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SLOVO STAROSTY - - - - - - - - - - -

Vážení spoluobčané,
s blížícími se vánočními svátky a
s příchodem konce roku nastává vždy
čas ke krátkému zastavení a odpočinku, k zamyšlení se nad rokem končícím
a současně i nad časem budoucím.
Jak už tomu v životě bývá, mnohým z nás přibyly starosti, nezdary
a potíže. Mnohé zastihly smutné zlomové události v rodině, nemoci a ztráty nejbližších. Mnohým zase nastala
spousta krásných zážitků, radostí,
úspěchů a příslibů do budoucna. Snad
bychom v této předvánoční době
i náladě mohli načerpat nových sil a
optimismu. Mohla by nám třeba pomoci i slova slavných mudrců, která praví:
„Neohlížejme se smutně za minulostí,
již se nevrátí. Raději moudře využijme
přítomnosti.“
Již za několik dnů vstoupíme do
nového roku 2012. Pro město a jeho
občany, zdá se již nyní z pohledu několika hledisek, že to bude rok pestrý a
zajímavý. Připomeneme si výročí 760
let od první písemné zmínky (1252)
a 45 let od povýšení Velkých Pavlovic
na město (1967). Dokončeny budou
významné investiční akce, které byly
zahájeny a budovány během letošního roku - Ekocentrum Trkmanka, Biocentrum Zahájka, Vinařská ulička Starohorka a mnohé další projekty, které
nám mohou být nápomocny v dalším
rozvoji města. Většina z nich je financována za pomoci dotací, některé jsou
ryze soukromou investicí, jako například sklepní ulička. I ta však zapadá
do celkové koncepce a záměrů rozvoje města.
V tuto chvíli je však ještě třeba aspoň
krátkého ohlédnutí za rokem končícím. Dovolím si využít řádků zpravo-

daje a jejich prostřednictvím
veřejně vyslovit mimořádnou
pochvalu a poděkování všem
pracovníkům služeb města
a jejich vedení. Ohlédneme-li
se za jejich celoroční prací, zdá
se být až neuvěřitelné, kolik
zvládli vykonat. Pro ně byl rok
zvlášť náročný. Již začátkem
ledna naši pracovníci zahájili
náročné demoliční práce na
zámečku. Postupně pomáhali
při probíhající rekonstrukci v
mateřské škole, úpravě školní
zahrady. Zpevňovali polní cesty, prováděli mnohé stavební
práce, opravy městských bytů,
budovali nové chodníky, vystavěli kolumbárium. Nesčetné
stovky až tisíce hodin věnovali úpravám veřejné zeleně
a úklidu města. Jejich činnost
nekončí ani s blížícím se koncem roku, kdy je třeba dokončit ještě
několik nutných stavebních akcí. Činnost služeb města je velmi rozmanitá
a stojí nemalé finanční prostředky. Bez
jejich každodenní práce si však život v
našem městečku již sotva dokážeme
představit.
Každý rok bývá obvykle něčím zvláštním i jinak hodnoceným. Velké Pavlovice se dostávají do povědomí především díky vínu a meruňkám. Z pohledu
našich vinařů byl rok určitě úspěšný
a po katastrofální úrodě v roce 2010
všechny potěšil.Tak výjimečně dobrý
ročník byl pro všechny vinaře nejen
odměnou, ale i potřebou. První důkazy
o mimořádné kvalitě mladých vín padly již v listopadu, při velké návštěvě
Svatomartinských sklepů, pořádaných
spolkem „Víno z Velkých Pavlovic“
a na místní tradiční slavnosti Svěcení
mladých vín, kterou uspořádali místní
zahrádkáři. Skvělý ročník je pro všechny vinaře zajisté povzbuzením do jejich
další náročné celoroční práce. Naším
společným přáním je, aby se vinařství
u nás - ve Velkých Pavlovicích dařilo.
Tradice, mimořádné podmínky a velmi
šikovní a pracovití vinaři, to vše je toho
společnou zárukou. Velkým přáním
je, aby tomu podobně bylo i v oblasti
pěstování meruněk, kde se bohužel
již několik let projevuje znatelný úpadek. Velkým úkolem je a nezbývá než
doufat, že se nám, v oblasti pěstování meruněk a jejich propagaci, podaří
udělat krok kupředu!
Závěrem roku se vždy na stránkách
tisku objevují ankety a dotazy. Novináři pátrají, co nás nejvíce potěšilo,
či naopak rozčarovalo, jaký že ten
končící rok vlastně byl. Pro nás ve
Velkých Pavlovicích to byl určitě rok
mimořádných investic, velmi náročný,

