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SLOVO STAROSTY ................................
Při pohledu do kalendáře i při pohledu
z okna se jen potvrzuje nezadržitelný příchod toužebně očekávaných Vánoc, které
jsou snad nejkrásnějším obdobím roku.
Slibují sváteční pohodu, klid, čas na rozjímání a zamyšlení se nad vším, co končící
rok přinesl. Zároveň pak i očekávání roku
nového, který nám již pomalu klepe na
dveře.

V

minulém zpravodaji jsme poměrně podrobně popsali činnost města za uplynulé období. Není
nutné se tedy ke končícímu roku vracet.
Naopak se můžeme zabývat úkoly, které nás čekají v roce nastávajícím. Snad
lze budoucnost města vyčíst i z výsledků
komunálních voleb, které proběhly před
pár týdny.
O přízeň voličů se v letošních volbách ucházelo rekordních 113 občanů
zapsaných na kandidátních listinách
sedmi politických stran či sdružení nezávislých kandidátů. Mě osobně potěšila
volební účast. K volbám přišlo téměř 62
% z celkového počtu oprávněných voličů. Svým hlasováním zvolili své zástupce pro další období. I to je důkazem
toho, že lidé mají zájem o život ve městě, kde žijí. Co se týká porovnání volební
účasti se srovnatelnými, co do velikosti,
městy, patříme mezi ta s nejvyšší volební účastí. Novým členům městského
zastupitelstva byla dána do vínku velká
důvěra občanů, což přináší velkou zodpovědnost a závazek pro práci a další
rozvoj města. Aby jeho život pokračoval
dál i v budoucnosti ve stávajícím tempu
a duchu. Dovolím si tedy jménem všech
ještě jednou poděkovat za hlasy pro
stávající vedení města. Důvěry voličů
si velmi vážíme, neboť ta byla pro nás
nejlepším oceněním a uznáním za práci
odvedenou v uplynulých čtyřech letech.
Byla to nečekaná podpora v náročném
období. Za vedení města bych chtěl slíbit, že budeme město vytvářet pro spokojený život jeho občanů.
Krásným dárkem pod vánoční
strom města je nová zpráva o schválení
dotací z Operačního programu životního prostředí. Pro rok 2011 byla městu schválena dotace na rekonstrukci a
výsadbu zeleně na Náměstí 9. května
a ve stavební lokalitě Padělky. Celkové
náklady tohoto projektu činí 1,8 mil.
Kč, dotace může pokrýt náklady až do
výše 75 %. Zbývající část bude uhrazena
z rozpočtu města. Úspěšná byla i naše

žádost o dotaci na projekt „Biocentrum
Zahájka“ v celkové výši 13,5 milionu
korun. Projekt zahrnuje systém opatření pro zlepšení stavu přírody a krajiny,
konkrétně ve vybudování mokřadu a
rybníku v lokalitě Horní rybník. V místě, kam kdysi sahalo Kobylské jezero.
Oba projekty navazují na opatření, která již byla v našem městě realizována
v uplynulých letech a mají zlepšit stav
přírody a krajiny v našem okolí.
V těchto dnech byla podepsána s
majiteli Moravské agry kupní smlouva
na objekt bývalého zámečku ve Velkých
Pavlovicích. Město objekt získá v rámci projektu „Ekocentrum Trkmanka“.
Za pomoci dotací z OP ŽP bude objekt
rekonstruován na „Centrum environmentálního vzdělávání“. Termín realizace se předpokládá v letech 2011-12.
Město tímto získá mimořádně cenný

objekt, který bude nabídnut k využívání
pro širokou veřejnost.
Výše uvedené akce mají celkový
rozpočet 55 milionů korun a nejvíce
ovlivní investiční činnost ve městě. Na
druhé straně jsou velmi výrazně podpořeny dotačními prostředky. V rozpočtu
města tak zůstanou i ﬁnanční prostředky pro další aktivity. Připravuje se
rekonstrukce střechy a fasády mateřské školy, výstavba kolumbária, oprava elektroinstalace kina, projekt na
výstavbu penzionu pro seniory, dovybavení hřiště – skateparku. Pokračovat
se bude dále v rekonstrukcích chodníků
a rozšíření tenisových kurtů pro sportovce. Plán investičních akcí je ve fázi
příprav, bude předložen k projednání
a schválení zastupitelstvu města. O jeho
konečné podobě budeme naše občany
informovat.

Na závěr bych
chtěl Všem našim
spoluobčanům
i našim rodákům, kteří čtou náš
zpravodaj, poděkovat za podporu
i práci, kterou pro
město vykonali v
končícím se roce.
Do roku 2011 bych
Vám i Vašim rodinám chtěl popřát
především dobré
zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti.
Ing. Pavel Procházka
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Z RADNICE ...........................................
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice
Rada města volebního období 2006 –
2010 se v době od vydání minulého zpravodaje a voleb do zastupitelstev obcí a
měst sešla 2x a mimo jiné se zabývala
následující problematikou:

l

Vzala na vědomí a schválila:
l
l

l

Ustavující zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 4. listopadu 2010, zvolilo starostu, místostarostu
a členy rady města:

l

l

Zastupitelstvo města na základě svého
jednání a po diskuzi schválilo:
l

l

l

l

l

l

l

l

dlouhodobé uvolnění členů zastupitelstva města pro funkce starosty a místostarosty
- volbu starosty města Velké Pavlovice: Ing. Pavel Procházka
- volbu místostarosty města Velké
Pavlovice: Ing. Zdeněk Karber
- zvolení členů Rady města Velké Pavlovice: Ing. Jaroslav Benda Ph.D.,
Ing. Dušan Bedřich, Ing. Jana Václavková
zvolení zástupce města na jednání
valných hromad do společnosti Hantály a.s., Tovární 345/22, Velké Pavlovice: Ing. Pavel Procházka
zvolení zástupce města na jednání
valných hromad do společnosti Česká
spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62,
Praha 4: Ing. Pavel Procházka
zvolení zástupce města na jednání
valných hromad do společnosti VaK
Břeclav a.s., Čechova 23, Břeclav: Ing
Pavel Procházka
zvolení náhradníka zástupce města
na jednání valných hromad do společnosti Hantály a.s., Tovární 345/22,
Velké Pavlovice: Ing. Zdeněk Karber
zvolení náhradníka zástupce města
na jednání valných hromad do společnosti Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4: Ing. Zdeněk
Karber
zvolení náhradníka zástupce města
na jednání valných hromad společnosti VaK Břeclav a.s., Čechova 23,
Břeclav: Ing. Jaroslav Benda Ph.D.
stanovení členů zastupitelstva města,
kteří budou ve volebním období 2010
– 2014 oprávněni užívat při významných příležitostech a občanských
obřadech závěsný odznak: Ing. Zdeněk Karber a Ing. Jana Václavková
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l

l

l

l

l

informace o činnosti městského úřadu a služeb města
věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí vydaný dne 8.10.2010
výroční zprávu o činnosti Gymnázia Velké Pavlovice za školní rok
2009/2010
zápis ústřední inventarizační komise z
projednání výsledků dílčích fyzických
inventur hmotného majetku Města
Velké Pavlovice provedených ke dni
31.8.2010
provedené
rozpočtové
opatření
6/2010, na základě zmocnění zastupitelstva města – dotace pro volby do
obecních zastupitelstev a neinvestiční
dotace z JmKr
dodatek č. 1 ke směrnici upravující
oběh účetních dokladů v souvislosti s
účtováním dotace na výstavbu cyklostezky II.
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi E.ON Distribuce, a.s. a Městem Velké Pavlovice
pro stavbu „Velké Pavlovice, Tovární,
obnova NN“ a pro stavbu „Velké Pavlovice, Hodonínská, obnova NN“
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě VII.A ZŠ Velké Pavlovice
spolupořadatelství města při akcích
Svatomartinské otevřené sklepy, Svěcení vína a Promenáda červených vín

Nově zvolená rada města pro volební
období 2010 – 2016 se sešla 3x a mimo
jiné se zabývala následující problematikou:
Vzala na vědomí a schválila:
l

l

l

l

informace o činnosti městského úřadu a služeb města
pronájem části pozemku KN parc.č.
4080 o výměře 1 800 m2 v trati Hrůdek a pronájem pozemku parc.č. KN
4068 o výměře 636 m2 v trati Sůdný v
k.ú. Velké Pavlovice za účelem zemědělského využití
pronájem části pozemku KN parc.č.
896 o výměře 288 m2, pronájem parc.
č. KN 2264 o výměře 205 m2
pronájem pozemků KN parc.č. 4024 o
výměře 444 m2, parc.č. 4025 o výmě-

l

l

l

l

l

l

l

l

ře 528 m2 v trati Sůdný v k.ú. Velké
Pavlovice za účelem zemědělského
využití
povolení vybudovat odstavné parkoviště pro osobní automobil před RD
č. p. 665 v ul. Zahradní, na pozemku
parc.č. 1064/1, k.ú. Velké Pavlovice
uzavření smluv o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby plynovodu mezi
Městem Velké Pavlovice a JMP Net,
s.r.o., Plynárenská 1, 657 02 Brno na
stavby NTL, STL plynovod Velké Pavlovice, B. Němcové, Ořechová, jedná se
o výměnu nevyhovujícího plynovodního vedení
přidělení veřejné zakázky „Velké Pavlovice – nový územní plán“ uchazeči
s nejvýhodnější nabídkou - Ing. arch.
Pavel Klein, Kroftova 35, 602 00
Brno
spolupořadatelství na Memoriálu Vladislava Trsťana – 26.12.2010
na základě pověření ZMě, rozpočtové
opatření č.7/2010 - dotace na přípravu sčítání lidu, domů a bytů – částka
ve výši 11.635,- Kč
stávající poplatek za svoz TKO ve výši
450,- Kč za občana a termín vybírání
poplatků
generální nesouhlas s umístěním místa podnikání v budově MěÚ, Náměstí
9. května 700/40 ve smyslu §46,
odstavec 1, písmeno f), zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zabývala se návrhem rozpočtu města
pro rok 2011
pověřila Ing. Kotka zástupem města
v hledání investorů na neobsazenou
část podnikatelské zóny
poskytnutí autobusu na Vánoční koncert v Mikulčicích dne 17.12.2010 pro
Chrámový sbor Laudamus, který zde
vystoupí jako host.

Neschválila:
l

l

l

ﬁnanční příspěvek pro Chrámový sbor
Laudamus na organizační zajištění
koncertního vystoupení (občerstvení, cestovné), které se bude konat
2.1.2011 ve Velkých Pavlovicích
ﬁnanční podporu pro Diecézní charitu
Brno, Oblastní charita Břeclav
umístění RD na Padělkách, na pozemku parc.č. 4641/622 k.ú. Velké Pavlovice - vzdálenost RD od hranice

Jitka Krátká, tajemník MěÚ

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
6/2010

MěÚ upozorňuje občany, že místní poplatky se budou vybírat v době od 10.1.2011
do 28.2.2011 na pokladně městského úřadu.
Pokladní hodiny:

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

7.30 - 11.00
7.30 - 11.00
7.30 - 11.00
7.30 - 11.00
7.30 - 11.00

11.30 – 17.00
11.30 – 16.00
11.30 – 17.00
11.30 – 16.00
11.30 – 14.00

Sazba poplatku za svoz TKO za kalendářní rok a osobu činí 450,- Kč. Více početné
domácnosti mají úlevu v tom, že každé třetí a další dítě ve věku do 18 let platí
100,- Kč.

Vlastník plynovodní sítě JMP Net,
s.r.o. v zastoupení provozovatele
plynovodní sítě JMP, a.s. přistoupil k rekonstrukci středotlakých a
nízkotlakých plynovodních řadů a
nízkotlakých plynovodních přípojek
z důvodu poruchovosti materiálu
Plastika Nitra (eliminace rizika B
02 – Liten PL 10).
Rekontrukce se bude týkat následujících staveb:
1) Reko NTL, STL Velké Pavlovice
– B. Němcové + 5

Sazba poplatku za psa:
- v rodinném domě činí ročně 200,- Kč, za každého druhého a dalšího 300,- Kč
- v bytovém domě činí ročně 500,- Kč, za každého druhého a dalšího 750,- Kč

Tato stavba se týká:
n

Výše poplatků za nájem pozemku a nájem hrobu jsou uvedeny individuálně v
nájemních smlouvách.

n

n

Ostrým provozem byly dne 4. listopadu 2010 spuštěny na webových stránkách
města Velké Pavlovice virtuální prohlídky, které byly připravovány již od letních
měsíců. Prosluněné prázdniny plné barev jsou tím nejvhodnějším obdobím pro natáčení kvalitních prezentačních záběrů. Jako ﬁnální produkt vzniklo šest prohlídek
předem vytipovaných nejpěknějších míst a lokalit jak ve městě samotném, tak za
jeho hranicemi.
Prostřednictvím virtuálních
prohlídek se
můžete rozhlédnout do kraje
ze Slunečné,
podívat se na
náměstí před
radnici, nahlédnout do kostela
Nanebevzetí
Panny Marie,
navštívit park
u Trkmanky
či sportovní
areál TJ Slavoj
a nebo si zajít
na vycházku po
našich vinicích.
Kde velkopavUkázka virtuální prohlídky z ochozu rozhledny Slunečná.
lovické virtuální
prohlídky naleznete?
Otevřete si ve svém internetovém prohlížeči oﬁciální stránky města Velké Pavlovice
pod adresou www.velke-pavlovice.cz a poté klikněte v nabídkovém menu na odkaz Virtuální prohlídky.
Spolu se zpracovatelskou ﬁrmou www.kamzajet.cz Vám přejeme příjemnou podívanou!
Karolína Bártová

n

n

celých ulic B. Němcové, Stará a
Tábor
ulice Bezručova (úsek mezi ul. B.
Němcové a Úvoz - sudá strana +
úsek mezi ul. B. Němcové a Úvoz
- lichá strana)
ulice Ořechová (úsek mezi ul.
Bezručova a Trávníky = lichá strana + úsek mezi ul. Trávníky a Starohorská = lichá i sudá strana)
ulice Úvoz (úsek mezi ul. Bezručova a Tábor + úsek mezi objekty
Úvoz č.o. 7 až 15 + č.o. 28, 10 až
30)
částečně ulice Slepá

2) Reko NTL, STL Velké Pavlovice
– Ořechová + 6
Tato stavba se týká:
n
n

n
n

celých ulic Trávníky, V Údolí,
Čechova
ulice Bezručova (úsek mezi
objekty č.o. 31, 29 a 27 + úsek
mezi ul. Úvoz a Tábor - sudá strana)
ulice Ořechová (sudá strana mezi
objekty č.o. 20 až 4)
ulice Pod Břehy (sudá strana č.o.
2 až 46).

Předpokládané zahájení staveb:
II. čtvrtletí 2011
Předpokládané ukončení staveb:
III. čtvrtletí 2011
Ing. Stanislav Janeček
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PŘÁTELÉ COUNTRY
rozšiřují svůj taneční repertoár
(11. 10. 2010)
Přátelé country z Velkých Pavlovic a taneční skupina Honky
Tonk z Brna se sešli v sobotu na myslivně při letošní druhé
společné výuce country tanců. Nejprve si na rozehřátí zatančili pár tanců z předešlé výuky. Pak Honky Tonk naučili několik
nových tanců Přátele country. Ti na oplátku naučili své brněnské kamarády čtyři tance ze svého repertoáru.
Večer všichni ukončili společným posezením při burčáku. Ale
pokud dobře znáte velkopavlovické Přátele country, jistě si
domyslíte, že při country hudbě jen u posezení nezůstalo...

Přátelé country nacvičují nové taneční kreace – pod vedením
zkušené skupiny Honky Tonk. Foto: Jana Vondrová

TŘI KAPŘI jednou ranou!
(10. 10. 2010)
Berou nebo neberou – to je to, oč tu běží! Velkopavlovičtí rybáři odpovídají jednoznačně – berou a jak! Možná napomohlo
úžasnému loveckému hattricku i magické nedělní datum 10.

Radek Bárta s kaprem o délce 83 a váze 9,5 kg.

4

10. 2010. V podvečer tohoto dne se zcela náhodně sešli u
břehu místního rybníka tři rybáři – Radek Bárta, Petr Vojta a
Zdeněk Levčík. A všichni tři se zaradovali z rekordních úlovků.
Pan Vojta vytáhl z vody 75 cm a 8,5 kg vážící úlovek, obsadil
tedy bronzovou příčku. Stříbrné ocenění o délce 80 cm a váze
8 kg si připsal na vrub pan Levčík. Zlatý kapřík, nebo spíše velkopavlovická velryba ☺, patří panu Bártovi. Jeho kapr měřil
úctyhodných 83 cm a vážil 9,5 kg.
A nyní se zajisté zatetelí srdíčko nejednoho ochránce přírody
– ani jeden z tria rekordmanů neskončil na talíři. Všichni byli
opět puštěni do vod rybníka.
Rybářům blahopřejme! Petrův zdar!

Zdeněk Levčík s kaprem o délce 80 cm a 8 kg. Fota: Petr Vojta

Generální oprava kapličky na Příčníkách
(12. 10. 2010)
V polovině měsíce října 2010 byla dokončena náročná oprava
barokní kapličky sv. Antonína Paduánského, která stojí na poli
v trati Příčníky. Po opravě fasády, stříšky, položení cihlové dlažby, nalíčení a osazení dřevěné branky, zhotovené podle histo-

Krásně opravená kaplička na Příčníkách září bílou novotou.
Chybí zde jen soška světce. Té se drobná barokní stavba
dočká na jaře roku 2011. Foto: Ing. Zdeněk Karber
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rické dokumentace, čeká kaplička již jen na sošku světce. Ta
sem bude umístěna v jarních měsících roku 2011. U kapličky
jsou od roku 2004 vysazeny tři lípy na památku vstupu naší
země do Evropské unie.

