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SLOVO STAROSTY ................................
elektrotechnického odpadu. V areálu SSO
je umístěna linka na zpracování biologicky
rozložitelného odpadu. Odpady schopné
recyklace budou předány k druhotnému využití oprávněným osobám, ostatní
budou likvidovány v souladu s platnou
legislativou. Celkové náklady na stavbu
včetně strojů a technologického vybavení činily 15 mil. Kč. Výstavbou nového
sběrného střediska byla dořešena problematika ukládání odpadů v našem městě.
Dosavadní místo pro ukládání odpadu na
dvoře městského úřadu bylo nevyhovující
a odporovalo platným normám. Vyřešen
byl také problém ukládání biologicky rozložitelných odpadů a v rámci akciové spo-

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
první měsíce roku bývají na významné společenské události většinou skoupé, v letošním roce je tomu jinak. Slavnostní otevření prvního
výrobního závodu v nové podnikatelské zóně, otevření nového sběrného
dvora v lokalitě Špitálek a historicky první „setkání velkopavlovických
stárků“. To jsou události, které svým významem předčily běžné události
a zapíší se do kroniky města.

O

tevření závodu ﬁrmy Berendsen
je historicky první zahraniční
investicí v našem městě. Dánská ﬁrma,
která se zabývá dodávkou a kompletním
čištěním pracovních oděvů a rohoží, ve
městě investovala přibližně 100 milionů
korun a bude zaměstnávat několik desítek pracovníků. O významu této investice
svědčí i to, že na slavnostním zahájení byl
přítomen dánský velvyslanec v ČR pan Ole
E. Moesby a mnoho dalších zahraničních
hostů. Při současné celosvětové krizi je
každá taková investice pro město velkým
přínosem. Slavnostním otevřením prvního
závodu v podnikatelské zóně byla ukončena fáze přípravy území pro podnikatelské
aktivity, od zajištění pozemků od Pozemkového fondu ČR až po jejich zasíťování.
Komplikovanost celé operace způsobila
poloha lokality, při výstavbě sítí bylo nutné překonat Trkmanku a železniční trať.
Město do výstavby sítí pro podnikatelskou
zónu vynaložilo téměř 25 milionů Kč.
Druhou významnou událostí v krátkém časovém sledu bylo otevření nového
sběrného střediska pro ukládání odpadů
v lokalitě Špitálek. Tato akce byla realizována ve spolupráci s obcemi sdruženými
pod Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod. V rámci této společné akce bylo
postaveno 10 sběrných dvorů v 10 obcích.
Ve Velkých Pavlovicích budou odpady
shromažďovány do 17 sběrných kontejnerů, typizovaného skladu NO a skladu

lečnosti Hantály se podařilo dořešit i ukládání a recyklace stavebních sutí. Péče o
životní prostředí byla rovněž tématem konference, která předcházela otevření sběrných dvorů. Město Velké Pavlovice, Mikroregion Hustopečsko, DSO Modré Hory a
DSO Čistý Jihovýchod připravily společnou
celodenní akci, která měla za cíl upozornit na krásy jižní Moravy a připomenout
povinnosti nás všech ke zlepšování stavu
životního prostředí a naší krajiny. Konference s názvem „Jižní Morava – krajina
našich srdcí“ se zúčastnila řada významných hostů a byla zdařilou propagací našeho města.
Od počátku roku probíhá ve městě i
čilý kulturní a společenský život. V nabídce nechyběly krásné plesy, výstavy a přednášky o cestování. Mimořádnou událostí
se však nepochybně stalo „Setkání velkopavlovických stárků“, spojené se křtem
nové publikace „Velkopavlovické hody –
historie a současnost“. Tomuto tématu je
věnována samostatná příloha. Chtěl bych
tímto poděkovat Petrovi Jilkovi, kulturní
komisi a všem spolupracovníkům, kteří
se na této akci a na vydání této krásné
knihy podíleli. Setkání stárků bylo mimořádným společenským zážitkem a setkalo
se s nadšeným ohlasem u našich občanů
i rodáků. Nově vydaná publikace by měla
mít v budoucnu obdobné následovníky.
Připravují se podklady o sportu, spolcích
i životě současného města.

V březnu jsme dostali dobrou zprávu
z řídícího orgánu ROP Jihovýchod. Náš
projekt na výstavbu cyklostezky byl vybrán
k podpoře a otevírá se nám tak možnost
vybudovat další úsek zpevněné cyklostezky. Jedná se o úsek od zastávky ČD ke
sklepům pod šlechtitelskou stanicí a od
kapličky sv. Urbana k rozhledně. Dotace
na tuto akci může dosáhnout až 90 % z
vynaložených nákladů. Získávat ﬁnanční
prostředky z fondů je stále obtížnější a
podporovány jsou jen nejlepší projekty.
I proto s napětím a nadějí očekáváme
výsledky hodnocení našich žádostí o dotace zejména na projekty do oblasti životního
prostředí. Podány jsou tři žádosti a výsledky jejich úspěšnosti budou rozhodující pro
investiční akce v nejbližším období.
S příchodem jara se naplno rozbíhá
stavební činnost ve městě a úpravy veřejných prostranství. Služby města byly posíleny o 10 nových pracovníků, kteří každoročně vypomáhají městu v rámci veřejně
prospěšných prací. Jedná se o pracovníky,
kteří jsou dočasně bez zaměstnání a jsou
vedeni na úřadu práce. Tito pracovníci
pomáhají především při výsadách zeleně
a údržbě města. V letošním roce už byly
vysazeny desítky nových stromů podél
cest i ve městě, vysazeno bylo 50 ořešáků, ozeleněny byly pásy u silnice v ulici
Pod Břehy a pokračuje se v rekonstrukci
lesoparku u zastávky ČD. Služby města v
jarních měsících dokončily stavební práce
při rekonstrukci přízemí bývalého domu
služeb, které bude sloužit pro místní spolky. Společně s členy rybářského svazu
pokračovaly v dostavbě rybářské klubovny. Obě akce mají společný cíl - vytvořit
místním spolkům dobré podmínky pro
jejich činnost a napomáhat tak v oživení
společenského života ve městě.
Čeká nás nejen hodně práce, ale i
zajímavý rok, co se týká kulturního dění.
Jeho vrcholem by se mělo stát, jako už
každoročně, Velkopavlovické vinobraní.
Mezi největší hvězdy letošního ročníku
budou určitě patřit skvělé Diabolské husle ze Slovenska, skupina Kryštof, Hana a
Petr Ulrychovi, Jiří Šmitzer a mnoho dalších. V měsíci květnu se uskuteční určitě
se zájmem veřejnosti přehlídka Modrohorských mužáckých sborů pod rozhlednou
Slunečná. V červnu k nám zavítají koncertovat bratři Ebenové. Během celého roku
budete mít možnost zúčastnit se i mnoha
zajímavých akcí, které připravují místní
zájmové spolky a organizace se snahou
přinést všem zábavu. Zkrátka a dobře, na
své by si měli přijít všichni.
Ing. Pavel Procházka
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Z RADNICE ...........................................
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice
l

l

l

Rada města se za období od vydání
minulého zpravodaje sešla čtyřikrát a
mimo jiné se zabývala následující problematikou:
l
průběžně projednávala a vzala na
vědomí informace o činnosti městského úřadu, informace ze školství,
zprávy o průběhu investičních akcí ve
městě a zprávy o činnosti Služeb města, zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Velké Pavlovice za
rok 2009 a činnost městské policie v
roce 2009
Rada města schválila:
dle znaleckého posudku ocenění bytových jednotek v bytovém domě v ulici
Tovární 8
l
spolu pořadatelství města při pořádání Společenského plesu Modrých
Hor a věcný dar do tomboly ve výši
5.000,- Kč
l
spolu pořadatelství při setkání stárků
a prodej knihy „Velkopavlovické hody
- historie a současnost“ za cenu 220,Kč vč. DPH za výtisk
l
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro obnovu NN v ul. Brněnská a pro přeložení NN na autobusovém nádraží
l
žádost Gymnázia Velké Pavlovice o
převzetí záštity (spolu pořadatelství)
nad pořádáním 6. Studentského plesu a poskytnutí ﬁnančního příspěvku
na organizaci ve výši 5.000,- Kč
l
v souvislosti s registrací DPH města
výši nájmu za pronájem sokolovny v
případě:
pořádání diskoték
5.000,- Kč
prodeje zboží
2.000,- Kč
pořádání kulturních akcí
(ples, koncert)
2.000,- Kč
l
projednala nabídku na vypracování
studie bytové zástavby podél Trkmanky a studie na dořešení regulačního
plánu Padělky
l
přidělení bytu 1+1 v bytovém domě v
ul. B. Němcové

l

l

l

l
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odpisové plány pro rok 2010 příspěvkových organizací města - MŠ, ZŠ a
gymnázium
rozdělení zisku za rok 2009 příspěvkovým organizacím mateřské škole a
základní škole dle jejich požadavku
pronájem části pozemku KN parc.č.
665, k.ú. V. Pavlovice, výměry cca 15
m2, za účelem umístění prodejního
stánku se zeleninou a pronájem části
pozemku KN parc.č. 665, k.ú. V. Pavlovice, výměry cca 38 m2, za účelem
umístění prodejního stánku s cukrovinkami
žádost Velkopavlovických drůbežářských závodů o kácení dřevin, 5 ks
starých stromů kaštanů v ul. Tovární
před objektem bowlingu s podmínkou,
že v daném prostoru bude vysazen
stejný počet stromů s obvodem kmínku 12 – 14 cm
ﬁnanční příspěvek pro Jednotu Orel
Velké Pavlovice na částečné pokrytí
nákladů na pořádání akce „Velikonoční dílna“ ve výši 5.000,- Kč
vypracování studie na revitalizaci zeleně na Nám. 9. května (parčík před prodejnou p. Crháka, parčík před školou,
okolí kostela), současně s návrhem
zeleně bude řešeno i parkování
dodání požárního dopravního automobilu od ﬁrmy TOKRA AUTOMOBILY CZ,
spol. s r.o v ceně 360 tis. Kč – (dotace
250 tis. Kč, spoluúčast města 30%)
pronájem pozemku KN parc. č. 3505
v trati Sůdný, kultura orná o výměře 603 m2 za účelem zemědělského
využití
přidělení bytu 3+1 v ul. Nová 2 a přidělení bytu 3+1 v ul. Herbenova, u
obou s podmínkou odkoupení bytu za
cenu odhadní
ceník prací, služeb a zboží stanovený v
souvislosti s registrací DPH města od
1.3.2010
zvolení člena školské rady při ZŠ Velké
Pavlovice – Ing. Dušan Bedřich
žádost přísp. org. města Gymnázia
Velké Pavlovice o převod ﬁnančních
prostředků – částky 90 tis. Kč z
Rezervního fondu do Investičního fondu (vytvořeno ze sponzorských darů) z
důvodu pořízení interaktivní tabule a
příslušenství
žádost společnosti M-ex Production s.r.o. (Milan Pecka) o stanovisko
k vybudování terasy k provozovně
pizzerie umístěné v objektu, jehož majitelem je Moravská AGRA a. s. s upozorněním na územní plán a studii
nového náměstí, kam je tato lokalita
zahrnuta

Zastupitelstvo města na svém XX. zasedání, které se konalo dne 11. března
2010, projednalo a schválilo:
l
rozpočtové opatření č. 7/2009 provedené radou města
l
plnění rozpočtu za rok 2009, celkové
příjmy 64 904 158,- Kč, celkové výdaje 78 572 294,- Kč a celkové ﬁnancování 13 668 136,- Kč
l
plnění sociálního fondu za rok 2009
l
rozpočtové opatření 1/2010, celkové
příjmy zvýšení o 1 558,3 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 1 558,3 tis. Kč a
celkové ﬁnancování beze změny
l
změnu příspěvku pro rok 2010 vlastním příspěvkovým organizacím MŠ na
1 178 tis. Kč, ZŠ na 3 231 tis. Kč a
gymnáziu na 2 159 tis. Kč
l
předložený projednaný návrh změny
č. 4 ÚPN SÚ Velké Pavlovice bez připomínek
l
vydání Opatření obecné povahy – změna č. 4 ÚPN SÚ Velké Pavlovice bez
připomínek
l
zvolení přísedícího okresního soudu
Ing. Ladislava Kanského, V Sadech
16, Velké Pavlovice
l
úplatný převod pozemku parc. č. KN
4350, k. ú. V. Pavlovice od Pozemkového fondu ČR, z důvodu investičního záměru „Biocentrum Zahájka“, za
cenu dle znaleckého posudku
l
účast Města Velké Pavlovice v projektu „Řešení systému nakládání s bioodpady“ ve svozové oblasti Hantály a.s.,
zpracovávaného DSO Čistý Jihovýchod
a podání žádosti o dotaci z operačního
programu SFŽP
l
výkup pozemků pro výstavbu penzionu za cenu 100,- Kč/m2
l
předložení žádosti o ﬁnanční podporu v rámci výzvy operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR
2007 za účelem realizace projektu
„TV REGION – přeshraniční internetové televizní vysílání SK-CZ“, jehož cíle
jsou v souladu s platným územním
plánem města a platným Programem
hospodářského a sociálního rozvoje
města, schvaluje zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o
NFP a ﬁnancování projektu ve výšce
10% z celkových oprávněných výdajů
na Hlavního přeshraničního partnera
l
prodej majetku města dle záměrů o
prodeji nemovitostí a výsledku z jednání:
- prodej pozemku KN parc. č.
4641/515, v k.ú. Velké Pavlovice
o výměře 720 m2, za účelem vytvoření stavebního místa pro výstavbu
RD, za cenu 500,- Kč/m2
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- prodej pozemku KN parc.č. 76, v
k.ú. Velké Pavlovice o výměře 53
m2, za účelem dořešení vlastnických vztahů pod stavbou za cenu
250,- Kč/m2
- prodej bytových jednotek včetně
příslušenství a příslušných podílů
dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, v bytovém domě na ulici
Tovární 499/8, na pozemku parc.č.
905/1, v k.ú. Velké Pavlovice současným nájemníkům jednotlivých
bytů za 70 % odhadní ceny
Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů města, které byly na zasedání uplatněny:
Členka ZMě Ivana Vojtěšková:
Kdy je plánována oprava chodníků v ulici
V Sadech?
Starosta města Ing. Pavel Procházka:
Nejprve je třeba dokončit započaté práce,
chodníky V Údolí, na Hodonínské. Nutnou
opravu si žádají po zimním období komunikace.

py starají, mají pečlivě odvedenou dešťovou vodu do kanalizace, nemá problémy
se zatékáním do sklepů. Zatékání v této
oblasti je dlouhodobý problém, který opakovaně řešila i předchozí zastupitelstva.
Paní Helena Teplá:
Ve změně územního plánu č. 4 je navržena veřejná zeleň kolem sýpky. Dotkne se
výsadba zeleně i našeho pozemku?
Starosta města:
Zeleň se bude zatím vysazovat v místech
asfaltové plochy, Vašeho pozemku se
zatím nedotkne. Vlastník sýpky měl zájem
Váš pozemek odkoupit, město rovněž, ale

cena pozemku byla nad reálné možnosti,
lze o ní dále jednat.
Členka ZMě Ing. Marie Šmídová:
Jak daleko je řešení zastávek autobusů
(zajíždění autobusů k nemocnici v Hustopečích)?
Starosta města:
Požadavek byl konzultován se zástupcem
Jm kraje, který má na starosti dopravu a
postoupen na krajský úřad. Pomoc byla
přislíbena.
Jitka Krátká,
tajemník MěÚ Velké Pavlovice

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTECH KONÁNÍ VOLEB
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta Města Velké Pavlovice podle §15, odst.1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:

Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík:
Jaká je funkčnost radaru, který je umístěn
v ul. Brněnská, je možné jeho přemístění
na jiné místo, např. k cihelně?
Starosta města:
Funkci radaru můžeme zkontrolovat,
umístění k cihelně je možné. V současné době často měří a kontroluje řidiče v
ulicích města Policie ČR. Kontroly budou
probíhat i nadále. Prověřováno je nalévání
alkoholu mladistvým.
Jak probíhá příprava vybudování retardérů ve městě?
Starosta města:
Pro některé silnice je na umístění retardéru projektová dokumentace již připravena, jsou i ﬁnance v rozpočtu, věc se bude
řešit.
Kdy budou zveřejněny náklady na vybudování rozhledny ve zpravodaji?
Starosta města:
Do konce března bude provedeno závěrečné vyhodnocení dotace na rozhlednu,
budou zpracovány tabulky všech nákladů, které zatím nebyly známy. Vyúčtování
bude zveřejněno v příštím zpravodaji.
Jak pokračuje řešení problému zatékání
do sklepů na Zelnicích?
Starosta města:
Proběhlo jednání, kterému byli přítomni
vlastníci sklepů, zástupci města a zpracovatel posudku, máme nabídku zpracovatele posudku na projektovou dokumentaci pro vybudování vrtů v částce 200 tis.
Kč, proběhlo jednání s krajským úřadem,
pokoušíme se získat dotaci.
Člen ZMě Ing. Libor Benda:
Spousta vlastníků sklepů, kteří se o skle-

1.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se uskuteční
dne 28. 5. 2010 od 14.00 do 22.00 hodin
a dne 29. 5. 2010 od 8.00 do 14.00 hodin
2.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. I
je volební místnost - Městský úřad, Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, Herbenova, Horňanského, Kopečky, Kpt. Jaroše, Lidická, Nad Zahrady, Náměstí 9. května, Nová, Ořechová,
Padělky, Pod Břehy, Pod Školou, Růžová, Slepá, Stará, Starohorská, Tábor,
Trávníky, Úvoz, V Údolí, Zelnice
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. II
je volební místnost - sokolovna, Hlavní 1, Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, Hodonínská, Horní, Nádražní,
Příční, Sokolská, Střední, Tovární, U Zastávky, V Sadech, Vinařská, Za Dvorem, Zahradní
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.
4.
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb na adresu
místa jejich trvalého pobytu. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
5.
Pokud volič nebude moci volit ve svém volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, může nejpozději do 21. května
2010 požádat městský úřad o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat v
jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky.
6.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky.
Dagmar Švástová, matrika Města Velké Pavlovice
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INFORMACE

O REALIZACI PROJEKTU
„Rozhlédni se a poznávej“ a rozhledně Slunečná
Turistický areál s rozhlednou Slunečná byl vybudován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 s projektovým názvem Rozhlédni
se a poznávej na jaře minulého roku.
Koncem února letošního roku byla realizace projektu ukončena a koncem března bylo provedeno vyúčtování celého projektu:
n
n
n
n

Celkové náklady na vybudování turistického areálu Nad Zahrady byly
Žádost o dotaci je podána na částku
Náklady na vybudování vlastní rozhledny byly
Žádost o dotaci podána na částku

4.543.717,- Kč
4.089.345,- Kč
2.037.180,- Kč
1.833.462,- Kč

Jitka Krátká, tajemník MěÚ Velké Pavlovice

Rozhledna Slunečná

Nový SBĚRNÝ DVŮR “Na Špitálku” otevřen!
Od soboty 10. dubna 2010 je v areálu Špitálku na
ulici Tovární otevřen nový sběrný dvůr pro komunální odpad. Tento dvůr slouží k ukládání komunálního
odpadu pro občany města, není určen pro ukládání
odpadu ﬁrem.
Ve sběrném dvoře se ukládá odpad bez poplatku, tento občané hradí na počátku roku v rámci poplatku za
ukládání TKO. Podmínkou ukládání je důsledné vytřídění odpadu dle jednotlivých typů odpadu.
Provozní doba pro sběrný dvůr je stanovena
v tyto termíny:
Pondělí
Středa
Sobota

12.00 - 18.00 hod.
12.00 - 18.00 hod.
08.00 - 12.00 hod.

Nový sběrný dvůr „Na Špitálku“.

Sběrný dvůr ve dvoře městského úřadu je od pátku 8. dubna 2010 s deﬁnitivní platností uzavřen!

Zatímco se s přicházejícím jarem
většina lidí těší z krásné a provoněné probouzející se přírody, pestrobarevně kvetoucích rostlin a svěží zeleně, najde se i
maličká skupina lidí, kterým poezie jara a
krása přírody nic neříká.
Naopak se v nich probouzí nepochopitelná vlna agresivity a vandalismu. Při
pohledu na zde zveřejněnou fotograﬁi si
člověk musí položit otázku: „Co jsou to za
lidi? Jaké je jejich myšlení? Co je vede k
takovým činům? Proč to dělají?“
Bohužel, společnost takové lidi musí
trpět, jsou to ubožáci, primitivní jedinci, skutečně zaslouží jen politování nad
jejich povahami …
Ing. Pavel Procházka
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Příjemné místo k posezení?
Kdysi ano … rozum zůstává stát.

Upozornění
MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE

Ing. Pavel Procházka

Město
Velké Pavlovice
se stalo
k 1. březnu 2010
plátcem DPH.
Z uvedeného důvodu
došlo ke změnám
v sazebníku prací
a služeb, popř.
u prodeje zboží.
Pro příklad uvádíme:
traktorové práce,
zapůjčování nářadí,
strojů, prodej knih.
Platný ceník je k dispozici na městském
úřadě na podatelně.
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Tragická nehoda u Velkých Pavlovic
(16.2.2010)
V úterý vzbudil nejen velkopavlovické hasiče zvuk sirény. V
6.37 hod. vyvolal operační důstojník v Brně hasičům poplach.
Na silnici vedoucí z Velkých Pavlovic do Bořetic se střetl osobní automobil s nákladním.
Jednotka dobrovolných hasičů se dostavila k místu nehody ze
složek IZS jako první. Protože místní dobrovolní hasiči nemají
ve vybavení hydraulické vyprošťovací zařízení, museli počkat
na profesionální kolegy z Hustopečí, kteří dojeli vzápětí. Řidiči
osobního vozidla však již nebylo pomoci. Cesta z Bořetic do V.
Pavlovic si tak opět po delší odmlce připsala na svůj vrub další
smrtelnou dopravní nehodu.
Na zbrojnici se hasiči vrátili po odvezení vraku vozidla odtahovou službou a úklidu komunikace v 9.45 hodin.

také pěstitelé révy vinné, jež se pustili do řezu vinic. Většina
vinařů je zároveň také vinohradníky. Pěstují hrozny na svých
vinicích a střídají tedy práci ve sklepě, kde se láhvují první
vína z ročníku 2009, s prací ve vinohradech. Zde již začal
vegetační rok 2010.

Petr Mikulica si vystříhal stříbro
(25.2.2010)
O víkendu ve dnech 20. a 21. února 2010 se opět po roce soutěžilo ve Velkých Bílovicích v řezu révy vinné. Soutěžící měli
dvacet minut na to, aby postříhali, vytrhli réví a začistili dřevo
na keřích. V soutěži rozhodovala jak rychlost, tak i preciznost
řezu.
V kategorii Junior, kde se utkali studenti a žáci odborných škol
a mládež do
25 let, získal
Petr Mikulica
s padesáti pěti
ostříhanými keři a ziskem 257
bodů
druhé
místo.
Petrovi k jeho
úspěchu
blahopřejeme!
V rychlosti stříhání révy vinné Petrovi Mikulicovi
jen tak někdo nestačí!

Namrzlá vozovka v kombinaci s riskantním stylem jízdy
si vyžádala další mladý život.

Vinohradníci
nezahálejí
ani v zimě
(22.2.2010)
Poslední
dny
měsíce února byly
ve velké většině
prosvícené teplým takřka jarním
sluníčkem, rtuť
teploměru začala
kvapně stoupat
ke kladným hodnotám, nepříjemné mrazy polevily.
Pěkného počasí
hojně
využívali
Od práce ve vinohradě není nikdy oddechu. I zimních
měsících je nutné o keře révy vinné starostlivě pečovat.