naplněný usilovnou prací. Za velmi
cenné považuji to, že i při těžké finanční situaci, která tuto dobu provází, mají
naši občané zájem o dění ve městě.
Zúčastnili se mnoha akcí, jarního úklidu města a jeho okolí, výsadby stromů
v lesoparku, podpořili různé společenské akce, ať už svou pomocí či účastí. Mnohé zájmové spolky jsou velmi
aktivní a činné. Máme mezi sebou
skvělé „profesionální“ hasiče, kteří
mimo své povinnosti neváhají pomoci i při pořádání kulturních akcí. Jsou
mezi námi zdatní aktivní sportovci,
fotbalisté, tenisté. Prostor je věnován
i pro zájmovou činnost starší generace
našich občanů. Troufám si říci, že kdo
hledá sportovní, kulturní a společenské vyžití, má pro to, dle svého gusta,
ve městě dostatek příležitostí.
Před nedávnem, na samém prahu
adventního času, jsme na radnici přivítali velkopavlovické občany, kteří
během roku oslavili významné životní výročí - svou padesátku. Závěrem
tohoto milého setkání zazněla slova
slavného římského filozofa, které si
dovolím i nyní, na sklonku roku starého a na prahu roku nového, nám všem
připomenout:
„Není pravda, že máme málo času.
Pravdou je, že ho jen hodně promarníme.“
A k tomu lze dodat slova dalšího z filozofů:
„Každé ráno máme po zazvonění
budíku úplně novou příležitost udělat
v čase, který nám byl darován, to, co
chceme. A po celý zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu!“.
Právě nyní je období, kdy je čas nad
těmito slovy přemýšlet.
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám tímto srdečně poděkovat za celoroční práci, za mimořádnou ochotu a spolupráci, o kterou se
vedení města po celý rok při své činnosti opíralo.
…čas nelze zastavit, snad skutečně jen o Vánocích, které by měly být
a určitě i budou, časem radosti, štěstí,
porozumění, pochopení, lásky a naděje. Nadělme si navzájem příjemnou
rodinnou atmosféru, svůj čas a zájem
o radosti i starosti dnů všedních i svátečních.
Přeji Vám všem krásné Vánoce.
Prožijte vánoční svátky a konec roku
ve zdraví, pohodě a mezi dobrými lidmi. A do nového roku 2012 přeji Vám
i Vašim rodinám hodně zdraví, štěstí,
ať je nám všem osud života v novém
roce příznivě nakloněn!
Pavel Procházka
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Z RADNICE - - - - - - - - - - - - - - - - Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem pětkrát a mimo jiné se zabývala
následující problematikou:

Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem pětkrát a mimo jiné se zabývala následující problematikou:
• průběžně projednala a vzala na
vědomí informace o činnosti městského úřadu, služeb města a turistického informačního centra
• projednala průběh investičních akcí
rekonstrukce MŠ, Ekocentrum Trkmanka, Biocentrum Zahájka, výsadba zeleně u kostela, u školy a na
Padělkách, výstavba kolumbária
• zabývala se bytovým hospodářstvím
a připomínkami k výstavbě bioplynové stanice zemědělského družstva

