našem městě.
Vlastní závod probíhal doslova po
celý den na tréninkovém fotbalovém hřišti. Ráno bylo 55 závodníků, 20 trenérů a
vedoucích týmů, 12 rozhodčích a 10 osob
technického zajištění, přivítáno místostarostou Velkých Pavlovic Ing. Karberem.
Dále promluvil p. Tomáš Lotocki, jednatel
Místní organizace Moravského rybářského svazu Brno 5, která úspěšnou závodní
činnost velkopavlovických závodníků již
18 let zastřešuje a ﬁnancuje, poté co jsme
v roce 1991 nuceně ukončili sportovní činnost pod MO Velké Bílovice.
Soutěžilo se postupně v sedmi disciplínách - třech na přesnost a čtyřech dálkových. Dosažené výsledky byly velmi hodnotné a řada závodníků dosáhla sezónních
nebo dokonce osobních rekordů. Z umístění domácích závodníků stojí za zmínku
8. místo v pětiboji Ing. Jiřího Šuly.
Jelikož to byl poslední závod v sezóně,
následovalo večerní slavnostní vyhlášení,
kde byly oceněni nejen vítězové vlastního
Moravského poháru, ale i nejúspěšnější
sportovci v průběhu celé sezóny v seriálu
Českého poháru. Nato navázal společenský večer, kde bylo asi 70-ti účastníkům
akce, pocházejících z celé republiky, představeno něco málo z moravské tekuté
poezie. Nikoho jistě nepřekvapí, že se tento počin setkal s velkým úspěchem.
Komentář a podrobné výsledky byly
zveřejněny na webových stránkách města
Velké Pavlovice záhy po skončení akce,
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za což patří dík paní
Karolíně Bártové.
Na závěr bych
chtěl říct, že průběh
soutěže byl všemi
účastníky hodnocen
velmi pozitivně. Mé
poděkování si za to
zaslouží zejména pan
Radek Bárta, který
se brilantně zhostil
funkce technického
ředitele soutěže a měl
velký podíl na tom, že
se akce zvládla včas
Organizační tým Moravského poháru v rybolovné technice
a bez sebemenších
– Velké Pavlovice 2009.
zádrhelů.
Zdeněk Buchta jako řadoví rozhodčí a v
Výrazně mu byli nápomocni Ing. Vlaneposlední řadě slečna Martina Štollová z
dimír Macháň z Rakvic, několikanásobný
Horních Bojanovic a paní Michaela Šulomedailista z Mistrovství světa ze 70. let,
vá, jež měly na starosti bodovací komisi.
dále Vladimír Šula, Miroslav Morávek a
Ze zástupců Slavoje bych chtěl poděkoMarek Halm, všechno bývalí nebo současvat panu Josefu Konečnému za perfektní
ní závodníci v rybolovné technice.
přípravu travnaté plochy a panu FrantišDále se na akci představili a zaslouží
ku Čermákovi za vzornou spolupráci na
ocenění z vám známých osob: paní Marie
všem, co bylo třeba.
Šulová ve funkci zástupce hlavního rozIng. Jiří Šula,
hodčího, p. Jiří Šula jako pokladník a
ředitel soutěže
řadový rozhodčí, Václav Halm mladší a

INFORMACE PRO MLADÉ ZÁJEMCE

O SPORTOVNÍ RYBOLOV
I v letošním roce budou pro zájemce o rybaření z řad mládeže probíhat rybářské
kroužky a tréninky rybolovné techniky. Děti mají možnost dozvědět se poutavou formou
spoustu informací ze světa ryb a přírody okolo vody a po úspěšném složení zkoušky ze
znalostí, získat rybářský lístek na vody celé jižní Moravy.
Ti nejúspěšnější se pak mohou zúčastnit celostátní soutěže mladých rybářů Zlatá
udice. V loňském roce se Jakub Svoboda probojoval až do národního kola, které proběhlo
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na konci června v Plzni. V krajském kole nás úspěšně reprezentovali Jakub Procinger a
Martin Svoboda. Byla velká škoda, že jsme nemohli sestavit kompletní družstvo, kde nám
chyběli ještě dva chlapci a jedna dívka. Doufám, že letos to již bude lepší a přibudou nám
noví soutěživí zájemci.