Zasedání Mikroregionu Hustopečsko
ve Velkých Pavlovicích
(23.2.2010)
Ve středu 23. února 2010 proběhlo ve Velkých Pavlovicích
pravidelné měsíční zasedání starostů devětadvaceti obcí
Mikroregionu Hustopečsko. Jednání řídil místopředseda pan
Karel Urban - starosta Borkovan a paní Mgr. Radka Samsonová - tajemnice mikroregionu Hustopečsko.
K hlavním projednávaným bodům patřila zpráva Policie ČR,
jejíž velitelé působící v mikroregionu podali starostům zprávu
o kriminalitě a ochraně bezpečnosti v loňském roce a o plánech na rok letošní. Důležitá byla také zpráva ředitele Úřadu
práce Břeclav pana Vlastimila Slezáka o vývoji nezaměstnanosti, dále paní Ivana Kudelová z JMK, která hovořila o Komunitním plánování sociálních služeb.

Zkušební provoz ﬁrmy Berendsen
(25.2.2010)
Ve čtvrtek 25. února 2010 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka provozovny dánské ﬁrmy Berendsen, která je prvním
dokončeným objektem v podnikatelské zóně na Hodonínské
ulici ve Velkých Pavlovicích.
Jednání vedl vedoucí stavebního úřadu F. Bartoš, zúčastněnými byli ředitel Berendsen pro Českou a Slovenskou republiku
pokračování na str. 6
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Ing. T. Střelský, zástupce Kovoprojekty Brno a.s. Ing. M. Jetelina, zástupce IMOS Brno a.s. T. Skipala a za Hasičský záchranný sbor JMK por. Ing. M. Kouřilek. a za Město Velké Pavlovice
Ing. Z. Karber.
Kontrola byla seznámena s dostavěnými objekty ﬁrmy i s plánem rozvoje na nejbližší roky. V současné době již půjčovna a
prádelna oděvů Berendsen zkušební provoz zahájila a nejpozději do šesti měsíců bude zkolaudována.

z garáže po čtyřech minutách od vyhlášení poplachu, druhá
Tatra 148 o minutu později. Na místě požáru byli velkopavlovičtí hasiči první a také první zasahovali.
Z jedné cisterny byl natažen proud vysokotlaké vody a z druhé dopravní vedení, které bylo zakončeno rozdělovačem. Na
rozdělovač byly napojeny dvě vedení útočná s kombinovanými
proudnicemi. První dva zasahující hasiči prováděli průzkum a
hašení za pomocí dýchací techniky.
Způsobení požáru má na svědomí pravděpodobně sedmiletá
dcera jednoho z majitelů nemovitosti.

Jarní úklid v ulicích města
(3.3.2010)
Městský úřad se začátkem prvního jarního měsíce pustil do
generálního úklidu vozovek. Po dlouhé a náročné zimě se na
krajnicích silnic nashromáždilo množství posypového písku,
štěrku a zbytků listí, které bylo zapotřebí odklidit. Několikadenní náročný úklid provedl jak zametací vůz, tak i zaměstnanci
služeb města. Děkujeme tímto také občanům, jež vyhověli
žádosti Města Velké Pavlovice a na výzvu místního rozhlasu
přeparkovali svá vozidla od okrajů vozovek tak, aby nebránila
čistící mechanizaci v řádné práci.
První ﬁrma nové velkopavlovické průmyslové zóny
Berendsen se připravuje k zahájení zkušebního provozu.

DVD Krojový ples a Setkání stárků v prodeji
(27.2.2010)
Máte-li zájem připomenout si u televizních obrazovek letošní
Krojový ples (9. ledna 2010) a nebo Setkání stárků (27. února 2010), nabízíme vám obě akce na DVD nosičích zpracovaných videostudiem Mark-Video, Marcel Řezáč.
DVD si můžete zakoupit na Turistickém informačním centru
Velké Pavlovice (Hlavní 9, budova knihovny) za jednotnou
cenu 120,- Kč.

Velké Pavlovice hostily ZIMNÍ HALOVÝ
PŘEBOR MRS V RYBOLOVNÉ TECHNICE
(28.2.2010)
V neděli 28. února 2010 se do velkopavlovické tělocvičny sjelo na Zimní halový přebor MRS v rybolovné technice 31 soutěžících z Brna, Kroměříže, Jihlavy, Frýdku-Místku i zahraniční
Bratislavy. Soutěžilo se v šesti kategoriích.
Z velkopavlovických soutěžících se nejlépe umístnil Jiří Šula
a Jakub Procinger. V kategorii muži s celkovým počtem 583
bodů Jiří Šula zvítězil, Jakub Procinger se v kategorii žáci s
počtem 287 bodů umístnil na druhém místě. Úspěšným sportovcům blahopřejeme!

Před Velikonocemi se uklízelo nejen v domácnostech,
ale také v ulicích města.

Bezbariérový vstup do Domečku
(3.3.2010)
Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice po rekonstrukci a
opravách vnitřních prostor Domečku (na křižovatce ulic Bezručova, Ořechová a Úvoz) vybudovali rampu, která umožní hůře
pohyblivým občanům a maminkám s kočárky bezproblémový příjezd a příchod do objektu. Po osazení nových vstupních
dveří budou zrenovované prostory sloužit všem uživatelům
budovy.

Nedělní odpolední siestu
velkopavlovických hasičů
narušil požár
v Bořeticích
(28.2.2010)
Jednotka SDH Velké
Pavlovice vyjížděla
k nedělnímu požáru
v Bořeticích oběma
cisternami.
První
cisterna MAN vyjela
Co dokáží způsobit zápalky v rukou dítěte …
protentokrát dopadlo vše relativně dobře.
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Nová nájezdová rampa k budově tzv. Domečku je krokem
vstříc jak invalidům, tak maminkách s kočárky.
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Velkými Pavlovicemi projel parní vlak
(7.3.2010)
V rámci oslav 160. výročí narození našeho prvního prezidenta
Tomáše Garriqua Masaryka byl v neděli 7. března 2010 vypraven na trase z Brna do Hodonína historický parní vlak, který
symbolicky projel rodným Masarykovým krajem a tudíž ho
mohli vidět i občané Velkých Pavlovic. Ti povětšinou očekávali
příjezd netradičního vláčku na nádraží nebo zastávce ČD. Děti
nejvíce zaujala neobvyklá oblaka dýmu a páry, taková podívaná se vskutku nenaskytne každý den!

Štiplavý kouř, syčení páry a do dály se rozléhající
houkání … prvorepublikový vláček nás na chvíli
vrátil do starých dobrých časů.

Velkopavlovičtí hasiči
mají své internetové stránky
(16.3.2010)
Veškeré dění místního hasičského sboru bylo doposud možné sledovat pouze na „městských“ internetových stránkách.
Stále častěji však vznikal tlak od členů sboru k tomu, aby si
založili také své vlastní stránky. Přece jenom by na nich bylo
možné prezentovat i okrajové aktuality, interní záležitosti a
především sdělovat informace samotným hasičům. A to nejen
domácím. Stránky tedy byly vytvořeny a to hlavně z praktických důvodů. Najdete je pod adresou:
www.hasicivelkepavlovice.estranky.cz.

Jarní údržba dřevin
(19.3.2010)
Již třetí rok za sebou arborista Ing. Martin Vrabec odborně
pečuje o dřeviny v intravilánu města. Podle dlouhodobého
plánu a posouzení aktuálního stavu stromů je nutné někdy
přikročit i k vykácení stromů, které jsou napadeny houbovými
chorobami, mají proschlé větve a vykazují příznaky skrytých
vad ve kmenech a kosterních větvích a jsou tudíž potenciálně

nebezpečné pro své okolí. Vykácené stromy jsou nahrazovány
novými, někdy se podaří vysadit mladý strom již předem.
Odstraněny byli také podvěšené a zalomené větve nad vozovkami a chodníky, proveden byl i průklest korun mladých stromů. V letošním roce se uskutečňuje i prosvětlení porostu v
parčíku před nádražím ČD.
Vynikajícím pomocníkem na likvidaci vyřazených větví je nový
drtící vůz, který ušetří mnoho pracovních sil a nafty.

Topol bílý
pomůže
alergikům
(26.3.2010)
Každoročně
na
jaře, když kvetou
topoly bílé – Populus alba, přijíždí do
Velkých Pavlovic ﬁrma Pharmallerga z
Českých Budějovic
a sbírá jehnědy s
pylem, ze kterých
se vyrábí léky proti alergiím. Urostlý
topol bílý u rybníka
tak léta pomáhá
lidem, kteří trpí
nepříjemnými projevy alergie.
Sběr květů topolu bílého potřebných
pro výrobu vakcíny pro alergiky.

Pod Slunečnou byly nainstalovány
nové infotabule
(29.3.2010)
Dne 29. března 2010 nainstalovali pracovníci služeb města
v Turistickém areálu Nad Zahradami s rozhlednou Slunečná
dvě nové informační tabule. Na jedné z nich se dočtete fakta
a zajímavosti z výstavby rozhledny, na druhé pak všeobecné
informace o městě Velké Pavlovice.
Stalo se tak těsně před oﬁciálním zahájením turistické sezóny, která je každoročně odstartována prvním dubnovým víkendem. V tento termín se pomyslně otevírají svým návštěvníkům
nejen všechny krásné a zajímavé kouty naší země v srdci
Evropy, ale také brány většiny hradů a zámků.

Prostřednictvím nových infotabulí se návštěvníci
rozhledny Slunečná doví spousty zajímavostí nejen o samotné
rozhledně, ale také o našem městečku a okolí.
Pravidelná péče o dřeviny je nutnou a velmi náročnou
činností vyžadující notnou dávku opatrnosti.

pokračování na str. 8
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Úprava okolí nové cyklostezky
(30.3.2010)
Bagrista M. Špringer ﬁrmy HaSt z Hustopečí přímo mistrně
upravil okolí nové cyklostezky vedoucí z Velkých Pavlovic do
Bořetic. Na jedné straně se touto úpravou zabezpečilo bezproblémové otáčení traktorů pracujících ve vinicích, na straně
druhé bude okolo stezky vyset trávník, který kromě okrasné
funkce zabrání také splavování půdy na asfaltový povrch.

Záře lamp nového veřejného osvětlení
přírodu nezatíží
(31.3.2010)
Životní prostředí našeho městečka a ruku v ruce s ním i komfort zde žijících obyvatel se neustále zlepšuje. Koncem měsíce
března 2010 upravili pracovníci služeb města patky u nově
z a b u d ov a n ý c h
stožárů veřejného osvětlení, jež
lemují příchozí
chodník k zastávce ČD (od průjezdu u prodejny
ZAF až do prostor
nového parčíku).
Veřejné
osvětlení vybudovala
velkopavlovická
ﬁrma
Havelka.
Do lamp byla
n a i n s t a l ov á n a
moderní osvětlovací tělesa, která
nevytváří nepříjemný a pro přírodu nebezpečný
světelný smog.
Díky novému osvětlení bude i během večerních a nočních
hodin příchod k zastávce ČD příjemnější a bezpečnější.

Rybáři zahájili rybolovnou sezonu
(3.4.2010)
Za krásného jarního počasí se sešli místní rybáři na břehu velkopavlovického rybníka, aby zahájili svou druhou rybolovnou
sezónu – stalo se tak 3. dubna 2010. Rybník, který byl v roce
2007 odbahněn, tak ožil a mnoha lidem přináší radost a potěšení. Místní rybáři si pochvalují kvalitu vody a rovněž potěšující skutečnost, že ryby v rybníce přežily zimu bez pohromy.

Velkopavlovický rybník ožívá,
začíná rybolovná sezóna roku 2010.
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Ořešáky se vrací do krajiny v okolí
našeho města
(9.4.2010)
Výsadbou nových stromů podél cest v okolí města Velké Pavlovice je pověřen místostarosta města Ing. Zdeněk Karber,
zemědělský inženýr a dlouholetý agronom zemědělského
družstva.
Ořešáky, které byly po mnoho let dominantou mnoha cest a
sádků v okolí soukromých pozemků, v posledním období z
krajiny mizely. Příčinou bylo stáří stromů a také mrazy, které
v minulých letech tyto stromy výrazně poškodily. Po třešních a
hrušních tedy podél polních cest a cyklostezek porostou nyní
nově i ořešáky. Jejich plody (vlašské ořechy) za pár let určitě
potěší mnohé kolemjdoucí.
Město Velké Pavlovice vysázelo od jara 2007 více než 500
stromů, které tvoří stromořadí, aleje či remízky v extravilánu
Velkých Pavlovic.
Samostatnou kapitolou jsou výsadby v budovaném městském
parku, kde okrasné listnaté i jehličnaté stromy již tvoří kostru
budoucího vzhledu tak potřebné zelené oázy ve městě. Péče
o zeleň a životní prostředí je jednou z významných priorit současného vedení města.

Dominanta cest a sádků – ořešáky, opět zpříjemní vycházky
za hranice Velkých Pavlovic. Není nad to pochutnat si
na dobrém zdravém oříšku.

První den ostrého provozu sběrného dvora
(10.4.2010)
V sobotu 10. dubna 2010 začal provoz na nově vybudovaném
sběrném dvoře. Hned v prvních hodinách po otevření přivezli občané města odpady, které pod dohledem zaměstnanců
pana Jiřího Blažka a pana Oldřicha Tomešky uložili do patřičných kontejnerů či prostor.

Hned první den po otevření bran nového sběrného dvora
měli jeho správci na pilno. Kontejnery se začaly
nečekaně rychle plnit.
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Převážná část prostředků na vybudování tohoto zařízení byla
získána z fondů Evropské unie a je zřejmé, že sběrný dvůr
zásadně ovlivní a zlepší péči o životní prostředí ve Velkých
Pavlovicích.

Květy ibišků ozdobí ulici Pod Břehy
(13.4.2010)
Sadovnická skupina služeb města vysadila na ulici Pod Břehy
stromkové syrské ibišky, které v paletě barev květů zkrášlí
vybudovaný pás zeleně vedle nového chodníku. Již na podzim
zde byly zasázeny zakrslé mochny, pámelníky a tavolníky.
Karolína Bártová

Statistika návštěvnosti webových stránek
města Velké Pavlovice www.velke-pavlovice.cz

ÚNOR nezklamal,
BŘEZEN zabodoval
Měsíc únor bývá, co se týče četnosti návštěv webových stránek města Velké Pavlovice, každoročně trošičku slabším. Ne však
letos – únorová návštěvnost roku 2010 se vyšplhala na 17.823
přístupů, což je oproti loňskému únoru (11.211 přístupů) nárůst
o 60 %. Denní rekord si připsalo pondělí 22. února 2010 s návštěvností 947 přístupů.

Před několika tisíci lety začali člověk a pes spolu k
oboustrannému prospěchu žít a těšit se ze společnosti
toho druhého ... Časem se vyvinula různá plemena psů
a někteří z nich pak s člověkem lovili, jiní s ním různými
způsoby pracovali a další se stali jeho společníky.
Inuité v Severní Americe vyšlechtili tažné psy, zvířata se
silnými plícemi, která byla schopná tahat saně s těžkými náklady. Další psí plemena vznikla v Asii, počínaje válečnými psy
se silnou kostrou, jako jsou například mastifové, až po jemná
společenská plemena, jako jsou pekingští palácoví psíci. Psi se
schopností rychle běhat byli šlechtěni ke štvaní zvěře a vytvořili
základ moderních plemen, jako jsou afgánský chrt, saluka a
greyhound.

Třetí měsíc letošního roku, tedy březen 2010, zabodoval a to
přímo triumfálně. Počitadlo návštěvnosti webových stránek města Velké Pavlovice se zastavilo na neuvěřitelné cifře 20.127 přístupů. Denním rekordmanem se stalo tradičně pondělí, tentokrát
8.březen s počtem 1.062 načtení. V loňském roce byla březnová
návštěvnost 14.379 přístupů, což značí meziroční nárůst o 40%.
Děkujeme Vám a doufáme, že i nadále zachováte webovým
stránkám města Velké Pavlovice přízeň!
Karolína Bártová

V dnešní době jsou plemena psů roztroušena po celém světě. A tak i u nás, ve Velkých Pavlovicích máme širokou škálu
plemen psů. Městský úřad Velké Pavlovice eviduje celkem 436
psů. Z toho je drtivá většina kříženců. Na našich ulicích však
můžeme vidět i čistokrevné honiče,
retrívry, teriéry, pudly či dokonce čivavy.
možnost si s nimi chvíli pohoVe Velkých Pavlovicích máme evidovány
vořit a tak jsem se dozvěděl, že
i psy salašnické.
jsou voláni na odchyty psů až k
Setkávám se občas s poznámkou,
Brnu, někdy i za Brno. Většinou
že ve Velkých Pavlovicích je tolik psů
jezdí k nebezpečným odchytům,
jako nikde jinde. Udělal jsem pro Vás
když už si na psy nikdo z místmenší statistiku.
ních netroufne.
Pracovnice okolních obecních úřaAby mohli zřizovatelé útulku
dů mi poskytly informace, ze kterých
přežívat, je nutno za umístěné
můžeme vyčíst, že v Němčičkách má
psy platit. Ve většině případech
psa každý třetí občan. V Bořeticích má
platí za umístěné psy Obec, na
psa každý šestý občan a třeba ve Veljejichž katastru byl pes odchykých Bílovicích každý jedenáctý občan.
cen. V případě, že si psa neaTento nádherný „nalezenec“ měl obrovské štěstí,
V Hustopečích dokonce až každý dvadoptuje žádný majitel ani po půl
projevil o něj zájem nový majitel.
náctý. Ve Velkých Pavlovicích máme
roce od jeho nalezení, stává se
jednoho psa na sedm obyvatel.
pes majetkem Obce a ta se o něj
S počtem psů na jednoho obyvatele se tedy pohybujeme
musí dále starat. Zůstává tedy v útulku.
někde uprostřed. Pravděpodobně je v každé obci počet psů ješTěsně před uzávěrkou příspěvků dubnového Velkopavlovictě vyšší, protože ne všichni jsou evidováni, ale to nemění nic na
kého zpravodaje roku 2010, který nyní držíte v rukou, se našel
tom, že Velké Pavlovice budou s počtem psů asi průměrné.
pro „našeho“ labradora nový majitel, což nám udělalo obrovV každé obci řeší problémy, týkající se psů. Při zadání
skou a upřímnou radost! Protentokrát dopadlo vše na jedničku
slov „volně pobíhající psi“ do internetového vyhledavače bude
a my doufáme, že si nalezený pes na nového pánička rychle
nalezeno několik stovek odkazů, které upozorňují na tento prozvykne a nejde u něj nový láskyplný domov.
blém.
Na velikonoční pondělí byl odchycen na ul. Dlouhá krásný
Máte-li zájem o pejska z útulku v Bulharech manželů
pes – labrador, pískové barvy. Přestože byl nález psa oznamoNunvářových, navštivte webové stránky pod adresou - http://
ván místním rozhlasem a na webových stránkách města, majinunvar.sweb.cz
tel se o něj nepřihlásil. Proto byl ve čtvrtek odvezen do útulku
v Bulharech, kde si jej převzali manželé Nunvářovi. Měl jsem
Petr Hasil, Městská policie Velké Pavlovice
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PUBLICISTIKA ......................................
„Jižní Morava – krajina našich srdcí“
... tak zněl název konference o životním prostředí, která proběhla ve čtvrtek 8. dubna 2010
ve Velkých Pavlovicích. Konferenci uspořádalo Město Velké Pavlovice,
Mikroregion Hustopečsko, DSO Modré Hory a DSO Čistý Jihovýchod.

Konference
„Jižní Morava – krajina našich srdcí“.

C

elodenní akce byla určena pro
starosty obcí okresu Břeclav,
novináře, studenty a profesory středních
škol zabývajících se enviromentální problematikou, především však pro milovníky přírody a pro ty, kterým není lhostejné
životní prostředí kolem nás.
Cílem konference bylo ukázat krásy
jižní Moravy, propagace úspěšných projektů, prezentace možností mikroregionů
v záležitosti zlepšování a zkvalitňování
životního prostředí a v neposlední řadě
také nastínění možností ve výchově veřejnosti ve vztahu k přírodě (enviromentální
vzdělávání).
Úvod konference patřil zástupcům
pořádajících organizací a hostům, mezi
kterými nechyběli poslanec Parlamentu

ČR Ing. arch. Václav Mencl či náměstkyně hejtmana JmK Ing. arch. Anna Procházková.
Se svými zajímavými vstupy a prezentacemi vystoupila řada významných
osobností veřejného života. Nemůžeme
nevzpomenout na poutavou přednášku
ředitele ZŠ Velké Pavlovice RNDr. Ludvíka
Hanáka na téma Představení mikroregionu – geograﬁcké podmínky, Mgr. Balásze Komoróczyho, PhD., který pohovořil
o zajímavostech z historie jižní Moravy,
Mgr. Blanky Vaněčkové z kobylského
muzea na téma Kobylské jezero, RNDr.
Jiřího Matušky na téma Přírodní perly
jižní Moravy – CHKO Pálava, Ing. Jiřího
Schneidera Ph.D. o přírodě v Modrých
Horách, profesora Ing. Dr. Borise Kršky o

Exkurze do areálu sběrného dvora
ve Velkých Pavlovicích.
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Přestřižením pásky byl slavnostně zahájen provoz
nového sběrného dvora „Na Špitálku“.
pěstování meruněk co by nedílné součásti
krajiny jižní Moravy, starosty města Velké
Pavlovice Ing. Pavla Procházky o významu, činnosti a poslání DSO Modré Hory,
Ing. Juraje Flamika na téma Vinařské cyklostezky, Mgr. Libuše Vlachové o představách turistů a jejich požadavcích z pohledu CCR Jižní Moravy, PhDr. Evy Řezáčové
o zkušenostech z činnosti CEV Pálava,
Václava Petráska ze Svobodné spolkové
republiky Kraví Hora Bořetice a také Ing.
Jany Krutákové na téma DSO Čistý Jihovýchod – sběrné dvory, kompostování.
Celým dnem prováděl zúčastněné v
roli moderátora Ing. Jaroslav Benda Phd.,
který po ukončení přednáškové části konference pozval její účastníky k

Jan Blažek a Oldřich Tomeška
– správci SD ve Velkých Pavlovicích.
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dalšímu významnému bodu programu...

OTEVŘENÍ NOVÉHO
SBĚRNÉHO DVORA
ve Velkých Pavlovicích
Tímto aktem byla ukončena akce
výstavby deseti sběrných dvorů v rámci
projektu realizovaného svazkem obcí
Čistý Jihovýchod. Tento projekt byl ﬁnančně velmi výrazně podpořen z Operačního
programu Životní prostředí a Jihomoravského kraje.

Po třetí hodině odpolední byla slavnostně přestřižena páska od velkopavlovického sběrného dvora, který tímto okamžikem zahájil oﬁciálně provoz a začal
tak sloužit místním občanům. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o společný projekt
10 obcí, slavnostním aktem byli pověření
Ing. Arch. Václav Mencl - poslanec Parlamentu ČR, Ing. Arch. Anna Procházková
- náměstkyně hejtmana JmK, Ing. František Cibulka - SFŽP ČR, Ing. Jana Krutáková - předsedkyně DSO Čistý Jihovýchod,
Ing. Pavel Procházka - starosta města
V. Pavlovice, Ing. Pavel Vacek - dodava-

telská ﬁrma Strabag a Ing. Josef Bendl
- dodavatelská ﬁrma VHS Břeclav.
Všichni, kteří do projektu výstavby
nového sběrného dvora ve Velkých Pavlovicích investovali čas, práci a nemalé
ﬁnanční prostředky pevně věří, že tímto
krokem pomohou životnímu prostředí
kolem nás od černých skládek a zároveň
naučí své občany opět o něco efektivněji
třídit odpad a nakládat s ním. Přírodě se
opět o něco uleví a Čistý Jihovýchod bude
zase o něco čistější.
Karolína Bártová
& Ing. Pavel Procházka

Slavnostní přestřižení pásky a uvedení ﬁrmy Berendsen do provozu.