•

•

•

•

Rada města schválila:
• předložení žádosti o finanční pod-

•
•

•

•

•
•

•

poru v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-13 za
účelem realizace projektu „Rozšíření obsahu vysílání TV REGION
na regiony Záhorie (SK) a Modré
Hory (CZ)“, jehož cíle jsou v souladu
s platným územním plánem města
a platným programem hospodářského a sociálního rozvoje města
zabezpečení realizace projektu po
schválení žádosti o NFP
financování projektu do výše 10%
z celkových oprávněných výdajů na
projekt, tj. ve výši 1.500,- Eur
dodatek č.1 ke smlouvě mezi městem a Stavební firmou PLUS s.r.o.
Hodonín na rekonstrukci MŠ – doplnění o rekonstrukci dveří a odpočet
žebříků
dodatek č.1 ke smlouvě mezi městem a spol. Zábojník – contractors,
s.r.o., Bystřice pod Hostýnem - prodloužení termínu dokončení z důvodu klimatických podmínek
změnu organizační struktury městského úřadu
uzavření smlouvy mezi městem
a spol. E.ON Distribuce, a.s. o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro stavbu „V. Pavlovice,
Bří Mrštíků, příp. NN, Bláhová“
záměr Gymnázia Velké Pavlovice
podat v rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop-
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nost, číslo prioritní osy 7.1, Počáteční
vzdělávání, projekt s názvem „Progresivní vzdělávání na GVP v celkové výši 1.018.171,- Kč – realizace
projektu od 1.1.2012 do 31.12.2013
- projekt je plně hrazen z prostředků
EU a státního rozpočtu
pronájem pozemků v k.ú. Velké Pavlovice o celkové výměře 162.887m2
– záměr 7/2011 za účelem zemědělského využití ZD Velké Pavlovice
pronájem pozemků v k.ú. Velké Pavlovice o celkové výměře 147.017m2
– záměr 8/2011 za účelem zemědělského využití Moravské Agra, a.s.
Velké Pavlovice
rozpočtové opatření č. 8/2011, týkající se přijaté dotace z Jihomoravského kraje ve výši 70 tis. Kč na stylové
vinařské stánky
projektovou dokumentaci na sklepy
u zámečku a zahájení výkopových
prací
přijetí dotace akceptační číslo 10051757, název projektu
CZ.1.02/7.1.00/10.06390
Ekocentrum Trkmanka ( s enviromentální
vzdělávací zahradou )
provedení rozpočtového opatření
č. 9/2011, týkající se přijaté dotace z
JmK na zabezpečení akceschopnosti JSDH II a dotace ze SFŽP ČR na
Ekocentrum Trkmanka v celkové výši
13.555.832,- Kč
výši místních poplatků pro rok 2012
a vnitřní směrnici pro odpisování
dlouhodobého majetku s účinností
od 31.12.2011
podmínky pro pobyt ve Francii v roce
2012
uzavření mateřské školy v době
vánočních prázdnin od 23.12.2011
do 30.12.2011
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem a spol. E.ON Distribuce, a.s. pro
stavbu „V. Pavlovice, Dlouhá, kabel
NN“
umístění odkládacích schránek pro
potřebu listovních doručovatelů na
ulici B. Němcové 25, na parkovišti
v ulici Nová a v ulici Tovární 2

Zastupitelstvo města na VI. zasedání, které se konalo 20. října 2011,
projednalo a schválilo:
• uzavření smlouvy o poskytnutí úče-

lové neinvestiční dotace z rozpočtu

•

•

•

•

•

•

•

•

Jihomoravského kraje na výzbroj
a výstroj JSDH ve výši 200 tis. Kč
přijetí úvěru od Komerční banky ve
výši 5 mil. Kč, na spolufinancování projektu „Ekocentrum Trkmanka
– Velké Pavlovice“ se splatností do
31.12.2014
rozpočtové opatření č. 7/2011, celkové příjmy zvýšení 5.327 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 10.327 tis. Kč,
celkové financování zvýšení 5.000
tis. Kč, závaznými ukazateli jsou
hodnoty paragrafů u výdajů s tím, že
jednotlivé paragrafy lze v celkovém
součtu překročit o částku rozpočtové rezervy, celkové výdaje překročit
nelze
prodloužení splatnosti úvěru od
Komerční banky ve výši 5 mil. 200
tis. Kč na odkoupení nemovitosti
Ekocentrum Trkmanka do 30.6.2012
příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2012 ve výši
154.600,- Kč
zvolení
přísedícího
okresního soudu – Ing. Et Bc. Charlota
Pavelková,Velké Pavlovice
názvy nových ulic Na Pajerce a Pod
Starou Horou
změnu hranice mezi městem Velké Pavlovice a obcí Bořetice dle
přiložené dokumentace (6,9103 ha
přechází z k.ú. Velké Pavlovice do
k.ú.Bořetice a 6,9103 ha přechází z
k.ú. Bořetice do k.ú. Velké Pavlovice)
bezúplatný převod pozemku KN
parc.č. 871/3, k.ú. Velké Pavlovice
ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města, z důvodu výsadby zeleně a zajištění přístupu do objektu zámečku
prodej pozemků KN parc.č. 575/3,
o výměře 9m2 a pozemku KN parc.
č. 575/4 o výměře 4m2, v k.ú. Velké
Pavlovice, dle geometrického plánu
č. 1793-210/2011, za účelem dořešení přístupové cesty k rodinnému
domu, za cenu 250,- Kč/m2