ŠKOLENÍ A TRÉNINKY BUDOU PROBÍHAT OD ZAČÁTKU LISTOPADU
KAŽDOU NEDĚLI OD 9.00 VE VELKÉ TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
Sebou vzít přezůvky a psací potřeby. Vše je na dnešní dobu netradičně bezplatné.
Informace vám podají p. Jiří Šula na tel. 728 630 832 nebo Ing. Jiří Šula mladší na tel.
732 856 843.

Zlaté mužstvo Zbyteku světa – 1. místo

Mužstvo ODS – 2. místo

Mužstvo Velkopavlovická chasa – 3. místo

Oproti všem předpokladům,
vítězem
dalšího ročníku turnaje O Modrý pohár
v kopané nezvítězila
favorizovaná ODS, ale
mužstvo “Zbytku světa”, tvořené převážně
hráči ze Suchého řádku.
Ti tak obhájili
loňské prvenství ve
fotbalovém
turnaji
pořádaném místním
sdružením ODS ve Velkých Pavlovicích. Na
druhém místě skončilo mužstvo ODS a na
třetím zástupci velkopavlovické chasy.
Výsledek
však
nebyl rozhodující. Hlavním cílem pořadatelů
turnaje bylo se opět po
nějakém čase sejít ve
známém kolektivu, užít
si příjemného sportovního dne, bojovat srdcem a bez rozdílu věku
dokázat, že fotbal je
sport a tam se vyhrává i prohrává. I favorit
může nakonec zůstat
na chvostu, důležité je
vzít tuto skutečnost s
úsměvem na rtu!
Ing. Pavel Procházka

Velkopavlovičtí tenisté se umístili
na 3. místě regionu Podluží 2009
Tenisový klub Slavoj Velké Pavlovice “A”, ve složení Přemysl Cendelín, Pavel
Floder, Dalibor Šefránek, Zdeněk Šinkovič, odehráli druhou sezónu 2009 v I. lize,
kde se umístili na 3. místě regionu Podluží. V novém roce 2010 by rádi navázali na
úspěšnou sezónu 2009 a opět se pokusili probojovat na závěrečný turnaj I. ligy o titul
regionu Podluží. Blahopřejeme!
Tenisový klub Slavoj Velké Pavlovice “B”, ve složení Miroslav Levčík, Jan Melichar, Libor Pilarčík, Vladimír Řádek, odehráli svou premiérovou sezónu 2009 ve II.
lize, kde se umístili na 10. místě. V novém roce 2010 sehrají zápasy ve III. lize a pevně
věří, že se opět probojují do II. ligy.
Odkaz: http://www.tenisbreclav.cz/index.html
Všechny příznivce amatérského tenisu srdečně zveme do nové sezóny 2010 na
kurty areálu Slavoj Velké Pavlovice.
Sportu zdar a tenisu zvlášť!
Přemysl Cendelín