Pomník padlých
získal důstojné místo na náměstí
(12. 10. 2010)

Oprava chodníku na Nám. 9. května
(13. 10. 2010)
Během měsíce října 2010 byla zahájena další etapa oprav
chodníků v našem městě – nyní přišlo na řadu Nám. 9. května. Kromě samotných chodníků byly položeny ze zámkové
dlažby i nové nájezdy k přilehlým domům a upraveny předzahrádky. Protože počasí přálo, vše bylo hotovo v rekordně krátkém čase.

Pomník padlých z I. a II. světové války, opravený odbornou
restaurátorskou ﬁrmou Rest – art, našel své nové důstojnější
místo v parčíku před radnicí, na Náměstí 9. května. Padlým
velkopavlovickým občanům z První světové války postavila
pomník obec v roce 1922 a v roce 1945 zde přibyla i jména
obětí Druhé světové války.

Pomník padlých byl přestěhován ze zastíněného prostoru
v parku před školou do parku před radnicí. Na prosvětleném
příjemném místě se mu dostalo důstojnějšího
a viditelnějšího stanoviště. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Rekonstrukce sýpky zahájena
(12. 10. 2010)
Moravská Agra a.s. začala v měsíci říjnu 2010 s rekonstrukcí tereziánské sýpky na „Centrum moravských tradic“. Sýpka
byla postavena v letech 1760 – 1770 a do roku 2009 sloužila
jako sklad obilí.
V současné době má Moravská Agra a.s. moderní sila, a proto
se rozhodla přestavět sýpku na objekt, který poskytne prostor
pro vinotéku, kongresové prostory, restauraci a ubytování s
tím, že využije zejména vinohradnické a vinařské tradice v
našem městě a celé Velkopavlovické vinařské podoblasti.

Barokní stavba kontribučenské sýpky se pomaloučku
probouzí z letitého spánku. Rekonstrukce začíná ...
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Práce na opravě chodníků – úsek před hasičskou zbrojnicí
na Nám. 9. května. Foto: Věra Procingerová

Péče o stromy před blížící se zimou
(21. 10. 2010)
Koncem měsíce října se pracovníci služeb města pustili do
přípravy letos vysázených mladých stromků na nadcházející
zimu. Dřeviny byly řádně přihnojeny, opraveny byly opěrné
kůly, úvazky i chrániče proti okusu zvěří, na řadu přišlo také
doplnění mulčovací kůry. Kromě nové výsadby byly ošetřeny i
stávající aleje a stromořadí kolem polních cest.

Stromky v našem městě a jeho okolí zima jen tak nezaskočí,
jsou pečlivě a důkladně připraveny. Foto: Ing. Zdeněk Karber
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Zastupitelé zvolili starostu, místostarostu
a Radu města
(4. 11. 2010)
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek, 4. listopadu 2010, bylo zvoleno
nové vedení města. Následující čtyři roky bude vedení města
pracovat ve složení: starosta - Ing. Pavel PROCHÁZKA (ODS),
místostarosta - Ing. Zdeněk KARBER (SNK) a Rada města v
následujícím složení - Ing. Pavel PROCHÁZKA (ODS), Ing. Zdeněk KARBER (SNK), Ing. Jaroslav BENDA Ph.D. (SNK), Ing.
Dušan BEDŘICH (ODS) a Ing. Jana VÁCLAVKOVÁ (ODS).

Kompostér si poradí s nejrůznějším rostlinným odpadem.
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Oprava kanalizace na ulici V Sadech
(15. 11. 2010)
Pracovníci služeb města Velké Pavlovice opravili kanalizační
síť na spodní části ulice V Sadech. Po náročném výkopu mezi
dalšími sítěmi připravili prostor, kde provedou opravy. Při výkopu se ukázalo, že ačkoliv je půda na povrchu promáčená, v
hloubce je tomu přesně naopak.

Zastupitelé mají o vedení města jasno.
Foto: Věra Procingerová

Opravy chodníků před zimou na ul. Bezručova
(10. 11. 2010)
Po tom, co byly provedeny generálky chodníků na ulicích Bří
Mrštíků, Střední a na Náměstí 9. května, přišly na řadu opravy
propadlých, zvlněných či jinak poškozených chodníků na Bezručově ulici a zkratce k budově I. stupně základní školy.

I kanalizace potřebuje opravit. Foto: Ing. Zdeněk Karber

Myslivci zvěř místo lovení počítají
(15. 11. 2010)
Každý rok v listopadu začíná období honů. O víkendech pak
slýcháme rány z brokovnic a vídáme myslivce vracející se z

Opravy chodníků před prvním sněhem.
Foto: Ing. Zdeněk Karber

Kompostování na sběrném dvoře
(11. 11. 2010)
Součástí sběrného dvora našeho města, který byl otevřen v
letošním roce, je i kompostovací linka. Ta zajišťuje zpracování
bylinného i dřevitého odpadu, který je svážen drtícím vozem
Zago. Na kompostování se používá linka od ﬁrmy Euro bagging
z Velkého Meziříčí, která pracuje v režimu tzv. uzavřeného
kompostovacího systému.
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honů s ulovenou zvěří. Bohužel, letošní rok je všechno jinak.
Chladné a deštivé jaro prakticky zdecimovalo stavy drobné
zvěře. Velkopavlovičtí myslivci se v letošním roce místo lovení věnují sčítání zvěře a počítání, jestli se stavy drobné zvěře
obnoví přirozeně, nebo mají zvěř, zejména bažantí slepice
kvůli zazvěřnění dokoupit.

Šampionem Promenády 2010
je André z Patrie Kobylí a.s.
(19. 11. 2010)
V VII. ročníku Promenády červených vín získalo titul šampiona
víno odrůdy André pozdní sběr 2009 z Patrie Kobylí a.s.. V
letošním ročníku soutěžilo 142 vzorků červených a růžových
vín, které byly zařazeny do 13 kategorií.

Věra Procingerová a Karolína Bártová

V promenádní degustaci zvítězilo André z Patrie.
Foto: Ing. Zdeněk Karber

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

Letošní ročník Svatomartinských otevřených sklepů je za námi, a tak pojďme hodnotit. Větší přízeň počasí jsme si ani přát nemohli. Tisícovka návštěvníků byla rekordní. Také devatenáct
otevřených sklepů
neponechává mnoho
ve velkopavlovických
rezervách. Akce zcela zaplnila ubytovací
kapacity a místní
restaurace. Ve městě určitě panovala
dobrá nálada, a to jak na straně návštěvníků,
tak i vinařů. I na večerní besedě u cimbálu bylo
plno a přítomní se mohli těšit z vystoupení folklórního souboru Jánošíček a cimbálové muziky
Slovácko mladší.

L

etošní ročník byl v pořadí pátý a stojí za to
provést hlubší analýzu a říct si, kam s novodobou tradicí dále. Určitě si přejeme, aby za naším vínem
jezdil a vracel se co největší počet milovníků vína. Mám
však pochybnosti, zda necelá dvacítka sklepů během
jednoho dne bude schopna pojmout větší počet návštěvníků,
který
očekává, že si
den v Pavlovicích
užije. Pokud větší
počet návštěvníků je naším přáním či kvantiﬁkovatelným cílem,
pak pro akce typu
„otevřené sklepy“ povede cesta
přes větší počet
sklepů
a/nebo
atraktivní doprovodný program. Vzhledem k tomu, že v počtu sklepů toho moc nevykouzlíme, stojí před námi debata nad nabídkou

Svatomartinské otevřené sklepy 2010
– usměvaví vinaři a skvěle naložení návštěvníci.
doprovodného kulturního a gastronomického programu. Jistých
změn pak v příštím roce doznají i Májové otevřené sklepy a Víno
v oranžovém.
Spolek Víno z Velkých Pavlovic byl v roce 2006 průkopníkem
svatomartinských otevřených sklepů na jižní Moravě a „Martin“
dnes v Pavlovicích patří k nejzdařilejším. Na prvním místě stojí
za úspěchem kvalita vína, za kterou lidé do Pavlovic jezdí. Děkuji
tedy vinařům. Velký dík bych rád věnoval také Radnici, která je pro
nás z hlediska organizace velkým pomocníkem.
V návaznosti na blížící se plesovou sezónu bych rád závěrem přidal pozvánku na I. vinařský ples, který se bude konat 29.
ledna 2011. K poslechu u dobrého vína budou hrát Kumpánovi
muzikanti. Budeme se tedy na Vás všechny moc těšit!
Ing. Pavel Lacina, předseda spolku Víno z Velkých Pavlovic
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PODZIMNÍ ŠLAPKA uzavřela turistickou sezónu
roku 2010

Batoh na záda, pohodlné boty či
in-line brusle na nohy, případně jízdní
kolo sebou a hurá na Podzimní šlapku! Co jiného také dělat o volném svátečním dnu, který nám protentokrát
navíc příjemně připadl na jinak pracovní středu!? Svátek 17. listopadu
– v kalendáři zapsaný jako Den boje
za svobodu a demokracii, se nesl ve
Velkých Pavlovicích ve sportovním,
neřku-li turistickém duchu.

M

ístní i přespolní měli možnost
společně uzavřít turistickou
sezónu, která byla obdobnou akcí otevřena přesně před šesti měsíci, v dubnu
letošního roku. Tehdy se otevírání sezóny
pojmenovalo vtipným názvem Jarní šlapka 2010, a protože se název zalíbil a ujal,
pojmenování podzimního uzavírání bylo
nasnadě – Podzimní šlapka.
Akci si nenechala ujít zhruba stovka
účastníků, která nezaváhala a přišla se,
jak lákala pozvánka, pohodově pobavit a
projít se po okolí našeho městečka. Podzimní šlapka byla zahájena před prodejnou jízdních kol manželů Kobsových „ZAF
velo sport“ krátkým pozdravem starosty
města, Ing. Pavla Procházky, místostarosty, Ing. Zdeňka Karbera a radní, Ing. Jany
Václavkové. Ti všechny přítomné pozvali
ke krátké vycházce mezi vinice okořeněné libou vůní svařáčku, s neodolatelným
příslibem zabíjačkového občerstvení pod
rozhlednou Slunečná. Kdo by odolal?
Samozřejmě nikdo a tak se celý, protentokrát převážně pěší, peloton vydal
vstříc ukojení rozbouřených chuťových
buněk. Na cestě je, ještě před gurmánských zážitkem v podobě vepřových hodů,
čekala velmi příjemná zastávka ve Šlechtitelské stanici vinařské, kde bylo možné
ochutnat řadu vzorků vín z místní produkce v čele s věhlasným Agni, odrůdu Müller
Thurgau či populární „roséčko“ odrůdy
Zweigeltrebe.
Pod Slunečnou dorazila výprava těsně
před polednem a tak, když začaly v dáli
zvony velkopavlovického kostela odbíjet
dvanáctou, usedali mlsní turisté ke kouřícím talířům s ovárkem, hořčicí a okurčičkami a nebo si zašli nad otevřené ohniště
do křupava opéci lahodný špekáček. Pro
zahřátí se podával svařák, grog a děti
nepohrdly teplým čajíkem.
Od Slunečné bylo možné se rozejít
dvěma směry. Ti zdatnější a vytrvalejší
vyrazili do sousedních Bořetic, kam je
pozval starosta Václav Surman na pohárek vína do obecního sklípku. Ti, co pojali
výlet jako vycházku, se pomalu vraceli
domů, do Velkých Pavlovic. Zde je čekala
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Podzimní vyšlápnutí si nedaly ujít desítky velkopavlovických občanů,
kteří v pohodě zdolali obě připravené trasy. Foto: František Kobsa
poslední zastávka – farní dvůr s expozicí
pěti úžasných dřevěných soch v nadživotní
velikosti, které vytvořili v rámci letního I.
mezinárodního řezbářského sympozia ve
Velkých Pavlovicích umělečtí řezbáři.
Podzimní šlapka se ctí obhájila hlavní
slogan své propagace, jenž hlásal, že se
bude jednat o „pohodový“ výlet. Taková
vskutku byla - pohodová, příjemná, i počasí nakonec přálo a sluníčko ač slabě, podzimně, trošinku zahřívalo.

Tak tedy sbohem, turistická sezóno
roku 2010! Již nyní se těšíme na příští…
Město Velké Pavlovice tímto velmi
děkuje všem, kteří se zapojili do organizace akce Podzimní šlapka 2010:
Prodejně jízdních kol ZAF velo sport,
Sdružení vinařů JPK, o. s., Šlechtitelské
stanici vinařské, a. s. a Farnímu úřadu
ve Velkých Pavlovicích.
Karolína Bártová

Velkopavlovická BOŽÍ DĚCKA
a PRESÚZNÍ SBOR
prožily sametový 17. listopad v Praze

„Boží děcka“ rozezněla svými zpěvy zdi prastaré baziliky
Nanebevzetí Panny Marie, která je součástí
rozlehlého pražského Strahovského kláštera.
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Vstávat v pět ráno, namazat
chleby,
popřípadě
dosmažit řízky, do termosky
uvařit „čaj“ a vyrazit ke kostelu, kde už čekal připravený
autobus. I tak se dá začít den
volného, státního svátku. Ale
vraťme se o pár měsíců zpátky
a připomeňme si letošní Noc
kostelů, jejíž program obohatila přednáška převora Prokopa Siostrzonka. Přátelská
spolupráce mezi ním a Orlem
Velké Pavlovice neutichla a
velkopavlovičtí byli pozváni
na oplátku do Břevnovského
kláštera.

P

o příjezdu do Prahy jsme nejprve navštívili Strahovský
klášter, který ve svých zdech uchovává jednu z největších knihoven v České
republice. Velmi poutavý výklad přímo strahovského bibliotékáře Evermoda Gejzy Šidlovského obohatily
Boží děcka zpěvem v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Jan Míchal ml.
a Eliška Vomáčková rozezněli také
varhany, na nichž hrál sám Amadeus
Mozart.
Přesunuli jsme se k Pražskému
hradu, kde jsme nejprve ve dvanáct
hodin shlédli výměnu čestné hradní
stráže. Následovala prohlídka katedrály sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha. Mohutná gotická stavba, krypty
a bohatě zdobené hrobky českých
panovníků jistě vedly mnohé z nás
alespoň k zamyšlení a tichému obdivu. Po vydatné duševní stravě se však
ozvalo také tělo, a většina zamířila
zpět na Strahov ochutnat pivo místního klášterního pivovárku.
Den se překlenul do druhé půlky a
my jsme se přemístili do Břevnovského kláštera. Převor Siostrzonek byl
nejen výborný průvodce, ale i hostitel.
V pavilonu Vojtěška měl převor možnost ochutnat Svatomartinská vína z
Velkých Pavlovic.
Presúzní sbor zpříjemnil atmosféru zpěvem, a tak by snad jeden ani neřekl, že je v Praze, ale v nějakém sklípku na jižní Moravě. Prohlídku celého
kláštera završila mše v kostele svaté
Markéty, kterou zpěvem rozezvučely
Boží děcka i Presúzní sbor. Od místních farníků sklízely slova uznání.
Jistě mohu hovořit za všechny
účastníky, že jsme všichni strávili den
volna ve velmi příjemné společnosti a
právě v den státního svátku navštívili
místa, která k české státnosti neodmyslitelně patří.

Ne za dobré chování,
ale za poctivou práci všech
Novináři Břeclavského deníku napsali o úspěchu Města Velké Pavlovice v
soutěži Obec přátelská celé rodině v posledním listopadovém týdnu. Svůj článek nazvali Za dobré chování má město stříbro. Text příspěvku se nám moc líbil,
ale s titulkem nemůžeme tak úplně souhlasit.
Domníváme se, že jsme si druhé
místo v soutěži, a především pak prostředky na neinvestiční akce pro občany ve výši 320.000,-- korun, zasloužili
především výbornými výsledky v budování komunitní společnosti ve městě.
Počtem a aktivitou spolků a společenských organizací, vzájemnou spoluprací na akcích pro občany i návštěvníky
Velkých Pavlovic. Počtem kulturních,
společenských a proturistických akcí,
které všichni společně ve městě během
roku organizujeme. Úrovní všech škol

Ptáte se, proč jsme nevyhráli? Můžeme se jenom dohadovat, že důvodem
byl chybějící dům s pečovatelskou službou nebo to, že zatím nemáme oﬁciální klub maminek. Město také nemá
speciální vyhlášku, která by řešila prorodinnou politiku. Nemůžeme to však v
příštím roce již napravit, protože oceněná města a obce se již do soutěže znovu přihlásit nemohou. Alespoň podle
stávajících pravidel soutěže. Můžeme
jenom držet palce dalším obcím z regionu, pokud se do soutěže přihlásí. A

Starosta Velkých Pavlovic si na slavnostním předání našel obec, která je našemu
městu čímsi blízká. Jde o Pavlovice u Přerova, které soutěžily v nižší kategorii.
Oba starostové se radovali ze společného jména i ze získané ceny,
stejně jako paní tajemnice z Pavlovic.
Foto: Ing. Zdeněk Karber
– od mateřské až po gymnázium, a také
základní uměleckou školu. Vstřícností
města vůči mladým rodinám. Velkým
počtem akcí pro děti a společných pro
děti a rodiče. Akcí, které připravují město, všechny školy, středisko volného
času, městská knihovna, dámský klub,
Sokol a Orel, římskokatolická farnost,
myslivecká jednota, rybářský svaz, TJ
Slavoj, sbor dobrovolných hasičů, svaz
postižených civilizačními chorobami,
Víno z Velkých Pavlovic, český svaz
chovatelů a český zahrádkářský svaz,
občanská sdružení Presúzní sbor a
Colorado a další a další partneři.

třeba také pomoci radou a příkladem,
jako nám letos pomohli představitelé
obce z Boleradic, za což ještě musíme
poděkovat.
Získané ﬁnanční prostředky budou
pravděpodobně využity na dobudování
odpočinkové a relaxační zóny městského parku tak, aby k aktivitám vybízel
všechny občany města – od nejmenších
dětí až po seniory. Inspiraci lze najít v
mnoha českých nebo rakouských městech.
Dana Růžičková

Eva Káčerová, účastnice zájezdu
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Vážení
spoluobčané!
Občanské sdružení Forum Moravium a Město Velké Pavlovice uspořádaly již sedmý ročník soutěžní přehlídky vín
Promenáda červených vín 2010. Tato přehlídka je jediná v České republice specializovaná
na vína z modrých hroznů révy vinné, tedy na červená vína, růžová vína a klarety.
Soutěž se řídí statutem, který schvaluje Ministerstvo zemědělství ČR. K zásadním bodům
statutu patří podmínka garantovaného původu hroznů na výrobu soutěžních vín a dále to, že
vína hodnotí degustátoři, kteří mají platné zkoušky Státní zemědělské potravinářské inspekce
nebo obdobné zkoušky zahraniční. Bodování vzorků vín řídil pan Bc. Jaroslav Suský, předsedy
komisí byli Leoš Horák, Ing. Lubomír Skrýval, MVDr. Jiří Kunc, Marcel Lanžhotský a Ing. Jaromír
Veverka. Na správnost, úplnost a platnost dokladů k vínům, na platnost osvědčení degustátorů
a na průběh hodnocení dohlédla za MZe Ing. Lenka Bublíková.