Zastupitelstvo města neschválilo:

vybudování
„Tanečního
klubu“
v bývalém areálu spol. DUMA v ul.
Nádražní
Některé dotazy a připomínky členů
zastupitelstva a občanů města, které
byly na zasedání uplatněny:
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Pan Zdeněk Hercog informoval
členy ZMě o znečišťování silnice
na Brněnské ulici zemědělským
družstvem v období letních měsíců a o neochotě jeho vedení zajistit následný úklid. Zmínil se o poloprázdných autobusech v souvislosti s
dotováním systému IDS, o problému
zajištění bezbariérového přístupu na
radnici. Navrhl pořízení pamětní desky p. MUDr. Janu Studničkovi.
Ing. Pavel Procházka poděkoval za
návrh, který bude projednán RMě.
Postupně pak odpovídal na připomínky. Zmínil se o připravovaném
průtahu města, řešení je připravováno ve spolupráci se SÚS Břeclav.
Sdělil, že město nemůže ovlivnit
provoz IDS, který spadá do kompetencí Jm kraje. Informoval, že zřízení
bezbariérových přístupů ve starších
budovách je stavebně problematické, u vstupních dveří, pod schody
radnice je však umístěn zvonek, po
jehož stisknutí je občan zaměstnanci
města běžně obsloužen.

Ing. Pavel Procházka sdělil, že
odvoz posečené trávy probíhá průběžně, rostlinný odpad je svážen
pravidelně každý týden, je ho však
tolik, že se stane, že ho pracovníci
nestačí všechen naložit. V souvislosti s výsadbou zeleně a budováním
parku nastane před školou a prodejnou p. Crháka změna v parkování, změní se i umístění autobusové
zastávky. Co se týká umístění retardéru na Zelnicích, po dokončení prací spojených s výměnou plynovodu,
může být retardér osazen. Současně
informoval o plánech a investičních
akcích, řešících chodníky a parkování ve městě.
Občané ulice Nádražní poukázali
na problém velké prašnosti při spuštění drtičky stavebního odpadu.
Ing. Pavel Procházka odpověděl, že
záležitost prašnosti drtičky je aktuálním tématem, které se současně
řeší.

Paní Marie Šulová upozornila na
špatný stav vozovky v ulici Dlouhá,
kde je spousta děr a výtluků.
Ing. Pavel Procházka odpověděl,
že stav vozovky je znám, průběžně
probíhají opravy jednotlivých výtluků, bylo by vhodnější provést opravu celé vozovky, zatím však nejsou
finance.

Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík
podal opětovný návrh na umístění
retardéru v ul. Pod Břehy.
Ing. Pavel Procházka sdělil, že kontakt na výrobce a dodavatele je třeba
předat p. místostarostovi Ing. Zdeňku Karberovi, který umístění retardéru zajistí. Následovala diskuse na
téma zklidnění dopravy a umístění
retardérů ve městě.

Pan Jaromír Hercog se dotázal,
proč město neodváží posečenou trávu z veřejných ploch, zda při budování parku před školou a prodejnou
p. Crháka bude i nové parkoviště,
podal návrh na osazení retardéru na
ulici Zelnice.

Člen ZMě Lubomír Zborovský se
dotázal, kdo je zodpovědný za velké zpoždění kulturního programu při
slavnosti vinobraní.
Ing. Pavel Procházka odpověděl, že
zpoždění bylo způsobeno při střídání
jednotlivých účinkujících, které vždy

provází příprava scény, stěhování
nástrojů, seřízení ozvučení apod.,
zodpovědnost nese organizátor.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík upozornil na nedostatek parkovacích
míst v ulici V Údolí a navrhl vybudování parkovacích míst zpevněním
svahu.
Ing. Pavel Procházka přislíbil, že se
rada města bude návrhem zabývat.
Ing. Jaroslav Benda navrhl řešit tuto
situaci zřízením jednosměrky a parkováním aut po jedné straně ulice.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se
dotázal, proč město neseče trávu na
veřejné ploše kolem RD p. Kalluse
na ul. Růžová.
Ing. Pavel Procházka sdělil, že
požadavek bude předán do Služeb
města.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se
vrátil k diskusnímu fóru o školství,
spotřebované energii a k pronájmu
tělocvičen s návrhem, aby nájem
platily i spolky. Následovala diskuse
členů ZMě o spolcích města, jejich
činnosti, finančních příspěvcích města pro spolky a organizace (Slavoj,
tenisový oddíl, T.J.Sokol, Dámský
klub, krojovaná chasa….).
Člen ZMě p. Zdeněk Krčmař poukázal na úpravu osvětlení ve velké
tělocvičně, která byla provedena
v loňském roce a kterou se snížila
spotřeba energie.
Ing. Pavel Procházka reagoval na
připomínky a sdělil, že na příštím
zasedání ZMě bude vyčíslena spotřeba energie, snížení energie, a celkové využití tělocvičen.
Jitka Krátká, tajemník MěÚ