Z

a účasti managmentu ﬁrmy a
mnoha dalších významných hostů
byla v pátek dne 26. března 2010 slavnostně otevřena první provozovna ﬁrmy
BERENDSEN na území České a Slovenské republiky.
Za managment ﬁrmy byli přítomni
Peter Havéus, Peter Ventress a Ing.
Tomáš Střelský. Mezi hosty byli také přítomni dánský velvyslanec Ole E. Moesby,

náměstkyně hejtmana JMK Ing. arch.
Anna Procházková a starosta města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka.
Ředitel ﬁrmy pro Českou a Slovenskou
republiku Ing. Tomáš Střelský ve svém
projevu shrnul budování provozovny ve
Velkých Pavlovicích, která má k dnešnímu
dni již 2.000 zákazníků na servis pracovních oděvů.
Provozovna ﬁrmy Berendsen je první

dokončenou investicí v nové velkopavlovické podnikatelské zóně na Hodonínské
ulici a zaměstnává přes 40 pracovníků jak
v samotném provozu, tak řidiče a obchodní manažery.
Všichni hosté přejí ﬁrmě hodně spokojených zákazníků a další úspěšný rozvoj do budoucna.
Ing. Zdeněk Karber

V

e čtvrtek 15. dubna 2010 si naše město připomnělo 65. výročí konce druhé světové války. Velké Pavlovice byly osvobozeny v odpoledních hodinách ze
směru od Velkých Bílovic. V bojích padlo 20 sovětských
vojáků a při náletu byli usmrceni 4 pavlovičtí muži.
Dne 14. dubna 2010 odpoledne se při této příležitosti uskutečnil v parčíku u školy krátký pietní akt. K památníku padlých
zde slavnostně položili představitelé Města Velké Pavlovice kytici nádherných květů, jako vyjádření úcty a vděčnosti všem, kteří
položili v boji za svobodu své životy.
Představitelé Města Velké Pavlovice položili
k pomníku padlých jako symbol díků krásnou kytici.
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Zaměstnanci Města Velké Pavlovice

vyrazili za inspirací na VYSOČINU
V rámci spolupráce mezi Městy
Velké Pavlovice a Ždírec nad Doubravou navštívili v úterý dne 16. února
2010 pracovníci Městského úřadu Velké
Pavlovice partnerské město na Vysočině,
kde byli naši zástupci přivítáni starostou města Janem Martincem a místostarostou Jiřím Pavlíčkem.
Co se týče počtu obyvatel, obě města jsou přibližně stejně velká. I když jsou zařazena do jednoho společného operačního programu ROP Jihovýchod, mají
zcela jiný charakter vyplývající z polohy města v rámci
přírodních a klimatických podmínek i svého vývoje. A
právě porovnání práce a činnosti obou měst bylo hlavním důvodem pracovního setkání.
Zasněžené setkání pracovníků městských samospráv ve Ždírci
První zastávkou se stal dům s pečovatelskou služnad Doubravou bylo nejen pracovní, ale především velmi přátelské.
bou a příjemné rozhovory s místními a „velmi spokojenými“ obyvateli tohoto krásného objektu. Velkopavlovickým občanům právě takový podobný dům ve městě citelně chybí. Pracovníci města dále měli možnost navštívit městský úřad,
knihovnu s turistickým informačním centrem i jednu z mnoha dřevozpracujících ﬁrem.
Diskutovalo se zejména o účetnictví, činnosti stavebního úřadu a služeb města. Jedním z důvodů byla také příprava společných
setkání občanů obou měst. Již v dubnu se otevírá možnost jednodenní návštěvy pro naše seniory, další spolupráce se předpokládá mezi
školami, sportovci i dalšími zájmovými organizacemi.
První kontakty s městem Ždírec nad Doubravou byly navázány před třemi lety, město se velmi rychle rozvíjí v oblasti průmyslu i nové,
moderní bytové výstavby. Určitě bude zajímavým místem pro návštěvu velkopavlovických obyvatel.
Více se o městě Ždírec nad Doubravou dovíte na oﬁciálních webových stránkách pod adresou www.zdirec.cz.
Ing. Pavel Procházka

Pan Roman Kopecký z Blanska, který je autorem
řady graﬁckých návrhů a log Modrých Hor a také
Velkých Pavlovic, se zajel podívat do našeho městečka. Hlavním důvodem jeho návštěvy byla osobní kontrola a shlédnutí reálné podoby nových bannerů, které
byly součástí výzdoby sokolovny o Modrohoském plese. Jejich autorem byl právě pan Kopecký.

Pan Roman Kopecký věnuje velkou část
své graﬁcké i umělecké tvorby právě našemu městečku.
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Každý z vás jistě někdy již zahlédl např. logo Modrých Hor, logo Modrohorského vína, znovuobnovenou
pečeť města, logo spolku Víno z Velkých Pavlovic, graﬁku barevné titulní strany Velkopavlovického zpravodaje, etikety a propagační materiály Vinařství V & M
Zborovský a mnohé další. Vše výše jmenované pochází právě z výtvarného ateliéru pana Kopeckého. V
současné době se pan Kopecký zabývá zpracováním
graﬁky etiket Vinařství Mikulica. Dá se tedy říci, že se
pomalu ale jistě stává graﬁkem Velkých Pavlovic.
Návštěva a toulání se po Velkých Pavlovicích a
okolí byly pro pana Kopeckého velmi přínosné. Nafotil
si spousty pěkných snímků a především – načerpal
na vlastní kůži obrovský kus tolik potřebné inspirace pro další tvorbu.
Karolína Bártová
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ROZHLEDNA SLUNEČNÁ
se připravuje na novou

TURISTICKOU SEZÓNU
Rozhledna
Slunečná letos
vstupuje do své
druhé turistické
sezóny. Věříme,
že bude stejně
hojně navštěvovaná jako v roce
svého otevření!

Vážení spoluobčané, příznivci vína, milí návštěvníci našeho města
a také rozhledny Slunečná …
Tak jsme vymetli pavučiny ve sklípku pod rozhlednou, všechno jsme umyli, vinohrad
postřihali, trávník upravili a Město usadilo nové informační tabule. A tak jsme mohli na
velikonoční víkend spustit alespoň zkušebně provoz v prodejně suvenýrů a ve vinném
sklípku na Slunečné.
Bylo velmi milým překvapením kolik návštěvníků se přišlo podívat na velkopavlovické okolí z nadhledu, který jim naše rozhledna umožňuje. Paní Iveta Pláteníková se
měla co otáčet, aby všechny dokázala včas uspokojit občerstvením a informacemi, které nabízíme v kiosku pod rozhlednou.
Bylo ale také velmi smutným zjištěním, že se někteří nedovedou kochat pohledem
na něco pěkného, na něco co dalo hodně práce a slouží pro potěchu ostatních. Je smutné, že někdo má potřebu něco ničit, kazit a pošlapávat. Prosím proto všechny, kterým
není lhostejné ničení toho co je vybudováno pro potěchu nás všech i pro potěchu
návštěvníků - nedovolme svým přehlížením a lhostejností těmto jedincům, aby svévolně ničili to, co dělá naše město krásným a příjemným!

Hlavní víkendový provoz na Slunečné zahájíme v květnu
V první řadě se vynasnažíme, abychom udrželi kvalitu, kterou jsme Vás provázeli
celý minulý rok. Již nyní je naplánována spousta akcí, které budou mít vždy jako jednu se
svých zastávek, a to ať průběžnou nebo konečnou, v turistickém areálu pod rozhlednou.
Některé akce jsme z důvodu kolize s termíny jiných akcí museli zrušit, ale už teď víme,
že nikdo nebude ochuzen a jsme přesvědčeni, že náhrada bude více než adekvátní.
První větší akce s názvem „Májové putování po Modrých Horách“ se uskuteční
22. května 2010, následovat bude 26. června 2010 “Na kole krajem André” zakončené posezením u cimbálu přímo pod rozhlednou, 4. července 2010 se můžete těšit na
zajímavý cyklovýšlap „Kolem – Horem – Dolem“. O prázdninách budou pod rozhlednou
dva hudební večery laděné na folkovou notu v podání Jarka Lokose. Závěr prázdnin
bude ve znamení dětí, kdy jim zpříjemníme poslední víkendovou sobotu prázdnin.
Chceme také určitě navázat na neformální setkávání ve sklepích, která bývala běžná za časů našich stařečků. Proto chceme o prázdninách, kdy je ve Velkých Pavlovicích
spousta návštěvníků, pořádat srovnávací degustace vín. Degustace by měli klást důraz
na místo, kde byl daný hrozen vypěstován, v jaké poloze, jakým způsobem a také kým.
Zúčastněný by tak měl možnost srovnávat jednu odrůdu od různých vinařů, porovnat si
vliv trati na kvalitu či na celkový dojem daného vína. Pokud nám dovolí počasí, uskuteční
se tyto degustace přímo pod rozhlednou a pokud bude počasí proti nám, budeme vždy
v dostatečném předstihu upřesňovat, kde se akce bude konat. Chceme a budeme vždy
srovnávat jednu odrůdu od různých vinařů.
Již nyní se na všechny akce pod Slunečnou velmi těšíme a zároveň Vás co nejsrdečněji zveme!
Za o. s. JPK Karel Reichman

V

Němčičkách, nejmenší obci Modrých Hor budují obří bobovou dráhu.
Atrakce podobná dráze v Peci pod Sněžkou
bude dlouhá téměř sedm set metrů. Bobová
dráha, jejíž stavba začala už v závěru loňského roku, vyrůstá na svahu naproti fotbalového
hřiště. Tedy jen kousek od známé sjezdovky.
Hotová by měla být už začátkem měsíce května 2010, aby na počátku turistické sezóny
mohla přivítat první návštěvníky.
Na dvoumístném bobu se bude možné
svézt po celý rok. Jedna jízda by měla stát
nanejvýš šedesát korun. Nikdo se prý nemusí
bát, protože každý bob bude kromě ruční brzy
vybavený i brzdou automatickou. Ta nedovolí,
aby rychlost překročila konstrukčně bezpečných šestačtyřicet kilometrů v hodině.
„Aktivitu v podobě nové bobové dráhy jako obec vítáme. Je to
podobné, jako když tady
vznikal lyžařský vlek. Dva
nadšenci se tehdy rozhodli a
šli do toho po hlavě. Pro rozvoj Němčiček to znamenalo
ohromný přínos,“ pochvaloval si soukromou iniciativu
němčičský starosta Petr Slezák. Ten kvůli jediné jihomoravské bobové rychlodráze
plánuje oslovit s nabídkou
spolupráce například mikroregion Modré Hory, ale také
Lednicko–valtický areál. „Je
nesmysl, abychom si každý
hráli na vlastním písečku.
Nabídky je třeba propojit,“
vyjádřil své přesvědčení.
Investoři slibují, že udělají
vše pro to, aby nejpozději na
Májové putování po Modrých
Horách byla dráha v provozu.
Práci tu najdou minimálně
tři lidé, o víkendech i více.
Jeden musí dohlížet na provoz na dráze, druhý bude mít
na starosti pokladnu a třetí
malé občerstvení v provozní
budově.
Výtah z týdeníku Nový život
– Věra Procingerová

Výborné víno, hustá síť cyklostezek, spousty vyhlídkových míst
a rozhleden, koupaliště, lyžařský vlek a nyní i bobová dráha… nabídka atraktivit malého
územíčka Modrých Hor je neuvěřitelně bohatá!
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Jedno sluncem prozářené odpoledne jsme se
vydali my, učitelé aktivní ale především učitelé na
zasloužilém odpočinku, na zájezd pořádaný ředitelstvím ZŠ V. Pavlovice - za zlatými poklady Inků na
hrad Špilberk.
Expozice nazvaná „Zlato Inků 1000 let prokletí“ nás přivítala skutečnými poklady předkolumbovských civilizací, které se na dnešním území Peru
vyvíjely po více než 3000 let.
Inkové byli nejmocnější vládci jižní polokoule.
Byli také impériem s největším bohatstvím zlata a
stříbra jižně od rovníku.
Umělecká díla dosahovala neuvěřitelné krásy.
Ve zlatě, a to v životní velikosti, byli zpodobňováni
lidé, zvířata, stromy… Zlato zde bylo vnímáno jako
vzácný kov dokládající bohatství Inckého národa.

Avšak po vpádu Španělů (r. 1532) byly tyto skvosty
Španěly většinou roztaveny na zlaté pruty. Dochovaly se pouze předměty v hrobkách, které mají nedozírnou cenu.
Vystavené poklady starých peruánských kultur
v nás zanechaly plno krásných nezapomenutelných
dojmů, které jsme na závěr umocnili výhledem z
hradeb Špilberka na panoráma města Brna a jeho
okolí.
Naše poděkování patří nejen organizátorům
zajímavé výstavy, ale i panu řediteli základní školy
RNDr. Ludvíku Hanákovi a Mgr. Jaroslavě Poslíkové
Procházkové, kteří nám umožnili prožít pěkné odpoledne.
Za účastníky zájezdu Mgr. Alena Kocmánková

Ukázka vzácného exponátu z výstavy „Zlato Inků“ na brněnském hradě Špilberk.

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO ......
,,Každý člověk nějakým způsobem komunikuje, protože není
možné nekomunikovat. Můžeme
se jenom ptát, jak komunikuje a
s jakým výsledkem.“

Komunikace hraje důležitou roli v
našem životě a mezilidských vztazích.
Je tedy důležité se jí zabývat a věnovat
jí pozornost.
Zdravá komunikace by měla být
přirozenou součástí životního příběhu každého člověka. Obsahuje mnoho
položek (slovní a mimoslovní), které
jsou-li alespoň částečně v souhře, přispívají ke spokojenějšímu a plnějšímu
prožívání, a to jak vůči okolnímu světu,
tak vůči sobě samému.
Je smutné, že ač se jako lidé učíme komunikovat od nejranějšího dětství, jen málokdo z nás techniku zdravé komunikace ovládá dobře. Bohužel
nestačí naučit se slova, používat věty a
gramatiku, ale také vědět co říci, kdy,
jak, kdy je lepé mlčet, případně pozorně
vyslechnout toho druhého.
Obecně součástí zdravé komunika-
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ce je, pokud komunikující neodkládá
odpověď na pozdější dobu (tedy bezprostřední reakce). Dále bychom měli
být schopni přizpůsobit se komunikačním zvyklostem toho druhého. Snažit se
akceptovat a pochopit, že ten druhý není
stejný a že jeho vnitřní chápání je patrně
odlišné od toho našeho.
Také projevit zájem o toho s kým
mluvíme (pozorně naslouchat, být trpěliví), což vyjádříme i přátelským pohledem, hlasem, povzbuzením nebo zaangažovaností v hovoru. Důležitý je i kontakt z očí do očí, pokud jde o komunikaci
tváří v tvář, stejně jako chování nesoucí
s sebou mnoho mimoslovních projevů,
které jsou také určitým sdělením (často
neuvědomovaným). Mimoslovní projevy by také měly být v souladu s těmi
slovními, právě z důvodu kvalitního
porozumění mezi lidmi. Př. Pokud se na
někoho směji a říkám mu nepříjemné
věci, může si myslet, že je to legrace a
nemyslím to vážně.
Nejvíce by člověk měl umění komunikovat ovládat v partnerském vztahu,
popř. vztazích, kde jsou lidé v každodenním blízkém kontaktu. S těmito lidmi
sdílíme společný čas, události, s partnerem, pokud přeje štěstí, společný životní
příběh. A jaký ten příběh bude závisí z
velké části na nich samotných a jejich
schopnostech komunikovat. Komunikace sama může být zdrojem problémů,
zároveň však také klíč k řešení konﬂiktů
a rozdílů mezi partnery.
V páru by se mělo dát jednoduše

hovořit o všem. Komunikace by měla být
přímá, jasná a upřímná. Pokud nastanou konﬂikty (hádky a spory), mohou
se vyskytnout především tam, kde se
partneři domnívají, že druhý má tytéž
informace jako oni, nebo z nich vyvozuje
stejné závěry. Jinými slovy, že mi bude
partner (či jakýkoli člověk) rozumět bez
ohledu na to co jsem skutečně vyslovil.
Metoda čtení myšlenek v praxi moc
nefunguje. Díky těmto očekáváním, které častěji mívají ženy, se páry mohou
ocitnout v komunikační pasti, ze které
se lze dostat především přímým a jasným vysvětlením toho co jeden druhému říká. A nespoléhat se vůbec na to,
že když jsou spolu tolik let, tak si přece
musí ve všem vzájemně rozumět. Někdy
sice stačí pouhý úsměv, aby ten druhý
věděl, že tu je člověk, který ho podporuje
a je tu sním v ,,dobrém i zlém“, často je
však nutná spolupráce a snaha pracovat
na zdravé komunikaci v páru, př. vytvořením tzv. komunikačních zvyklostí, při
kterých lze očekávat, kam se konverzace
bude ubírat. Mohou působit jako kladné, avšak mohou také prohlubovat partnerské problémy, pokud jsou nezdravé.
Závěrem tedy jak říká M. Plzák:
,,Naučí-li se partneři správně dorozumívat, zvládli největší obtížnost soužití.“ Vztáhnuto na společnost. Správně osvojené komunikační
návyky jsou výhrou v loterii mezilidského soužití.
Přeji krásné jarní dny a málo
nedorozumění a konﬂiktních situací.
Mgr. Bc. Jana Pláteníková
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Z FARNOSTI .........................................
DOBA POSTNÍ ve znamení FARNÍ EXERCICIE
Od popeleční středy do soboty 20. února 2010 proběhly ve Velkopavlovické farnosti exercicie. První dva dny exercicií vedl
P. Jiří Šindelář CSsR, redemptorista z kláštera sv. Klementa M. Hofbauera z Tasovic u Znojma, druhou polovinu exercicií si vzal na
starost P. Tomasz Waściński. Duchovní program se dotknul i dvou sousedních farností Horní Bojanovice a Němčičky. Duchovním
správcem všech tří farností je znojemský rodák P. Petr Papoušek.

P. Jiří Šindelář s velkopavlovickými farníky.

O farní exercicie byl obrovský zájem,
velkopavlovický kostel Nanebevzetí Panny Marie
byl zaplněný do posledního místečka.

Úkolem farních exercicií bývá povzbuzení lidí ve víře a zpestření
jejich duchovního života. Na rozdíl od klasických lidových misií nedochází během exercicií ve farnosti k žádným velkým změnám či obrácením.
Pravidelné každoroční konání takovýchto exercicií pro farníky má ale rozhodně smysl. Ve Velkých Pavlovicích se podobné exercicie
praktikují pravidelně již od roku 2001 a zdejší věřící již s každoroční duchovní obnovou počítají.
Více na www.lidovemisie.cz
Velké Pavlovice, Horní Bojanovice a Němčičky 17. – 20. 2. 2010 * P. Jiří Šindelář, CSsR

REDEMPTORISTÉ ve Velkých Pavlovicích
Na letošní farní
exercicie pozval Otec
Petr P. Jiřího Šindeláře
– redemptoristy z kláštera Sv. Klementa Maria
Hoffbauera z Tasovic u
Znojma.
Promluvu na mši svaté na Popeleční středu
měl Otec Jiří především
o posledních věcech v
životě člověka, ale také
zdůrazňoval, že bychom
měli vědět, komu a proč
věříme a svoji víru obhájit. Ve společenství rodin
jsme se zamýšleli nad
Program letošní postní duchovní obnovy byl z podstatné
manželstvím, jak je o
části věnován dětem a mládeži.
něm psáno v Bibli a také
vá, akční a názorná. Každý jsme světlem a
nad dětmi, jak jim pomoci při výběru povosolí, ale každý je jinak Bohu vzdálen.
lání.
Mládeži i dětem se Otec Tomasz věnoZ důvodu nemoci P. Jiřího jej přijel v
val nejvíce. Dlouho si nimi povídal, hrál na
pátek vystřídat P. Tomasz Wascinski. Jeho
kytaru a zpíval. Kladl jim na srdce, že je
mše svatá, zvláště promluva, byla zajíma-

dobré chodit za Pánem Ježíšem a ne „do
kostela“.
V rámci postní obnovy jsme přemýšleli
nad těmito otázkami:
„K čemu je dobré chodit v neděli
do kostela?“
„Proč máme vlastně křtít své děti?“
„K čemu je dobrý církevní sňatek?“
„Nač přispívat na opravy
či budování kostelů?“
„A je vůbec nutné uspořádat rodičům
důstojný církevní pohřeb?“
Snad máme po farních exerciciích v
těchto otázkách trochu jasněji. V jiných
farnostech není zvykem každý rok konat
postní duchovní obnovu, proto bychom
toho měli využívat.
Dík patří Otci Petrovi, který tak skvělé
přednášející k nám pozval a Otci Jiřímu a
Tomaszovi za dobrou přípravu na dobu
postní.
Milena Melicharová
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Setkání „SVATÝCH PUBERŤÁKŮ“
na faře ve Tvarožné

„Boží děcka“
vyrazila na
DĚKANÁTNÍ
SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Dne 27. února 2010, v době jarních prázdnin, jsme se vydali jako parta
„svatých puberťáků“ (tak nás nazval Otec Tomáš, který u nás vedl duchovní
obnovu) na duchovně i fyzicky zaměřený „víkend“ na faru do Tvarožné.

Se schólou „Boží děcka“ jsme jeli zpívat v sobotu 13. března 2010 na setkání
mládeže hustopečského děkanátu. Před
úvodem jsme zahráli několik písniček a
potom pan děkan P. Pavel Kafka zahájil
celou akci.
Dopoledne byly zajímavé přednášky
na téma:
•
•
•

Pobyt na faře ve Tvarožné byl jedním slovem úžasný!

P

o příjezdu nás svým úsměvem přivítal místní farář P.
Josef Rybecký. Vybalili jsme si věci a
sešli se v jídelně, kde nás čekaly hry.
Nedělní den jsme zahájili mší svatou a
po ní jsme se vypravili hledat princeznu pomocí šifry a mapy, kterou jsme
našli v ledničce. Naším úkolem bylo
princeznu vysvobodit ze zajetí zlých
pirátů a to tak, že jsme museli sehnat
od místních obyvatel Sivic ingredience
na kouzelný lektvar (polévku), přinést
princeznu na nosítkách zpět na faru
bez toho, aby se dotkla země, a lektvar
jí uvařit. Princeznu se nám vysvobodit
podařilo! Odpoledne za námi přijel náš

hodný pan farář, který přivezl zmrzlinu. Děkujeme!
Následující den na nás opět čekal
pestrý program ve formě her, čajovny,
ale také sekání vánočních stromků.
Odměnou za splněnou práci nám byl
krásný ﬁlm: „12 podmínek dědictví.“
Můžeme doporučit.
Neradi jsme se smiřovali s tím,
že náš víkend je u konce, ale co nám
zbývalo. Dali jsme faru do pořádku a
vydali jsme se na zpáteční cestu do
svých domovů, kde už na nás čekali
rodiče. Víkend byl pestrý, moc se nám
líbil a těšíme se na další.
Hanka a Lenka Veverkovy

PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2010
VE FARNOSTI VELKÉ PAVLOVICE
– květen a červen:
8. 5. 2010
21. 5. 2010
28. 5. 2010
30. 5. 2010
6. 6. 2010
19. 6. 2010
26. 6. 2010
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–
–
–
–
–
–
–

Pouť farnosti na sv. Kopeček u Olomouce
Víkend pro děti a mládež na faře v Těšanech
Noc kostelů
První sv. přijímání ve farnosti
Oslava Božího Těla – průvod městem
Jáhenské svěcení v Brně
Kněžské svěcení v Brně

Od víry k víře
Islám – hrozba nebo výzva
Jak se stát krásnou ženou a bohatým
mužem

Většina holek od nás šla na Krásnou
ženu a kluci na Islám. Mě osobně to bavilo.
Pak jsme se přesunuli na přednášku Od víry
k víře, která byla spojena s biologií. Po přednáškách jsme se setkali v sále, kde jsme
kreslili křížovou cestu.
Pak následoval oběd, byl guláš. Po obědě jsme hráli super hry. Výherci získali večeři
s děkanem. Šli jsme do kostela na mši svatou, na které přečetl Honza Míchal přímluvu,
kterou jsme měli vymyslet. Na konci krásné
mše nám všichni zatleskali za pěkné hraní.
Proběhlo to všechno tak rychle … Zabalili jsme si všechny věci a jeli jsme domů. Bylo
to super!
Zdeňka Bálková
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Nuda v Brně? NE!!!
Dne 27. března 2010 se v Brně uskutečnilo XX. setkání mládeže
s otcem biskupem Vojtěchem Cikrle. Z Velkých Pavlovic nás tam
bylo pět. Program začínal v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla
na Petrově, kde jsme byli rozděleni do skupinek, které se účastnily
různých přednášek.