Účast senátora, Ing. Jana Hajdy a velkopavlovického starosty, Ing. Pavla Procházky
výrazně přispěla ke slavnostní atmosféře závěrečného oceňování. Foto: Jan Blažek
Na veřejné prezentaci soutěže v sobotu 27. listopadu předali diplomy a ceny nejlepším
vinařstvím senátor Ing. Jan Hajda, starosta města Ing. Pavel Procházka a za Forum Moravium
o.s. Ing. Pavel Veverka a Ing. Zdeněk Karber. Diplom za bronzovou kolekci vín obdrželo Vinařství Leoš Horák z Vrbice, stříbrnou pan Oldřich Drápal z Brna a zlatou Patria Kobylí a.s. Ocenění za
šampiona Promenády získala Patria Kobylí a.s. za
André 2009 PS.
Zlaté medaile získala tato vinařství: Šlechtitelská stanice vinařská a.s. Velké Pavlovice, Vinařství
Karel Válka z Nosislavi, Vinařství Leoš Horák z Vrbice, Vinařství Ludvík Maděřič z Moravského Žižkova,
Vinařství Helena Bednaříková z Velkých Pavlovic,
Patria Kobylí a.s., Vinium a.s. Velké Pavlovice, Botanická zahrada hl.m. Prahy, Vinařství V&M Zborovský
a Livi spol. s.r.o. Dubňany.
Návštěvníci mohli ochutnat vzorky těchto odrůd: André, Cabernet Moravia, Cabernet Sauvignon, Dornfelder, Frankovka, Modrý Portugal, Rulandské modré, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe,
Merlot, Neronet, Alibernet a řadu cuvée z těchto odrůd.
K dobré náladě zahrála cimbálová muzika Lália, jejímž primášem je pedagog velkopavlovické ZUŠ, Martin Čech.
Za Forum Moravium o. s.
Ing. Zdeněk Karber a Ing. Pavel Veverka
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Poprvé jsem se odvážila využít stránek našeho Velkopavlovického
zpravodaje a to čistě z
osobních důvodů. Jsem
však přesvědčená, že
toto je momentálně pro
mne jediný způsob, jak
oslovit co nejvíc Vás
– občanů – a mých dnes
už bývalých zákazníků.
Dovedu si představit, jak se řada z Vás od
poloviny listopadu marně dobývala do „své“
prodejny, kde je jen strohý nápis „ZAVŘENO“.
Věřte mi, že to mockrát
za těch 17 let nebylo a
tudíž ten důvod k uzavření je opravdu zásadní.
Proto považuji za
slušné Vám všem pár
řádky poděkovat za
dlouholetou přízeň a věrnost. Moc mě mrzí, že k
uzavření dochází zrovna
v předvánočním období, kdy jste byli zvyklí si
vánoční a silvestrovské
pohoštění objednat a
nechat připravit u mne
na prodejně.
Vždycky jsem se toto
hektické období snažila
s přehledem zvládnout
k oboustranné spokojenosti. Letos mně ten
„šrumec“ bude poprvé chybět! „Ale takový je život“, jak
říká jeden můj stálý zákazník.
Vše jednou skončí, jen ten můj
„konec“ přišel opravdu nečekaně a nejmíň o tři roky dříve.
Takže Vás všechny tímto
informuji, že jsem prodejnu uzavřela sama, bez donucení, bez
zkrachování – nic takového. Mé
rozhodnutí bylo potřeba ihned,
nebylo času na přípravu likvidace a pozvolné informování Vás
– zákazníků.
A to je vše! Přesto, sedmnáct let života s Vámi, „Na place“, to byl nejen byznys, ale pro
mě především nová přátelství,
zkušenosti, radosti, trable,
pochopení…
Díky Vám, spoluobčané!
S úctou Helena Teplá
„Prodejna na Place“
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Zařídit si
ŽIVNOST
je těžké,
ale ve Velkých
Pavlovicích NE!
Okolnosti, hlavně zdravotní, mne donutily vzdát se
pedagogické profese, rekvaliﬁkovat se a začít podnikat.
Abych si mohla splnit
svou vizi, kterou byl salon
pedikúry, musela část našeho domu projít rekonstrukcí.
Ta začala v září tohoto roku
a skončila za měsíc a půl.
To jen díky tomu, že máme
v našem městečku šikovné,
vstřícné a hlavně ochotné
živnostníky, kteří umí a neváhají operativně jednat. Vše
zahájila rychle a skvěle vypracovaná projektová dokumentace pana ing. Drašky. Po ní
mohla začít pracovat ﬁrma
Vodo-topo-plyn pana Vladimíra Zborovského. Jeho spolupracovníci odvedli opravdu
profesionální práci. Dále
nastoupila zednická a obkladačská ﬁrma pana Radka
Levčíka, který dokáže dobře
poradit a je opravdu mistrem
ve svém oboru. Nejednou u
nás pracoval do pozdních
večerních hodin. A na závěr
elektroinstalaci výborně provedl pan Peter Havelka, u
kterého jsem obdivovala
ochotu a pracovní nasazení.
Možná si řeknete, proč
se o tom vůbec zmiňuji, vždyť
spousta lidí dělá rekonstrukce, ale já jsem si uvědomila,
jak je dobře, že žiji právě v
Pavlovicích, kde k sobě lidé
mají blízko, znají se a jsou
ochotni si pomáhat.
Díky těmto živnostníkům
a mému manželovi, který
odvedl také kus práce, jsem
1.12.2010 zahájila provoz
Pedikúry „Marie“ na ulici
Nová 13, ve které Vás velmi
ráda přivítám (tel. 519 428
746, 723 173 446).
V závěru chci všem výše
jmenovaným ještě jednou
vyjádřit svůj velký DÍK.
Marie Jurenová

Napsali o nás …

Moravská Agra začala ve Velkých Pavlovicích s opravami sýpky. Vznikne z ní hotel,
restaurace či vinařské centrum.
Vinařské
prodejní centrum, kongresové prostory s
kapacitou dvou
set padesáti lidí, restaurace
nebo hotel, do
jehož útrob se
vejde až stovka nocležníků.
To všechno má
vzniknout po
nákladných
Vizualizace nové podoby barokní stavby tereziánské sýpky.
opravách v budově tereziánské sýpky ve Velkých Pavlovicích, s nimiž
„Jsme moc rádi, že se daly věci do pohypřed nedávnem začala společnost Moravská
bu. Moravská Agra vychází z projektu, kteAgra.
rý jsme si na přestavbu nechali vypracovat.
„Začali jsme s bouracími pracemi, jež
Poprvé mohli prostory opravující se sýpky
souvisejí s technologií, která se v budově
zhlédnout lidé už o letošním vinobraní. Byli
nachází. To znamená, že pracujeme předenadšení z toho, jak krásný historický objekt s
vším ve vnitřních prostorách. Čeká nás také
klenbami se v Pavlovicích nachází,“ usmíval
náprava stávajících dřevěných stropů a
se Procházka.
nosných prvků. Předpokládáme, že bychom
„Sýpka je objekt, který delší dobu neslouží
sýpku mohli otevřít veřejnosti už v roce dva
svému účelu a vzhledem ke stavební a histotisíce dvanáct,“ nechal se slyšet předseda
rické hodnotě si zasluhuje, aby se s ním něco
představenstva společnosti Moravská Agra
dělo,“ uvedl Stoklásek s tím, že přestavbu hisLubomír Stoklásek.
torické budovy zaplatí Moravská Agra z větší
části z vlastních zdrojů.
Nedosáhli na dotace
„Náklady na opravy musíme rozdělit do
dvou částí. V první jsou započítané jen výdaPůvodně chtělo dát sýpce nový hábit měsje na samotnou rekonstrukci. V druhé pak
to Velké Pavlovice. To mělo v plánu budovu
bude kompletně vše včetně vybavení hotelu,
postavenou v letech 1760 – 1770 od Moravské
restaurace, kongresových místností a vinařAgry odkoupit. Dokonce si na obnovu sýpky a
ského centra. Mluvíme–li o rekonstrukci, tak
celého prostranství okolo ní nechalo zpracota nás vyjde na třicet až čtyřicet milionů,“
vat projekt. Nedosáhlo však na dotace, a kvůli
vypočítal předseda představenstva společnosnáročnosti od přebudování sýpky ustoupilo.
ti, která už dva hotely provozuje.
„Žádali jsme o podporu z evropských fonPřebudováním sýpky však úpravy Velkých
dů, chtěli jsme z toho udělat takové centrum
Pavlovic zdaleka nekončí. „Okolo sýpky bude
pro vinařství. To se nám ale nepodařilo. Pan
soustředěné veškeré dění města, vznikne tam
Stoklásek nám ale vyšel vstříc a po několika
náměstí a přesídlí jak pošta, tak spořitelna,“
vzájemných konzultacích se začalo na sýppopsal starosta.
ce pracovat,“ sdělil velkopavlovický starosta
Většina Velkopavlovických projekt vítá.
Pavel Procházka.
„Jsem nadšená, ale i skeptická. Myslím, že
To potvrdil také Stoklásek. „Objekt jsme
dva roky na to, aby se sýpka dostala do prochtěli odprodat za velice nízkou částku, ale
vozuschopného stavu, stačit nebudou. A nové
město nedostalo patřičný příspěvek z fondů.
náměstí? Pavlovice se rozrůstají, staví se tady
Proto jsme se rozhodli, že se do oprav pusnové domy a skutečné centrum městu chybí,“
tíme sami. Nechtěli riskovat prodej nějakémyslí si tamější obyvatelka Monika Burešová.
mu jinému majiteli, který by ze sýpky udělal například vietnamskou tržnici,“ vysvětlil
Dne 22. října 2010; Zdroj: Břeclavský
předseda představenstva.
deník; Autor: Iva Valentová
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Z FARNOSTI .........................................
Schola BOŽÍ DĚCKA na faře v Olešné
V pondělí, dne 23. srpna 2010, se
schola BOŽÍ DĚCKA vydala na dlouhou
cestu do Olešné na Moravě. Jeli jsme
vlakem, a poté, co jsme z vlaku vystoupili, šli jsme ještě asi dva kilometry pěknou krajinou do našeho cíle, jímž byla
zrekonstruovaná Olešenská fara.
Přivítala nás řeholnice Jana ze Společenství sester Ježíšových a provedla nás
po faře. Ubytovali jsme se, nachystali si
nástroje a usedli ke svačině. Po ní nám
Šárka přečetla úryvek z knihy Nebe nad
močály, jež je životopisem Marie Goretti.
Četli jsme kapitolu, která nám představila
rodinu Gorettiovou, a na ni jsme navázali
hrou, která měla název cesta přes močály.
Během celého soustředění jsme
poznávali tuto mladou světici, která
zemřela násilnou smrtí v pouhých dvanácti letech. Po hře jsme se už vrhli do zpívání.
Nacvičovali jsme hlavně svatební písně,
kterými jsme následující víkend hudebně
doprovodili svatbu v našem kostele.
Po nácviku jsme se navečeřeli a ve
dvacet hodin k nám přišly na návštěvu čtyři řeholní sestry, které na Olešenské faře
bydlí. Zazpívali jsme jim a oni nám povídaly o své cestě k jejich povolání a povzbudily nás ve víře a k následování Krista. V
závěru dne jsme si všichni vyrobili z provázku desátek růžence, který jsme se při
večerní modlitbě společně pomodlili.
Další den jsme se po snídani rozdělili
do tří skupin a dostali jsme krabičku sirek,
kterou jsme měli za úkol vyměňovat za jiné
věci od obyvatel vesnice. Následoval oběd
a po odpoledním klidu jsme opět nacvičovali, tentokrát na mši svatou, kterou jsme
slavili ve čtyři hodiny odpoledne.
Po mši svaté následovala večeře formou táboráku a když se setmělo, vyrazili
jsme ke hřišti hrát akční noční hry. Celí
znavení jsme se po vyrovnaném boji odebrali na faru k modlitbě a po ní jsme ulehli
ke spánku.
Ve středu časně zrána jsme však byli
vedoucími probuzeni a ti nám ihned zavázali oči a popsali nám průběh dalších dvou
hodin. Hráli jsme drsnou hru: Den triﬁdů.
Po této náročné hře následovalo další
zpívání. K obědu jsme měli výborné rizoto a sladký zákusek v podobě zmrzliny od
našeho štědrého pana faráře.
Po odpoledním klidu jsme se přesunuli na hřiště a zahráli jsme si fotbal dvakrát jinak a další kolektivní hry. Po návratu na faru jsme se navečeřeli a přečetli
si další kapitolu o Marii Goretti. Večer
jsme se dívali na ﬁlm, jak jinak než o Marii
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Gorettiové. Velmi nás její život nadchl,
jelikož dokázala zůstat do konce svého
krátkého života čistou dívkou a dokonce

odpustila svému vrahovi.
Čtvrtek, poslední den, se nesl v úklidovém duchu. Jakmile jsme měli sbaleno a
uklizenou faru, poobědvali jsme, pomodlili jsme se v kostele,
a hráli jsme ještě na
zahradě frisbee. Pak
už jsme vyrazili na
cestu, která naštěstí ubíhala rychle a
klidně, takže jsme
zanedlouho
přijeli
do Velkých Pavlovic,
kde už nás radostně
vyhlíželi rodiče.
Myslím, že letošní soustředění scholy se zdařilo a velmi
nám prospělo. Už teď
se těším na další.

Boží děcka na dobrodružné cestě vlakem do Olešné.

Markéta Veverková

Na pouť do Staré Boleslavi jsme vyjeli v pět hodin ráno a hned jsme usínali v autobusu. Přestávka byla s malým posnídáním u motorestu a při svítání a za vycházejícího
sluníčka, které se nám ovšem
neukázalo, jsme motlitbou přivítali den.
Po cestě pršelo, ale chvilku
po vystoupení z autobusu přestalo i mžít a i když bylo chladno, byli
jsme spokojeni. V poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie
jsme si vyzvedli tištěného průvodce s programem všech dní pouti.
Z tohoto chrámu jsme se po
zhlédnutí všech stánků s různými
výrobky a lákadly dostali na Mariánské náměstí, kde v deset hodin
začala slavnostní koncelebrovaná poutní bohoslužba, které
předsedal Mons. Dominik Duka
OP, arcibiskup pražský a primas
český.
Mše začala nádherným průvodem ministrantů, biskupů a
kněží s Palladiem, (ochranný
obraz země české, který byl v r.
1160 vyorán a v r. 1609 byl prohlášen tento mariánský reliéf Palladiem) a Svatováclavskou relikKostel Nanebevzetí Panny Marie
vií (lebka sv. Václava, uložená na
ve Staré Boleslavi – cíl svatováclavské poutě
pražském hradě a na tuto pouť
velkopavlovických farníků.
převezena).
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V evangeliu, kde jsme slyšeli slova:
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mě“. V kázání byla zmíněna návštěva papeže před
rokem, a život knížete Václava, za co bojoval, čím byl, co představoval, jeho svatořečení, které představuje úctu a obohacení
druhých. Kázání bylo ukončeno slovy básníka: „Jenom ne strach, jen žádný strach,
myslete na chorál malověrní“.
Po mši měl proslov prezident Václav
Klaus, který všechny pozdravil, poděkoval
za pozvání a zdůraznil uvědomování si tradic. Řekl, že tato pouť je tradicí, která je
nenahraditelná pro národní hrdost a je v
zájmu nás všech. Svatý Václav je symbol
naší státnosti, spojuje křesťanství a státnost. Poté byla panu prezidentovi Klausovi

předána kopie Palládia země české.
Poté promluvil také velvyslanec papeže a nakonec i Tomáš Mýl, coby zástupce mladých, který všechny překvapil svým
pozdravem „Ahoj“ a slovy: „Uvidíme se v
Madridu“.
Mše skončila, průvod prošel zpět,
pozdravili jsme se osobně s prezidentem
a šli do Baziliky sv. Václava.
Zde jsme měli ve 14.30 sraz. Probíhala tu prohlídka s výkladem. V otevřené
kryptě se nachází hrob sv. Václava, který
na tomto místě byl zavražděn svým bratrem Boleslavem. Dále zde je oltář Kosmy
a Damiána a byla tu také vystavena svatováclavská relikvie pod stálým dohledem
hradní stráže. V bazilice pak je oltář sv.
Kateřiny a sv. Václava, na zdech krásné,

velké obrazy s výjevy života sv. Václava.
V 16.50 hod. jsme se podívali na odvoz
svatováclavské relikvie z Baziliky na hrad,
kterou opět doprovázela hradní stráž na
motorkách a již jsme spěchali k autobusu.
Po páté hodině odpolední byl naplánován odjezd, který se trochu opozdil.
Přes Prahu se jelo krokem a zde také
začalo opět pršet. Motlitbou jsme poděkovali za vydařený, duchovně prožitý den a s
jednou zastávkou jsme se již budili doma
a vystupovali. Přijeli jsme ve 21.30 hod a
máme zase o čem přemýšlet a na co vzpomínat.

nás čekali Šárka a Honza. Nachystali si
pro nás sportovní stanoviště. Dostali jsme
zprávu a další část životopisu.
Přišli jsme na třetí stanoviště, kde byly
Zdeňka a Eliška s tématem Jídlo. Zdeňka
nám položila několik otázek a Eliška nám
dala ochutnat různé potraviny. Po obdržení
zprávy a životopisu jsme mohli pokračovat
na čtvrté stanoviště zdravovědy.