Informace pro občany
města
Vážení spoluobčané!
Zimní období a s tím i spojené období sněhu je již tu a proto bychom na
Vás opět rádi touto cestou apelovali ve věci správného parkování
automobilů po ulicích města.
Žádáme Vás o parkování takovým způsobem, aby mohl bez problému
projet pluh na odklízení sněhu. Velmi Vám
děkujeme za spolupráci při údržbě a sjízdnosti komunikací ve městě
a také za pochopení.
Služby města Velké Pavlovice
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T•E•L•E•G•R•A•F•I•C•K•Y• • • • • • • • • •
Nový rybník v Biocentru Zahájka
vyhlíží slunečné počasí
(31. 10. 2011)
Bagry, dampery a buldozery den co den intenzivně pracují ba stavbě nového rybníka naproti budovy bývalé cihelny. Deštivé počasí konce měsíce října zpomalilo odvoz
vytěžené zeminy, takže předpověď pěkného suchého
počasí na následující období strojníky potěšila. Mohli tak
bez problému dohnat případný časový skluz. Biocentrum
Zahájka je budováno v dotačním programu EU s mottem:
„Pro vodu, vzduch a přírodu.“

Pracovníci stavební skupiny služeb města při práci na
budování základů pro budoucí kolumbárium.

Listopadový úklid spadlého listí
(1. 11. 2011)
Pracovníci sadovnické skupiny Služeb města Velké Pavlovice využívají na podzimní úklid spadlého listí moderní
vysavač, který mnohonásobně zvyšuje produktivitu práce.
Nasbírané listí je kompostováno na městském sběrném
dvoře. Hotový organický substrát je následně využíván na
přihnojování dřevin a trávníkových ploch.

Práce na Biocentru Zahájka pokračují za každého počasí.

Tašky bobrovky jsou již
na Zámečku
(31. 10. 2011)
Na přelomu měsíců října a listopadu 2011 osadili pokrývači
na hlavní budově Zámečku tašky bobrovky. Protože počasí
dopřávalo, nová střecha s taškami a střešními okny tak získala svou definitivní podobu do konce následujícího týdne. Z
budovy Zámečku vznikne „Ekocetrum Trkmanka“ – centrum
enviromentálního vzdělávání. Slavnostně otevřeno by mělo
být koncem měsíce srpna 2012.

Úklid spadlého listí v ulicích města speciálním
vysavačem.

Nová střecha na dvorním křídle
Zámečku
(23. 8. 2011)

Na střechu Zámečku se pokládá nová střešní krytina.

Zahájení výstavby kolumbária
(31. 10. 2011)
Na základě přání mnoha občanů města, aby byl zřízen tento typ pietního místa, rozhodlo vedení Velkých Pavlovic o
vybudování kolumbária na uložení uren. V prostoru mezi
hřbitovní zdí a místním kostelem Nanebevzetí Panny Marie
byly koncem měsíce října 2011 vykopány základové pásy a
bylo vybudováno bednění pro betonáž základů.

4

Začátkem měsíce listopadu byla střecha nad
hlavní budovou Zámečku
těsně před dokončením.
V tomto období přišlo na
řadu dvorní křídlo budovy, kde bylo nutné vyměnit trámové stropy poškozené houbami a stejně
tak byl ve špatném stavu
krov. Poté proběhlo osazení kovové konstrukce
krovu, která umožní optimální využití podkroví.

Výměna trámů na
Zámečku s netradičním
pohledem
na areál TJ Slavoj.
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Ostrůvek v rybníku
(3. 11. 2011)
Dne 3. listopadu 2011 oddělil bagr od „pevniny“ ostrůvek
v nově budovaném rybníku na Zahájce. Malý ostrov bude
útočištěm vodního ptactva a obojživelníků. Ekostavby Brno
plánují dokončení výkopových prací cca do konce listopadu,
pokud bude přát počasí.

Na Pajerce se začíná s výkopovými pracemi pro
budoucí kanalizační potrubí.

Kolumbárium roste přímo před
očima
(9. 11. 2011)

Na novém rybníku budoucího Biocentra Zahájka vzniká
ostrůvek.