Katedrála sv. Petra a Pavla na brněnském Petrově.

My jsme byli na přednášce otce Pavla Havláta v kostele sv. Jakuba, která
nesla název Co mám dělat, aby mne nedostal ten zlý? Po přednášce (asi
ve 12 hodin) jsme šli zpátky na Petrov, kde na nás čekalo překvapení. Měla
zde rockový koncert kapela Šatlava z Přibyslavi. Během koncertu jsme buď
obědvali, nebo jsme mohli využít kolem katedrály svátosti smíření.
Ve 14 hodin pokračoval v katedrále program, na němž jsme měli možnost
shlédnout různé scénky a hlavně položit dotazy otci biskupovi (zejména,
proč nejsou na oběd párky ). Poté proběhla slavnostní mše svatá.
Celá tato akce nás naplnila pocitem, že křesťanů (mládeže) je stále hodně.
Jan Míchal ml.

Pozvánka na „Víkend na faře v Těšanech“
21. – 23. května 2010
Pro holky a kluky od 7 do 14 let * cena 150,- Kč
Sebou teplé oblečení, přezůvky, spacák, karimatku, baterku, kšiltovku, šátek, kartičku pojišťovny atd.
Příjezd: 21. 5. 2010 v 18.00 na faru v Těšanech
Odjezd: 23. 5. 2010 v 10.00 od fary v Těšanech
Mše svatá: pátek - 19.00 hod., neděle - 9.00hod.
Program připravili a na setkání se těší!
Duchovní: P. Mgr. Petr Papoušek
Katechetka: Milena Melicharová
Vedoucí: Jiří Sadílek, Eva Káčerová, Petr Mikulica, Monika Valová, Šárka Hlávková, Markéta Veverková
Kuchaři: Pavel Dušek a Martin Vlk
Přihlášku odevzdejte nejpozději do 5. května 2010 na faře ve Velkých Pavlovicích!

Víkend v Těšanech je pro nás děti vždy potěšením

!
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KULTURA ..............................................
Nekonečná plesová sezóna roku 2010 pokračovala až do poloviny března ...

Již potřetí uspořádal Dobrovolný svazek obcí Modré Hory společenský ples, stalo se tak v sobotu 13. února 2010. V krásně vyzdobeném sále velkopavlovické sokolovny hrál hostům Salonní orchestr
z Brna. Ples zahájili předtančením studenti místního gymnázia, kteří
pod vedením paní profesorky Ing. Marie Holáskové nacvičili polonézu.

Všem návštěvníkům Modrohorského plesu
se dostalo vřelého uvítání, každá z příchozích dam
obdržela navíc jako malý dáreček květinu.

Zábava se nesla v příjemné náladě
až do brzkých ranních hodin.

Poté starostové jednotlivých obcí přivítali návštěvníky plesu a
popřáli všem pěknou zábavu.
Vedle hudby a vystoupení sólistů bylo připraveno výborné
občerstvení, ochutnávka modrohorských vín a samozřejmě
bohatá tombola. Letošní ročník modrohorského plesu se velmi
vydařil, sokolovna byla beznadějně vyprodána. A tak nezbývá
než poděkovat všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli.
Ing. Zdeněk Karber

Na bále Slavoje plesal i KLAUS
Takovou společnost místní sokolovna snad nepamatuje! Letošní Šibřinky se hemžily mnoha známými osobnostmi – svou
vzácnou návštěvou nás poctila dvojnásobná olympijská vítězka a hvězda ledové dráhy Martina Sáblíková i s trenérem Petrem
Novákem, Dan Nekonečný se svou kapelou, president Klaus, o kousek dál Frankenstein se svou družinou, mezi nimi se proplétali se svým trpasličím vzrůstem drobní modří Šmoulové v čele s čarodějem Gargamelem a mnozí mnozí další.

Pokud se rozhodnete zaplesat si na Šibřinkách, není třeba nakupovat předrahé róby a smokingy,
pro tentokrát se vyplatí dobrý nápad a originalita! Už vás napadá v čem si za rok vyrazíte?
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Tentokrát to však byl ples plný převleků a přestrojení. Šibřinky
aneb maškarní bál pořádaný TJ Slavoj Velké Pavlovice se konal již po
desáté a k vidění bylo neuvěřitelné množství krásných masek. Účastníci plesu pak masky vyhodnotili a za nejlepší ocenili v jednotlivcích
masku s názvem “Kovošrot Melichar”, ve skupinových maskách zvítězili “Šmoulové”.
Velkého ocenění se dostalo Ireně Svrčkové, Dobromile Latýnové
a Martě Křivákové. Za dlouholetou činnost a vtipnost svých masek
obdržely zvláštní cenu od manželů Hiclových - dort, čestné uznání a
na památku malé čarodějnice.
Více než slova vám řekne samotná účast na tomto netradičním a velmi veselém bále. Proto vás již nyní srdečně zveme k
Šibřinkám roku 2011!
Ing. Pavel Procházka

Pošibřinkové
nedělní odpoledne
patřilo dětem
Ještě si nestačil sál velkopavlovické sokolovny vydechnout po maškarním bále dospělých a už vítal první návštěvníky dětské maškarní diskotéky. Ta se konala v neděli odpoledne dne 7. března 2010, na druhý den po „dospěláckých“
Šibřinkách, čímž bylo velmi efektivně využito pravé masopustní výzdoby sálu.
Dětský maškarák pořádali jako každoročně velkopavlovičtí hasiči, zábavným programem neprovázel nikdo jiný než oblíbený
diskžokej Tonda Schäffer. Návštěvnost byla obrovská, nápaditost
masek nekonečná a radost dětí? Ta se nedá slovy ani vyjádřit! Každé
z dětiček si nejen zatančilo, zasoutěžilo, pořádně se vyřádilo, ale také
si odneslo drobný dáreček, jež obdrželo hned při vstupu – to vše za
vstupné dobrovolné.
Je potěšující, že jsou prostory v loňském roce nově zrekonstruovaných interiérů místní sokolovny tolik využívány, a to nejen pro zábavu
a odpočinek dospělých, ale také jejich potomků.
Karolína Bártová

Mrkejte, jaké nám maminky připravily úžasné masky a jak nám to neuvěřitelně slušelo!
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Bohatou plesovou sezónu ukončil COUNTRY BÁL
V sobotu večer, dne 13. března 2010 pořádala YMCA Brno, Klub Rakvice v sále sokolovny ve Velkých Pavlovicích v pořadí již devátý COUNTRY BÁL, na kterém nám hrála country skupina MRAK.
Předtančení připravily děti z BABY
COUNTRY kroužku při MŠ V. Pavlovice
pod vedením paní učitelek Cendelínové

Večer byl velmi pestrý a vydařený a
věříme, že se všem líbil. Touto cestou
chceme poděkovat všem, kteří přispěli ke

zdárnému průběhu a organizaci akce, a
sponzorům za příspěvky do tomboly.
Krásnou atmosféru si můžete připo-

Country bál je nezaměnitelný – vyznačuje se nejen pestrostí kostýmů, ale také programu.

Jedno z mnoha předtančení…
a Forejtové. Jejich vystoupení
mělo veliký úspěch. Velmi pěkné
bylo vystoupení tanečního páru
Zapletalová a Průdek z Rakvic,
zástupců věkové kategorie 11
– 14 let. Předvedli nám ukázky
latinsko-amerických a klasických
tanců.
Večerem nás provázela pani
Zuzana Kovandová z taneční skupiny Honky-Tonk. Country bálu
se zúčastnilo mnoho tanečníků
místních, ale i z blízkého a širokého okolí. Přijely taneční skupiny z
Velkých Bílovic, Lednice, Charvatské Nové Vsi, Nivnice a Brna, které nám předvedly různé taneční
styly, probíhala také výuka tanců.

Vystoupení Baby country kroužku při MŠ Velké Pavlovice
menout na fotograﬁích
na webových stránkách
města Velké Pavlovice
a také na webové adrese
http://pratelecountry.
blogspot.com.
Na další setkání se
těšíme v Rakvicích dne
30. dubna 2010, kdy
pořádá YMCA Brno, Klub
Rakvice odpolední akci
pro děti a večerní pro
dospělé – Pálení čarodějnic.

Přátelé country z Velkých Pavlovic

Zlatuše a Pavel Smutní
a Věra Chiabodová

Připomeňte si hody v KNIZE
„Velkopavlovické hody, historie a současnost“
V sobotu dne 27. února 2010, v rámci historicky prvního setkání velkopavlovických stárků a stárek, byla slavnostně pokřtěna kniha „VELKOPAVLOVICKÉ HODY, historie a současnost“.
Publikace plná fotograﬁí z velkopavlovických hodů je od 2. března v prodeji také na
Turistickém informačním centru Velké Pavlovice (budova knihovny, Hlavní 9). Publikace
připomíná, kdo kdy v Pavlovicích stárkoval, dozvíte se zajímavosti o historii hodů, volení
stárků, verbuňku a seznámíte se i s osobnostmi velkopavlovického folklóru.
Knihu doporučujeme i jako milý dárek, který přináší radost, vzpomínky a kouzlo hodů.
Knihu, která by neměla chybět v knihovničce žádného milovníka folkloru a hodů, pořídíte
za 220,- Kč.
Věra Procingerová
Od knihy „Velkopavlovické hody, historie a současnost“ se jen tak neodtrhnete …
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Pohodové nedělní odpoledne ve znamení jara …
na Velikonoční dílničku dorazili děti i dospělí, všichni se zde cítili velmi příjemně, prostě jako doma!

ELIKONOČNÍ DÍLNA
vykouzlila pravou jarní atmosféru
Na Květnou neděli dne 28. 3. 2010 proběhla v prostorech velkopavlovické radnice akce nazvaná Velikonoční dílna. V Pavlovicích to nebyla první akce svého druhu. Již v rámci tradičního Vánočního jarmarku
u radnice uspořádal Orel jednota Velké Pavlovice se Střediskem volného času při Základní škole Velké
Pavlovice podobnou dílničku, avšak vánoční.
Ta velikonoční se nesla ryze v duchu jara. Pro děti bylo nachystáno osm stanovišť, kde si mohly vyrobit za drobný poplatek předměty
s tematikou Velikonoc – slámové vajíčko, zajíčka na vajíčko, omalovat sádrovou slepičku, a s tématikou jara – zapichovátko do květináče,
berušku z vajíčka, šnečka, zvoneček z květináčku, kolíček s kytičkou.
Děti dostaly u vstupu kartičku, do které za každé splněné stanoviště obdržely značku. Pokud měly kartičku plnou, mohly ji dát do
slosování. Připravená tombola byla plná rozličných předmětů od sponzorů akce.
Nezapomnělo se ani na doprovod dětí. Rodiče a ostatní dospělí
návštěvníci mohli ochutnat připravené pomazánky, kterých se sešla
celá řada – vajíčková, česneková, tvarůžková, salámová, nutelová (ta
u dětí jednoznačně vévodila).
Bohatý byl i doprovodný program. Vyhlášena byla soutěž O nejkrásnější kraslici. Celkově se sešlo 60 vajíček zdobených různou
technikou. Rodiče mohli zakoupit drobné výrobky, které vytvářely děti
spolu s organizátory.
Především dívky potěšil prodej drátkované bižuterie Hanky Kašpárkové, prodej košíků z pedigu Petry Tihlářové a Zdenky Hasilové,
prodej slámových a drátkovaných kraslic Lenky Bukovské a květinové výzdoby Hanky Vystoupilové z Boleradic. Oživením byla také ukázka výroby pravých velkopavlovických kraslic. Tuto techniku ukazovala paní Marie Šmídová. Mnohé děti si jí vyzkoušely také. Můžeme říci,
že se akce vydařila. Tvořivých dětí se sešlo okolo šedesáti, dospělých
nespočet.
Akce by jistě nebyla úspěšná, pokud by nám na jednotlivých stanovištích nepomáhaly žákyně Základní školy Velké Pavlovice a Gymnázia Velké Pavlovice, které s dětmi ochotně tvořily. Nakonec bylo
těchto ochotných slečen okolo čtrnácti.
Rádi bychom touto cestou poděkovali také Městu Velké Pavlovice
za ﬁnanční dar určený ke zdárnému průběhu akce a také poskytnutí
příjemných prostor zasedací místnosti v přízemí radnice. Nemalý dík
patří také všem, kteří si dali práci a přinesli výbornou pomazánku.
Děkujeme také všem sponzorům za věcné dary, které obohatily
tombolu.
Více informací za Orel jednota Velké Pavlovice
Mgr. Veronika Prokešová,
tel.: 775 166 902, e-mail: veronika.prokesova@seznam.cz
Za SVČ při ZŠ Velké Pavlovice Bc. Eva Káčerová
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BARBORA GRŮZOVÁ
postoupila do celostátního ﬁnále soutěže
“ZPĚVÁČEK HANÁCKÉHO SLOVÁCKA”
Devatenáct vítězů oblastních kol soutěže Zpěváček Hanáckého Slovácka změřilo
své hlasy v sobotu dne 10. dubna 2010 v regionální části soutěže v Mikulově. Děti ve věku
od deseti do patnácti let zpívaly o postup do celostátního ﬁnále, které budou ve dnech 14.
- 16. května 2010 hostit Velké Losiny.
Koncertní sál ZUŠ Mikulov přivítal nejen místní účastníky a účinkující z blízkého okolí,
ale i děti z Nenkovic, Ždánic a Archlebova. Odborná porota, do níž zasedli paní Růžena
Kučerová, učitelka ZUŠ a členka Brolnu, Kateřina Kovaříková, redaktorka Českého rozhlasu Brno a ředitel ZUŠ Mikulov ing. Jiří Vrbka, neměla jednoduchý úkol.
Odborná porota vybrala po dvou povinných písničkách, kdy jedna byla bez doprovodu
a druhá pak s přispěním cimbálové muziky Grácie, do ﬁnálového kola Lucii Spurnou z
Dětského národopisného souboru Nenkovjánek a velkopavlovickou Barboru Grůzovou. Ta v
Mikulově před měsícem vyhrála i regionální kolo.
Region Hanácké Slovácko tedy má své favority do ﬁnále celostátní soutěže zpěváčků
lidových písní Zpěváček 2010.
Zdroj: Břeclavský deník, zpracovala Věra Procingerová

Vyzpívá si Barunka vítězství
i ve Velkých Losinách?
Všichni jí budeme držet palce.

Městská knihovna Velké Pavlovice
NOVINKY LETOŠNÍHO ROKU
Autorka úvahy má na mysli nové knihy, které knihovna zakoupila a nabídla svým
čtenářům od začátku letošního roku. Určitě stojí za zmínku, neboť jsme v té době
doplnili knižní fond o více než 600 nových knih, abychom nahradili loni vyřazené knihy, abychom udrželi zájem svých čtenářů a pokud možno přesvědčili i další
potenciální zájemce, že stojí za to naši knihovnu navštěvovat.
V lednu jsme nakoupili především
knihy aktuálně vydávané, s cílem udržet
krok se čtenářsky zajímavými novinkami
na trhu, proto bylo na lednovém seznamu
nových knih možno najít hodně fantasy
knih, románů, thrillerů, historických detektivek, nakoupili jsme především beletrii,
nechyběli autoři Erskinová, Brownová,
Robertsová, Petersová, Coulterová, Clarková, Kubátová, Deaver, Mc Clure, Patterson, Parker, Watt nebo King.
Knihovna se nyní může pochlubit
téměř kompletní sadou knih jednoho z
nejoblíbenějších českých autorů, Vlastimila Vondrušky (nově třeba Pečeť smrti,
Slavné bitvy českých panovníků, Sběratelé ostatků), nebo nejnovějšími romány
slavné americké spisovatelky, která píše
sociální romány, Joyce Carol Oatesové
(Hrobařova dcera, Stýskání po mámě).
Snažili jsme se také rozšířit nabídku knih,
které potřebují číst žáci a studenti jako
povinnou četbu (přibyly například knihy
Amise, Zweiga, Austenové, Baudelairea,
Kohouta, Kainara).
V dalších měsících jsme využili především možností nákupu zlevněných knih po
internetu. Internetových knihkupectví jsou
mraky a takovým nákupem lze podstatně
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šetřit rozpočet a získat výborné knihy za
skvělé ceny. Abychom potěšili všechny
čtenáře, tedy spíše čtenářky, byly únorové a březnové nákupy tvořeny především
romantickou literaturou, romány pro ženy
ze současnosti (Francková, Hrůzová, Lázničková, Řeháčková), četbou pro dospívající dívky a literaturou pro děti.

Vybrali jsme pro čtenářky i nové české autory – muže, kteří píší literaturu pro
ženy a dívky, často s humorným podtextem, Luďka Stínila či Miloše Čermáka.
Do knihovny přibyl nový autor thrillerů,
Anthony Horowitz. Snažili jsme se vyhovět
také přáním čtenářů detektivní literatury,
kteří upřednostňují české autory, získali
jsme do knihovny řadu knih z edice Česká detektivka, nabízíme třeba seznámení
s autorem píšícím ze zcela neobvyklého
prostředí golfových klubů, Jaroslavem
Kuťákem. Nebo detektivky jihomoravské
spisovatelky Nadi Horákové, kterou známe doposud jako autorku historických
románů. Snad čtenáře potěší také 4 nové
knihy „četnických příběhů“ a zcela nový
autor anglických historických detektivek,
Peter Tremayne.
Knihy pro náročné čtenáře získává
městská knihovna především jako dary
z Moravské zemské knihovny v Brně či
třeba z nakladatelství Academia v Praze.
Díky těmto darům máme ve fondu např.
román Vyhnání Gerty Schnirch, autorky
Kateřiny Tučkové, který je nominován na
Knihu roku 2009, kritikou ceněný román
Milostný dopis klínovým písmem začínajícího autora Tomáše Zmeškala, knihy
Petry Hůlové nebo vysoce kontroverzní a
rozporuplná díla Jiřího Zemana, který často píše pod jménem Alistair MacLean a
nakladatel o něm uvádí, že jej čtenáři buď
milují, nebo nenávidí.
Darem jsme získali také autobiograﬁcké dílo mladého hudebníka a sklada-
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tele Richarda Pachmana, který měl v
roce 2000 těžký úraz a popisuje svůj boj
o přežití, zkušenosti s léčením i s lékaři.
Na obálce knihy čteme doporučení přímo
od prapravnučky Boženy Němcové (kniha
Jak chutná bolest).
Abychom nezapomněli na zahraniční
autory, doporučujeme například román
Astin deník, jehož autorkou je Barbara
Vine. Pod tímto jménem se ve skutečnosti skrývá světoznámá autorka detektivek Ruth Rendellová, která byla za svou
tvorbu, především za romány se sociálním
podtextem, jmenována baronkou. Zvláštní publikací je také román zabývající se
židovskou tématikou, kniha Sebeklam
nejznámějšího izraelského spisovatele
Aharona Appelfelda.

čtenáře, kteří rádi čtou tématiku české i
světové historie či tématiku válečnou. Takto nám přibyly například knihy Milostné
aféry minulých století a také Co v učebnicích dějepisu nebylo spisovatele Jana
Bauera, Kruté příběhy české historie od
Pavla Toufara nebo Slavné bitvy českých
panovníků známého autora Vlastimila
Vondrušky.
S těmito autory pak můžeme porovnat
třeba knihu Milenky francouzských králů,
Francouzky Paule Lejeune či Dějiny ukryté v písku od Petera Personse. Válečnou
tématiku zpracovávají např. knihy Ztraceni v Tibetu, Zkáza lodi Lancastria,
Atentáty na Hitlera, Speciální operace
a také kniha o nejkrutějších diktátorech v
dějinách Krev a sláva.

Pro dubnovou nabídku jsme vybírali
větší množství publikací naučné literatury. Mysleli jsme především na čtenářky a

Protože knihovnu navštěvuje poměrně
dost rodičů s malými dětmi, nabízíme nyní
dostatečný počet knih o výchově a psy-

chologii dětí: Kdo si hraje, nezlobí, Dítě
toho druhého, Výchova dítěte – 220 rad
pro rodiče, Naše dítě – rozvoj osobnosti,
Rukověť rodiče malého školáka, Hrátky
s literaturou, Proč mluvíme česky. Zájemci o tématiku psychologického poradenství
si mohou přečíst knihu Nenechte si ubližovat o psychické i fyzické sebeobraně
žen, publikaci Umíte říct NE? o zdravém
a správném sebeprosazování nebo knihu
Jak se správně pohádat s partnerem.
Novinky získané do městské knihovny doplňuje také nabídka 250 knih z tzv.
výměnného fondu, tedy knih dlouhodobě
zapůjčených z regionálního metodického pracoviště. Upřímně doufáme, že se
zakoupené knihy budou líbit, a těšíme se
na své stávající i nové čtenáře.
Mgr. Dana Růžičková,
MěK V. Pavlovice

KAREL KŘIVÁNEK
a jeho autorské čtení ....................
Městská knihovna a Turistické informační centrum Velké Pavlovice zkusily v
březnu nabídnout pavlovickým občanům setkání s Karlem Křivánkem, kterého
dobře známe ze stránek týdeníku Nový život či měsíčníku Malovaný kraj.
Autor je fejetonista, básník, malíř, graﬁk, keramik, zpěvák a hudebník, proto bylo podvečerní setkání více než příjemné. Bylo pro nás důkazem, že není třeba věhlasného a slavného spisovatele a že i regionální autor může připravit vtipný, kultivovaný a divácky přitažlivý program.
Organizátoři měli velkou radost, že si občané Velkých Pavlovic udělali čas a přišli akci knihovny podpořit. Byli vnímavým a příjemným publikem.
Pro tyto zájemce a jistě i pro ostatní návštěvníky chystá městská knihovna na 30. listopadu
2010 setkání s Jiřím Márou, kterého již dobře známe a který bude vyprávět o Japonsku. Na
jaře příštího roku se můžeme těšit na setkání se skutečně známým spisovatelem a historikem
– Vlastimilem Vondruškou.
Mgr. Dana Růžičková, MěK V. Pavlovice

SPOLKY A KONÍČKY ............................
Vzpomínka na bratra ANTONÍNA NESVADBU
… odešel náš bratr, Orel Antonín Nesvadba. Jeho celý život byl naplněný poctivou
prací pro svoji rodinu, pro přátele, Orla a Lidovou stranu.