Pak jsme hráli seznamovací hru,
ale protože byla velká zima, tak jsme
spěchali zpátky do kostela. Po večeři
jsme zahráli dětem krátkou scénku o
sv. Anežce České. Pro velký úspěch se
musela opakovat, děti volaly: „Ještě
jednou!“ Než jsme šli spát, tak jsme se
dívali na DVD o zázracích, životě a smrti
Pána Ježíše.

Barbora Čapková
a Marie Šlancarová

Honba za pokladem Anežky České

Honby za pokladem se zúčastnili také naši výteční hudebníci – Eliška Vomáčková…
… a Honza Míchal s Oldou Vymazalem!

V

sobotu 13. listopadu 2010
jsme se v devět ráno vydali
na cestu od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dostavili jsme se k prvnímu
stanovišti, které mělo téma Víra. Lucka a Markéta si pro nás nachystaly 20
otázek. Až jsme je zodpověděli, dostali
jsme dva lístečky: jeden se zprávou o
cestě do Hustopečí a druhý o životopise
Anežky České.
Došli jsme na druhé stanoviště, kde

Tam nás čekaly Štěpánka a Markéta.
Po dokončení úkolů jsme dostali poslední
kousek zprávy a životopisu. Ze Staroviček
jsme odjeli autobusem do Hustopečí a šli
do kostela, kde jsme se ubytovali.
Na oběd byl výborný guláš. Po poledním klidu jsme hráli hry. Odpoledne nás
čekala cesta ke kapličce. Vedoucí nám
zapálili svíčky a my se pomodlili. Dostali
jsme poklad: čokoládu a obrázek Anežky
České.

Po dobrém spánku a snídani jsme
se všichni sešli na mši svaté. Kostel byl
plný, zpíval chrámový sbor z Brna. Na
varhany hrál Jan Míchal. Pan děkan ho
po mši svaté pochválil. Po úklidu se děti
vrhly do náručí svých rodičů. Obědvali
jsme už doma.
Děkujeme organizátorům. Těšíme
se na další setkání.
Štěpánka Veverková a Petr Papoušek
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Poděkování všem, kteří přispěli
na opravu velkopavlovického kostela

VÁNOCE

Letos jsme šťastně dokončili generální opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k této opravě: Ministerstvu kultury, Jihomoravskému kraji,
Městu Velké Pavlovice, místním ﬁrmám a podnikatelům, rodákům
ze zahraničí a všem občanům Velkých Pavlovic. Zvláště těm, kteří
přispívají pravidelně každou neděli v kostele.

Foto: Milán Pecka

Přehled vánočních bohoslužeb
24. prosince 2010 * Štědrý den * 22.00 hod.
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
25. prosince 2010 * Boží hod vánoční * 11.00 hod.
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
26. prosince 2010 * Sv. Rodina * 10.30 hod.
Hraje a zpívá dětská dechová kapela
a dětský pěvecký sbor při ZUŠ Velké Pavlovice
Neobvyklý pohled na siluetu našeho kostela, kterým jsme se
mohli pokochat během letošního měsíce srpna, kdy probíhala
výměna krovů, laťování a poté pokládka střešní krytiny.
Foto: Ing. Zdeněk Karber
Sbírky na první neděli v měsíci budou pokračovat. V následujících letech chceme opravit varhany a obnovit venkovní fasádu
kostela.
P. Petr Papoušek, farář

31. prosince 2010 * Sv. Silvestra * 17.00 hod.
1. ledna 2011 * Nový rok * 10.30 hod.
Hraje a zpívá schola Boží děcka z Velkých Pavlovic
2. ledna 2011 * 15.00 hod.
Novoroční koncert - Všichni jsou co nejsrdečněji zváni
Změna programu vyhrazena

Přeji všem občanům,
aby křesťanské Vánoce nebyly jen konzumními
svátky, ale časem hledání pravých hodnot v našem
životě: víry, naděje a lásky, která pramení z právě
narozeného Ježíše Krista, Spasitele světa.
Požehnané Vánoce a Nový rok 2011.
P. Petr Papoušek, farář
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KULTURA ..............................................
Již druhým rokem uspořádala Městská knihovna Velké Pavlovice ve spolupráci s TIC a SVČ při ZŠ příjemnou akci
pro celou rodinu s názvem VESELÉ DÝNĚ 2010 aneb Rozsvítíme parčík za sýpkou. A vskutku – povedlo se. A nejen to!
Zároveň se podařilo přilákat na dvorek knihovny děti, jejich rodiče, prarodiče, tety, sourozence a kamarády. Přesně to
byl cíl Veselých dýní – pobavit se v kruhu rodiny, avšak zároveň se setkat s ostatními, popovídat si, zasmát se, uvolnit a
konec konců, také se trošku výtvarně vyřádit.

K

aždé z dítek si v pátek 8. října 2010 po čtvrté hodině odpolední přineslo na dvorek knihovny svou dýni a také dospělý doprovod s nezbytným
nožíkem. Mnozí nezapomněli ani na nejrůznější nápadité zdobící prvky jako živé
květiny nebo sušené trávy. Pracovnice knihovny a TIC připravily pro všechny příchozí sladké občerstvení v podobě výborných ovocných buchtiček, limonády, čaje
a kávy. Za chvíli se dvorek zaplnil krásnými oranžovými strašáky, ze kterých měly
ohromnou radost především nejmenší děti. Ze dvorku se ozývalo radostné štěbetání, smích a vůbec, sálala odtud dobrá nálada.
Po dokončení nejmenších detailů následoval krátký přesun do nedalekého
parčíku za sýpkou, kde byli strašáci rozsvíceni, „aby“ – jak se vyjádřila jedna
šestiletá aktivní účastnice „každý, kdo tadyma půjde nebo pojede, viděl, jak sme
šikovní!“.
Dýňoví strašáci, u nás na jižní Moravě nazývaní lidově Dyňáci, svítili pro
radost všech kolemjdoucích celý následující říjnový týden. Tak tedy za rok opět
na Veselých dýních na shledanou!
Karolína Bártová

Až vše společně dokončíme,
spolu s kamarády se s výtvarnými dílky vyfotíme.

Kterak pravého „moravského Dyňáka“ vyrobit
– pozveme si šikovnou ochotnou maminku
s ostrým nožíkem, která nám s úsměvem
na rtu a zjevným zapálením pomůže!

A nakonec, aby se stala naše radost i radostí pro
ostatní, odneseme kulaté fešáky do parku za sýpkou a po setmění v nich zapálíme svíčičku. Uf, a je
hotovo! Foto: Karolína Bártová

výtvarný kulturní zážitek co nejširšímu
okruhu diváků.

aby na výstavu ve dnech 16. dubna až
13. května 2011 zapůjčili obrazy Jana
Studničky, které mají ve svém vlastnictví. Dejte laskavě informaci do Městské
knihovny Velké Pavlovice na ulici Hlavní,
telefon 519 428 149, nebo elektronicky
na knihovna@velke-pavlovice.cz.

Městská knihovna se obrací s prosbou na všechny občany našeho města,

Dana Růžičková,
knihovnice

Městská knihovna Velké Pavlovice, pod záštitou kulturní komise a představitelů Města Velké Pavlovice připravují na duben příštího roku výstavu obrazů
známého velkopavlovického lékaře, dr. Jana Studničky, který ve městě působil většinu svého života.
Výstava i vernisáž výstavy jsou naplánovány tak, aby časově ladily s termíny jarního zahájení turistické sezóny
ve městě i s připravovaným setkáním
rodáků. Naším cílem je zprostředkovat
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PODZIMNÍ DNY FANDILY studentským návštěvám knihovny

Návštěva studentů primy Gymnázia V. Pavlovice v městské knihovně nebyla pouhopouhým pasivním posloucháním výkladu,
ale také aktivním zapojením. Mladí čtenáři si zkusili v rámci vtipného kvízu odpovědět na několik zapeklitých otázek…
Foto: Karolína Bártová

V

úterý, dne 19. října 2010, si expedici mezi regály plné knih vyzkoušeli také studenti a studentky z primy velkopavlovického osmiletého gymnázia, kteří přišli na návštěvu do Městské knihovny
Velké Pavlovice. Někteří z novopečených
studentů jsou již pravidelnými a častými
návštěvníky, jiní byli v městské knihovně
docela poprvé.

V připraveném programu zdůraznila
knihovnice práci s elektronickým on-line
katalogem knihovny, představila základní orientaci v mezinárodním desetinném
třídění pro naučnou literaturu, kterou
by měli všichni studenti postupně zvládnout, a také pečlivě připravila doporučený
seznam knih vhodných pro dvanáctileté
mladé čtenáře. Na studenty čekala ukáz-

ka z vtipných kvízů, povídání na téma „co
všechno zajímavého lze v knížkách najít“,
představení dvou světových spisovatelů
– Rudyarda Kiplinga a Jacka Londona a
také poslech písničky ze starého „dědečka“ gramofonu.
Věříme, že se podařilo alespoň některé mladé studenty přesvědčit, že stojí za to
se do knihovny znovu vracet.
Mgr. Dana Růžičková

V letošním roce již podruhé pozvala Městská
knihovna Velké Pavlovice cestovatele, spisovatele
a fotografa, Jiřího Máru, který se vynikajícím způsobem uvedl už v loňském listopadu. Na přání účastníků loňské besedy přijel Jirka Mára do našeho
města znovu v úterý, 30. listopadu. Tentokrát
sebou přivezl také syna Jirku a manželku Alenu.
Doma ve Véskách u Přerova zůstala jenom dcera,
aby mohla pilně studovat.

J

ako téma letošního vyprávění jsme si vybrali
obsah knihy „Japonsko s otevřenou pusou“.
Márovi hovořili o své společné cestě po Japonsku, připravili si více než 360 fotek a několik video-ukázek,
pro besedu si oblékli japonská kimona a slámové kloboučky. Zájemci o takovéto vyprávění již vědí, že Jiří
Mára je velice vtipný a duchaplný vypravěč, který své
posluchače nikdy nezklame.
Rodina Márova velice oceňovala dopolední posluchače, kterými byli na besedě v aule gymnázia žáci
naší základní školy, chválil jejich pozornost, zájem i
aktivitu. Stejně tak byla jeho rodina potěšena účasTématika jídla patří k nejzajímavějším částem besedy o cizí zemi.
tí velkopavlovických občanů na podvečerní besedě
Rodina Márova si exotické kuchyně v Japonsku užila plnou měrou.
ve výstavní síni městského úřadu. Prostředí bylo o to
Foto: z archivu Jiřího Máry
slavnostnější, že bylo možno ještě si v úterý večer prohlédnout výstavu obrazů, které v rámci společného
projektu Cesty 2010 vytvořili studenti z Gymnázia Velké Pavlovice a družební slovenské Senice.
Báječným závěrem besedy bylo velké množství dotazů, které účastníci besedy vznesli. Zájem posluchačů účinkující vždycky povzbuzuje. Proto jsme se také dověděli, že nová kniha Jiřího Máry vyjde za pár dnů, bude vyprávět o letošní cestě do Grónska a na Island.
A také to, že příští rodinná expedice povede do Afriky – snad na Madagaskar, snad do Keni a Tanzánie.
Dana Růžičková
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Kostelem se rozezněly
tóny borlic

J

iž podruhé se sešli členové Myslivecké jednoty Velké Pavlovice na
Svatohubertské mši svaté. Tradiční troubená Svatohubertská mše
svatá se uskutečnila k poctě české myslivosti, přírody a za živé i zemřelé myslivce a lesníky. Slavnostní mši celebroval Mgr. Petr Papoušek, na
lesnice troubily trubačky Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v
Brně.
Velkopavlovický farář Mgr. Petr Papoušek se při mši nezapomněl zmínit o tom, že myslivec je ve své honitbě především hospodář a až poté, při
zachování mysliveckých tradic, myslivecké etiky a zvyklostí, lovec. Zároveň v modlitbě požádal o ochranu myslivců před úrazy na honech.
Čtení z knihy Sirachovcovy přednesl předseda MJ Velké Pavlovice,
Ing. Jaroslav Benda Ph.D.. Zpěvem mši doprovázela Liduška Malhocká a
Táňa Hanzálková, na varhany zahrála Eliška Vomáčková.
Věra Procingerová

Členové Myslivecké jednoty Velké Pavlovice
na slavnostní Svatohubertské mši v místním kostele.
Foto: Bronislav Procinger

CHOPIN & SCHUMANN - dokonalý klavírní tandem
Je nespočetná řada národů na světě, množství náboženství a vyznání, stovky jazyků a nářečí, lidských ras, barev pletí,
typů písma, i číslice můžeme zapisovat alespoň dvěma základními způsoby... Jen hudba, ta mocná čarodějka, má neskutečnou moc všechen tento Babylon jako mávnutím kouzelného proutku stmelit. Vždyť noty, notový zápis i italský jazyk
psaného slova jsou v případě hudby vždy jednotné. No není to úžasné?

Podobnými slosoučasné studentky Konzervatoře P. J.
vy zahájila Milena
Vejvanovského v Kroměříži. Drobounká
Karberová,
ředidívenka předvedla, že hra na klavír není
telka ZUŠ Velké
pouhé ťukání do kláves. Umění v podáPavlovice, podzimní Elišky byl zážitek nejen hudební, ale i
ní klavírní koncert
vizuální. Hudba dokázala Elišku naprosuspořádaný u příto pohltit, hrála nejen prsty, ale doslova
ležitosti 200. výročí
celým tělem i duší. Obecenstvo odměnilo
narození Frederica
Elišku, ale také všechny ostatní vystupuChopina a Roberjící, obrovským potleskem.
ta
Schumanna.
Milým zpestřením programu byla
Příjemný
hudebgratulace k jednaosmdesátým narození dýchánek se
ninám bývalému učiteli velkopavlovické
uskutečnil v úterní
ZUŠ panu Oldřichu Jeřábkovi, který se
podvečer dne 16.
na dnešní hudbu milující mládež přišel
listopadu 2010 a
osobně podívat. Dojat byl nejen jejím
Mladí hudebníci podali výkony, které by dělaly čest
dokázal
přilákat
vystoupením, ale také blahopřáním z úst
i profesionálním koncertním umělcům. Obecenstvo při jejich
do velkopavlovicsoučasné ředitelky umělecké školy koruvystoupeních ani nedýchalo. Foto: Karolína Bártová
ké umělecké školy
novaným kyticí krásných květů.
desítky milovníků
hudebního umění, kteří zaplnili zdejší
Koncert všechkoncertní sál do posledního místečka.
ny přítomné velmi
Na programu byly skladby již zmiňopříjemně naladil a
vaných hudebních skladatelů Chopina a
potěšil. Co více si
Schumanna, které takřka profesionálně
přát? Snad jen to,
zahráli na klavír žáci ZUŠ – Terezka Veiaby se podobných
glová, Vojtěch Antoš, Ondřej Míchal, Jan
hudebních vystouFišer, Pavel Hanzálek, Vít Loveček, Ladipení konalo mnoslav Valoušek a Jan Míchal. Kromě klavíhem více. Již nyní
ru se zde objevila i jedna příčná ﬂétna,
se těšíme na další.
na kterou zahrála Zdeňka Bálková za klaKarolína Bártová &
vírního doprovodu paní učitelky Liselotty
Milena Karberová
Stehlíkové.
Dech tajícím ukončením nádherného večera bylo strhující vystoupení mlaVelká závěrečná gratulace patřila ke konci koncertního vystoupení
dé nadějné klavíristky Elišky Vomáčkové
nejenom pedagogům, ale také všem účinkujícím. Foto: Karolína Bártová
– bývalé žákyně ZUŠ Velké Pavlovice a
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HLEDÁME AMATÉRSKÉ
FOTOGRAFY
A VIDEO-KAMERAMANY
pro projekt Velké Pavlovice – Senica
Město Velké Pavlovice si může připsat další hvězdičku na seznam projektových úspěchů.
V Programu přeshraniční spolupráce ČR a SR
ﬁnancovaném Evropskou unií byl městu schválen projekt Uměním poznáváme své sousedy v celkovém objemu 18.210,-- Eur. Kromě
amatérských fotografů a video-kameramanů z
Velkých Pavlovic a nejbližšího regionu je projekt určen stejným dílem také pro amatéry z
družebního města Senica a senického okresu.