Arboristé ošetřují stromy v okolí
kostela
(9. 11. 2011)
Odborníci na ošetřování stromů z firmy Plan5 v rámci
projektu na revitalizaci zeleně v okolí
velkopavlovického
kostela Nanebevzetí
Panny Marie provedli začátkem listopadu l. r. odstranění
suchých, zlámaných
a zahušťujících větví ze vzrostlých lip,
jasanů a javorů. Po
odborném posudku
byly některé stromy
opatřeny
bezpečnostními
vazbami
proti rozlomení koruny.

Ošetření stromů se rovná práci ve výškách, pro závratě a
strach tu není místo!

Zahájení budování kanalizace na
Pajerce
(9. 11. 2011)
Město Velké Pavlovice ve spolupráci s firmou Štambacher,
s.r.o. zahájilo v listopadu l. r. budováním kanalizace na
Pajerce. Tento projekt navazuje na zpevnění polní cesty
nad Pajerkou po Staré hoře betonovými panely a pražci,
přičemž hlavním cílem bylo usměrnění a zabránění toku
dešťových vod na pozemky na ulici Starohorská. Na Pajerce budou vybudovány tři záchytné žlaby na přívalové deště,
které budou snižovat nebezpečí ucpání kanalizačních vpustí
naplaveným materiálem.

Pracovníci stavební skupiny služeb města po založení
základů pokračovali během celého listopadu ve výstavbě kolumbária u kostela. Ve středu, dne 9. listopadu
2011, začali s vyzdívám jednotlivých boxů z betonových
prefabrikátů. Práce jim šla od ruky – jak by ne! Ačkoliv kalendář neomylně hlásal, že je měsíc listopad a za
pouhé dva dny by měl dorazit pověstný Martin na bílém
koni, počasí tomu nenasvědčovalo. Teploty těchto dnů
dosahovaly místy až k 15°C, příjemně jako na jaře!

Devátý listopadový den a venku se pracuje v krátkých
rukávech! Počasí si s námi „hraje“ čím dál častěji.

Odborné ošetření javoru
u kostela
(11. 11. 2011)

Arboristé firmy Plan5 ze Zlína odborně ošetřili javor
mléč – Acer platanoides v parčíku u místního kostela. Byly odstraněny suché a zlámané větvě. Podle pamětníků byl javor vysazen začátkem minulého století. Po ošetření bude dál zkrášlovat spolu s
nově vysazenými stromy prostranství před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie.

Arboristé a tak trochu také artisté...
Jako pavoučí muži!
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Montáž veřejného osvětlení
(11. 11. 2011)
V polovině měsíce
listopadu 2011 osadili montéři místní
firmy Elektromontáže
Peter Havelka stožáry a svítidla veřejného osvětlení na
Hlavní ulici. Moderní
osvětlení šetří energii, nezpůsobuje světelný smog a dobře
osvětluje
chodníky
a komunikace pro
občany Velkých Pavlovic.

Výsadba stromů
na Hodonínské ulici
(24. 11. 2011)
Pracovníci služeb města vysadili na Hodonínské ulici do
zeleného pásu mezi vozovku a chodník mladé pyramidálně rostoucí duby – Quercus robur „Fastigiata Koster“.
Výsadbou stromů jsou završeny úpravy této části Velkých Pavlovic. V poslední době zde byla vybudována
kanalizace, veřejné osvětlení, zřízeny přípojky plynu,
položen chodník a postaven záchytný žlab na přívalovou dešťovou vodu z přilehlých vinic.

Na Hlavní ulici byly nainstalovány nové lampy
veřejného osvětlení.

Rybník takřka před dokončením
(16. 11. 2011)
Zemní stroje se pustili do hloubení rybníka v Biocentru
Zahájka, který již má svůj budoucí tvar s ostrůvkem uprostřed vodní plochy. Rybník napájejí tři podzemní prameny,
které i přes letošní extrémní sucho pomalu zvyšují vodní
hladinu. Nejsilnější z nich přivádí podzemní vodu z polní
trati Sůdný.

Nové javory na Tovární ulici
(22. 11. 2011)
Pracovníci služeb města pokračují v plánovité výsadbě
zeleně. Na ulici Tovární byly vysazeny javory – Acer
platanoides „Columnare“. Tento sloupovitě rostoucí
kultivar javoru mléče netvoří široké koruny a netrpí tak
podjezdy vyšších vozidel.

Ulice Hodonínská v „novém kabátě“.

Výroční členská schůze SPCCH
(25. 11. 2011)
V pátek odpoledne, dne 25. listopadu 2011, se v sokolovně konala výroční členská schůze Svazu postižených
civilizačními chorobami ve Velkých Pavlovicích. Na
schůzi byla zhodnocena činnost svazu za uplynulé
období, hospodaření místní organizace a přítomni byli
seznámeni s plánem akcí na příští rok. Po večeři a tombole zbyl přítomným ještě čas na malé popovídání se
známými a kamarády.