Antonín Nesvadba

Byl pamětníkem původní jednoty Orla ve Velkých Pavlovicích, která byla zrušena ihned po
nástupu totality komunistů v roce 1948. Při prvním prázdninovém setkání znovu obnovené jednoty v loňském roce zachytila jeho vzpomínky i televizní kamera, a tak ze záznamu televize Prima se dovídáme mimo jiné z přímého svědectví nejstaršího z velkopavlovických Orlů: „… ve 30.
letech, když jsme chodili do Orla, tak jsme cvičili pravidelně, jezdili jsme na veřejná cvičení,
to bývaly opravdové slavnosti zdravého těla a ducha …“. Bratr Antonín Nesvadba přispěl k
obnovení základní orelské buňky ve Velkých Pavlovicích. Stál také u znovuobnovení místní organizace Československé strany lidové v roce 1969 a jako předseda místní organizace byl v jejím
čele až do roku 1995 a až do roku 2009 byl členem výboru místní organizace. Laskavý, citlivý
člověk se srdcem na dlani. Pracovitý, ochotný vždy pomoci. Člověk, který se intenzivně zajímal
o dění kolem sebe. Člověk, u kterého pevná víra v Boha prostupovala celým jeho životem. Tak
jsme bratra Nesvadbu znali a taková zůstane v našich srdcích navždy vzpomínka na něj. Odchod
bratra Nesvadby je pro nás všechny velkou ztrátou. Odešla osobnost, která byla mnohým z nás
přítelem a vzorem. Zdař Bůh jeho památce.
Martin Prokeš
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V minulém
čísle zpravodaje
jsme se dočetli, že starosta
města zaslechne
občas připomínky k tomu, že se
ve Velkopavlovickém zpravodaji
dává přednost
pozitivním příspěvkům.
Udělám tedy výjimku. Podělím se
s Vámi o informace, které jsou pro
nás hasiče negativní. Pokud si můj
příspěvek čtete, tak to zase nebude
s tím „pozitivnem“ tak přehnané.
Můžu začít s ﬁnancemi. To je téma,
které zajímá všechny. V minulých letech
dostávalo Město Velké Pavlovice dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na jednotku sboru dobrovolných hasičů. Každý
rok bylo žádáno na neinvestiční akce či
investiční. Někdy se podařilo získat peněz
méně, někdy více. Otázkou je, zda je to
zpráva dobrá či špatná. Takže...
Město Velké Pavlovice v roce 2005
žádalo Jihomoravský kraj o dotaci
703.000,- Kč na výstroj a výzbroj pro dobrovolné hasiče. Získalo pouze 50 %, tj.
350.000,- Kč.
V roce 2006 bylo požádáno o

1.000.000,- Kč na starší cisternu. Protože
se získala opět pouze polovina ﬁnančních
prostředků, byla podána žádost o změnu
účelu a nakonec byla z těchto ﬁnancí opravena Tatra 148 CAS 32, jejíž nástavba se
rozpadala pod rukama.
V roce 2007 mělo Město Velké Pavlovice přislíbenou dotaci ze státního rozpočtu na novou cisternu a Jihomoravský kraj
ještě navíc žádalo o 1.500.000,- Kč. Opět
jsme nedosáhli na celou částku. Dostali
jsme pouze 710.000,- Kč.
V roce 2008 bylo v plánu nakoupit
vybavení pro hasiče z dotace Jihomoravského kraje za 275.000,- Kč. Nakonec
hasičům muselo stačit jen 200.000,- Kč.
Za rok 2009 ještě neproběhlo zúčtování dotace pro hasiče, ale již nyní je
na účtu Města 250.000,- Kč na starší
dopravní automobil. Kdyby dal Jihomoravský kraj co se žádalo, bylo by na účtu ještě
o 250.000,- Kč více.
V lednu byla odeslána žádost o dotaci

Jihomoravskému kraji na vybavení jednotky SDH se 30 % podílem investora za
396.000,- Kč. Za úspěch budeme považovat tedy dotaci ve výši 277.000,- Kč.
Finance nejsou vše, co nás trápí.
Máme celkem malou členskou základnu.
Registrovaných dobrovolných hasičů je
ve Velkých Pavlovicích 31. Z toho je 14 v
zásahové jednotce. Byli bychom raději,
kdyby nás bylo více. Jak ve sboru, tak v
jednotce. Děti nemáme ve sboru dokonce
žádné. Jsme si vědomi toho, že pro získávání dobrovolných hasičů toho mnoho
neděláme. Nebráníme se však příchozím
členům a už vůbec ne příjímání kluků do
zásahové jednotky.
Také bychom se rádi nějak zviditelnili. Pořádně. Myslím tím pozitivně, ne
nějakým zpackaným zásahem. Třeba precizní zásah při požáru větší budovy. Není
nic lepšího než někomu zachránit střechu nad hlavou. Plácali by nás všichni po
ramenou a byli bychom chvíli mistři světa.
To stačilo. Raději budu psát radostně
o tom, jak jsme v roce 2005 dostali dotaci
pěkných 350 tis., v roce 2006 500 tis, v
roce 2007 710 tis., v roce 2008 200 tis.,
v roce 2009 250 tis. Nemuseli jsme totiž
také dostat ani korunu.
To, že je ve sboru 31 členů není moc
lichotivé, ale lepší než třeba pět. I zásahová jednotka pracuje jak má.
No a zviditelňovat se budeme raději jinak, třeba právě pořádáním Dne dětí
ve spolupráci s Centrem volného času při
Základní škole ve Velkých Pavlovicích. To
že nebudeme mistři světa rádi oželíme…
Petr Hasil, starosta SDH Velké Pavlovice

Rušný únorový víkend
velkopavlovických hasičů
aneb od „srandamaču“ přes návštěvu
na Slovensku až po zásah ve Vrbici
Koncem měsíce února 2010 jsme obdrželi od hustopečských hasičů
pozvánku na nohejbalový turnaj, který se měl uskutečnit ve sportovní hale
právě v Hustopečích. Přestože nám oﬁciálně začíná sportovní sezóna až na
konci května, nelenili jsme a rozhodli se, že se tohoto tzv. „srandamače“
zúčastníme.
Vítězem turnaje se stali dobrovolní hasiči z Němčiček, za které protentokrát zaskočili Josef Hicl, Petr Lebeda, Kamil Michna a Marek Halm.
Velkopavlovickým „ŘÍZKŮM“ v hasičském nohejbalovém turnaji blahopřejeme. My jsme bohužel, ač jsme se snažili, co nám síly stačily, do vyřazovacích bojů ze základní skupiny nepostoupili.
Na stejný termín nám byla také doručena pozvánka na Výroční valnou
hromadu DHZ ve Voderadoch. Slovenské kolegy navštěvujeme velmi rádi.
Přestože dění v jejich obci není zdaleka tak rozsáhlé a bohaté jako v našem
Náročný zásah v zatopeném sklepě ve Vrbici „zpestřil“
velkopavlovickým hasičům jinak ryze sportovně kulturní víkend.
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městě, máme se od nich stále co učit.
Pořádání kulturních akcí mají voderadští
hasiči zvládnuté opravdu precizně.
A tak jsme neváhali, pozvání jsme s
potěšením přijali a vyrazili jsme za hranice všedních dnů… Poprvé jsme si také
prohlédli jejich nové zásahové vozidlo
Iveco Daily, které jim na konci roku 2009
osobně předal ministr vnitra SR Róbert
Kaliňák. Vozidlo je hasičům zapůjčeno

zdarma na pět let a poté by mělo být bezúplatně převedeno na Obec Voderady.
Poslední dny měsíce února pomalu
odpočítávají konec studené zimy. Vše, co
je po dlouhé týdny a měsíce zamrzlé, polevuje. Na tuto skutečnost doplatit jeden z
majitelů sklepa v obci Vrbice. V neděli 21.
února 2010 ve 20.10 hodin jsme vyjížděli odčerpat společně s hustopečskými a

vrbickými kolegy vodu ze zatopeného sklepa. Na přelomu zimy a jara dochází vlivem
prasknutí vodovodních přípojek k zatopení sklepů poměrně často. Letos je již na
upozornění pozdě, ale raději, pro další
„konce zim“ – nezapomínejte kontrolovat
své sklepní prostory co možná nejčastěji!
Určitě se to vyplatí.
SDH Velké Pavlovice

Ženy slavily svůj svátek, jako dáreček dostaly dětský lidový taneček …

V roce 2010 uplynulo přesně 100 let od historicky první oslavy Mezinárodního dne žen. Tento svátek si připomněly také členky velkopavlovického
Dámského klubu, který v našem městečku velmi aktivně funguje již osm let.
Při této příležitosti uspořádaly dámy v
úterý dne 9. března 2010 příjemnou podvečerní večeři se zábavou, posezením a
kulturním programem, který zajistila místní mateřinka.

Jako malý dáreček zatančily plnému
společenskému sálu ve vinárně u Kaderků děti z folklórního souboru Sadováček
pod vedením paní učitelek Zdeňky Pláteníkové, Radky Klaškové a Lenky Forejtové.

Malí tanečníci sklidili za krásné vystoupení obrovský potlesk, sladkou odměnu
a osobní poděkování předsedkyně Dámského klubu paní Ivany Vojtěškové.
Poděkování patří také šikovným zpěvačkám - školačkám Beátce Blahové a
Sárince Forejtové a panu Janu Melicharovi za hudební doprovod.
Karolína Bártová

Country tance jsme začali nacvičovat pod vedením Věry
Chiabodové v únoru 2009 v rámci cvičení pro ženy. Do tělocvičny
se nám podařilo přilákat i pár
mužů, které country tance opravdu nadchly. Muži jsou mezi námi,
bohužel, i nadále v menšině.
Nechtěli jsme přijít na country bál a
tančit tradiční polku, valčík, „šlapák“ nebo
„ploužák“. Začínali jsme bez jakýchkoliv
zkušeností. Měli jsme jen chuť se alespoň pár tanečků naučit. Zpočátku nám
posloužily cenné rady Marty Bálkové, později jsme čerpali návody a inspiraci z koupeného DVD a internetu. Další tance jsme
se učili při výukách na bálech.
Přátelé country z Velkých Pavlovic.

pokračování na str. 26
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V současné době chodí na zkoušky 10
až 14 tanečníků a umíme asi 20 tanců.
Snažíme se naučit různé styly, abychom si
dokázali vybrat tanec na rychlejší skladbu,
pomalejší, polku, valčík… Tančíme čtverylky, kruhové, párové a řadové tance. Jak už
jsem se zmínila, převažují mezi námi ženy.
Proto jsme se pustili i do nácviku modernějších, tzv. line tanců, kde tančí každý
sám bez partnera a přitom synchronně s
celou skupinou.
Navázali jsme kontakty s tanečními

skupinami z okolí a pozvali je k nám na
bál, který ve Velkých Pavlovicích pořádala
13. 3. 2010 YMCA Rakvice.
Přijeli SKLONCI z Velkých Bílovic,
Country rebels z Charvatské Nové Vsi,
Lednický ranč z Lednice, Kentucky z
Nivnice a Honky-Tonk z Brna. Posledně
jmenovaní ukázali své umění ve čtyřech
vstupech.
Na závěr, jako půlnoční překvapení,
uvedli scénku na téma Limonádový Joe se
závěrečným kankánem.

Pokud máte rádi country muziku
a chcete se s námi učit další tanečky,
přijďte se za námi podívat. Zkoušky
máme každou středu od 20 hodin v malé
tělocvičně ZŠ. Pro nováčky máme „doučování“ v pátek od 17.30 hodin. Více
informací se dozvíte na naší webové
stránce: http://pratelecountry.blogspot.
com.
Již nyní se na každého nového zájemce velmi těšíme!
Jana Vondrová

Na návštěvě ve vinném sklípku ...

O VÍNĚ PŘI VÍNĚ – prognózy se vyplnily,
ročník 2009 je skutečně výjimečný!

O

sobotním podvečeru dne 20.
února 2010 uspořádalo
občanské sdružení Víno z
Velkých Pavlovic degustaci
vín ročníku 2009, jak z produkce
členů spolku, tak ze sklepů drobných vinařů. Hosté příjemného odpoledne a podvečera
měli možnost ochutnat
široký sortiment bílých,
růžových a červených vín.
Každá odrůda byla
zastoupena několika vzorky s osobitým
charakterem, který jim
vtisknul sám sklepmistr.
Pozornost si
zasloužily zejména odrůdy, které
byly vyšlechtěny ve
Velkých Pavlovicích, a to bílé Pálava a Aurelius a červené André. Při degustaci
se porovnávaly původy hroznů z vinařských tratí, cukernatost a množství kyselin při sklizni a technologické postupy ve
sklepě.
Po ochutnávce se
všichni shodli na
tom, že vína ročníku 2009 splnila
příslib a jsou opravdu výjimečná.
Ing. Zdeněk Karber

Bílé, červené nebo růžové?
Všechna vína ročníku 2009
jsou vskutku výborná.
Tak tedy – na zdraví!
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Balounova vína sklízela opět vavříny,
tentokrát v Paříži
RADOMIL BALOUN z Velkých Pavlovic se
stal nejúspěšnějším vinařem z České republiky na jedné z nejprestižnějších mezinárodních soutěží vín na světě – VINALIES INTERNATIONAL PARIS 2010.
V hlavním městě Francie získal dvě zlaté a pět stříbrných
medailí. Nejcennější kovy získal za Hibernal a Tramín, stříbrné
ocenění si vysloužila vína Chardonay, Děvín, Müller Thurgau,
Pálava a Tramín. Všechna oceněná vína jsou ročník 2009.
Letošní soutěže vín Vinalies Internationales Paris se
zúčastnili vinaři ze 45 zemí světa. Pořadatelé rozdali celkem
přes tisíc medailí, vinaři z České republiky si domů přivezli pětatřicet medailí.
Dvě zlaté medaile získalo bořetické Vinařství Springer, jedno zlato si připsal velkobílovický vinař Petr Skoupil a také popické Vinařství Sonberk. Tři stříbrné medaile pobralo Víno Mikulov,
dvě Vinařství Kovacs Novosedly a po jednom stříbru si z Francie
odvezly Vinné sklepy Valtice a Vinařství Horák Vrbice.
Zdroj informací: www.breclavskydenik.cz

Radomil Baloun je nejen milovníkem vína,
ale také jihomoravského folklóru.
K oběma životním vášním vede i svého syna Tobiáše.

JPK o. s. vystavovalo na 15. mezinárodním ročníku
veletrhu vína VINEX 2010
Začátek měsíce března se nesl pro členy občanského sdružení Jistota Pavlovické Kvality (JPK o. s.) Velké
Pavlovice ve znamení 15. ročníku mezinárodního veletrhu vína s názvem VINEX 2010. Již tradiční brněnská
expozice se otevřela svým návštěvníkům ve dnech 2. až 5. března 2010.
Zájem o velkopavlovická vína byl dle
očekávání obrovský, stejně jako o propagační materiály města a také o nabídku

bohatého kalendáře akcí, které se budou
konat během letošního roku v našem
městečku. Návštěvníci stánku si nemoh-

Vína z produkce občanského sdružení JPK zachutnala,
jejich příznivci se velmi rádi nechali zlákat i do velkopavlovických vinných sklípků …
U zdroje, s pravou jihomoravskou atmosférou, budou ještě lahodnější.

li vynachválit zejména Muškát Othonel
z Vinařství Procházka, Portugal barique
z Vinařství K&P Reichman a Portugal z
Vinařství Halm.
Třetí, tedy poslední, den veletrhu byl
věnovaný především mládeži. Výstavní
areál najednou zcela omládl, navštívit nás
přišli studenti škol, kteří nejen obhlíželi, co
je ve sklípcích nového, ale také občas okusili na vlastní kůži, nebo spíše na vlastní
chuťové buňky, co je to degustace. Překvapil nás zájem o vína suchá, s mírnou převahou poptávky po červených odrůdách.
Nejvíce zachutnalo Modrohorské cuvvé,
André, Svatovavřinecké a Frankovka.
Také z pohledu velkopalovických vinařů byl VINEX roku 2010 velmi vydařený.
Příkladná byla spolupráce s Vinařským
fondem, který zajišťoval stánky, zázemí
pro vystavující ﬁrmy, policové regály a
chladící boxy na víno.
Již nyní se těšíme na příští ročník, ke
kterému vás již nyní srdečně zveme!

Karel Rechiman & Karolína Bártová
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KLÍČOVOU DÍRKOU ..............................
… protentokrát se podíváme
za paní Ing. JANOU VÁCLAVKOVOU,
novopečenou starostkou T. J. Sokol Velké Pavlovice
Činnost místní Tělocvičné jednoty Sokol byla v našem městečku oﬁciálně znovuobnovena v červnu roku 2009,
po předlouhých letech absolutního útlumu. Co vedlo paní Václavkovou začít právě s touto aktivitou?
A jaké mají Sokoli plány do budoucna?
Začtěte se do následujících řádků, dovíte se zajisté spoustu zajímavého a také možná najdete inspiraci,
jak kvalitně naložit se svým volným časem…
1. V červnu roku 2009 se konala
mimořádná Valná hromada znovuobnovené tělocvičné jednoty Sokol
Velké Pavlovice, na které jste byla
zvolena starostkou. Mohla byste
nám jako zástupkyně této organizace prozradit, co Vás vedlo k
oživení aktivit právě Sokola?
Již delší dobu jsem jezdila do
Velkých Bílovic na cvičení žen, které
patří pod T. J. Sokol Velké Bílovice.
Tam jsem také začala nacvičovat
sokolskou skladbu pro ženy s míčky
a začala jsem se zajímat o činnost
Sokola jako takového. Sama pocházím se sokolské rodiny, můj dědeček
i babička byly již v roce 1948 členy
místního Sokola.
Prve jsem zvažovala vstoupit do
T. J. Sokol Velké Bílovice, ale pak
jsem se náhodou dozvěděla, že i ve
Velkých Pavlovicích je Jednota Sokola, ale nevyvíjí žádnou činnost. Tak
mne napadlo oslovit své přátelé,
zda by nechtěli vstoupit do Sokola
a rozvíjet činnost sportovní i společenskou ve smyslu původních idejí
zakladatelů Jednoty Sokola.
Ve Velkých Pavlovicích je možnost sportovního vyžití vcelku dobrá, ale chybí tu nějaké sportovní a
společenské vyžití pro celou rodinu,
pro manželské páry. Proto jsem se
svými přáteli – nyní bratry a sestrami – založila oddíl všestrannosti
zaměřený na cykloturistiku.
2. Kolik má T. J. Sokol V. Pavlovice
v současné době členů?
V současné době má Sokol Velké Pavlovice 21 členů. Devět členů
je původních od znovuobnovení
v roce 1990. Jsou to: Ambrožová
Jiřina, Galečková Marie, Horáková
Marie, Horáková Marta, Juchelková
Libuše (bývalá náčelnice), Pláteníková Milada, Vlachová Marta (bývalá hospodářka), Švástová Jarmila
(bývalá starostka) a jediný žijící člen
Věrné gardy Havránek Ivan.
Noví členové jsou rodiny: Jiřka a
Petr Sečtí, Naďa a Vláďa Fischovi,
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né době je příjemné hodit všechny
starosti za hlavu a o víkendu si
vyrazit celé rodiny na výlet, pak si v
klidu posedět, pobavit se a vrátit se
domů s myšlenkou, že jsme udělali
něco pro své tělo, pro svou duši a
také pro svou rodinu.

Členská základna
znovuobnovené T. J. Sokol Velké Pavlovice.

Obrovská radost! Družstvo Sokolů vybojovalo 1. místo
na věhlasné rakvické kulinářské soutěži Guláše u luže.
Velkopavlovický gulášek nenašel konkurenta.
Jana a Staňa Crhákovi, Míša a Luděk Prátovi, Jana a
Petr Václavkovi a jako poslední k nám vstoupili Olga
a Milan Sečtí. Děti jsme zatím do členské základny
nezapočítali.
3. Co je hlavní náplní vaší činnosti?
Hlavní naší náplní je, jak jsem již řekla, v duchu
sokolských tradic rozvíjet sportovní, kulturní a společenský život ve Velkých Pavlovicích. V současné době
je to zaměření na cykloturistiku. Jezdíme s našimi
členy na kolech po okolí, pořádáme táboráky, slavíme
společně narozeniny a také jsme se několikrát zúčastnili soutěží ve vaření guláše, kde jsme se vždy velmi
dobře pobavili a prezentovali naši Jednotu jako rodinný celek. Každý v něm má svou roli. V dnešní uspěcha-

4. Dříve se T. J. Sokol ve velké míře
zaměřovala na činnost s dětmi a
mládeží (cvičení, turistické výlety).
Máte v plánu oživit i tento druh
aktivit?
Samozřejmě. Cílem je rozšířit
naši Jednotu o další členy, ale hlavně děti a dorost. V současné době
to bez klubovny, kterou Sokol dříve míval v místní Sokolovně, není
možné. Nechceme zatím zřizovat
sportovní oddíly, ale cílem je rozšířit
oddíl všestrannosti o pěší turistiku
a poznávání přírody jako takové. Do
budoucna ale chceme zapojit do
této činnosti i náš dorost – především chlapce, kteří mají zájem rozvíjet své dovednosti ve skateboardingu a jízdě na BMX v připravovaném
skateparku Města Velké Pavlovice.
5. Míníte do budoucna rozšířit svou
členskou základnu?
Jak jsem již zmiňovala, jakmile nám bude přidělena klubovna,
budeme rádi, když se k nám přidají
další zájemci o tuto činnost. Rádi
přivítáme nové bratry a sestry, kteří
chtějí udělat něco pro sebe ale i pro
ostatní.
6. Jaké jsou plány Sokola do
budoucna?
Plány do budoucna? Myslím,
že jsem již na to po částech odpověděla. Chceme v rámci naší Jednoty pokračovat v rozvíjení sokolské myšlenky, předávat ji dětem naší budoucnosti - a v rámci našich
možností spolupracovat s ostatními
spolky a občany ve Vel. Pavlovicích.
Za rozhovor poděkovala
Karolína Bártová
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ .................
CO ČAS VZAL …

Jak je možno se dozvědět z knihy o Velkých Pavlovicích, panská hospoda
U Hnědého lva existovala ve Velkých Pavlovicích již v 18. století. Na začátku
19. století měl hostinec už patro. V následujícím století několikrát měnil majitele,
až jej na počátku 20. století koupil Matěj Kalvoda ze Žatčan, který zde kromě
hostince zřídil i koksový mlýn. Po založení Sokola v roce 1913 vznikla v hostinci
i první spolková místnost.