P

rávě v Senici u Záhorského osvětového střediska, které organizuje již několik let fotokroužek pro amatérské fotografy, čerpala Městská
knihovna Velké Pavlovice,
která bude projekt zaštiťovat a realizovat, svou inspiraci. Dále je třeba přiznat,
že jsme se poučili také z
projektu Gymnázia Velké
Pavlovice Cesty 2010,
který umožňuje setkávání,
společnou tvorbu a vzdělávání mladých amatérských
malířů a jehož výsledky
jsme již v Pavlovicích mohli
vidět jak na výstavě obrazů, tak na vydaném stolním kalendáři.
V rámci projektu se
tedy uskuteční společná
setkání amatérských fotografů a zájemců o videonatáčení z Velkých Pavlovic a Senice. Z projektu je
hrazena mzda profesionál-

František Kobsa
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ního fotografa a video-kameramana – lektorů, kteří se budou věnovat odbornému
poradenství, vedení praktických dílen,
focení a natáčení v exteriérech Velkých
Pavlovic a Senice. Stejně jako v případě
studentů umožní nový projekt setkávání,
společnou tvorbu a vzdělávání 10 amatérských fotografů a 5 video-kameramanů z našeho města a okolí a stejný
počet spolupracovníků ze Senice. Pro
všechny účastníky projektu jsou bezplatná všechna setkávání, veškerá doprava i
strava v průběhu akcí. Jsou připravena 2
jednodenní setkání a 2 víkendové kurzy
fotografování a video-natáčení. Výsledky
práce budou představeny na výstavách ve
Velkých Pavlovicích a Senici, bude vydán
kalendář na rok 2012 a portfolio pohlednic pro účely reprezentace obou měst.
Město Velké Pavlovice zakoupí od účastníků projektu 160 vybraných fotograﬁí pro
propagační účely a video-kameramané se
mohou dále realizovat v dalším projektu
internetového přeshraničního televizního
vysílání. Přitom nezáleží na věku, ani na
zkušenostech zájemců o fotografování
a video-natáčení. Záleží pouze na zájmu
zdokonalovat se ve fotografování a úpra-

Milán Pecka

vě fotograﬁí a video-tvorbě a také se zvolené činnosti skutečně v průběhu
roku 2011 věnovat.
Bližší informace poskytne všem zájemcům
knihovnice městské knihovny, Mgr. Dana Růžičková, která bude manažerkou projektu, na čísle 519
428 149.
Město a Městská knihovna Velké Pavlovice
proto srdečně zvou všechny amatérské fotografy a
zájemce o video-natáčení,
aby kontaktovali knihovnici městské knihovny a
informovali se o možnosti zúčastnit se projektu.
Zařazení do projektu bude
probíhat podle pořadí přihlášených zájemců. Prosíme zájemce, aby se přihlásili nejpozději do 31.
prosince 2010.
Mgr. Dana Růžičková

Ing. Marie Holásková
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SPOLKY A KONÍČKY ............................
Činnost velkopavlovického DÁMSKÉHO KLUBU je velmi rozmanitá. Scházíme se několikrát v měsíci a za pomoci profesionálů či nám podobných nadšenců jsme si vyzkoušely různé dovednosti – drátkování, korálkování, vazbu k
Památce zesnulých, adventní či velikonoční výzdobu, práci s voskem. Pořádáme přednášky a besedy např. o zdravém životním stylu, o bylinkách, školičku
kosmetiky. Velkou oblibu mají naše mikulášské besídky s kulturním programem a tombolou.
Celoročně spolupracujeme při různých akcích s místními organizacemi.
Naši činnost v jarních i letních měsících obohatíme „výšlapy“ i autoturistikou pod
názvem „Poznáváme svůj rodný kraj“. Uskutečníme zájezdy na divadelní představení do Boleradic a do Brna.
V současné době si vybavujeme klubovnu „na domečku“, ve které se pravidelně a rády scházíme. Prostě děláme, co nás baví, přicházíme s vlastními
nápady a rozšiřujeme si tak svoje obzory, vědomosti, schopnosti a dovednosti.
Skutečně „nuda“ není naše kamarádka.
Po osmiletém působení ve funkci předsedkyně Dámského klubu odstoupila
na vlastní žádost paní Ivana Vojtěšková. K 1. říjnu 2010 byla zvolena novou
předsedkyní Mgr. Alena Kocmánková. Složení výboru Dámského klubu zůstává beze změny. Všechny členky Dámského klubu děkují naší Ivě za dlouholetou a
obětavou práci v organizaci a do dalších let přejí hodně zdraví a životního elánu.
Ivana Vojtěšková byla první předsedkyní
Dámského klubu ve Velkých Pavlovicích.
Aktivně, s radostí a plná elánu se účastnila
všech akcí a perfektně klub vedla. Za osmiletou
náročnou práci jí patří obrovské poděkování.

Další zajímavosti, aktuální informace a fotograﬁe z akcí a kurzů DÁMSKÉHO KLUBU najdete na našich webových stránkách www.damskyklub.estranky.cz.
Za členky Dámského klubu
Mgr. Alena Kocmánková

Velkopavlovický rybník s jeho příjemně upraveným okolím a novou rybářskou baštou se
právem stává chloubou našeho městečka. Je nejen vyhledávaným cílem vycházek slibujících odpočinek a relaxaci, ale
také místem, kde je díky místním rybářům průběžně vytvářen prapůvodní obraz
zdejší fauny a ﬂory. Břehy jsou postupem
času osazovány původními rostlinami,
vody jsou plné ryb, které sem jednoznačně patří a kterým se zde také velmi
dobře daří.

D

alší nové obyvatele přivítal rybník o svátečním nedělním dnu 17. října
2010, kdy do jeho vod rybáři Jirka Šula a Radek Bárta s dětmi nasadili
nový živočišný přírůstek – škebli rybničnou. Většina ze sedmdesáti kusů, dovezených z říčky Ponávky nedaleko Brna, našlo svůj nový domov v menší části velkopavlovického rybníka, pár kousků dřímá na dně rybníka velkého.
Škeble přivezl do Velkých Pavlovice Ing. Jiří Šula, jehož snahou je, aby se na
břehy rybníka a do jeho vod postupně dostaly všechny rostliny a převážná možná
část živočichů, které se děti musí naučit, rozhodnou-li se získat rybářský lístek a
nebo se přihlásit do soutěže Zlatá udice.
Škeble rybničná je vodní živočich, který se dříve ve velkopavlovickém rybníku
běžně hojně vyskytoval. Avšak po tom, co došlo ke znečištění vody a životního prostředí vůbec, zde tento druh zcela vyhynul. Nyní, po celkové rekultivaci rybníka,
jsou zdejší vody čisté a vhodné pro život tohoto nádherného perleťového skvostu.
Doufáme, že se zde bude škeblím dařit stejně, jako tomu kdysi bývávalo.

Tak to jsou ony – škeble rybničné. Rychle
s nimi do vody, určitě se jim bude v našem
krásném rybníku líbit! Foto: Radek Bárta

Karolína Bártová
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ .................
PODĚKOVÁNÍ ...
Vážený pane starosto,
chtěl bych Vám poděkovat a všem, kdo má zásluhu a podíl na přestěhování a opravu pomníku padlých
mučedníků v I. světové a ve II. světové válce.
Bylo vybráno krásné a důstojné místo pro pomník.
Z naší rodiny jsou na pomníku dva členové.
V I. světové válce padl Josef Hercog * 1889, = 1916,
který byl nejstarším sourozencem mého dědečka Františka
Hercoga. Pocházel z velké rodiny čítající sedm sourozenců.
Josef Hercog
Přikládám jeho fotograﬁi, o které si myslím, že ji nikdo z naší
rodiny nemá. Jak se tehdy říkávalo: „Padl za císaře a jeho – padl v I. světové válce.
rodinu“.
Ve II. světové válce zahynul František Kurdík. Byl to bratr mé babičky Boženy Hercogové, rozené Kurdíkové. Narodil se ve Velkých Pavlovicích dne
18. září 1901 jako třetí dítko z devíti sourozenců. Vyučil se a pak
se oženil do Boskovic, kde založil rodinu a také tam žil a pracoval. Na udání za sabotáž byl dne 22. června 1943 zatčen a uvězněn v Kounicových kolejích, kde byl mučen. Pak byl 13. července
1944 ve Wroclavi popraven stětím.
Pro celou jeho rodinu to byla ohromná rána. Zanechal po
sobě manželku a dcerušku Věru. Tato dcerka už do Pavlovic
nikdy nepřijela. Byla velmi uzavřená a samotářská, tragédie se
na ní nepěkně podepsala. Padla na ni tak, jako na celou rodinu.
Podařilo se mi najít vnučku našeho strýce. Pozval jsem ji do
Pavlovic, abych jí ukázal, kde vyrůstal její dědeček. Také cihelnu,
František Kurdík
kde celá rodina Kurdíkova i malé děti pracovaly. Zde se našla
– padl v II. světové
obživa pro celou rodinu. Tehdy se žilo opravdu moc skromně.
válce.
Vnučka mého strýce pozvání přijala.
Dokud žila moje babička, tak držela rodina při sobě. Babička
by nikdy nedovolila žádný svár
nebo hádky. Ale už není a tak
díky jediné blízké příbuzné se
naše rodina v Pavlovicích rozpadla. Rodina je pevný základ
a musí držet při sobě. Když to
neklape v rodině, tak jak to má
být ve státě?
Někdy si říkám, nač položil
náš strýc to nejcennější, co
měl – ohrozil celou rodinu.
Celá rodina měla strach, kdy si
pro někoho Gestapo přijde.
Republika je rozkradená,
ztrácejí se miliony – miliardy.
A pan Kalousek nám pošle šek
na 122.000,- Kč – kdo ty dluhy
nadělal, tak ať je zaplatí! Naše
rodina žila poctivě, skromně,
bez dluhů.
Ale velmi děkuji Městu
Velké Pavlovice, za to, co pro
nás děláte, že město roste do
krásy, těším se, že se naší příbuzné budou Pavlovice líbit.
Děkuji a přeji vám hodně
úspěchů v této práci. Přikládám foto našeho strýce a také
tablo mučedníků.
Tablo mučedníků – II. světová válka.
Zdeněk Hercog
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Nedávno, přesněji 16. října, si připomněli všichni milovníci voňavého božího
daru ,Světový den chleba“, jak zmiňoval
v minulém vydání Velkopavlovického
zpravodaje současný velkopavlovický
pekař Jaroslav Pešák.

J

ako pravnučka jednoho z pekařských mistrů z Velkých Pavlovic
jsem se rozhodla napsat něco i o něm a
dobách minulých, dokud ještě žije jeho
dcera Marie, má babička a pamětnice
těchto dob.
Pradědeček Metoděj Hicl pocházel z
Velkých Pavlovic z domku, který stál dříve v místech, kde nyní stojí Supermarket
COOP. Mládí prožil zde ve Velkých Pavlovicích, a když byl čas jít do učení, vyučil se
pekařskému řemeslu v nedalekých Hustopečích.
Po vyučení odešel na praxi do Vídně,
kde pobyl několik let. Po této zaučené se
vrátil zpět do svého rodiště, a po krátké
době se znovu vrátil do Vídně. Odtud po
chvíli odcestoval do přímořské oblasti
Rakouska-Uherska (italského Livorna). V
této době začínala první světová válka,
psal se rok 1914, ale pradědečka neodvedli, neboť nesplňoval zdravotní předpoklady pro vstup do armády. V témže roce
se tedy vrátil znovu do Vídně, kde strávil
období I. světové války. Tam poznal svou
budoucí manželku (Češku z Jičína ve službě) a s ní pak odešel zpátky do rodných
Velkých Pavlovic.
Zde se v roce 1918, po koupi domku
téměř naproti nynějšího řeznictví (ul. B.
Němcové), začal věnovat svému řemeslu.
V té době zde byli čtyři pekaři - můj pradědeček HICL Metoděj, dále pekař HICL
Janek, pekař LUTONSKÝ a pekař STRAKA.
Pradědeček měl jednu velkou pec, kde
topil dřevem. Vešlo se do ní zhruba 20 až
30 chlebů. Dědeček pekl převážně chleba - dělal jej z kvásku, žitné mouky, vody,
přidával kmín a sůl. Prodával dvou-kilový
chléb za cca 2 až 3 koruny. Lidé si mohli
přinést i chlebové těsto nebo nachystané
koláčky na plechu (nosili je v období Vánoc
a hodů). Ty jim také pradědeček upekl.
Každý den (mimo čtvrtek a neděli, kdy
se nepeklo) dělal jednu až dvě pece chleba, podle toho, kolik si donesli lidé nachystaného chleba ve slaměnkách z vlastních
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zásob. Pekl v době od
pěti hodin ráno do dvou
hodin odpoledne. Krám
samotný byl otevřený
od cca 7 hodin ráno do
setmění. Chleb prodávala babiččina maminka. Jednalo se tak o
malé rodinné pekařství.
Jeho součástí bylo také
KRUPÁŘSTVÍ, což byly
mýdla, koření aj..
Po práci pradědeček mířil za svým
velkým zájem - včelařstvím. Včelín měl
na IŠPERKU. Dále se
věnoval
rodinnému
hospodářství (zvířectvu) a jiné potřebné
práci. Mimo pekařské pece měl praděda
velkou udírnu a lidem udil maso.
V době II. světové války byl chléb
na příděl, pradědeček dostával od lidí

Pekařství a krupařství Metoda Hicla
,,potravinové lístky“, s nimi pak chodil
na úřad, kde dostal na základě těchto
lístků - odběrný list ( povolení na mouku),
se kterým mohl do mlýna a dostal opět

mouku na chléb.
Svému řemeslu se pradědeček přestal věnovat s
příchodem nové poválečné
éry, tedy po roce 1948. Za
dobu své činnosti v oboru
vyučil dva - tři následovníky,
které měl nějaký čas v učení
u sebe. Pradědeček se dožil
úctyhodných 85 let. Tajemství
upéct dobrý chléb ale z rodiny
nezmizelo.
Na závěr přikládám fotku pradědečka před PEKAŘSTVÍM. Děvčátko s ním na
fotce není moje babička, ale
její starší sestra Anna, která
již přes deset let nežije. Na
ceduli je HYCL, i když pradědeček byl HICL, psával se ale
tak, jak bylo tehdy zvykem - k písmenu H
patřilo tvrdé Y.
Jana PLÁTENÍKOVÁ, pravnučka

ŠKOLNÍ OKÉNKO .................................
Pohádkové dopoledne
s kouzelníkem gramofonem

Poslouchání příběhů z černých vinylových desek je pro děti samo o sobě obrovským dobrodružstvím.
Mnohé je v knihovně viděly vůbec poprvé! Foto: Karolína Bártová
Pozvání Městské knihovny Velké Pavlovice ke krátké návštěvě a k poslechu
pohádek z gramofonové desky přijaly v pátek, 22. října 2010, děti z velkopavlovické mateřské školy se svými učitelkami. Protože se dětem líbily pohádky, které v
knihovně poslouchaly na jaře letošního roku, chtěla jim knihovnice tento zážitek za
podpory paní učitelek znovu připravit.

M

ěli jsme velkou radost, že do
knihovny postupně přišly všechny 4 třídy dětí a že krásně vydržely poslechnout si celý program, který byl pro
ně nachystaný: jedna písnička Vaška Neckáře o koťátkách a pohádka K. J. Erbena

O Smolíčkovi, kterou na gramofonové desce čte skvělý Karel Höger.
Děti z mateřské školky v knihovně rádi
přivítáme znovu, kdykoliv to jejich vycházkový program dovolí, nebo se za námi
mohou přijít podívat odpoledne s mamin-

kou. Knížek plných pohádek, říkadel a příběhů je zde pro všechny dost!
A pozor, jedna novinka na závěr – do
knihovny k nám na
podzim přiletěla
pravá čarodějnice,
zalíbilo se jí u nás a
nakonec se tu i zabydlela. Nevěříte? Tak se přijďte podívat!
Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice MěK V. Pavlovice
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Ptali jsme se
dětí v mateřské
škole: Kam
nejraději chodíš se školkou
na vycházku?
Jožinek Vašek
Já rád chodím na hřiště za kostel, protože
jsou tam průlezky a
můžu se klouzat na
skluzavce.
Jáchymek Kosík
No, já jsem nejraději
na zahradě ve školce a
jezdím na motokáře.
Jiříček Skýpala
Na hřiště za kostelem
a tam lítám.
Honzík Hrabal
Hmm, na hřiště u
kostela, prodávají tam
pivo a párky – a taťka
mi někdy něco koupí.
Simonka Valná
Na hřiště k sýpce,
protože tam můžu
přelézat poslední
vagonek.
Tomášek Horák
Nejraději jsem na
zahradě, protože tam
můžeme sáňkovat a
bobovat.
Baruška
Němečková
Nejraději jdu do
lesoparku za rybičkama.
Anabelka
Horáčková
Na hřiště za sokolovnou, protože jsou tam
kaštany.
Baruška Hiclová
Chodím ráda do parku
u zastávky, protože
tam stavíme hrady z
písku a válíme sudy.
Tomášek
Karásek
Chodím rád na hřiště
za sokolovnou, protože
je tam hodně kaštanů
a hrajeme si s listím.

PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ
Besídka u Berušek byla pojata v duchu nastávající zimy. Nejen modrobílá třída, ale i oblečení dětí
a paní učitelek napovídalo, jaké je roční období. I když se představení konalo ve třídě, děti stavěly
sněhuláka, tančily vločky, poletoval sníh. Podle
reprodukované hudby se
honili mrazíci, dokonce
přijela i Sněhurka. Nakonec došlo i na čertovský
tanec. Vždyť je přece
mikulášská besídka!
O životě čertů se
dozvídáme od dětí u Kuřátek. V pekle vládne Černá
teta, která čerty honí,
protože jsou nepořádní,
nemyjí se, neuklízí, chodí
roztrhaní. Chce je naučit,
jak si udržovat oheň, vařit
kaši a guláš, zašít si roztrhané kalhoty. Ale nedaří
se jí to. Až přijde Káča, co
se chce vdát, čertům se
líbí a jdou s ní tancovat.
Všemu se naučí a únavou
usnou.
Ve třídě Sluníček přivolali zimu dva mrazíci a
děti zahrály pohádku „O
stromečku a zvířátkách“ a
pak se proměnily ve sněhuláky, kteří tančili mezi
vločkami.
Veselá písnička u
Koťátek nás zavedla mezi
tanečníky do pekla. Malí
čerti a čertice předvedli
svoje pekelné rejdění a
čertovské kousky zpěvem, tancem a pohybem.
Přiběhla spousta čertíků
-topičů, přihnala se úklidová četa a salon krásy
ovládly čertice-kadeřnice.
Objevil se i nejvyšší vládce
pekel Lucifer a byla svatba. A jak to vše dopadlo
prozradila pekelná ozvěna. Větou: „Děcka, dost
bylo čertování, přivítejme
Mikuláše“, začalo sladké
nadělování.
Při příležitosti blížích
se svátků a konce roku
2010 přejeme všem, a
hlavně dětem, krásné
chvíle prožité společně
u vánočního stromečku
a v novém roce pevné
zdraví.
Jiřina Zigová
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Mikulášská oslava jenom potvrdila, že naše děti jsou vždycky
ty nekrásnější a nejšikovnější. Foto: Milán Pecka
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Ve školním roce 2010 -2011 zahájilo docházku do mateřské školy 87
dětí. Jsou rozděleny do čtyř smíšených tříd s názvy Berušky, Koťátka,
Sluníčka a Kuřátka. Děti tráví v mateřské škole dobu podle potřeby rodičů. Pracuje zde sedm pedagogických pracovnic a pět provozních zaměstnanců. Náš kolektiv jsme omladili o novou paní učitelku Marcelu Mátlovou z Hustopečí. Ve třídě Kuřátek má paní učitelka
k dispozici asistenta pedagoga, který pomáhá chlapci se speciálními vzdělávacími potřebami. Na škole je i nadále v činnosti folklorní
soubor Sadováček a kroužek Baby country, které vystupují na kulturních akcích města. Jiné kroužky na škole nemáme, neboť paní
učitelky jsou plně kvaliﬁkované po stránce výtvarné, pracovní i hudební a tyto aktivity provádějí s dětmi v rámci každodenních činností.
Pro děti máme připravenou spoustu zajímavých akcí a těšíme se, že spolu strávíme další hezký školní rok.
Jiřina Zigová, ředitelka MŠ Velké Pavlovice

Vážení čtenáři, občané Velkých Pavlovic,
je sice již předvánoční čas a jistě mnoho příspěvků v tomto čísle zpravodaje se dotýká právě vánočních
svátků, přesto bych Vás velice rád seznámil s aktuálním děním na Základní škole Velké Pavlovice.