Hrubá stavba kolumbária je
dokončena
(24. 11. 2011)
Pracovníci stavební skupiny služeb města dokončili koncem listopadu 2011 hrubou stavbu kolumbária u kostela.
Stavbou kolumbária Město Velké Pavlovice vyslyšelo četné žádosti občanů. První pietní místa již byla přidělena.

Paní Emilie Zajícová, předsedkyně SPCCH
Velké Pavlovice.

Rybník v Biocentru Zahájka
dokončen
(28. 11. 2011)

O pietní místa v právě budovaném kolumbáriu je
velký zájem.
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V pondělí 28. listopadu 2011 dokončily stroje poslední
úpravy terénu okolo nového rybníka v Biocentru Zahájka. Během tří měsíců byla obnovena část vodní plochy, která byla vysušena na pěstování cukrové řepy po
roce 1830. V jarních měsících bude na březích rybníka

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
6/2011
zaseta travní směs a vysazeny stromy a keře patřící
lužnímu biotopu v souladu s projektovou dokumentací. Vybudování Biocentra Zahájka z evropských fondů
s mottem „Pro vzduch, vodu a přírodu“ prospěje nejen
přírodě samotné, ale přinese i potěšení obyvatelům Velkých Pavlovic, kteří tak mají další novou možnost kam
zajít při procházkách okolím města.

Zálivka jehličnanů
(29. 11. 2011)
Pracovníci sadovnické skupiny služeb města se věnovali během měsíce listopadu průběžnému zalévání
jehličnanů a dalších stále zelených dřevin v parku u
Trkmanky. Zálivka byla v letošním mimořádně suchém
podzimu obzvlášť nutná, poněvadž dřeviny s jehličím
a stále zelenými listy vypařují vodu i v zamrzlé půdě
a mohou tak v zimě uschnout. Uschnutí z nedostatku
vláhy je pak často zaměňováno se zmrznutím.

Cyklostezka Krajem André má
nový mobiliář
(1. 12. 2011)
Z grantu ROP Jihovýchod byla cyklostezka Krajem
André vybavena novým mobiliářem. Ve Velkých Pavlovicích najdou cyklisté nové posezení, stojan na
kola a infotabuli, která bude před sezónou doplněna
informačními texty, fotografiemi a mapkami. Návštěvníci si tak budou moci v parném létě posedět ve stínu
stromů a seznámit se s místem, kde pan Ing. Jaroslav Horák vyšlechtil v roce 1980 odrůdu révy vinné
André, po které dostala cyklostezka jméno.

Rekonstrukce zahrady mateřské
školy
(30. 11. 2011)
Po generální opravě budovy mateřské školy přichází
na řadu školní zahrada. V první fázi byly po odborné
expertize odstraněny dřeviny, jejichž zdravotní stav by v
budoucnu ohrožoval bezpečnost hrajících si dětí. Nyní
se podle projektu připravuje modelace terénu, která
zpestří dětem pohyb na čerstvém vzduchu. V zahradě
budou umístěny nové hrací prvky a budou vysazeny
mladé stromy a keře.

Dnes se ani nechce věřit, že za pár měsíců budeme
v parnech rádi usedat na tyto lavičky, do stínu malé stříšky
a teploměry budou opět denně atakovat tropické třicítky...

Beseda s Táňou Kubátovou
(1. 12. 2011)
Čtvrteční podvečer 1. prosince 2011 byl ve Velkých
Pavlovicích vyhrazen čtenářkám knih Táni Kubátové.
Ve výstavním sále radnice měla tato známá a oblíbená spisovatelka besedu se čtenářkami. Návštěvnice
seznámila se svým dětstvím a dospíváním v našem
kraji. Táňa Kubátová se narodila v Hodoníně, ale
vyrůstala v Zaječí a Břeclavi, vysokou školu studovala
v Brně a v současné době žije se svým manželem v
Praze. Povyprávěla také o své práci počítačového programátora, o zálibě v počítačové grafice i o tom, jakým
způsobem tvoří postavy svých knih, jakou atmosféru k
psaní potřebuje a mnoho dalších zajímavostí.
Modelace terénu v zahradě mateřské školy.

Místní poplatky
pro rok 2012

Karolína Bártová,
Věra Procingerová, Zdeněk Karber

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.