Hostinec na ulici Hlavní – dnes prodejna jízdních kol ZAF.
Obecní hostinec na domě č. p. 162
je dokladován z konce 17. století, tehdy
sloužil jako obecní dům s pastouškou a
šatlavou. V 19. století několikrát měnil
majitele. Po hostinském Františku Svobodovi jej obec přisoudila do nájmu Antonínu
Dorazilovi, o čemž svědčí i výpis z obecních knih ze dne 15. března 1874, kde
jsou zaznamenány pachtovní kontrakty:
„Obec Pavlovická pronajímá její hostinec
č. 162 se všemi k němu přináležejícími
vedlejšími staveními a 7 ½ míry polnosti,
domovní zahradou a loučkou a s právem
sekání masa panu Antonínu Dorazilovi
na šest po sobě běžících roků, totiž od
1. května 1874 až do 30. dubna 1880
tím způsobem, že on se zavazuje první tři
pachtovní léta ročně 150 zlatých, ostatní
tři pachtovní léta ročně 200 zlatých v.č.
jako činže platiti.“ A dále: „Jelikož tento
hostinec se tak v špatném stavu nachází, že před nastoupením pachtíře nutnou
opravu vyžaduje, tedy se strany této opravy obec s pachtířem dorozuměla, že ji společně zprostit chtějí …“
Vztahy mezi pachtířem a obcí však
byly neutěšené. Plynulo to zřejmě z neuspořádaných ﬁnančních záležitostí, jak k

tomu opět hovoří obecní knihy, tentokrát
z 21. února roku 1877: „Obec dluží dle
účtu znamenitou část, který dluh zrostl z
toho, že se v roce 1874 oprava hostince a
v roce 1875 stavba nové prozatimní škole
provedla.“
V průběhu několika následujících let
měnil hostinec v rychlém sledu majitele:
Jana Všetečku, Emila Redlicha, Aloise
Doubka, Václava Bureše. Zaznamenáno
to bylo samozřejmě i v zápisech ze zasedání obecního představenstva: „19. dubna 1879: Na žádost p. hostinského Jana
Wšetečky, aby bylo upuštění pachtu
obecního hostince, zde povolil obecní
výbor žádosti této… Pachtíř Jan Wšetečka se pronajmutí od 1. června 1879
a jest obci 50 zlatých jakožto nájemného od 1. června 1879 zaplatiti povinen.“
Existuje rovněž zápis o tom, že hostinec byl vydražen Václavem Burešem.
Je z 15. září 1888: „Předmětem jest
pronájem obecního hostince čís. 162 ve
Velkých Pavlovicích na dobu 3 let a sice
od 15. října 1888 až do 15. října 1891.
Podmínky k tomuto pronájmu byly zvláště
v licitačním protokolu sepsaný a dražebníkovi přečtený. Co vydražitelé přihlásili

se pánové: Václav Bureš z Jabloňska,
Martin Pol z Poleradic, Jan Plhal z Velkých
Pavlovic, Arnold Weis z Velkých Pavlovic,
Josef Plhal z Velkých Pavlovic. Vydražitelem zůstal p. Václav Bureš z Jabloňska za
nejvyšší podání 240 zlatých slovy: dvěstě
čtyřicet zlatých r. čísla. Dražební protokol
byl sepsán ve způsob nájemní smlouvy,
který řádně okolkovaný zůstane v schránce obecního představenstva a ponecháno
tam vydražiteli za ověřený opis z něho po
žádosti.“
Jak už bylo výše připomenuto, v obecním hostinci se nalézala úřadovna obce
a kromě pastoušky a obecního vězení
zde byl ustájen i obecní býk. Jeho držení
a obstarávání jistě dělalo obecnímu představenstvu vrásky, jak o tom svědčí zápis
v obecní knize ze dne 3. července 1881:
„Dle dopisu slavného c.k. Hejtmanství ze
dne 27. června 1881 č. 5918 bylo p. starostovi nařízeno, aby se býk, který starce
Kylingra usmrtil, do stáda nevyháněl. Pan
starosta se obecního výboru ptá, jak se
má v té věci zachovat. Výbor se na tom
usnesl, aby se v zahradě obecního hostince zřídilo pevné zábradlí, do kterého
se býci v čas potřeby vháněti budou. Též
se mají býkům tabulky na čelo zavěsit. V
případě, by některý z býků nebezpečným
zůstal, má se cestě veřejné odprodat. Býci
se nesmějí do stáda vyhánět.“
Vraťme se však k prozaičtějším záležitostem obchodním a sledujme dále
osud velkopavlovických hostinců. Těsně
před koncem 19. století se stal nájemcem
obecního hostince František Dostoupil.
Na počátku 20. století si obecní hostinec
pronajali Hoffman a Bittner, majitelé pivovaru v Břeclavi, po nich František Provazník a po něm František Plhal.
V druhém desetiletí 20. století byla
hostinská činnost povolena také Stanislavu Kocmánkovi v č. p. 187 a Jakubu
Sládkovi v č. p. 380. Vrátíme-li se však o
pár desetiletí zpátky do roku 1890, dozvíme se o založení hostince na č. p. 187
více. Vypovídají o tom obecní knihy v zápisech ze 25. září 1890: „Přečten výměr c.k.
okr. Hejtmanství ze dne 16. září 1890 č.
8616 a usneseno po přečtení protokolu ze
dne 11. února 1888. Vzhledem k tomu, že
kromě stávajících již živností hostinských

pokračování na str. 30
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toho důvodu potřeba zařízení ještě jiného
hostince zájezdního se ukazuje a pro obyvatelstvo každoročně nejširším se stává,
dům č. 187 jest vzhledem na jeho polohu
ku provozování živnosti hostinské způsobilý, Mořic Aškenes má provozování živnosti
hostinské zákonem předepsanou způsobilost, usneseno tudíž by žádosti Mořice
Aškenese od slav. C.k. okr. Hejtmanství
vyhověno bylo.“ Aškenesi vlastnil hospodu do roku 1911, po něm krátce výčepní
živnost převzal Martin Popelka z Třebíče
a ještě v tomtéž roce hospodu zakoupil již
uváděný Stanislav Kocmánek.
V konci druhého desetiletí 20. století
patřily velkopavlovické hostince Josefu
Kocmánkovi, Stanislavu Kocmánkovi, Matěji Kalvodovi a Janu Korčákovi. V obecním

Z

ačátky házené ve Velkých
Pavlovicích spadají do let
1954 a 1955. Tehdy se pan učitel
Zbyněk Píca rozhodl trénovat žáky
i žákyně v české házené. Pod jeho
vedením přešla v roce 1956 házená
na mezinárodní. Smutnou skutečností je, že se házená ve Velkých
Pavlovicích už nehraje. Ve svých
slavných dobách však některé z
oddílů hrající pod TJ Slavoj dosáhly
mimořádně vynikajících výsledků.
Nahlédnout do historie velkopavlovické házené můžeme prostřednictvím vyprávění bývalých hráčů a
hráček.

hostinci byl nájemcem František Franc.
Hospoda u cukrovaru je dokladována z
roku 1905 a z dochovaných fotograﬁích je
patrné, že hostinec fungoval i jako kasino.
V době druhé světové války zdědila Kalvodův hostinec s mlýnem jeho dcera, provdaná Jarošová. Obecní hospodu provozoval
hostinský Suský. Korčákovu hospodu si
pamatují ještě dnešní obyvatelé Pavlovic,
stejně jako zájezdní hostinec Stanislava
Kocmánka. Ten jediný přežil mnohé změny druhé poloviny 20. století a přehoupl se
ve své existenci i do století 21. Později tuto
hospodu znali Pavlovičtí spíše pod označením „horní hospoda“. Obecní hospoda,
v Pavlovicích zvaná „dolní“, fungovala až
do konce 90. let. Pak se proměnila na
prodejnu jízdních kol.

Na konci 90. let minulého století mohli obyvatelé Velkých Pavlovic zabloudit do
celkem 6 pohostinských zařízení. Dnes je
v provozu Hiclova hospoda u cukrovaru,
pohostinství na fotbalovém stadionu a
restaurace ve Vinařských závodech. Spolu s „horní hospodou“ jsou tak 4 pohostinství v okruhu 300 metrů. Pavlovičtí z
horního konce nemusí chodit daleko…
Za kostelem je restaurace s vinárnou,
pod ní jsou vinařské sklepy. Na konci
90. let také vznikla zcela nová restaurace
U Kaderků v ulici Bezručově.

na různých turnajích. Jezdily jsme hodně
do Bratislavy, kde se hrály turnaje s předními ligovými celky - Slovnaftem, MDŽ Bratislava, ČKD Sparta Praha, Bohemians a
jinými. Vzpomínám si, jak na jednom takovém turnaji s námi moc nepočítali. Říkali
si: „Copak takové Pavlovice proti nám“.
Zvláště když jsme první zápas prohrály.
Druhý den jsme však všechny celky porazily, celý turnaj jsme vyhrály a rázem jsme

den. Přespávaly jsme v tělocvičnách na
žíněnkách nebo v ubytovnách a tam se
také utužoval náš kolektiv. K utkáním po
celé Moravě jsme jezdily většinou vlakem
nebo nákladním autem, ve kterém byly
pod plachtou jen žíněnky a lavičky. Takto
jsme cestovaly například do Frýdku–Místku, Jičína, Otrokovic, do Zlína - tehdejšího
Gottwaldova, Znojma, Ivančic, Oblekovic,
Telnice, Brna a jinam.

se staly překvapením turnaje. Do Bratislavy jsme jezdily také s muži na tréninky do
haly. V té době byla halová házená teprve
v začátcích.
V zimě, kdy se nehrály mistrovské
zápasy v házené, jsme doplňkově hrály
košíkovou. To jsme jezdily na zápasy většinou v sobotu a vracely jsme se na druhý

Nemohu se také nezmínit o našich
mezinárodních utkáních. Jely jsme například reprezentovat kraj Brno do Maďaska.
Tehdy se ještě do Maďarska moc nejezdilo a pro nás to byla velká čest. Utkání
jsme měly hrát v městě Györ. Když Maďarky viděly naše rozcvičování, trénink a taky
předzápas, který jsme vyhrály, pozvaly si

Ze vzpomínek a materiálů
Stanislava Práta ml.
zpracovala Gita Kalvodová

HÁZENÁ ŽENY
Mezi průkopnice házené žen patřily Marie Poráňová, Eva Kobylková, Jana
Nesvadbová, Oldřiška Plhalová, Oldřiška
Horáčková, Božena Francová, Vlasta Kurdíková, Jarka Olšáková, Marta Suská a
Marta Učňová. Z brankářek jmenujme Jarku Blatovou, Ivanu Drsovou, Alenu Salátovou, Evu Bradovou, Annu Špitálníkovou,
Dagmar Škrabalovou a Marii Dostoupilovou.
V letech 1960 až 1967 je házená žen
ve Velkých Pavlovicích spojena se jménem
Jana Škrabala, který házené věnoval všechen svůj volný čas. Byl dobrým trenérem
a zároveň vedoucím oddílu. Byl člověkem,
kterému hráčky důvěřovaly a svědomitě
plnily jeho tréninkové plány. Tréninky byly
vždy pečlivě připravené a zaměřovaly se
na všestrannost, rychlost, střelbu a taktiku hry. Vychoval hráčky od dorostu až po
ženy.
Na léta proher, ale i krásných vítězství
vzpomíná Marie Dobrovolná …
Úspěchy družstva přicházely s účastí
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na hlavní zápas hráčky maďarské reprezentace. Utkání jsme tehdy sice o něco
prohrály, ale zájezd se nám skutečně vydařil. Viděly jsme Balaton, Budapešť, Györ a
měly jsme hodně krásných zážitků. Jedno
mezinárodní utkání jsme hrály také přímo
ve Velkých Pavlovicích. Hrálo se proti celku
Lipska (NDR) na hřišti za kostelem. Tehdy
utkání přilákalo velké množství diváků.

domů a mladé hráčky na II.ligu ještě nestačily. Další pohroma nás potkala, když se panu
Škrabalovi stala těžká autonehoda a ze svých zranění se dlouhodobě léčil. V této době
jsme si samy musely se vším poradit - trénovat, připravovat hřiště, posílat hlášenky, delegovat rozhodčí, zajišťovat dopravu na zápasy a jiné. Házená nám vyplnila mnoho krásných let a máme stále na co vzpomínat.

Všechny tyto aktivity nás přivedly k
vítězství Krajského přeboru v házené žen
pro rok 1965 a získaly jsme titul Přeborníka kraje a postup do II. ligy. II. ligu jsme
hrály v sezóně 1965 – 1966 v této sestavě: brankářka Alena Salátová, hráčky
Marie Kocmánková, Marta Suská, Jiřina
Jaborníková, Marie Sojková, Jana Horáčková, Marie Dobrovolná, Hana Grégrová,
Božena Dobrovolná, Anna Buchtová, Jiřina
Klementová, Miluše Pavelková.
Ve II. lize jsme hrály jen jeden rok a
pak jsme zase sestoupily. Potkal nás prostě generační problém. Některé klíčové
hráčky se provdaly mimo Velké Pavlovice,
jiné odešly do škol a nejezdily každý týden

DOROSTENECKÁ LIGA DÍVEK,
ROK 1967 AŽ 1970
Jako dorostenky jsme nejprve hrály od roku 1963
do roku 1967 oblastní přebor a pak jsme v roce 1967
postoupily do dorostenecké ligy. Kolektiv házenkářek byl
velmi dobrý. Výhry i prohry jsme prožívaly společně. Většinou jsme na zápasy jezdily starým autobusem vinařských
závodů. Naším sponzorem byly JMDZ Velké Pavlovice. V
zimě 1967/1968 jsme měly soustředění v Rokytnici pod
vedením Marty Krátké.
Našimi trenéry byli Jan Škrabal a František Štefka.
Hrály jsme v této sestavě: brankářky: Marie Dostoupilová a
Dagmar Škrabalová, hráčky: Mirka Učňová, Marie Šustková, Věra Ševčíková, Marie Stehlíková, Marie Surmanová,
Zdeňka Staňková, Ludmila Suská, Marie Štambachrová,
Blanka Gregorová, Marcela Kurdíková, Anna Štefková,
Marta Dostoupilová.
Ing. Marie Šmídová

Z TÝDENÍKU NOVÝ ŽIVOT …
Velkého úspěchu dosáhly dorostenky, které se probojovaly do II. ligy. V roce 1993, po 30 letech to znamenalo
reprízu velkého historického úspěchu házené ze 60. let.
Mezi vynikající hráčky patřily Jana Michnová a Libuše
Vomáčková, která roku 1995 obsadila 2. místo v tabulce střelců s počtem 29 střelených branek. Družstvo bylo
ohodnoceno jako jedno z nejlepších na okrese Břeclav.
Stojící zleva: Daňková, Fojtlíková, Blatová, Vomáčková,
Grégerová, Pilátová; Klečící zleva: Klimešová, asistent
trenéra Brtevník, Doneeová, Svrčková, trenér Tomek,
Michnová
Jak již bylo uvedeno, na rozvoji ženské házené ve Velkých Pavlovicích, měl velkou zásluhu trenér Jan Škrabal,
který ženy přivedl do II. ligy a dorostenky do I. ligy. Jeho
organizačním pomocníkem byl František Štefka.
Čest jejich památce.
Vzpomínky zpracovala Mgr. Alena Kocmánková
(pokračování v příštím čísle)

31

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
2/2010

Z REDAKČNÍ POŠTY .............................

Co by velkopavlovický rodák, žijící
v Senici, jsem pravidelným čtenářem
Velkopavlovického zpravodaje, který
si velmi rád podrobně pročítám. V jednom z posledních vydání mě zaujala
vzpomínka na 80. výročí velkopavlovického fotbalu z pera pana Františka
Čermáka. Je to úctyhodný věk a za tu
dobu uplynulo ve Svodnici, v jejíž blízkosti bývávalo i hřiště, mnoho vody.
Moje vzpomínky sahají do začátku
50. let, kdy se jednou na vratech domu
pana Josefa Práta, vedle hospody u
Suských, objevil barevný, ručně malovaný plakát, který oznamoval, že fotbalové mužstvo nastoupí v posilněné
sestavě, že se z vojny vrací mladí hráči.
Živě si pamatuji jména, která v pozdějších letech proslavila pavlovický fotbal.
Oldřich Navrátil-Šmauzin, Laďa Škoda,
František Kostrhun-Kája, Josef Forejta, Vašek Stehlík-Róra, Fana Hanzlík,
Josef Siller, Karel Gajda, Karel Franc,
Ruda Pohanka, Ruda Balšínek, MUDr.
Milan Kalužík a mnozí další.
S obdivem jsme chodili na zápasy
na hřiště ke Svodnici, kde se mnohdy
hrávalo na těžkém, blátivém terénu.
Velkopavlovické mužstvo v typicky
sešívaných dresech začalo dosahovat
výborných výsledků a bojovalo o přední místa v tabulkách okresních soutěží.
Důležité utkání v Krumvíři skončilo 1:1,
branku vsítil Milan Kalužík.
Do mužstva přicházeli postupně
mladší hráči Pepa Hejl-Pidun, Joža

Bartál, Tonda Procházka… Velkým
úspěchem byl postup do I. B třídy.
Úvodní utkání této soutěže sehrálo
mužstvo Velkých Pavlovic proti Lokomotivě Břeclav. Za krásného počasí a
před velkou návštěvou zvítězilo 6:2.
Několik branek tenkrát vsítil Ludva
Linha, rychlý a velmi dobře technicky hrající útočník, pocházející z Kostic, ženatý v Bořeticích. Tuto poměrně
vysokou soutěž se podařilo udržet pro
Pavlovice několik let.
Velkým přínosem pro kolektivní
sporty byl v 50. letech učitel Zbyněk
Píca. Nejen jako aktivní hráč házené (z
počátku národní tzv. české), košíkové a
hokeje, ale hlavně jako učitel tělocviku a
trenér žáků všech jmenovaných sportů
včetně fotbalu. Učil nás do slova „prvním krůčkům a pravidlům“ košíkové
a házené. Pod jeho vedením žákovské
fotbalové mužstvo vyhrálo i ﬁnálový
turnaj v Hustopečích a dovezlo do školy
krásný skleněný pohár.
V roce 1956 se v Pavlovicích uskutečnil 1. ročník žákovského uličního
turnaje. Ve ﬁnále zvítězilo nejsilnější mužstvo „Dědina“ a porazilo naše
mužstvo „Padělky a Zelnice“. Zásluhou
gólu Jožky Fůkala-Plavče, velmi talentovaného, tehdy ještě mladšího žáka.
Tento turnaj ukázal i mnohé talenty, ze
kterých postupně vyrostli dorostenci a
později dospělí hráči.
Na přelomu 50. a 60. let bylo dorostenecké mužstvo velmi silné, z čeho

postupně žila i mužstva dospělých.
Sportovní aktivity v té době byly poměrně pestré. V zimě košíková nebo zimní
fotbalové turnaje, v létě házená a fotbal.
Podmínky byly skromné. Pořádali jsme
taneční zábavu v sokolovně nebo maškarní ples a z výtěžku jsme si koupili
teplákové soupravy a dresy na košíkovou a házenou. Je třeba vzpomenout, že
v této době byly v Pavlovicích aktivní v
házené a košíkové i dorostenky a ženy.
Nám fotbalistům účast v jiných sportech nahrazovala vlastně přípravu.
V první polovině 60. let se začal i
fotbal v Pavlovicích konsolidovat. Po
sestupu až do III. třídy nastalo období budování staro nového mužstva. Ke
starším zkušenějším hráčům (Fana
Hanzlík, Pepa Hejl, Pavel Latýn, Jožka
Bartál, Laďa Škoda, Tonda Procházka…) se postupně přidávali mladší spoluhráči (Jožka Jilka-Lála, Jenda Kunický, Martin Krejčiřík, Fanoš Barvík,
Tonda Fůkal, Jenda Procinger, Tonda
Krčmař-Favorit, Stanik Horáček, Jožka
Pláteník, Jenda Krejčiřík, Jožka Forejta,
Milan Dobrovolný, Kája Franc, Jožka
Fůkal-Plavča). Nedá se samozřejmě
vzpomnět všech jmen. Jistě mi prominou ti, které jsem tu nevzpomněl. Mnozí
už bohužel nejsou mezi námi. Trošku
jsem si zavzpomínal, i když jsou to jen
útržky, fragmenty…
Všechny Vás zdravím,
Mirek Pláteník (v Senici 2. 2. 2010)

ŠKOLNÍ OKÉNKO .................................
Zápis do MŠ
Ve středu 14. dubna 2010 odpoledne se konal zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2010 – 2011.
Třiadvacet dětí, které přišly se svými rodiči, mělo možnost nahlédnout do tříd, zapojit se do her
a odpoledních činností dětí. Nejvíce děti zaujaly tělovýchovné pomůcky, prostřednictvím kterých
se mohly pohybově vyžít, ale také didaktické pomůcky a hračky, které rozvíjely jejich rozumové
dovednosti a logické myšlení.
Každé z dětí si odnášelo domů nějaký výrobek od svého kamaráda z mateřské školy.
Jiřina Zigová, ředitelka MŠ
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Školkaříci si zaplesali na veselém MAŠKARÁKU

T

ak jako každý rok ani letos si
nenechaly děti za naší mateřinky ujít možnost zaplesat si v rozjeté
plesové sezóně, stejně jako dospělí.
Ale oblékat se do honosných rób a
upjatých smokingů? Kdepak!
Děti i paní učitelky se vyšňořily do roztodivných pestrobarevných masek a užily
pořádný maškarní ples. Šibřinky to byly
každým coulem – hudba hrála veselé písničky, tančilo se, zpívalo... zkrátka a dobře,
školka se otřásala v základech!
Karolína Bártová

Maškarního plesání v mateřince
se zúčastnila řada roztodivných
postaviček, posuďte sami ☺!

Děti byly pohádkami z gramofonu okouzleny ...

V

pondělí 22. března 2010 navštívily
děti z naší mateřské školy Městskou knihovnu ve Velkých Pavlovicích.
Přišly si sem na pozvání paní knihovnice
Mgr. Dany Růžičkové poslechnout POHÁDKY Z GRAMOFONU. Každá ze všech tří tříd
si mohla vybrat, jakou pohádku si chce
poslechnout a tak se knihovnou neslo vyprávění o Červené karkulce, o Šípkové Růžence
a Příběhy kocoura Mikeše.
Kouzlo černé vinylové desky na děti
neskutečně zapůsobilo a zcela je vtáhlo do
děje…
Karolína Bártová
Školkaříčci seděli a poslouchali
jako pěny, pohádky z gramofonu jsou
pro dnešní děti něco veskrze exotického.
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Na hasičské zbrojnici bylo veselo!
Během měsíce března se děti z naší mateřinky věnovaly tématice bezpečnosti. Vyprávěly si se svými paními učitelkami o tom,
jak se chovat, aby neublížily sami sobě ani nikomu ze svého okolí. Povídaly si o záchranářích, lékařích, především však o hasičích.
Dověděly se, že všichni ti, kteří nasazují svůj život pro pomoc a záchranu ostatních jsou obrovsky odvážní.

Nadšení dětí bylo nepopsatelné, jako malý dáreček a poděkování předaly hasičům krásný vlastnoručně nakreslený obrázek
– jak jinak s „hasičskou“ tématikou.
Hasiči se tímto stali pro děti úžasným
vzorem a tak se paní učitelky rozhodly, že
zkusí oslovit pana Petra Hasila – starostu
SDH Velké Pavlovice s žádostí o možnosti
exkurze do místní hasičské zbrojnice.
Pan Hasil rád souhlasil a tak se jednoho březnového dopoledne vydaly dychtivé
dětičky, přímo hořící zvědavostí, objevovat

tajemství a zázraky techniky ukryté za
obrovskými vraty hasičské zbrojnice.
Školkaříci byli seznámeni s všeobecnou činností hasičů, bylo jim vysvětleno
s jakými nástrahami se během zásahů
mohou hasiči setkat, kam se vlastně
dovolají jejich rodiče, když vytočí na telefonu číslo 112 nebo 150, byla jim předvede-

Růžová a červená trika vévodila v pátek dne 12. února
2010 v oblečení, ve kterém přišla většina dětí 1. a 2. stupně do školy. Jistě se ptáte - proč? V neděli 14. února se
oslavoval svátek sv. Valentýna, a tak jsme se rozhodli, že
si ho tak trochu uděláme již v pátek ve škole. S nápadem
přišly paní učitelky z prvního stupně, které vyhlásily, že
kdo přijde v růžovém nebo červeném tričku, dostane, jak
jinak, sladkou valentýnskou odměnu.
Nápad se ujal i na druhém stupni, a tak se k „valentýnské
módě“ přidaly nejen děti z druhého stupně, ale i učitelé. Některé
děti vzaly Valentýna opravdu zodpovědně a ze svých šatníků vybrakovaly další růžové doplňky – sukně, čelenky, sponky, šátky, dokonce se objevovaly bizardní růžové papuče.
Že také učitelé mají smysl pro humor, může dokazovat vysoký
počet červené a růžové barvy, která prosvítala z učitelského sboru.
Veronika Prokešová
Žáci základky vzali svátek sv. Valentýna opravdu zodpovědně
– jen málokdo si dovolil v den oslavy dorazit do školy jinak
než v červené či růžové barvičce.
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na hasičská výstroj a poté si také prohlédli
cisterny obou hasičských vozidel.
Nakonec si děti mohly vyzkoušet, jak
se otáčí obrovským volantem v hasičském
voze, podívaly se, jak krásně svítí a bliká
modrý maják a na vlastní uši si poslechly
hukot sirény.
Karolína Bártová
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Žáci 2. - 5. roč.
ZŠ se v tomto školním roce účastní
plaveckého kurzu
v Plavecké škole
v Hustopečích.
Pod vedením
učitelů Plavecké
školy si děti nejen
zdokonalují plavecké styly, ale učí
se také, jak pomoci tonoucímu a jak
se chovat v nebezpečné situaci.
Děti se na
hodiny
plavání
vždy velmi těšily
a díky zkušeným učitelům udělaly velké
pokroky. Ať už to byli úplní začátečníci
nebo plavci mírně pokročilí, dokázali, že
námaha a vynaložené úsilí stojí za to.