Š

kolní rok 2010/11 byl zahájen ve
středu 1. září 2010. Do lavic usedlo celkem 270 žáků, 139 na prvním stupni
a 131 v 6. až 9. ročníku. V letošním školním
roce se kromě 5. tříd (vzdělávací program
Základní škola) vzdělávají všechny ročníky
podle Školního vzdělávacího programu pro
ZŠ. Při ZŠ úspěšně funguje školní družina,
školní jídelna a středisko volného času, které nabízí více než 20 zájmových kroužků.
Základní škola zaměstnává 24 pedagogických a 12 nepedagogických pracovníků.
Z hlediska personálního obsazení došlo
ve srovnání s minulým školním rokem k
několika změnám, kdy do důchodu odešla
paní učitelka Pavelková, které bych chtěl
na tomto místě vyslovit poděkování za
dlouholetou obětavou práci. Novou posilou
ve vedení školy se od 1. srpna 2010 stala
paní Lenka Korpová, která byla jmenována
zástupkyní ředitele.
A jaký je a bude letošní školní rok? Tak
jako každý rok nás čeká obrovské množství
akcí – sportovních, kulturních, společenských a jiných, které jako škola organizujeme nebo se na jejich přípravě spolupodílíme.
Klíčovou akcí letošního roku je projekt EU peníze školám, ve kterém všechny
základní školy v Česku (s výjimkou pražských) mohou prostřednictvím tzv. šablon
čerpat dotace v celkové výši 4,5 mld. korun.
Pro naši školu z toho plyne částka zhruba
1,5 mil. korun, za kterou bychom chtěli
zejména modernizovat technické vybavení
školy související s výukou (realizace nových
počítačových učeben, zakoupení interaktivních tabulí, dataprojektorů ap.), část ﬁnancí též poslouží na další vzdělávání pedagogů školy. Projekt s názvem Multimediální
výuka na Základní škole Velké Pavlovice byl
koncem října odeslán na MŠMT a oﬁciálně
začíná 1. března 2011.
Veškeré informace o Základní škole
Velké Pavlovice, organizaci školního roku
2010/11, připravované akce aj. naleznete
na internetových stránkách školy pod adresou www.zs.velke-pavlovice.cz.

Všem čtenářům
Velkopavlovického
zpravodaje
přeji krásný a pohodový
zbytek roku 2010
a mnoho zdraví
a úspěchů v roce 2011.
RNDr. Ludvík Hanák,
ředitel ZŠ Velké Pavlovice

Čím nás škola překvapí?
Z dlouhodobé historie školství ve Velkých Pavlovicích je zřejmé, že spolupráce
mezi mateřskou a základní školou je samozřejmostí, ne jinak tomu je i v letošním
školním roce.
Ve velmi pěkném interiéru mateřské školy se 22. listopadu 2010 uskutečnilo setkání ředitelky MŠ Jiřiny
Zigové a zástupkyně ředitele ZŠ Lenky Korpové, společnému setkání byly
také přítomny učitelky MŠ a ZŠ Božena Procházková a Eva Drienková.
Během oboustranně vstřícného a
příjemného jednání byly domluveny
společné aktivity obou škol, týkající
se především předškoláčků. V nejbližších měsících bude široká rodičovská veřejnost informována.
Mgr. Lenka Korpová
Mgr. Lenka Korpová,
zástupkyně ředitele Základní
školy ve Velkých Pavlovicích.
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VÝLET DO 9. STOLETÍ ........
Dne 10. září 2010 navštívili žáci pátých tříd archeologické naleziště z
období Velké Moravy v Mikulčicích. Pracovníci muzea si pro děti připravili
„Velkomoravský den“.
V areálu hradiště byl postaven slovanský tábor v dobovém oblečení,
kde žáci absolvovali zábavnou interaktivní prohlídku expozic přizpůsobenou
jejich věku a vhodně doplňující učivo vlastivědy pro 5. ročníku ZŠ.
Mgr. Eva Drienková
Co napsali o expedici do dávné historie naši páťáci?

MIKULČICE
V pátek ráno jsme všichni páťáci nedočkavě nastoupili do autobusu
Nezapomenutelný návrat ke kořenům
a jeli na exkurzi do Slovanského hradiště v Mikulčicích, kde se nachází
– i tak by se dal charakterizovat výlet do Mikulčic.
velmi cenné archeologické nálezy z doby 8. a 9. století.
Období Velké Moravy páťáky okouzlilo,
Tam už na nás čekali Slované. Dali nám ochutnat jídlo, které se dříve
stejně jako průběh exkurze, která nemusí být vždy
jedlo, já a jedna spolužačka jsme se převlékli do tehdejších šatů, ukázali
jen nudným prohlížením exponátů. Na Slovanském
nám zbraně, kterými se v té době bojovalo a zhlédli jsme i scénku bojovhradišti si děti vše vyzkoušely na vlastní kůži.
níků.
Pak jsme šli do kostela, kde nám pan archeolog ukázal hřivny – to
bylo tehdejší platidlo, dlabanku - to byla loď a také jsme viděli kostry, gombíky, náhrdelníky a různé nádoby.
Odtud nás Slované odvedli do další expozice muzea, kde byl pro nás přichystán malý úkol a všichni jsme si vyzkoušeli psát
hlaholicí.
Na konec celého výletu jsme hráli starodávné hry, stříleli šípy z luků a opékali špekáčky na přichystaném ohništi. Spokojeni
jsme dali sbohem Mikulčicím a odjížděli do Velkých Pavlovic. Tento výlet se nám moc líbil a hned bychom tam jeli znovu.
Kateřina Kadlecová a Ondřej Sláma, 5.A

Dne 4. listopadu 2010 se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili v rámci školní
výuky divadelního představení Čarodějův učeň. Představení se konalo v
Brně v Divadle Polárka. Žáky zaujalo vyprávění o chlapci Krabatovi, jenž
se přiblíží temným silám, které začnou postupně ovládat jeho život. Je
jimi fascinován, dokud nepozná, že ho mohou i zahubit.
Herci se tak vžili do svých rolí, že si při některých scénách mohli
přihodit i zranění (švihnutí kouzelnou hůlkou, pády na jevišti, nebezpečné kulisy). To se samozřejmě našim dětem velmi líbilo, a tak se vracely
spokojené a se zajímavými zážitky.
Mgr. Jitka Šaňková, Mgr. Eduard Brabec

Pozorní žáci šestých a sedmých tříd se učili
společně s čarodějovým učněm, v divadle Polárka.
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Děti pátých tříd
ODHALILY TAJEMSTVÍ
vědění a moudra …
… skrývá se v knihách
V úterý 5. října 2010 navštívili žáci 5.A a 5.B třídy pod
vedením svých třídních učitelek Městskou knihovnu ve Velkých Pavlovicích. Pro některé nové žáky z Němčiček, kteří
v letošním školním roce začali navštěvovat naši školu, byla
tato návštěva úplně
prvním seznámením
s touto institucí.
Kromě nepřeberného množství knih
různých žánrů, které
si děti se zaujetím
prohlédly, byl zde pro
žáky připraven i velmi
pestrý a zajímavý program.
Děkujeme
touto cestou vedoucí
knihovny paní Mgr.
Růžičkové za příjemně strávené dopoledne.
Mgr. Taťána
Hanzálková
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A jak se beseda v knihovně líbila samotným dětem? Za všechny zúčastněné alespoň malý příspěvek od žáka 5.B třídy
Oldřicha Vymazala:
V úterý obě naše třídy navštívily knihovnu. Na tuto
chvíli jsme se všichni těšili. Některé děti z naší třídy
zde byly vůbec poprvé.
V knihovně nás přivítala paní vedoucí Růžičková.
Vyslechli jsme si povídání o některých spisovatelích,
např. Jacku Londonovi, Marku Twainovi a o jejich slavných knížkách. Také nám paní vedoucí pustila kousek nahrávky z tzv.
„knížek do ucha“.
Jednalo se o Knihu
džunglí od spisovatele Kiplinga. Moc
se nám ukázka líbila, poslouchali jsme
pozorně,
málem
jsme ani nedýchali.
Po
ukončení
ukázky jsme si mohli prohlédnout celou
knihovnu, všechny
vystavené
knihy.
Zajímavé bylo velké leporelo Dějiny
českého národa. Také tam byla pro nás připravena
výstavka doporučené četby.
Všem se nám tam líbilo, těšíme se na další návštěvu.
Knihy tradiční i netradiční, avšak zážitky s nimi?
Vždy obohacující a nevšední.
Čas strávený v knihovně a s knihou bývá
nejkrásnějším okamžikem dne každého z nás.
Nevěříte? Začtěte se na chvilinku do černobílých
řádků. Otevře se vám úplně jiný svět…
Foto: Karolína Bártová

P

ondělí s datem 22. listopadu 2010 bylo pro
prvňáčky, kteří navštěvují Základní školu ve
Velkých Pavlovicích, dnem slavnostním.
Přehouply se dva měsíce pilné a tvořivé práce
žáků prvních ročníků. Děti přečetly celou Živou abecedu, nastal tedy čas začít číst ve skutečném SLABIKÁŘI. Slabikář předal osobně malým čtenářům ředitel
školy RNDr. Ludvík Hanák.
Děti předvedly, že umí písmena nejen číst a psát,
ale i skládat do slabik a slov. Hrály si s obrázky, kartami, zpívaly, vyvolávaly jeden druhého a vzájemně se
hodnotily. Na závěr čekalo děti překvapení v podobě
dortu a dárečků, které vyrobili žáci pátých ročníků.
Všechny děti odcházely s úsměvem a se svou
první „velkou“ knihou – SLABIKÁŘEM.
Všem prvňáčkům to s novým Slabikářem velmi slušelo,
stejně jako čtenářkám Natálce a Terezce.

Mgr. Jitka Řádková,
třídní učitelka 1.B třídy ZŠ Velké Pavlovice
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První listopadový pátek navštívili žáci třetích tříd Základní školy Velké Pavlovice místní radnici
- sídlo Městského úřadu Velké Pavlovice. Milou průvodkyní se jim stala paní matrikářka Dagmar Švástová,
od které se jim dostalo podrobného výkladu, řady odpovědí na všetečné otázky a na závěr také malého dárečku.
Děti se podívaly všude tam, kam se běžně nemají možnost v jejich útlém věku dostat,
kupříkladu do kanceláře starosty a nebo si posedět v obřadní síni.
A jak se třeťákům na radnici líbilo? Začtěte se do následujících řádků a dovíte se více…

n V pátek 5.11. jsme se vydali navštívit
Městský úřad v Pavlovicích. Provázela nás
matrikářka, paní Dagmar Švástová. Byli
jsme i u pana starosty. Viděli jsme obraz,
který dostaly Pavlovice od Francouzů.
Byli jsme i v zasedací síni. Moc se mi to
líbilo.
Eliška Bálková, 3. A
n Naše třída navštívila Městský úřad v
pátek 5.11. dopoledne. Provázela nás
matrikářka Dagmar Švástová. Nejvíce se
mi líbil obraz od přátel z Francie. Také
jsme se seznámili s pamětní knihou našeho města. Pan starosta Pavel Procházka
se s námi bavil, byl k nám milý.
Viktor Bednařík, 3. A
n V pátek 5.11. jsme se vydali navštívit
Městský úřad v Pavlovicích. Doprovázela
nás paní Dagmar Švástová. Viděli jsme i
snímek z letadla. Viděli jsme knihu, kam
se zapisuje, kdo kdy zemřel nebo se narodil. A taky nás zavedla za panem starostou. Z exkurze jsme si odnesli dárečky.
Radek Krejčiřík, 3. A
n Přivítala nás paní matrikářka. Povídala
nám o minulosti i současnosti naší obce.
Viděli jsme tři knihy. Potom jsme navštívili
výstavní síň. A byli jsme také v pracovně
pana starosty.
Štěpán Prokeš, 3. B
n Na městském úřadě je starostou Ing.
Pavel Procházka. Paní matrikářka nás
zavedla do výstavního sálu. Byla tam
mapa Velkých Pavlovic. Paní matrikářka
nám ukázala i kancelář starosty. Vyprávěla, že ve Velkých Pavlovicích bydlí 3049
obyvatel, že se narodilo 26 lidí a zemřelo
22 lidí. Odstěhovalo se 47 a přistěhovalo
se 42 lidí.
Lukáš Pejchl, 3. B
n Viděli jsme kroniku starou 100 let. Paní
matrikářka nám ukázala knihu, do které
zapisuje narozené děti. Návštěva radnice
se mi moc líbila.
Eliška Otřelová, 3. B
n Na Městském úřadě to bylo moc hezké. Bylo to tam úplně vzorné. A dověděla
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Obřadní síň je nejkrásnější místností snad každé radnice. Stejně je tomu
i ve Velkých Pavlovicích. I třeťákům se zde ve společnosti matrikářky
Dagmar Švástové velmi líbilo!
jsem se, že jsem zapsaná v knize a ještě spoustu a spoustu věcí, které ještě
neznám. Dověděla jsem se, že ve Velkých
Pavlovicích je pan starosta jménem Pavel
Procházka. A to nejdůležitější, že Velké
Pavlovice se proslavily Velkopavlovickou
meruňkou. Pavlovice jsou hezké město.
Jsem ráda, že v něm bydlím.

n Na městském úřadě jsme zjistili mnoho informací. Paní matrikářka nám řekla,
že máme 3049 obyvatel. Pak nám řekla,
kolik se jich narodilo, zemřelo, odjelo,
přijelo. Starostou Velkých Pavlovic je Ing.
Pavel Procházka. Místostarosta je Ing.
Zdeněk Karber. Nakonec jsme dostali
pamětní medaile a šli zpátky do školy.

Michaela Pecháčková, 3. B

Eva Novotná, 3. B
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MOKRÉ VYSVĚDČENÍ – zasloužená třešnička na dortu plavecké školičky
Žáci 2. a 3. ročníků ZŠ V. Pavlovice letos absolvovali v
době od 15. do 24. září plavecký výcvik v Plavecké škole v
Hustopečích. Druháčci se seznamovali s vodou a postupně
i se základními plaveckými styly.
Plavání jim dělalo radost a z vody neměl nikdo strach.
Třeťáčci se ve svém plaveckém umění zdokonalovali a velmi

Co by to byl za kurz plavání bez pořádného dovádění!
Ten kdo se možná dříve mokré spršky bál, je dnes pravý vodní král!
rádi soutěžili o nejrychlejšího plavce. K jejich dobrým výkonům a příjemné
pohodě přispíval kolektiv instruktorů a jejich odborné vedení.
Na závěr kurzu splnili všichni žáci zadané plavecké dovednosti a získali zasloužené „MOKRÉ VYSVĚDČENÍ“ .
Mgr. Miroslava Fišerová, Mgr. Darina Zborovská

Dne 4. října 2010 se
naši žáci zúčastnili okresního přeboru v přespolním
běhu, který pořádala ZŠ
Břeclav. Žáci startovali
rozdělení do čtyř věkových
kategorií a běželi po lesních cestách s mírným převýšením.
Velkopavlovickou ZŠ jeli
reprezentovat tito žáci: Filip
Cvan (8.B), Martin Knápek
(8.B), Michaela Bystřická
(9.B), Lucie Fišrová (9.A) a
Lucie Volejníčková (9.A).
Nejlépe se umístil Filip
Cvan, který za IV. kategorii (8. a 9.třídy) obsadil
6. místo z celkového počtu
43 žáků.
Všem žákům děkujeme
za pěknou reprezentaci a
přejeme jim mnoho dalších
sportovních úspěchů.
Jaroslava Janů,
učitelka tělesné výchovy

FUTSÁLOVÁ LIGA DÍVEK 8. A 9. ROČNÍKŮ
Dne 8. listopadu 2010 se na naší ZŠ odehrálo divizní semiﬁnále ŠkoFL9 (školní futsálová liga
starších dívek 8. +
9.roč). V tomto turnaji byly naše žákyně přihlášeny letos
poprvé. Nastoupily
v sestavě: 8. roč.Chrástková, Hiclová,
Válková, Hlávková,
Michnová, Levčíková
a za 9. roč.- Fišrová,
Volejníčková, Brtevníková, Barvíková a
brankařka Bystřická.
Výsledky
turnaje:
1. místo ZŠ Kvasice,
2. místo ZŠ Nové
Město na Moravě,
3.místo ZŠ Velké
Pavlovice.
ZŠ Kvasice postupuje díky svému vítězství do ﬁnále ve Zruči
Dívčí futsalový tým ZŠ Velké Pavlovice.
nad Sázavou.
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FUTSÁLOVÁ LIGA – STARŠÍ ŽÁCI
Tak jako naše žákyně se futsalové ligy zúčastnili i
starší žáci, kteří zajížděli dne 11. listopadu 2010 do
Lanžhota. První místo zcela suverénně obsadila ZŠ ze
Znojma a po dramatickém souboji o druhé místo rozhodla poslední vteřina před koncem, kde byla úspěšnější ZŠ z Lanžhota.
Naši žáci obsadili 3. místo (Gajdošík, Pazderka, Újezdský, Fridrich, Šťavík, Knápek, Pohl, Hasík, Schäffer).
HALOVÁ KOPANÁ – OKRSKOVÝ TURNAJ
STARŠÍCH ŽÁKŮ
Dne 18. listopadu 2010 se na domácí půdě Základní
školy Velké Pavlovice konal okrskový turnaj v halové
kopané starších žáků. Turnaje se zúčastnily tyto školy:
ZŠ Velké Pavlovice, Gymnázium Velké Pavlovice, ZŠ
Kobylí, ZŠ Velké Bílovice, ZŠ Klobouky, ZŠ Nikolčice
a ZŠ Šitbořice.
Hrálo se ve dvou skupinách, ze kterých do okresního
kola postoupily dvě vítězná družstva ZŠ Kobylí a ZŠ
Velké Bílovice, nad kterými utrpěla porážku družstva
ze ZŠ V. Pavlovice a Gymnázia V. Pavlovice.
Fotbalový tým starších žáků ZŠ Velké Pavlovice.