TJ SLAVOJ
Velké Pavlovice
– oddíl kopané
Omlazené „A“ mužstvo si vede v průběhu podzimních bojů zatím dobře, škoda
zbytečné porážky ve Slavkově a domácí
ztráty dvou bodů po remíze s Tvrdonicemi.
Mužstvo je zatím na druhém místě
tabulky se ziskem 20 bodů a aktivním skóre 19:10. Střelecky se v týmu nejvíc prosazují Jakub Šabata, Břetislav Balcárek a
kapitán Petr Vašek.
Mužstvo nejčastěji na podzim nastupuje v tomto složení:
Radek Baťa – Radek Svrčina, Jakub
Šenk, Petr Vašek, Michal Kříž – Jaroslav
Válek, Radek Strmiska, Vít Koráb, Viktor
Pilarčík – Jakub Šabata, Břetislav Balcárek (Michal Jilka, Jan Stráněl, Pavel Latýn,
Vladan Hejl, Lukáš Pohl).
„B“ tým podle očekávání patří k
nejlepším mužstvům III.třídy, skupiny B.
Stále si udržoval dvoubodový odstup od
suverénního Krumvíře, bohužel nepochopitelné domácí zaváhání proti beznadějně
poslednímu mužstvu Šitbořic s výsledkem
3:3, kdy vedení mužstva odmítlo posílení o náhradníky z „A“ týmu, který měl již
svůj zápas odehraný v sobotu, stálo další ztrátu, která je již čtyřbodová. Mužstvo
zatím získalo celkem 26 bodů se skórem
39:10.
Pro mužstvo dorostu je průběh podzimu určitě zklamáním. Vedení týmu počítalo s umístěním v horní části tabulky, spíše
mezi nejlepšími mužstvy. Ovšem výsledky
tomu vůbec neodpovídají, nedaří se hlavně střelecky, na výkonech se podepsalo i
několik zranění a nemocí hráčů. Zatím je
dorost na 10. místě tabulky se ziskem 9
bodů a vyrovnaným skóre 16:16.
Starší žáci zatím zvládají svůj obtížný boj o záchranu krajské soutěže dobře.
Sice neustále bojují s nedostatkem hráčů,
pravidelně hrají 3 – 4 mladší žáci, přesto
dokázali získat do tabulky již 10 bodů se
skórem 11:15 a jsou na 9. místě. Mladší
žáci získali zatím 3 body a jsou v tabulce
na 10.místě.
Základna zatím sehrála celkem 5 mistrovských zápasů, získala v nich 8 bodů a
je na 4.místě tabulky okresního přeboru
skupiny D.
Ženy vstupovaly do letošního ročníku Moravskoslezské divize žen výrazně
posíleny a svými výkony na hřišti potvrdily stoupající výkonnost. Po odehraných 7
zápasech jsou zatím na 3. místě tabulky
se ziskem 12 bodů a skóre 20:11.
František Čermák
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INZERCE ..............................................
Kvalitní stylový obal dokáže vytvořit neopakovatelnou atmosféru ...

5, 10, 15 .... 100, 200, 260 litrů
Tradiční ruční výroba ze stařiny dubového dřeva
(východoevropské duby stáří cca 200 let), vypalované
ohněm, obruče galvanické, zlacené nebo tvrdý pozink.

AUTOŠKOLA
PETR DRBOLA
VELKÉ PAVLOVICE, Zahradní 5
Nabízí:
- kvalitní výuku a výcvik (10 let činnosti zkušebního komisaře autoškol) k získání řidičského
oprávnění skupin AM, A1, A18, A21 (všechny motocykly), B (osobní automobil) a dále:
- kondiční jízdy pro již držitele řidičského oprávnění
- přípravu a předvedení ke zkouškám po zákazu řízení
- pravidelné školení profesní způsobilosti řidičů (pro držitele průkazu profesní způsobilosti
řidiče)
- školení řidičů referentských vozidel
Přihlásit se je možné:
- na tel. 606 231871 (přijedeme k Vám)
- na adrese: Zahradní 5, Velké Pavlovice
- každý pátek od 14 do 18 hod. v učebně autoškoly
(v budově Gymnázia Velké Pavlovice, ul. Pod Školou 10, učebna č. 4, přízemí)
Maximálně se přizpůsobíme požadavkům a potřebám žáků.

Více na: www.autoskola-drbola.wz.cz
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Firma Berendsen Textil Servis s.r.o. hledá:

Účetní/Účetního
Požadavky:
n
n
n
n
n

znalost účetnictví a pokladních operací
práce na PC a ochota učit se novým věcem
alespoň částečná znalost AJ
zkušenost s účtováním slovenské firmy výhodou
ochota dočasně dojíždět na pracoviště v Modřicích

n
n
n

 

 

velmi zajímavé mzdové podmínky
výhody a zázemí silné mezinárdní společnosti
možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
nástup ihned

Kontakt:
Berendsen Textil Servis s.r.o., Brněnská 442,
664 42 Modřice, e-mail: info@berendsen.cz
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Hustopeþe - BĜeclav
Podivín
Hustopeče
Břeclav - Podivín
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