A jak se dětem na plavání líbilo?
Při závrečných
zkoukách
žáci předvedli jednotlivé plavecké styly – prsa, kraul a znak.
Přeplavali bazén pod vodou, vylovili ztracené předměty ze dna a skoky do vody jsou
pro ně nyní již samozřejmostí. A nejen to!

Čtvrťáci a páťáci si vyzkoušeli, jak pomoci
tonoucímu kamarádovi ke břehu a neohrozit sám sebe.
Během celého kurzu se děvčata a
chlapci učili chránit své zdraví, nepřeceňovat síly, rozumět si s vodou. Závěrečné
plavecké vysvědčení si malí sportovci
odnášeli s úsměvem a s radostí.
Mgr. Eva Drienková
& Mgr. Darina Zborovská

Zkusit své lyžařské umění se vydalo 36 žáků naší základní školy do
lyžařského centra v Orlických horách - Čenkovice. Doprovod a zároveň
instruktory tvořil tým ve složení Lenka Bukovská, Lenka Veverková, Jarka
Janů a Jirka Otřel. Zdravotní službu zajišťovala Lenka Tesařová.
Výcvik začal rozdělením do tří družstev podle zdatnosti jednotlivých žáků. Pak už
nic nebránilo vyjet na sjezdovky, každý podle svých možností. Lyžování družstev probíhalo ve dvou částech - dopolední a odpolední. S přibývajícími dny se stupňovala náročnost tratí a výcvikových prvků.

Bez výborných pedagogů by se v žádném
případě lyžák neobešel…
Celotýdenní snaha byla zakončena soutěžemi jednotlivců ve slalomu, kde se nejlépe umístili žáci:
1. družstvo: Jirka Chládek (VIII.A)
2. družstvo: Filip Cvan (VII.B)
3. družstvo: Lucie Fišrová (VIII.A)
Ve zdraví jsme se všichni po týdenních
radovánkách vrátili a těšíme se na příští
rok s letošní VI. A!
…a bez učenlivých sportuchtivých žáků ze sedmiček už vůbec ne!

Lenka Bukovská
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MATEMATICKÉ SOUTĚŽE

Ve čtvrtek 8. dubna kolem čtvrté hodiny odpoledne se vypravila dvě děvčata, žákyně třídy 5.B ZŠ Velké
Pavlovice Adriana Barvíková a Kristýna Slámová, na
,,Ranč‘‘ za starou cihelnu.
Na místě byl vidět neznámý pán, který se pohyboval podivným způsobem a bylo zjevné, že má nějaký
zdravotní problém. Děvčata nabídla pánovi pití a Adriana jela na kole pro pomoc. V cihelně byl v tu dobu
přítomen pán, který přivolal rychlou záchranou službu. Lékaři se o pacienta již postarali.
O pět dní později se do budovy základní školy
dostavil pan František Kraus, který přišel poděkovat
dívkám za jejich rychlé a odvážné jednání, kterým mu
zřejmě zachránily život. Prodělal srdeční slabost a
nebýt okamžitě přivolané pomoci, mohlo vše dopadnout hůře.
,,Oběma děvčatům bych chtěl strašně moc poděkovat za jejich krásný přístup, za to, že v kritickém
okamžiku jednala správným způsobem a pomohla
staršímu člověku při vážné zdravotní komplikaci.
Moc jim za to všechno děkuji a přeji, aby se oběma
dařilo ve škole i mimo školu.‘‘ pravil pan Kraus.
Také ředitel školy RNDr. Ludvík Hanák byl s odvážným činem děvčat seznámen. ,,Mám velkou radost,
že se v naší škole najdou žáci, kteří dokážou správně reagovat v takové situaci a pomoci nemocnému.
Věřím, že Kristýna a Adriana budou svým činem příkladem pro všechny žáky školy. Na konci školního
roku obdrží děvčata pochvalu ředitele školy.‘‘ dodal
pan ředitel.

Žáci naší školy se i v letošním školním roce zapojili do různých soutěží v matematice. Klokánkem prošly děti všech ročníků. V nejmladší
kategorii, jmenuje se Cvrček, se nejlépe dařilo Janu Procingerovi, Anně
Dobrucké a Patriku Havlíkovi, všichni jsou ze třídy III.A.
Starší žáci na I. stupni soutěžili v kategorii Klokánek a nejlepší jsou
Jaroslav Hrabec z V.A, Simona Svozilová z V.B a Ondřej Míchal ze IV.A.
Žákům šestých a sedmých tříd patřila kategorie Benjamín a zde jsou
nejlepší: Martin Bálka ze VII.A, Michal Kubík, Filip Cvan a Martin Knápek, všichni ze VII.B. V kategorii Kadet soutěžili nejstarší a nejlepší jsou:
Jiří Rolinec, Matěj Ptačovský a Marek Pekařík, všichni z IX.B.
Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky šestých a sedmých
tříd. Do okresního kola se ze šesté třídy probojovali Patrik Chrástek a
Vojtěch Ševčík, ze sedmých tříd Martin Bálka a Pavel Čermák. Nejnáročnější soutěží je matematická olympiáda a v okresním kole reprezentovali naši školu: Lukáš Kynický a Vojtěch Ševčík ze šesté třídy, Michal
Kubík a Jakub Procinger ze sedmých tříd a za osmé třídy hájil barvy
Martin Schäffer.
Mgr. Zdeňka Klimková

Ve čtvrtek dne 25. března 2010 se na naší škole konal Velikonoční
turnaj v přehazované starších žákyň. Turnaje se zúčastnily tyto školy: ZŠ
Kobylí, ZŠ Velké Němčice, ZŠ Velké Pavlovice a Gymnázium Velké Pavlovice.
Každá škola si přivezla dvě družstva složená z žákyň 8. a 9. ročníků.
Děvčata si zahrála opravdu dostatečně, jelikož družstva hrála formou všichni proti všem. Turnaj byl opravdu velmi vyrovnaný a to až do úplného konce.
O vítězi nakonec rozhodlo skóre.
Celkové umístění v soutěži:
1. místo
2. místo
3. místo

ZŠ Kobylí (9. ročník)
Gymnázium Velké Pavlovice (9. ročník)
Velké Pavlovice (8. ročník)

Chtěla bych poděkovat všem školám za účast
a těším se na další ročník turnaje.
Za organizátory: Jaroslava Janů

Kristýna a Adriana
– žákyně 5.B třídy ZŠ Velké Pavlovice.
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Poslední březnový den se v tělocvičně Základní školy ve Velkých Pavlovicích konal vytoužený rozhodující
zápas žákovského turnaje v kopané
O pohár starosty města. Celoroční
sportovní soutěže se zúčastnili chlapci i děvčata z 2. – 5. ročníku 1. stupně ZŠ.
Postup do ﬁnále si vybojovalo družstvo
II.A a III.A v mladší kategorii a třída IV.A a V.B
v kategorii starších žáků. Boj o putovní pohár
v obou kategoriích byl velmi vyrovnaný a o
vítězích se rozhodlo až v druhém poločase.
Po náročném zápase si pohár zaslouženě
odnesli žáci III.A a fotbalisté V.B třídy. Malí
sportovci budou naši školu reprezentovat v
okrskovém kole, které se uskuteční v nedalekých Hustopečích. Přejeme hodně úspěchů!
Kategorie A: II.A – III.A 0 : 2 (poločas 0 : 0)
Kategorie B: IV. A – V.B 5 : 2 (poločas 2 : 2)
Mgr. Eva Drienková

Získat pohár starosty města
bylo pro mladé nadějné fotbalisty obrovskou motivací!

RYCHLÍ ŠNECI Moraváci zlato z Bludiště nepřivezli
Bludiště je zábavný soutěžní pořad ostravské televize. Zkusit si své štěstí v
tomto klání jeli i žáci devátých ročníků Základní školy Velké Pavlovice. Čtyřčlenné družstvo - Veronika Halmová, Pavel Hanzálek, Marie Jurenová a Tomáš Ondra
si zvolilo název Rychlí šneci. Prý podle toho, jak se ve škole pohybují - do hodin
pomalu, na chodbách rychle.

A aby je bylo nejen vidět,
ale i slyšet, Bára Grůzová složila k tomu vtipný pokřik:
Rychlí šneci Moraváci,
mají se vším velkou práci,
výsledek však stojí za to,
jezdíme si jen pro zlato.
Protihráčem
jim
bylo
družstvo Základní školy Loděnice u Pohořelic, tedy možno
říci, že skoro-sousedi. A jak to
dopadlo? Rychlí šneci nezvítězili. Druhé družstvo bylo ve
výhodě, vyhrálo již dva předchozí díly a více si věřili.
Za zkušenost to stojí a
pokud se chcete podívat, jak
družstvo bojovalo, podívejte se
4. června 2010 v 16.15 hodin
na program ČT 1.
Lenka Bukovská

Protentokrát deváťáci Rychlí šneci v Bludišti trošku „zakufrovali“.
Nevadí, přesto byli výborní a určitě se bude v pátek 4. června na co dívat!
Nezapomeňte si tedy v 16.15 hod. zapnout program ČT 1!
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Středisko volného času při ZŠ V. Pavlovice nezahálí
a nabízí svým věrným i občasným příznivcům řadu zajímavých a tvůrčích akcí…
Již nyní se s vámi můžeme podělit o jedno velké radostné sdělení – ani dlouhý líný konec studené zimy nás neudolal jarní únavou, neusnuli jsme na pověstných vavřínech (a to ani přes to, že jsme si užili jednu úžasnou noční Valentýnskou pyžamovou párty) a jedeme ve
svižném tempu dál!

Co zajímavého s námi mohli v poslední době děti, ale také dospělí, zažít? Akcí menších i větších proběhl nespočet, proto vybíráme reportáže jen z těch opravdu nejvýznamnějších…

Cyklus přednáškových besed „Krajina, ve které žijeme“
Středisko volného času uspořádalo na každý únorový pátek ve večerních hodinách cyklus besed s názvem „Krajina, ve které žijeme“. Jak již sám název napovídá, zaměřili jsme se v besedách na region, do kterého patří také Velké Pavlovice.
Ve výběru témat pro jednotlivé přednášky jsme se snažili o co největší pestrost, aby region posluchači poznali z různých úhlů. Role
přednášejících se zhostili učitelé ze základní školy i z gymnázia. Každý si zvolil téma podle svého zaměření a oblasti zájmu.
Celý cyklus zahájil ředitel Základní školy Velké Pavlovice RNDr. Ludvík Hanák tématem Náš kraj očima geografa. Posluchači se
dozvěděli množství informací o Jihomoravském kraji,
ale také konkrétní údaje o Velkých Pavlovicích. Většinu zúčastněných jistě nejvíce zaujala kapitola o „nej“
kladných i záporných stránkách našeho regionu.
Druhé přednášky se zhostil Ing. Oldřich Tesař,
který v současné době učí na Gymnáziu Velké Pavlovice. V pořadí druhá přednáška byla zaměřena
na faunu a ﬂóru, která se nachází v okolí Velkých
Pavlovic. Většina posluchačů během celé přednášky
souhlasně pokyvovala hlavou, když uslyšeli o důvěrně
známých „tratích“ ve Velkých Pavlovicích a rostlinách
a živočiších zde žijících. Jistě také nesmíme zapomenout, že i ve Velkých Pavlovicích žije jeden unikátní
druh, a to drobný ptáček – Vlha pestrá. Zajímavostí
také byla živá ukázka v podobě Tesaříka obrovského,
kterého panu Tesaři přinesli z místní hasičské zbrojnice, kde se usídlil a pravděpodobně by uhynul, protože se nezazimoval. Můžeme však říci, že nyní žije u
Tesařů doma a daří se mu velmi dobře.
Třetí přednášku vedla Mgr. Jaroslava Poulíková
Procházková, která učí na základní škole historii a
je také kronikářkou Velkých Pavlovic. Její téma tedy
nemohlo být zaměřeno jinak, než na dějiny Velký
Přednášky o přírodě s možností prohlédnout si na vlastní oči
Pavlovic a okolí. Název Pohádky, pověsti a skutečná
vzácné druhy hmyzu posluchače přímo nadchnuly.
historie regionu napovídal, že posluchači neuslyší
pouze výčet letopočtů. Naopak jsme se mohli seznámit s pravěkou a středověkou historií Pavlovic, která
je velmi bohatá. Vždyť první lidé se pod Pálavou usídlili v době lovců mamutů.
Přednáška byla „okořeněná“ hranou scénkou o
pověsti objevení prvních vinic v Čechách. Hlavní role
se ujal Pavel Hanzálek z 9.B a jeho synka si zahrál
Štěpán Prokeš z 2.B. Na závěr celé přednášky paní
Procházková osvětlila historii vinařství v našem regionu.
Čtvrtá přednáška, jež uzavírala celý cyklus, byla
zaměřena na ekologii. Pan Ing. Tesař mluvil o projektu ochrany Chráněné krajinné oblasti Pálava, která
je jistě každému občanu v našem okolí důvěrně známá z mnoha rodinných nebo školních výletů.
Věříme, že se posluchačům cyklus přednášek
líbil. Každé besedy se průměrně účastnilo 12 posluchačů. Doufáme, že se cítili v prostředí střediska
volného času příjemně a přednášky je obohatily. Do
budoucna bychom chtěli v přednáškách pokračovat
a těšíme se na Vaši přízeň.
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Kroužek pro nejmenší dětičky BUDULÍNEK vznikl
na středisku volného času začátkem září 2009. Pravidelně sem dochází 14 dětí ve věku od jednoho roku
až po předškolkový věk se svými maminkami, které
jsou v této době na mateřské dovolené.
Naše malé ratolesti se každé pondělí od devíti do jedenácti učí malovat, ale např. i stříhat nebo lepit. Všechny tyto
výtvarné techniky slouží k tomu, aby se děti už od nejútlejšího věku učily soustředit a rozvíjet jemnou motoriku.
Po náročné tvořivé činnosti řádíme v kobercové místnosti s ostatními dětmi a učíme se, že ne všechny hračky
jsou jenom moje a musím se taky umět rozdělit. Úžasná
zábava je také opatlávat zrcadla v herně. No a my, maminky? Prostě si popovídáme a dobře se odreagujeme od
každodenního stereotypu.

Tvůrčí duch Budulínku přináší radost dětem i jejich maminkám.

V noci z pátku 26. března na sobotu
27. března 2010 se v knihovnách po celé
České republice udál podivný jev. Knihy
nešly spát, ale ožívaly pro děti při jubilejní, desáté Noci s Andersenem.

Za spokojené maminky
Hana Kašpárková, vedoucí kroužku Budulínek

se ke knihám chovat. Děti si mohly trošku zasoutěžit, poslechnout si pohádku O
Červené karkulce z gramofonové desky
a skvěle se pobavily při zcela novém a
netradičním představení Červené karkulky
v podání studentů
Gymnázia Velké
Pavlovice – Karolíny Osičkové, Terezy
Pláteníkové,
Jaroslava Tesáka
a Kamily Kunické.
Při každé Noci
s Andersenem se
také zdobí strom
– Pohádkovník,
i když u nás byl
„jenom“ papírový.
Ozdobami
jsou
pohádkové obrázky dětí a Pohád-

ještě čas na další hry a vyrobení vlastních
záložek do knížky.
Knihovnice, dobrovolní herci i pomocníci a pracovnice střediska se společně již
nyní těší na příští rok a další hravé nebojácné děti v Noci s Andersenem.
Protože Noc s Andersenem probíhala
v pátek, kdy se v našem městě slavnostně otevírala pobočka ﬁrmy Berendsen,
zjistili jsme jako perličku informaci od
dánského velvyslance. Pan Ole E. Moesby
se nemohl ve Velkých Pavlovicích zdržet
delší dobu, neboť spěchal do Prahy, kde
přislíbil osobně číst dětským čtenářům
pohádkové příběhy právě na tamní Noci
s Andersenem.
A pro děti z Velkých Pavlovic zde
máme již teď pozvánku na další společnou akci knihovny a střediska. Již dnes
je zveme na večerní setkání v pátek,
4. června 2010, které bude ještě doda-

Na Noci s Andersenem se děti dověděly mnohá tajemství o čtení, pohádkách a také o kouzlu nekonečné fantazie.
Nyní již vědí kde ji hledat, stačí otevřít knihu a ponořit se do prvních řádků…
Tato akce probíhá v rámci celé České republiky i mnoha dalších evropských
zemí, jejím cílem je podpora dětských
čtenářů a vytváření vztahu ke knížkám.
Letos se do Noci s Andersenem zapojilo
více jak 446 knihoven a 226 škol. A právě
Městská knihovna a Základní škola Velké
Pavlovice se také staly součástí tohoto
společenství.
Šestnáct dětí se sešlo v podvečerních
hodinách na středisku volného času a
odtud se vydaly do knihovny, kde na ně
čekal Král knih, který celé Noci s Andersenem vládne, jeho pravá ruka, Čarodějnice
a bohatý pohádkový program.
Tyto bytosti dětem vyprávěly, co se
děje v knihovně, když knihovnice odejde
a knihy jdou spát. Co zajímavého mohou
návštěvníci v knihovně zažít, jak je třeba

kovník zůstal v
městské knihovně
jako pěkná vzpomínka pro radost
nejen dětským, ale
i dospělým čtenářům.
Literární noc
ovšem nekončila ve
chvíli, kdy děti odešly z knihovny, ale
po cestě je čekala
tak trochu strašidelná a hlavně
pohádková stezka
odvahy. Na středisku potom ještě dobrá
večeře a ﬁlmová pohádka na dobrou noc.
Druhý den ráno děti vstávaly s prvním rozbřeskem, takže před odchodem domů zbyl

tečnou akcí k Mezinárodnímu dni dětí a
které bude opět plné pohádek a překvapení.
Mgr. Dana Růžičková
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SVČ
organizuje
sběr papíru
i pomerančové
kůry
V úterý 23. března 2010 opět proběhl na naší škole již tradiční sběr starého
papíru. Od brzkých ranních hodin nosily
děti ke škole balíky papíru. Páni školníci
společně s „deváťáky“ kluky papír vážili a
po té, co ke škole přijel kontejner ze sběrných surovin, papír nakládali.
Děvčata z „devítek“ zase měla za úkol
zapisovat do seznamů všech tříd počty
kilogramů doneseného papíru. Jak se
ukázalo, největší množství sběračů bylo z
I. stupně ZŠ.
Za velkou pomoc děkujeme pánům
školníkům - panu Krčmařovi a panu
Valouškovi, a také deváťákům.

Kdo se protentokrát stal
králem sběračů ☺?
Na prvním stupni ZŠ to byla za třídy
2.B s 1.256 kg papíru, za jednotlivce zvítězila Terezie Hiclová ze 3.A, která nasbírala 681 kg.
Na druhém stupni ZŠ to byla za třídy
8.B s 1.011 kg papíru, za jednotlivce zvítězila Lenka Hochová z 8.B, která nasbírala 400 kg.
Vítězům blahopřejeme a všem ostatním připomínáme - Sběrem papíru šetříme lesy a ochraňujeme naši přírodu!

VÝZVA O POMOC v soutěži o PŮL MILIÓNU
na vybavení základní školy
V polovině dubna letošního roku odstartovala soutěž „Péčí o svůj
domov pomáhejte dětem“ pořádaná ﬁrmou prodávající výrobky Cif a
Domestos, do které se zapojila také Základní škola Velké Pavlovice.
Škola, která nasbírá nejvíce účtenek (v přepočtu na počet žáků školy) obsahující jako jednu z položek čistící prostředek Cif nebo Domestos, získá od této společnosti 500.000,- Kč na dlouhodobé vybavení
nebo renovaci své školy.
Soutěž je dlouhodobá, probíhá více jak půl roku (od 1. 4. do 31. 10. 2010), a proto
bychom vás také chtěli požádat o pomoc o získání ﬁnančních prostředků pro Základní
školu Velké Pavlovice.
Pokud jeden z těchto dvou výrobků zakoupíte, účtenky prosím nevyhazujte, ale
předejte je pověřené osobě na Základní škole nebo Středisku volného času Velké Pavlovice (kontaktní osoba - pracovnice střediska volného času). Kopie účtenek lze zasílat
také elektronicky (e-mail: svc.velke-pavlovice@seznam.cz).
Na účtence musí být čitelný název výrobku Cif nebo Domestos nebo musí být přiložený
paragon obsahující tyto údaje. Firmy mohou odevzdat pouze kopie faktur nebo účtenek.
Účtenky můžete odevzdávat opakovaně v průběhu celé soutěže.
Více informací získáte na webové adrese www.rozvojskol.cz, kde lze účtenky škole
také vložit nebo na www.domestos.cz.
Děkujeme všem, kteří nám chtějí pomoci získat půl milionu korun pro naši školu!
Za SVČ při ZŠ Velké Pavlovice Bc. Eva Káčerová a Mgr. Lenka Tesařová

Letos se studenti
sekundy učili umu lyžařskému
v zasněžených Jeseníkách
Začátek lyžařského výcvikového kurzu
se měl dle předem připravených propozic
uskutečnit od 9. ledna 2010, ale pro nás,
sekundu z Gymnázia ve Velkých Pavlovicích, začal už týden před odjezdem. Nejprve jsme se strachovali, jestli bude na
horách vůbec sníh, protože u nás po něm
nebylo ani památky. Potom se ale stalo

něco neuvěřitelného: celý den a celou noc
sněžilo! To zase bylo strachování pro naše
rodiče, abychom se tam v takových závějích dostali.
Cesta do Ludvíkova byla dlouhá, ale
pořád se bylo na co dívat. Od zamrzlých
potůčků a malých řek, až po vysoké,
zasněžené myslivecké rozhledny, před

Na základní škole probíhal během
měsíce ledna a února sběr sušené pomerančové kůry. Nasbíraná kůra se prodává
k dalšímu zpracování do potravinářského
a kosmetického průmyslu.
Na naší škole se vybralo celkem 32
kg pomerančové kůry. Zdá se Vám to
málo? Představte si tedy, že z jednoho
pomeranče je 18 – 20g sušené kůry, což
opravdu není věru moc.
Nejúspěšnějšími sběrateli pomerančové kůry se stali:
Za první stupeň ZŠ Ondřej Bank z 1.A
třídy, který nasbíral 390 dkg a za druhý
stupeň ZŠ Marek Gajdošík z 8.A třídy s
263 dkg.
Také pomerančovým králům patří
upřímné blahopřání a poděkování!
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kterými běhalo stádo srnek. Po několika
hodinách jízdy autobus konečně zastavil.
Když jsme dorazili k chatě, z jejíž střechy visela spousta obrovských, širokých
rampouchů, ubytovali jsme se a podívali
se z okna na malou sjezdovku, ze které
jsme ještě tentýž den sjížděli.
Rozdělili jsme se do skupin. První skupinu vedl pan učitel Petr Horáček, druhou
skupinu paní učitelka Sedláčková a třetí
skupinu naše třídní paní učitelka Jana
Michnová.
Téměř všechny dny probíhaly stejně.
Ráno byla snídaně a po krátkém odpočin-

ku jsme vyrazili lyžovat. Po obědě, a jeden
den i po večeři, taktéž. Vlek byl přímo vedle chaty, takže nám nedalo moc námahy
vzít lyže a v těžkých, neohebných lyžařských botách tam přijít, i když jsme vypadali trošku komicky kvůli naší chůzi (něco
jako ,,nemotorný tučňák“).
Jeden den jsme měli velké volno, a tak
nás učitelé vzali na krátkou, ale přesto pro
některé namáhavou, túru do Karlovy Studánky, kde byla k vidění spousta zajímavých věcí, jako třeba fontána, jejíž zamrzlá
voda tvořila vysokou skalku. A taky zde
byly postaveny velké zdobené dřevěné

chaty. Předposlední den lyžařského kurzu byl zakončen závodem ve slalomu a
večer diskotékou, díky níž byla večerka
prodloužena o jednu hodinu.
Další den ráno jsme si sbalili věci a v
jídelně čekali na autobus, který nás odvezl
ke škole ve Velkých Pavlovicích. Týden na
horách s třídou byl pro nás nepopsatelný
a taky nezapomenutelný zážitek a rády bychom si ho znovu zopakovaly.