Jaroslava Janů, učitelka ZŠ

VELKOPAVLOVICKÉ GYMNÁZIUM
na veletrzích středních škol
Ve dnech 19. a 20. října 2010 se v Břeclavi uskutečnil další
ročník „Veletrhu vzdělávací nabídky středních škol“, na kterém se
prezentovalo i naše gymnázium. V první den veletrhu školu zastupovaly studentky Barbora Tulisová a Kristýna Suchomelová (2.A)
pod vedením Ing. Šmídové. Následující den se veletrhu zúčastnily
studentky Monika Jelínková a Marika Kobzová (Kvinta) s doprovodem Mgr. Horáčka.
Břeclavskému veletrhu předcházela obdobná prezentace škol
v nedalekém Hodoníně. Tohoto veletrhu se na stánku velkopavlovického gymnázia zúčastnily studentky třídy 3.A Jana Kopecká a
Gabriela Cahlíková – pod vedením PaedDr. Kameníka, Petra Grmolcová a Kateřina Dvořáková – pod vedením PhDr. Rubáše.
Žákům končícím povinnou školní docházku a jejich rodičům
podávaly velkopavlovické studentky informace o učebních plánech
a možnostech studia, o mimoškolních a projektových aktivitách na
naší škole, stejně tak i informace o Velkých Pavlovicích.
Potencionální studenty nabídka
velkopavlovického gymnázia velmi zaujala.
Zajisté i díky výbornému výkladu současných studentek…

Svým pěkným vystupováním a aktivním přístupem přispěly
nejen k reprezentaci školy, ale i našeho města.
PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel gymnázia Velké Pavlovice

Celostátní generálky nové maturitní zkoušky se zúčastnili i studenti našeho gymnázia. Ve středu 3. listopadu 2010 uvolnil CERMAT výsledky jednotlivých žáků a škol.
Sdělovací prostředky již týden předem alarmovaly, že třetina žáků u zkoušek neuspěla.
S napětím jsme tedy očekávali výsledky našich studentů – maturantů.

Maturita rovná se nekonečné učení.
Avšak „s úsměvem jde všechno líp“!
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Ve čtvrtek 4. listopadu 2010 předal ředitel školy žákům tříd 4.A a Oktávy protokoly
o výsledku maturitní zkoušky. Z pohledu jednotlivých zkoušek a tříd jsou průměrné výsledky
za školu následující.
Ve třídě Oktáva je průměrná úspěšnost na žáka v českém jazyce 72 %, v anglickém jazyce 74 %, a v německém jazyce 60 %. Ve druhé maturitní třídě 4.A je průměrná úspěšnost na
žáka v českém jazyce 69 % a v anglickém jazyce 75 %.
Z pohledu celostátně nastavené mezní úspěšnosti 45 % v českém a cizím jazyce, a
matematice 33 % v maturitní generálce 2010 studenti velkopavlovického gymnázia uspěli.
PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia V. Pavlovice
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STUŽKOVÁNÍ – první krok k maturitě …
… ve třídě OKTÁVA
Gymnázium
Velké Pavlovice
V pátek, dne 5. listopadu 2010 před
sedmnáctou hodinou, se aula Gymnázia
ve Velkých Pavlovicích začala zaplňovat
rodiči, sourozenci, prarodiči, kamarády a
profesory. V tento den se konalo stužkování naší třídy oktávy. Tato slavnost nás
oddělila od bezstarostných školních let,
ale také nám připomenula roky strávené
na gymnáziu.
Sedm let může někomu připadat jako
dlouhá doba, nám ale utekla jako voda.
Naše třída má před sebou necelý společný
rok a tento slavnostní den byl pro nás jedním z mezníků našeho života. Stužky, které
nás oﬁciálně uvedly do stavu maturantů,
nám budou připomínat událost pro nás
ještě důležitější, a to maturitní zkoušku.
Když odbila pátá hodina, nastoupili
jsme všichni krásně oblečeni do auly a
netrpělivě čekali na samotné stužkování.
Ceremoniál zahájila studentská hymna
Gaudeamus igitur, při které nás doprovázela paní profesorka Jana Valoušková. Po
hymně mohlo nastat samotné stužkování.
Nejdříve byl pasován pan Ing. Oldřich
Tesař na třídního učitele maturantů, dále
byla vyvolávána jména slečen a pánů, kteří přišli před třídního učitele, poklekli na
červený polštář a byli pasováni mečem.
Každému z nás byla připnuta stužka s
mottem: „Kdo nezažil, nepochopí, kdo
zažil, nezapomene!“ a předána smetanová šerpa. Poté pokračoval pan profesor
Oldřich Tesař krásnou řečí o našich letech
strávených na gymnáziu, neopomněl také
blížící se státní maturitu, kterou v červnu
absolvujeme jako první.
O státní maturitě a stužkování pronesl
pár slov také ředitel gymnázia pan Vlastimil Kropáč a pan místostarosta Zdeněk
Karber. Po jejich proslovech přišla řada i na
ten náš. Dalibor Dufek jménem celé třídy
poděkoval profesorům za jejich trpělivost,
vstřícnost a jejich nejenom druhé, ale i třetí šance, které nám dávají. Holt vzdal také
rodičům, kteří se o nás starají, podporují
nás a nikdy nám nepřestali věřit.
V neposlední řadě patří velké díky
panu profesoru Oldřichu Tesařovi, který
nás nejenom poctivě vede k maturitě, ale
také musí celá léta neustále poslouchat
naši kritiku na všechno, zvládl ve zdraví
všechny naše výlety a exkurze a vždy nám
se vším pomohl. Od nás ode všech mu
patří ještě jednou velký dík.
Na závěr jsme si připravili písničku
Hallelujah, kterou na klavír hrála Veronika
Schäfferová, na ﬂétnu Markéta Hiclová,
sólo zpívala paní profesorka Jana Valoušková a celá oktáva zpívala refrén.

V sedm hodin naše kroky vedly do sálu
v areálu Ubytování u Hiclů, kde probíhal
náš stužkovací večírek. O půl osmé pronesly veršovaný projev o všech spolužácích Markéta Hiclová a Anna Holásková.
Poté následoval přípitek všech maturantů
z jedné číše. Večer okořenil velmi dojemný
pozdrav od spolužáka Jana Macháče, který letos studuje v Americe. Pro zpestření

programu jsme si připravili soutěž, ve které měli profesoři ukázat, jak dobře znají
všechny maturanty.
Stužkovací večírek se skvěle vydařil a
my doufáme, že podobně se nám povede
i státní maturita a v červnu se sejdeme v
opět pozitivní náladě na maturitním večírku.
Markéta Hiclová

… ve třídě 4.A
Gymnázium
Velké Pavlovice

studentské hymny byla nejprve pasována
třídní učitelka Ing. Anna Riláková, která
nám byla po celé čtyři roky velkou oporou.
Zároveň převzala i meč, kterým pasovala
studenty do řad maturantů. O naší státní
maturitě a stužkování pronesl pár slov pan
ředitel PaedDr. Vlastimil Kropáč a pan starosta Ing. Pavel Procházka.
Na závěr večera studenti v čele s
paní učitelkou Strouhalovou a paní učitelkou Valouškovou zazpívali krásnou píseň
„Let it be“ od skupiny Beatles s klavírním
doprovodem studenta gymnázia Jana
Míchala. Tak se oﬁciálně stali z „čtvrťáků“
maturanti.
Karolína Surmanová

Páteční den s datem 12. listopadu
2010 se nesl ve třídě 4.A Gymnázia ve
Velkých Pavlovicích v duchu slavnostního stužkování studentů do řad maturantů. Všichni studenti pilně nacvičovali na
onen slavnostní den. A pak to přišlo. Vše
mělo vypuknout přesně v pět hodin odpoledne.
Těsně před touto osudnou hodinou
se aula naší školy zaplnila nejbližšími
příbuznými a také učiteli. Po odzpívání
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Studenti gymnázia na výstavě

ANNA FRANKOVÁ
- ODKAZ PRO SOUČASNOST
Po dlouhých deseti letech se do nedalekých Hustopečí vrátila
výstava o Anně Frankové. Shlédnout necelých 30 panelů, které
ji tvoří, jeli studenti třetích a čtvrtých ročníků Gymnázia Velké
Pavlovice.

E

xpozice je českou verzí mezinárodní putovní výstavy Domu Anny Frankové v
Amsterdamu, kterou dosud navštívilo přes pět milionů návštěvníků ve více než
32 zemích světa. Návštěvníkům má předat příběh Anny Frankové a také seznámit je s
tematikou holocaustu z pohledu rodiny Frankových.
Anna Franková byla židovská dívka, která se musela se svou rodinou skrývat v tzv.
zadním traktu budovy, ve které sídlila ﬁrma Otty Franka, otce Anny. Malé prostory obývala společně s rodinou a několika přáteli. Celkem žilo v zadním traktu 8 lidí.

Anna Franková, obyčejná dívenka
s neobyčejným osudem, s překrátkým
životem ukončeným více než předčasnou
a především naprosto zbytečnou smrtí,
zanechala pro všechny budoucí generace
nesmazatelný odkaz. Odkaz,
ze kterého snad každého z nás zamrazí …

Ke svým 13. narozeninám dostala deník, do kterého si začala zaznamenávat své
myšlenky, vzpomínky a především informace o běžném životě v úkrytu. V červnu 1944
bylo všech 8 osob ze zadního traktu zatčeno a převezeno do koncentračních táborů.
Anna zemřela v Bergen-Belsenu v květnu 1945 na tyfus. Jediný, kdo se po válce
vrátil domů, byl Annin otec. Ten získal zpátky deník své dcery a vydal ho. Dnes je Deník
Anny Frankové jednou z nejpřekládanějších knih světa - přečíst si jej mohou čtenáři
zhruba v 60 zemích světa. Podle literární předlohy vzniklo v roce 1956 také divadelní
představení a později i ﬁlm.
Mgr. Jana Strouhalová

P

osledním společným výletem pro
studenty Gymnázia Velké Pavlovice bývá každoročně podzimní literárně-historická exkurze do Prahy. Ani
letošní rok tomu nebylo jinak. Především
kvůli loňským rozmarům počasí se termín
posunul již na začátek září. Volba druhého
zářijového týdne se ukázala velmi šťastnou, neboť počasí nám skutečně přálo.
Deštníky pro tentokrát zůstaly uschovány
hluboko v zavazadlech.
Cílem této tradiční exkurze je seznámit studenty s nejvýznamnějšími pamětihodnostmi našeho hlavního města a také
navštívit divadelní představení některých
z pražských scén. Během tří dnů jsme
navštívili například Petřín, Pražský hrad,
Malou Stranu, Vyšehrad, Staroměstské a
Václavské náměstí a mnoho dalších známých míst.

Praha byla skutečně nádherná a to nejen díky rozmanitému
programu exkurze, jež nás seznámil s nejkrásnějšími
a nejzajímavějšími místy našeho hlavního města,
ale také díky počasí, které nám přálo na výbornou!
Nejvíce nás však zaujalo
Židovské město. Pinkasovou a
Staronovou synagogou a také
starým židovským hřbitovem
nás provedla paní průvodkyně. V
Pinkasově synagoze jsme na stě-
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nách objevili jména Židů deportovaných za
2. světové války do koncentračních táborů, mezi nimi i obyvatele vesnic a měst,
ze kterých pocházíme. Na závěr prohlídky
nám paní průvodkyně prozradila i mnoho
informací z života dnešních Židů.
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S velkým zájmem jsme shlédli i dvě
divadelní představení. Jako první jsme
navštívili Divadlo na Vinohradech, kde
jsme měli možnost vidět klasickou českou hru Fidlovačka, avšak v modernějším
podání. Hra se odehrávala z poloviny v
Evropském parlamentu, kde se diskutovalo o přijetí evropské hymny a o suverenitě evropských národů, druhá polovina se
navracela do dob, kdy v Čechách docházelo k poněmčování obyvatel a mnoho Čechů zapomnělo na svoji národnost.

Na druhé představení jsme zavítali
do krásné historické budovy Stavovského
divadla. Po ranní prohlídce interiéru Národního divadla jsme měli možnost porovnat
výzdobu obou budov. Ve Stavovském divadle jsme toho večera shlédli Shakespearovu hru Kupec benátský. I tato hra byla
pojata moderněji, než by se dalo čekat.
V obou dvou představeních jsme měli
štěstí na výtečné obsazení. Ve Fidlovačce
jsme mohli obdivovat výkony Jiřiny Jiráskové nebo Hany Maciuchové a v Kupci benát-

S novým školním rokem 2010/2011 opět zahájilo svoji činnosti Středisko volného času při Základní škole Velké Pavlovice.
Žáci I. i II. stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázia si mohli během celého
měsíce září vybírat z pestré nabídky zájmových kroužků.
Od října se rozjela činnost těchto kroužků:

Tvořivé aktivity patří mezi dětmi k těm nejoblíbenějším. Zvlášť proto, že si
mohou domů odnést krásné suvenýry z podzimních plodů nebo úžasného
papírového draka. Foto: Karolína Bártová

ském zase Jiřího Štěpničky, Igora Bareše,
ale i jejich mladších hereckých kolegů Vojty Kotka nebo Jakuba Prachaře.
Po vyčerpávajícím třídenním programu
jsme se vrátili zpět na Moravu a na druhý
den zasedli do školních lavic, abychom se
přímo vrhli do vod nové maturity, která nás
jako první čeká v květnu a červnu následujícího roku.

Zájmový kroužek:

Studenti maturitních ročníků
Gymnázia Velké Pavlovice

Vedoucí kroužku:

Basketbal
Breakdance
Dívčí klub
Dramatický
Florbal
Gymnastika
Házená

Petr Kučera
Václav Bukovský
Mgr. Lenka Tesařová
Ing. Lenka Bukovská
Ing. Lenka Bukovská
Jaroslava Janů
Naďa Slámová,
Mgr. Lenka Tesařová
Hry na domečku
Mgr. Lenka Tesařová
Keramika I
Mgr. Lenka Tesařová
Keramika II
Mgr. Lenka Tesařová
Keramika III
Ing. Marie Šmídová
Kreativ
Ing. Lenka Bukovská
Kytara I
Karolína Osičková
Kytara II
Karolína Osičková
Náboženství
Mgr. Petr Papoušek
Ping-pong
Jaroslav Tesák
Počítačové hry
Mgr. Lenka Tesařová
Sportovky holky
Mgr. Lenka Tesařová
Sportovky kluci
Mgr. Lenka Tesařová
Sportovky chlapci
Ing. Lenka Bukovská
Taneční (roztleskávačky) Kamila Kunická
Volejbal
Tereza Pláteníková
Výtvarníček
Mgr. Dagmara Šmídová
Zábavná angličtina
Mgr. Lenka Tesařová
Vedle pravidelné činnosti se na SVČ od začátku
školního roku uskutečnilo několik pěkných akcí.
V měsíci říjnu připravila městská knihovna ve
spolupráci s naším SVČ tvořivé odpoledne pro děti
s názvem Veselé dýně. V knihovně se sešla početná
skupinka dětí, některé dorazily v doprovodu svých
rodičů či prarodičů. Po usilovném dlabání a vyřezávání vzešla na svět hezká řádka žertovných strašáků. Ty jsme následně odnesli do parčíku za sýpkou
a každý si ve svém strašidýlku neopomněl rozsvítit
svíčku.
Podzimní nálada zavládla na SVČ také při „tvořivém úterý“, kdy jsme s dětmi vyráběli pěkné drobné ﬁgurky a zvířátka z přírodních materiálů. Kromě
tvůrčích činností se na SVČ soutěžilo ve hře Stiga
hokej, která je oblíbená nejenom u chlapců, ale
rády si ji zahrají i děvčata.
K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků. A tak i my na SVČ jsme se pustili do výroby pra-
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vého nefalšovaného létacího draka.
Poslední listopadovou sobotu jsme v
rámci Dne otevřených dveří na ZŠ Velké
Pavlovice připravili „tvořivou sobotu“ tentokráte v duchu adventu. Na základní škole se sešla velmi početná skupina maminek a dětí, které se s nadšením pustily do
tvorby oblíbených adventních věnečků.
Během několika hodin vzniklo množství
krásných a zajímavých věnců.
V průběhu prosince pořádáme dva

zájezdy na vánoční trhy, a to do Bratislavy a stejně tak jako v loňském roce do
adventní Vídně.
Do Vánoc nás na SVČ ještě čeká jedno „tvořivé úterý, kdy si vyrobíme drobné
dárečky pod stromeček a svíčky ze včelího
vosku. Pro všechny členy kroužku chystáme příjemné vánoční posezení s čajíkem
a drobnými dárečky.
Mgr. Lenka Tesařová

Vánoční hlavylámání
s příchutí matematiky!
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SPORT ..................................................
ŠACHOVÉ UMĚNÍ žáků gymnázia
Dne 23.11.2010 se v Břeclavi konalo okresní kolo soutěže žáků základních a
středních škol „Přebor škol v šachu - Mistrovství ČR školních týmů“. Turnaj se hraje
jako soutěž čtyřčlenných školních týmů. Naše družstvo ve
složení Adam Rilák, Dominik
Chrástek, Jan Krůza, Denis
Dagidir a Petr Machač, které
trénuje mezinárodní mistr
Petr Pisk, obhájilo v kategorii
2. stupeň ZŠ loňské 1. místo
a zajistilo si tak opět postup
do krajského kola.
Děkuji všem zúčastněným žákům za úspěšnou
reprezentaci našeho gymnázia. V dlouholeté historii Okresního šachového svazu
Břeclav je to významný úspěch mladého družstva z Velkých Pavlovic.
Mgr. Michal Rilák, zástupce ředitele
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FOTBALOVÝ ODDÍL
se dočkala nového travnatého hřiště
vedle rybníka

Slavoj Velké Pavlovice
PODZIM 2010
A muži:

Práce na budování nového fotbalového hřiště – srovnávání terénu a úprava
před osetím travním semenem. Foto: Ing. Zdeněk Karber

J

iž několik let se snažila TJ Slavoj
o získání prostředků potřebných
k přebudování stávající travnaté tréninkové plochy na regulérní druhé travnaté
hrací hřiště v areálu ve Velkých Pavlovicích.
Na jaře letošního roku se podařilo
získat dotaci z rozpočtu Jihomoravského
kraje a spolu s plánovanými vlastními prostředky a příslibem spolupráce od Města
Velké Pavlovice byly k dispozici základní
podmínky k zahájení prací.
Výkonný výbor TJ Slavoj spolu s výborem oddílu kopané pověřil organizací
prací a stavebním dozorem dlouholetého
funkcionáře oddílu kopané a odborníka v
dané oblasti pana Jana Popovského. Pod
jeho vedením byla ihned zahájena jednání
o vlastní organizaci stavby, byly dohodnuty podmínky a možnosti dodavatelů a ve
druhé polovině července byly přípravy k
budování hřiště zahájeny.
Při úvodních pracích, především při
čištění navážené zeminy od kamení a
různých předmětů, je třeba velmi ocenit
brigádnickou pomoc hlavně fotbalistů
dorostu a také B družstva mužů, kteří pod
vedením svých trenérů výrazně pomohli plochu vyčistit a urychlili tak postup
dalších prací. Koncem měsíce srpna a
začátkem září se začalo s navážením čisté zeminy a písku, jejichž mísením vznikla
konečná svrchní vrstva hřiště, připravená
k osevu.
Většinu přípravných prací na úpravě
povrchu hřiště prováděl pan Marian Kvarda z Božic, který se svým autogrejdrem
připravil ideální plochu pro další postup
prací. Finální přípravu plochy před osetím
a vlastní zasetí speciální travní směsí již
prováděla ﬁrma „Sportovní travnaté povr-

chy s.r.o“. z Modřic pod vedením pana
Rouzka, který má se zakládáním nových
travnatých povrchů bohaté zkušenosti.
Vlastní osetí proběhlo 22. září 2010
a díky příznivému počasí tráva asi během
dvou týdnů nádherně vzešla a celá plocha se zazelenala. Za výrazné pomoci
Města Velké Pavlovice se tak podařilo TJ
Slavoj vybudovat nové travnaté hřiště, o
které usilovala již delší dobu. Samozřejmě
je třeba hřiště dovybavit vším potřebným
tak, aby mohlo být hřiště uznáno za regulérní hrací hřiště pro krajské a okresní fotbalové soutěže.
Bude třeba osadit hřiště brankami, na
podélné straně u rybníka budou instalovány střídačky. Dále je třeba kolem celého
hřiště osadit zábradlí, tak jak to předepisují fotbalové řády. Za obě branky bude třeba instalovat zábrany, stejně tak je třeba
zabezpečit boky hřiště, aby míče nekončily
v rybníku nebo za železniční tratí.
Vedení TJ Slavoj je jasné, že náklady
na toto dobudování hřiště nebudou malé,
ale pokusí se prostředky získat a nejpozději během jarních a letních měsíců příštího roku hřiště zprovoznit pro pořádání
mistrovských zápasů. Pomoc při vybavení
hřiště přislíbil pan Antonín Krčmař, který je
také největším sponzorem oddílu kopané.
Velký význam bude mít nové hřiště i z
toho důvodu, že významně pomůže snížit
zvláště tréninkové zatížení hlavního hřiště,
jehož tráva je každoročním přetěžováním
výrazně poškozena a je třeba velkých
investic do letní regenerace, aby mohla
tráva dál sloužit fotbalistům.
Za výkonný výbor TJ Slavoj
a oddíl kopané zpracoval
František Čermák

Až na nepříliš důstojné vystoupení
mužstva v posledním zápase doma proti Tvrdonicím je třeba hodnotit podzim
velkopavlovického „áčka“ jako nečekaně úspěšný. Před začátkem soutěže
bylo cílem držet se uprostřed velmi silné
„B“ skupiny I.A třídy a vyhnout se obavám o sestup. Ovšem výsledkem kvalitních podzimních vystoupení je 3. místo
v tabulce za jednoznačným kandidátem
postupu z Kyjova a velmi silným týmem
Mutěnic. Ze 14 zápasů jich mužstvo 10
vyhrálo, dvakrát remizovalo a dvakrát
prohrálo, získalo celkem 32 bodů při
vysoce aktivním skóre 30:10.
Mužstvo mělo vyrovnanou bilance zápasů doma a venku (16 + 16
bodů). Stejně jako minulý podzim má
Slavoj opět nejlepší obranu v soutěži
(pouhých 10 obdržených branek), na
čemž má zásluhu zkonsolidovaná stabilní obranná čtveřice, zodpovědná hra
všech hráčů dozadu a dobré výkony
brankáře Jakuba Chromka i jeho kolegy
Michala Stehlíka.
Proti minulé sezóně se zlepšily
střelecké opory Slavoje, Jakub Šabata
vstřelil celkem 12 branek a je druhým
nejlepším střelcem soutěže. Na většině
jeho branek má velkou zásluhu kolega
z útoku Břetislav Balcárek, který sám
také vstřelil 6 branek a prožil zatím nejvydařenější půlrok ve Slavoji.
Pro Břeclavský deník zhodnotil podzimní část sezóny trenér mužstva Jaromír Piták takto:
„Z pohledu předsezónních cílů se
nám podzimní část vydařila. Zisk 32
bodů (+11 bodů v tabulce pravdy) a
třetí místo s minimální ztrátou na velké favority soutěže Kyjov a Mutěnice
je určitě úspěchem. Jako trenér mohu
být také spokojen se zabudováním
5ti nových hráčů do základní sestavy
oproti minulé sézoně. Těší mě také nejlepší obrana v soutěži a aktivní hra na
hřištích soupeřů. Na druhé straně mě
mrzí závěrečné dva zápasy s Tvrdonicemi, kdy nás obě remízy připravily o
ještě lepší postavení v tabulce. Celkově mohu říct, že v družstvu panuje
spokojenost. Naše cíle nebyly a nejsou
postupové, ale určitě nás třetí místo a bodový zisk zavazuje v jarní
části podávat znovu kvalitní výkony.
Velkými favority na postup zůstávají Kyjov a Mutěnice, my se budeme
snažit držet s nimi krok a znepříjemnit jim cestu za postupem.“
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O 30 vstřelených branek se podělili
následující hráči:
12 branek – Jakub Šabata,
6 branek – Břetislav Balcárek,
3 branky – Richard Konečný,
2 branky – Viktor Pilarčík, Pavel Vintrlík,
1 branka – Michal Jilka, Kamil Loubek,
Radek Švrčina, Petr Vašek a Dominik
Všianský.
Nečastěji se na hřišti objevili tito
hráči: Jakub Chromek, Michal Stehlík, Michal Jilka, Kamil Loubek, Tomáš
Měřínský, Lukáš Kotoun, Radek Švrčina,

Petr Vašek, Richard Konečný, Vít Koráb,
Viktor Pilarčík, Pavel Vintrlík, Bronislav
Hejl, Jakub Šabata, Břetislav Balcárek,
Dominik Všianský.
Zimní přípravu zahájí hráči přibližně
v polovině ledna 2011 a v jejím průběhu se zúčastní zimního tunaje na umělé
trávě MSK Břeclav v Poštorné – viz los
zimních turnajů!

B muži:
„Béčko“ splnilo svůj cíl pro letošní
sezónu a usadilo se na čele tabulky „B“
skupiny III. třídy. Škoda jen některých
ztrát v závěru podzimu, kdy mohl být
náskok mužstva před jarními odvetami
ještě vyšší. Nakonec získalo mužstvo v
15 zápasech celkem 35 bodů a s aktivním skóre 52:13 vede v tabulce před druhým týmem Velkých Němčic o tři body. O
výborné bilanci svědčí i skutečnost, že
hráči Slavoje jsou nejlepší v hodnocení
vstřelených i obdržených branek a taky v
zápasech venku.
O 52 branek se podělili:
20 branek – Pavel Procházka (suverénně nejlepší střelec soutěže),
11 branek – Pavel Urbánek,
4 branek – Lukáš Hicl,
3 branky – Bronislav Hejl,
2 branky – Richard Hicl, Jaroslav Herzán, Viktor Pilarčík, Tomáš Ulica,
1 branka – Jakub Husák, Dominik Všianský, David Pohl, Pavel Vintrlík.
Nejčastěji nastupovali: Libor Honz,
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Pavel Lanžhotský, Michal Stehlík, Pavel
Latýn, Richard Hicl, Ondřej Horák, David
Poláček, Libor Melichar, Ondřej Levčík,
Bronislav Hejl, Jaroslav Herzán, Lukáš
Hicl, Vít Koráb, Viktor Pilarčík, Tomáš Ulica, Jakub Husák, Pavel Procházka, Pavel
Urbánek, Dominik Všianský.

Dorost:
Dorost je jistě pro oddíl největším
zklamáním podzimu, ať už ziskem bodů
a postavením v tabulce, nebo přístupem
některých hráčů k fotbalu. Zatím se nadaří využít potenciál hráčů ročníku
Foto: Milán Pecka
1993, kteří již
spolu hrají několik
sezón.
Mužstvu
také chyběla větší
podpora od nejzkušenějších hráčů,
ať už kvůli zranění
nebo poklesu formy. Už delší dobu
chybí dorostencům
kanonýr, proto ztratili několik velmi
dobře rozehraných
zápasů, kdy nedokázali
proměnit
obrovské množství
vyložených šancí
a v závěru zápasu nakonec sami inkasovali. Mužstvo skončilo v podzimní tabulce
na 8. místě se ziskem 19 bodů a se skóre
22:26.
Góly obstarali tito hráči:
6 branek – Lukáš Zájeda,
4 branky – David Pohl, Marek Otáhal,
2 branky – Lukáš Galbavý, David Havlík,
Patrik Kalužík,
1 branka – Miroslav Gajdošík, Daniel
Šebesta.
Dorost se v rámci zimní přípravy
zúčastní turnaje na umělé trávě v Mikulově – viz los zimních turnajů!

Starší žáci:
Kádr starších žáků se podařilo doplnit
tak, aby už nemuseli pravidelně nastupovat do zápasů i mladší žáci. Mužstvo
patří podle očekávání do slabšího středu
tabulky a jednoznačným cílem je vyhnout
se bezprostřednímu boji o záchranu v soutěži. V konečné tabulce podzimu skončili
starší žáci na 8. místě se ziskem 11 bodů
a se skóre 18:25.
Nejlepší střelci mužstva:
8 branek – Pavel Springer,
3 branky – Vojta Hovězák,
2 branky – Lukáš Kynický.

Mladší žáci:
Mladších žáci začali od této sezóny
hrát, stejně jako základna, na polovině
hřiště systémem 7 + 1. S jejich výkony
je třeba vyslovit spokojenost, výrazně

se prosazují opory z družstva základny,
kteří mají nový systém zažitý. V tabulce
podzimu skončilo mužstvo na konečném
9. místě se ziskem 9 bodů a se skóre
30:34.
Nejlepší střelci mužstva:
5 branek – Kryštof Kaderka,
4 branky – Miroslav Bazala,
3 branky – Patrik Havlík, Michal Zemek.

Základna:
Základna hraje pravidelně Okresní
soutěž, skupinu C a patří vždy k nejlepším ve skupině. Tentokrát je suverénem
soutěže přípravka z Velkých Němčic, naši
hráči si drží druhé místo se ziskem 24
bodů a se skóre 66:15 a porážka s leadrem soutěže byla za celý podzim jediná.
Nejlepší střelci mužstva:
16 branek – Patrik Havlík,
14 branek – Adam Springer,
9 branek – Tomáš Osička, Ladislav Vašek,
3 branky – Martin Horák, Lukáš Hovězák, Pavel Kučerka.

Ženy:
Holky výrazně posílily družstvo a
podle očekávání hrají o čelo tabulky
Moravskoslezské divize. Družstvo přivezlo několik cenných vítězství z cizích hřišť
(Mutěnice, Březnice, Vlkoš), doma se jim
podařilo otočit těžký zápas proti Březůvkám. Jedinou ztrátou je tak smolná
domácí porážka s družstvem Hovoran,
o které rozhodla nařízená penalta pro
Hovorany těsně před koncem zápasu.
Družstvo těží z velmi dobré obranné hry
a výborné gólmanky Lenky Hykšové (pouhých 6 obdržených branek – nejlepší v
soutěži), v záloze se doplňuje zkušenost
(Hana Málková, Jarka Janů) s mládím
(Tereza Bezděková) a v útoku vynikající
střelkyni Ivu Rathouskou dobře doplňuje
nejmladší hráčka družstva Sabina Osičková. Na podzim holky vybojovaly celkem
24 bodů a s aktivním skóre 41:6 obsadily v tabulce 2. místo.
Střelkyně branek:
15 branek - Iva Rathouská ,
8 branek – Hana Málková,
7 branek - Sabina Osičková,
6 branek - Tereza Bezděková,
2 branky – Lenka Hykšová,
1 branka – Jarka Janů, Iuliana Farcas,
Kateřina Mikulicová.
Nejčastěji nastupovala na trávník
tato děvčata: Lenka Hykšová, Sylva Prátová, Naďa Slámová, Jitka Drsová, Adéla Barvíková, Iuliana Farcas, Markéta
Pilarčíková, Tereza Bezděková, Jaroslava Janů, Irma Janů, Lenka Levčíková,
Hana Málková, Kateřina Mikulicová, Iva
Rathouská, Sabina Osičková, Iveta Levčíková, Petra Brtevníková.
František Čermák
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V neděli, 26.prosince 2010, se opět po
roce sejdou přátelé a kamarádi Vladislava
Trsťana, aby důstojně uctili jeho památku.
„A“ mužstvo – hřiště MSK Břeclav v Poštorné, umělá tráva
1. kolo Sobota 22.1. 2011 10.00 hod. FK TJ Kůty (SK – krajská soutěž)
2. kolo Sobota 29.1. 2011 16.00 hod. Spartak Stráže (SK – okresní přebor)
3. kolo Sobota

5.2. 2011 16.00 hod. Sokol Bořetice

4. kolo Sobota 12.2. 2011

9.30 hod. FC Hoteling Sekule (SK – okr. přebor)

5. kolo Sobota 19.2. 2011 16.00 hod. Baník Mikulčice
6. kolo Sobota 26.2. 2011 14.00 hod.

MSK Břeclav – „A“ dorost

7. kolo Sobota

MSK Břeclav – „B“ muži

5.3. 2011 10.00 hod.

Dorost – hřiště FC Pálava Mikulov, umělá tráva + přípravné zápasy
Přípravný zápas – hřiště Mutěnice, umělá tráva
Neděle
30.1. 2011
- čas bude upřesněn

RSM Hodonín – „B“ dorost

1. kolo turnaje

Sobota

Sokol Novosedly

2. kolo turnaje

Neděle 13.2. 2011 10.00 hod.

Sokol Březí

3. kolo turnaje

Neděle 20.2. 2011 12.00 hod.

FC Pálava Mikulov

5.2. 2011 10.00 hod.

Přípravný zápas – hřiště Mutěnice, umělá tráva
Neděle
27.2. 2011
12.00 hod.

FK Mutěnice

4. kolo turnaje

Sokol Křepice

Sobota

5.3. 2011 12.00 hod.

Zápasy o umístění v turnaji
Víkend 12. – 13.3. 2011

- termín a soupeř budou upřesněni

Zápasy o umístění v turnaji
Víkend 19. – 20.3. 2011

- termín a soupeř budou upřesněni

Přípravný zápas – místo a povrch bude upřesněno
Neděle
27.3. 2011
- čas bude upřesněn

MSK Břeclav – „B“ dorost

Ve sportovní hale ZŠ ve Velkých Pavlovicích proběhne již 17. ročník turnaje v malé
kopané nazvaného “Memoriál Vladislava
Trsťana”.
Každý rok spolu soupeří maximálně
16 mužstev o cenný putovní pohár. Loňské
historické vítězství v turnaji bude obhajovat mužstvo SADOVÁ, které dokázalo otočit
nepříznivý průběh ﬁnále a porazilo mužstvo
YOUNG BOYS 4:3.
Rozlosování turnaje proběhlo v pondělí
13. prosince a výsledky losování si můžete
prohlédnout na webových stránkách města
Velké Pavlovice.
Turnaj začíná „NA ŠTĚPÁNA“ ráno, rozhodující vyřazovací zápasy můžete zhlédnout po obědě.
Pro všechny návštěvníky turnaje bude
opět připravena komfortní tribuna a zajištěno bohaté občerstvení.
František Čermák

TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
TJ Slavoj Velké Pavlovice oznamuje
všem svým členům,
že každoroční valná hromada

se koná v pátek, 18. února 2010,
od 18.00 hod.
ve společenském sále v areálu TJ Slavoj.

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

PŘÍJEM
INZERCE
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