Začátkem letošního školního roku
jsme si uvědomili, že je před námi velký úkol: nachystat Studentský ples. Na
nás připadal už šestý „malý-velký“ úkol
v pořadí.

nou pro nás byl velký potlesk. Mnoho přátel, rodičů i učitelů nás v průběhu plesu
chválilo a to nám rozhodně dodávalo sílu.
Po celý večer hrála dechová hudba Lácaranka, ale dočkali jsme se i rychlejších

moderních rytmů. Kolem jedenácté hodiny jsme měli připravené taneční vystoupení, opět obou tříd, v podobě „Evolution
of Dance“. I přes drobné technické potíže
jsme mohli na konci představení zvolat
„nám to vyjde!“. A také vyšlo. Aspoň doufáme. Poté proběhlo vydávání tomboly, ve
které se našlo mnoho krásných cen. Končili jsme pozdě k ránu a všem nám bylo
líto, i přes všechny ty starosti, že už je náš
ples za námi.
V sobotu odpoledne nás ještě čekal
„hrubý“ úklid. Malá skupinka studentů v
čele s našimi třídními se pustila do boje
s nepořádkem. Dokončení úklidu jsme
měli za úkol v pondělí. Vše jsme zvládli na
výbornou a za odměnu nás čekal oběd
od pana Koubka, který měl při plesovém
večeru na starost občerstvení.

Studentský ples byl v souladu s tradicí zahájen slavnostní polonézou.
Ani jsme se nenadáli a bylo 17. února
– tři dny před plesem. Už čtrnáct dní jsme
nacvičovali s paní učitelkou Holáskovou
slavnostní polonézu. Už čtrnáct dní jsme
trénovali náš „půlnoční tanec“. Ani jedno
z našich vystoupení však nevypadalo zcela připravené ke „dni D“. Nakonec jsme
vše zvládli a polonéza byla zralá na generálku. K sedmnáctému únoru jsme měli
domluvené přípravy sokolovny. Spolu s
panem učitelem Tesařem a paní učitelkou
Rilákovou jsme květy slunečnic sokolovnu
vyzdobili k obrazu svému. Tři čtvrtiny práce jsme udělali, zbytek zůstal na páteční
dopoledne.
V pátek bylo našim úkolem pověsit
nad parket balónky a dotrénovat naše
vystoupení, večer už jen roznést víno a
drobné občerstvení na stoly a ples mohl
začít.
Slavnostní polonéza naší třídy a 3. A
proběhla bez zaváhání a skvělou odmě-

Lucie Robošová a Jolana Hanáková,
studentky sekundy

Rádi jsme tento ples připravovali
a také jsme rádi, že už jsou naše MALÉ
starosti pryč. Přejeme budoucí septimě
a 3. A, aby se jim jejich nemalý úkol v příštím roce také povedl.
Anna Holásková,
studentka septimy

Taneční parket zaplnili nejen studenti, ale také jejich učitelé, rodiče a kamarádi.
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Krajské kolo recitační soutěže Wolkerův
Prostějov se konalo v sobotu 20. března
2010 v Brně. Gymnázium Velké Pavlovice
mělo po delší časové odmlce na této soutěži opět své zastoupení - Veroniku Bezvodovou, studentku 2.A.
Pro oblastní kolo, které proběhlo na velkopavlovické radnici 23. února 2010, si k recitaci Veronika zvolila soubojovou scénu z Puškinova Evžena Oněgina.
V krajském kole ale účastníci musí zvládnout texty
dva. Po dlouhém vybírání, při němž nám velmi ochotně pomohla paní knihovnice Mgr. Dana Růžičková, si
Veronika vybrala jednu z Nezvalových básní.
V reprezentativních prostorách Křišťálového sálu
brněnské Staré radnice Veronika podala velmi dobrý
výkon. Do užšího výběru se jí ale bohužel postoupit
nepodařilo. Konkurence byla obrovská a kritéria poroty nevyzpytatelná. Přesto patří Veronice obrovská
gratulace s přáním spousty dalších úspěchů v recitační kariéře!
Mgr. Pavla Míchalová

Studentka velkopavlovického gymnázia Veronika Bezvodová (zcela vlevo)
na oblastním kole recitační soutěže Wolkerův Prostějov ve V. Pavlovicích,
kde si suverénně vybojovala postup do krajského kola v Brně.

K

lub debrujárů při Gymnáziu Velké Pavlovice uspořádal pro zájemce ve dnech 31. 3. až 1. 4. 2010 zájezd do Liberce. Kdo jel, nelitoval! Na účastníky čekaly dva pohádkové dny plné zábavy, pohybu i poučení.
Po příjezdu jsme nejprve navštívili zrcadlový labyrint. Projít spletí zrcadel a ještě k tomu ve tmě nebylo vůbec jednoduché.
Cesta byla nekonečná a některým se zdálo, že zde budou bloudit až do večera. V dalším labyrintu jsme se lekali navzájem při
náhodných srážkách. Legrační byly i naše postavy deformované velkými zrcadly.

Oděni do voňavého mýdlového kabátku
aneb není bublina jako bublina ☺!

42

Zákony fyziky v praxi.

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
2/2010
V lunaparku bylo téměř jako v ráji. Mohli jsme se projet na autíčkách, motokárách
a motorkách, vyzkoušet svou hbitost a
šikovnost v rotujícím válci, na horolezecké
stěně, trampolíně i skákacím hradu. Nejvíce legrace jsme si užili, když téměř všichni účastníci chtěli zkrotit býka. Spíše se na
něm udržet stůj co stůj. Metody volili různé, ale moc platné to nebylo. Jediná, které se to podařilo a právem sklidila obdiv
všech, byla Iveta Brdečková ze sekundy.
Na druhý den jsme se obzvlášť těšili. Nejprve jsme prokázali opravdu dobré
znalosti v IQparku při ověřování fyzikálních
zákonitostí. Všechno jsme si mohli nejprve vyzkoušet a tak odpovědět na otázky
v pracovním listu nebyl problém. Nejvíce
jsme obdivovali pokusy z mechaniky kapalin, některým se podařilo i obléknout se do
mýdlové bubliny. Zajímavé bylo vytvářet
systém přehradních nádrží a usměrňovat
vodní toky tak, aby mohly například roztáčet vodní turbíny. Velmi poučné byly pokusy z optiky.
Adam Stohanzl si vyzkoušel výrobu
nanovláken, která budou mít v dohledné
době rozsáhlé využití v praxi, třeba při
hojení řezných ran nebo popálenin.
Zážitkem pro všechny byl oběd v
Zámeckém sklepení formou švédského
stolu. Bylo to 45 minut požívání všelijakých dobrot, od polévky přes více než
šest druhů hlavních jídel, různých salátů,
dresingů, nápojů, zákusků až k čtyřem
druhům zmrzliny, které jste si mohli vzít v
libovolném množství. Zkrátka jsme mohli
sníst, co se do nás vešlo.
A po výborném obědu jsme přešli do
aquaparku, kde jsme více než tři hodiny
dováděli ve vodě, na skluzavkách nebo
jen tak relaxovali ve vířivkách, sauně a
páře. Každý podle své nálady a chuti. Prostě opět pohádka.
Příští rok pojedeme zase. Stojí to za
to. Zveme i vás.
Debrujáři z Velkých Pavlovic

Pro studenty čtvrtého ročníku čtyřletého a studenty osmého ročníku osmiletého studia Gymnázia Velké Pavlovice začala ve čtvrtek dne
8. dubna 2010 první část maturitní zkoušky, která byla věnována slohové písemné práci z českého jazyka.
Na tvářích studentů byla znát nervozita, která se zadáním témat postupně z prostředí
tříd vyprchala. Důvod ke zbytečnému stresu nebyl. O slohu, narozdíl od jiných částí maturitní zkoušky, se nemůže říct, že se nedostatečně připravovali. Tady se není nač připravovat, sloh psát buďto umíte, nebo ne.

Studenti velkopavlovického gymnázia začali skládat zkoušku dospělosti.
Odrazovým můstkem se jim jako každoročně stala písemná slohová práce
z mateřského jazyka. K dalším částem maturity přejeme studentům
hodně štěstí a pevné nervy!
Ze čtyř témat si studenti mohli zvolit fejeton o poslání školy v současné společnosti,
subjektivně zabarvený popis vinorodé krajiny nebo mohli psát úvahu o citu a lásce v lidském životě a někteří volili pro svou písemnou maturitní práci volný slohový útvar zachycující osudový okamžik v životě.
Převážná většina studentů naší školy zpracovávala písemnou práci s tématikou lásky
v lidském životě. Po čtyřech hodinách usilovné práce odcházeli „maturanti“ s nadějí, že
první krůček k maturitě mají hotov a ta těžší část je čeká od 17. května 2010 a to už půjde
do tuhého ….
PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice & Mgr. Jana Strouhalová

V letošním školním roce pořádalo Gymnázium ve Velkých Pavlovicích již 59. ročník okresního kola matematické olympiády (7. dubna 2010). V jednotlivých kategoriích (6., 7. a 8. ročník) soutěžili nejen žáci základních škol, ale také gymnázií.
Okresního kola se zúčastnilo celkem 10 základních škol a 5 gymnázií. K zápolení s matematikou se tak sešlo celkem 59 žáků. Úspěšných řešitelů bylo dvanáct. Za úspěšného řešitele se považuje každý soutěžící, který získá aspoň polovinu bodů.
Nejvýznamnějšího úspěchu z naší školy dosáhla Eliška Mainclová (žákyně tercie), která se umístila na 2. místě v kategorii Z 8
(8. ročník), a Tomáš Plšek (žák sekundy), který obsadil 3. místo v kategorii Z 7 (7. ročník). Matematikou více či méně nadaní žáci si tak
mohli vyzkoušet, jak vlastně na tom s touto královnou věd opravdu jsou.
Mgr. Michal Rilák, předseda OK MO Jihomoravského kraje
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Dne 15. dubna 2010 se studenti z 3.A a
septimy našeho gymnázia zúčastnili zajímavé exkurze do dvou významných elektráren
– jaderné elektrárny Dukovany a přečerpávací vodní elektrárny Dalešice - Mohelno.
Získali spoustu zajímavých informací o výrobě
elektrické energie v obou elektrárnách. Shlédli dokumentární ﬁlmy o druzích energie, výrobních postupech
v elektrárnách i informace o všech vodních elektrárnách na Vltavě. Zjistili, že výroba elektrické energie v
jaderné elektrárně je ekologicky významnější, je šetrná k životnímu prostředí a způsobem jištění je opravdu bezpečná.
Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice – MohelJaderná elektrárna Dukovany
no je především zásobárnou vody pro Dukovany a
– cíl dubnové exkurze studentů velkopavlovického gymnázia.
energetickou rezervou pro celou energetickou síť
České republiky. Do plného chodu může být uvedena
do 50 sekund. Je schopna vyprodukovat až 10% elektrické energie z celkové naší okamžité potřeby, což není rozhodně nezanedbatelné.
Věřím, že pro všechny studenty byla exkurze zajímavá a získané informace budou moci využít v dalším studiu i u maturity.
Ing. Marie Šmídová

SPORT ..................................................
Pohár turnaje
V sobotu 13. února 2010 se v kulturním domě ve Velkých Bílovicích uskutečnil
II. Reprezentační tenisový ples pořádaný společně Tenis klubem Velké Bílovice a ATS
Podluží. Na tomto společenském setkání tenistů a příznivců bílého sportu byly předány
poháry za soutěže
družstev i jednotlivců
sezóny
2009.
Program akce
byl opět bohatý
(stejně jako tombola) a organizace díky členům
TK Velké Bílovice
znovu na vysoké
úrovni. Ve srovnání s premiérou se
dostavilo mnohem
více návštěvníků a
ti se bavili až do
časných ranních
Slavnostní předání cen a pohárů
hodin.
na II. Reprezantačním tenisovém plese ve Velkých Bílovicích.
Členové “A”
týmu tenisového
klubu Velké Pavlovice, ve složení Přemysl Cendelín, Dalibor Šefránek převzali pohár
za 3. místo regionu Podluží 2009.
Ples měl výbornou atmosféru a už se všichni těšíme na únor 2011, kdy se sejdeme,
jak doufáme, potřetí.
Přemysl Cendelín
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ŠTAMBACHER
CUP 2010
si odvezla Břeclav
V sobotu 20. února 2010 proběhl ve sportovní hale velkopavlovické
ZŠ každoroční turnaj starších žáků
v kopané ŠTAMBACHER CUP 2010.
Pět zúčastněných družstev bojovalo
systémem “každý s každým” o cenné
poháry a trofeje.
Suverénním vítězem turnaje bez
ztráty jediného bodu se stalo družstvo
MSK Břeclav B. O konečném 2. místě
rozhodlo nakonec skóre, které mělo o
dvě branky lepší MSK Břeclav C před
domácím Slavojem (3. místo). Čtvrté
místo obsadilo Zaječí a páté místo
patřilo Podivínu.
Nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen Denis Pohl z domácího Slavoje, mezi brankáři kraloval David
Haman a nejlepším střelcem s 8 brankami se stal Marián Hakala, oba dva z
MSK Břeclav B.
František Čermák
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V sobotu 27. února 2010 proběhl jeden z nejlepších badmintonových turnajů nejen této sezóny:
Reichman Open 2010. Po několika úspěšných ročnících, které se
konaly ve Velkých Pavlovicích, již
nebyla kapacita velkopavlovické
tělocvičny
dostatečná,
a proto se
Reichman
Open 2010
musel přesunout do
nedalekých
Hustopečí.
Do Hustopečí u Brna se sjelo téměř
80 účastníků. Turnaj byl zcela zaplněn a
další zájemci museli být bohužel odmítnuti. Hrálo se na šesti kurtech, systémem na dvě prohry. Turnaj byl fyzicky
velmi náročný, začalo se hrát o půl deváté ráno a poslední zápas se dohrával až
po desáté hodině večerní. Celkem se na
turnaji odehrálo 231 zápasů.
Hala byla perfektně připravena a
nechybělo tradiční občerstvení se specialitami moravské zabíjačky. Organizační
tým připravil turnaj včetně zázemí velmi
kvalitně. O ozvučení se postaral Antonín
Schäffer, o rozlosování Stano Kurimai a
o občerstvení Jiří Hrubý společně s Petrem Reichmanem.
Všem, kteří s přípravami letošního ročníku badmintonového turnaje
pomáhali, velmi děkujeme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Turnaje se účastnilo 24 žen a 52 mužů
JEDNOTLIVÉ KATEGORIE:
Dvouhra muži:
47
celkem zápasů: 91
1. místo - Tomáš Šlíchal
2. místo - Kamil Sedláček
3. místo - Stano Kurimai
Dvouhra ženy:
16
celkem zápasů: 29
1. místo - Valerie Ligasová
2. místo - Kamila Pospíšilová
3. místo - Blanka Nečesová
Smíšená čtyřhra:
24 dvojic celkem zápasů: 45
1. místo - Jan Lick - Valerie Ligasová
2. místo - Robért Antl - Alexandra Pieruzková
3. místo - Martin Seknička - Kamila Pospíšilová
Čtyřhra muži:
24 dvojic celkem zápasů: 45
1. místo - Martin Krátký - Petr Oslizlok
2. místo - Robért Antl - Tomáš Šplíchal
3. místo - Rastislav Belán - Marek Matula
Čtyřhra ženy:
12 dvojic celkem zápasů: 21
1. místo - Veronika Hromková - Kamila Pospíšilová
2. místo - Lenka Přibylová - Radka Sochorová
3. místo - Jana Belanová - Alexandra Pieruzková

Žádný ze zápasů letošního
badmintonového turnaje
nepostrádal notnou dávku napětí
a adrenalinu.
REICHMAN OPEN 2010
byl velmi vyrovnaný.

Karel Reichman

Půlkulatý V. ročník nohejbalového turnaje
profesionálních amatérů, který se uskutečnil
v sobotu 27. února 2010 ve velkopavlovické
sportovní hale, byl velmi vyrovnaný a až do
poslední chvíle nebylo rozhodnuto o vítězi.
Překvapivé prvenství nakonec vybojoval vítěz
základní skupiny A mužstvo AC Starovice s kapitánem
Tomášem Kadlecem, jež ve ﬁnále porazili Bohemians
Team s velmi aktivními hosty turnaje Tondy Panenky,
Karola Dobiáše a Franty Jakubce.
Na třetím místě se umístnil Štětka váleček Team,
jenž v boji o třetí místo zdolal loňského vítěze team HOR
BOJ.

Atraktivní složení Bohemians Teamu v zastoupení legendárních
československých reprezentantů Franty Jakubce, Karola Dobiáše
a Tondy Panenky přilákalo široké spektrum obecenstva.
Fandit přišly také děti.

Všem hráčům i fanouškům za jejich výkony děkujeme a už nyní se těšíme na příští ročník!
Za organizárory děkuji Rodinné vinařství Krejčiřík
a velkoobchod Michal Hádlík
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TJ SLAVOJ Velké Pavlovice – oddíl kopané
V průběhu zimní přestávky došlo v kádrech družstev
mužů Slavoje k několika změnám.
Odchody hráčů: Michal Kříž, Jaroslav Válek, Jan Stráněl (všichni konec hostování), Jakub Šenk (hostování Šardice), Martin Prokeš a Ladislav Vašek (oba hostování
Zaječí), Pavel Hrabal (hostování Starovičky), Tomáš Ulica (hostování Nosislav)
Příchody hráčů: Michal Stehlík a Tomáš Měřínský (oba hostování Sparta Brno),
Šubrt Filip (hostování Zábřeh), Růžička Martin (hostování Šumperk), Špoták Tomáš
(hostování Slovácko B), Herzán Jaroslav (hostování Velké Bílovice), Hicl Richard, Rozbořil Přemysl, Poláček David, Procházka Petr (všichni konec hostování)
„A“ mužstvo zahájilo jarní odvety
šťastným vítězstvím v Rohatci 2:3 (branky
Špoták 2 x, Koráb). V dalším kole přivítalo
doma ambiciózní mladíky z MSK Břeclav
B. Kvalitním a dramatický zápas nakonec
skončil 1:1 (branka Balcárek), když hráči Slavoje dokázali zahodit ve druhé půli
minimálně tři stoprocentní gólové šance.
V dalším zápase venku Slavoj nestačil na
ofenzívní mužstvo Tvrdonic a prohrál 4:1
(branka Špoták).
„B“ mužstvo zvítězilo v úvodním zápase ve Vranovicích zaslouženě 4:0 (branky
3x Hejl Broněk, Rozbořil Přemek). V dalším zápase porazilo doma po průměrném
výkonu Vrbici 2:1 (branky Procházka Pavel,
Hejl Vladan). Ovšem další průměrný výkon
již nestačil na kvalitní tým Kobylí, který si z
V. Pavlovic odvezl cenné tři body po výhře
1:2 (branka Pilarčík Viktor).
Dorost zahájil odvety velmi dobře. Ze
hřiště podprůměrného Rohatce přivezl
důležité vítězství 0:3 (branky Galbavý 2x,
Kalužík) a v následujícím domácím zápase přivítal vedoucí Hovorany. Ve velmi

kvalitním utkání si domácí udržovali mírnou převahu, ovšem neproměnili penaltu
a hosté byli stále nebezpeční po rychlých
protiútocích. V poslední minutě se na
stranu domácích přiklonilo štěstí, když po
rychlé kombinační akci prostřelil hostujícího gólmana David Pohl a zajistil tak dorostu další tři body. Jak jsou tyto body důležité
se ukázalo již v dalším kole na půdě aspiranta postupu Ratíškovic. Slavoj sehrál
výborné utkání, dostal se zaslouženě do
vedení 0:1 (gól Tomáš Nesvadba), měl na
dosah vítězství nebo minimálně remízu.
Ovšem ve druhém poločase zaúřadovali
rozhodčí a svými výroky darovali vítězství
domácím.
Družstvo žen doplnilo kádr o čtyři
nové hráčky, z nichž hlavně Hana Málková
z NESYTU Hodonín a Julia Farcas, která se
vrací z hostování v Podivíně, jsou výraznými posilami. Ženy zahájily jarní odvety
velmi cenným vítězstvím ve Vlkoši. Ještě
10 minut před koncem prohrávala děvčata 1:0, po faulu na Hanu Málkovou vyrovnala z penalty Terezka Bezděková a těsně

před koncem zápasu rozhodla o vítězství
1:2 dalekonosná střela Hany Málkové. V
dalším zápase přivítala děvčata nejslabší
družstvo soutěže, Slavoj Podivín. Tentokrát
se jim tolik nedařilo střelecky jak v Podivíně a zvítězily nakonec pouze 6:0 (branky
Iva Rathouská 2x, Hana Málková, Lenka
Hykšová, Lenka Levčíková, vlastní).
Žáci zajížděli v prvním kole do Brna
na hřiště Moravské Slávie. Starší žáci
bohužel prohráli 3:0 se soupeřem, který
je na posledním místě tabulky. Mladší
žáci doplnění většinou hráči ze základny
na soupeře nestačili a podlehli 8:0. Doma
proti Tasovicím si žáci výrazně spravili
náladu a také bodová konta. Starší po
velmi dobrém výkonu ve druhé půli porazili soupeře 2:1 (branky Laďa Plot, Vojta
Hovězák) a získali tak důležité tři body v
boji o záchranu krajské soutěže. Mladší
žáci zvítězili v poměru 3:1 (branky Pálka
2 x a Michna).
Základna odehrála první zápas v Křepicích, kde zvítězila přesvědčivě 0:4.
Od začátku jarních zápasů mohou
návštěvníci stadionu ve Velkých Pavlovicích využít a ocenit asi 100 ks nových
plastových sedaček na hlavní tribuně.
Oddíl kopané děkuje tímto všem sponzorům a dárcům, kteří se podílejí na podpoře
fotbalu ve Velkých Pavlovicích. Konkrétně
nové plastové sedačky byly pořízeny za
výrazného přispění instalatérské ﬁrmy
ŠTAMBACHER s.r.o. a také vinařské ﬁrmy
Radomila Balouna.
František Čermák

INZERCE ..............................................

PŘÍJEM
INZERCE

V JÍDELNĚ
ZEMĚDĚLSKÉHO
DRUŽSTVA
VELKÉ PAVLOVICE


je možnost

V úterý a v pátek se prodávají knedlíky.
Inf. tel.: 777 124 680
46

   
  

  

   !""#$%&&'(#'

      ,  ' '2 

) 1*   (  (  

0   1 '

-  /    ! 

&'(  ) *  "+,

 

  

47

!"# $%  &'"  ()*(+++ ,' - ,'

-2,389"-2,38/,/"9,3$40-."%
9,"2$"9,&."1"38"*0,-0&,3%.*0
    

20,%&"9%:.&;3.8/9",1"9,2%"<=  >
-""?(((78%-."391/9%21.&-*4@
>
9,"2,."*0/,/09"3.-A0""1+?(()(((78

"#$"%&'()(*+,-)((./-0."%
/1."%-.2-.3/%&/1,4$"%&'5((678

 

3

 / 

          
       !"   %    



 





VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
2/2010

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
2/2010

inzerce_BEK_A4_CB.indd 1

48

16.3.2010 10:44:42