Sazba poplatku za psa:
- v rodinném domě činí ročně 200,- Kč, za každého druhého a dalšího
300,- Kč
MěÚ upozorňuje občany, že místní poplatky
- v bytovém domě činí ročně 500,- Kč, za každého druhého a dalšího
se budou vybírat v době od 9. 1. 2012
do 15. 2. 2012 na pokladně městského úřadu. 750,- Kč
Výše poplatků za nájem pozemků a nájem hrobu jsou uvedeny indiviPokladní hodiny:
duálně v nájemních smlouvách.
Po
7:30 – 11:00
11:30 – 17:00
V letošním roce byla započata výstavba kolumbária (místa pro uložení
Út
7:30 – 11:00
11:30 – 16:00
uren) mezi kostelema hřbitovem. Bližší informace pro zájemce o místo
St
7:30 – 11:00
11:30 – 17:00
v kolumbáriu podá p.Ludvová, Městský úřad Velké Pavlovice,
Čt
7:30 – 11:00
11:30 – 16:00
tel.č. 519 365 341.
Pá
zavřeno
Liběna Ludvová
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Diskusní fórum na téma

KULTURNÍ DĚNÍ VE
VELKÝCH PAVLOVICÍCH
Úterní podvečer dne 22. listopadu
2011 patřil ve Velkých Pavlovicích již
po třetí diskusnímu fóru pro širokou
veřejnost. Po oblasti sociální a školství
přišlo na řadu téma „Kulturní dění ve
Velkých Pavlovicích“. Fórum zahájil
starosta města Ing. Pavel Procházka,
kdy všechny přítomné uvítal a představil program večera.
V prvním bodě vystoupila ředitelka
Základní umělecké školy ve V. Pavlovicích paní Milena Kaberová, která
seznámila účastníky fóra o činnosti
ZUŠ a jejím významu. Zdůraznila, že
se škola v posledních letech specializuje na oživení a podporu místního
folklóru a udržování zdejších tradic. V
současné době působí na velkopavlo-

vické ZUŠ cimbálová muzika, dechová
kapela a folklórní taneční soubor, zvýšený zájem byl také zaregistrován o
hru na tradiční lidové nástroje jako je
cimbál, housle apod..
V dalším bodě se ujal slova pan Jan
Melichar, předseda kulturní
komise, který se zaměřil taktéž na folklór,
především na jeho důležitou a nezastupitelnou úlohu při tvorbě kulturního
kalendáře v našem městě. Připomněl
také aktivní přístup velkopavlovické
krojované chasy, která se ochotně
spolupodílí na organizaci řady folklórních akcí, vystupuje zde a tím napomáhá k propagaci a uchovávání tradic
pro příští generace.
Dále byl podrobně probrán Kultur-

ní kalendář na rok 2012, představitelé místních spolků a občanských
sdružení podali informace o vlastní
činnosti, na řadu přišlo také hodnocení úrovně, aktuálnosti a oblíbenosti ze
strany široké veřejnosti webových stránek města Velké Pavlovice a tištěného
média Velkopavlovického zpravodaje.
Zajímavým oživením diskusního fóra
bylo představení právě připravované
brožury „Velké Pavlovice – přátelské
město“, která je zpracovávána v rámci
dotačního programu Obec přátelská
rodině a pojednává textově i obrazově
o činnosti spolků a dobrovolných organizacích působících v našem městě.
Tato brožura bude občanům k dispozici koncem letošního roku.
V závěrečné diskuzi byla vyslovena
řada zajímavých podnětů, nápadů a
připomínek, které v budoucnosti zajisté opět obohatí a zkvalitní kulturní
vyžití ve Velkých Pavlovicích.
Karolína Bártová

POLICAJT
Jdu si večer po ulici,
nic neslyším nic nevidím.
Ránu cítím na palici!
Nic neslyším nic nevidím.
Co mám dělat? Už to mám!
Policajtům zavolám!
Telefon zvoní, já jsem v křečích,
policajt ho zvedne v Hustopečích.
Já chci pavlovickou stanici!
Kdy přijedete? Mám vyhozenou sanici!
Přijedeme v pátek!
Dnes je státní svátek!
Mám takové tušení,
že nechtějí být rušení.
Omyl, víte proč?
U policajtů nastal kolotoč.
Je jich málo, štace se mění,
seznamují se do setmění.
Večer pak nemá kdo sloužiti,
no nic...,
spěje to mílovými kroky do ři.. .
Tě pic.

Kultura a folklór jsou neodmyslitelně spjaty s naším městečkem. Mělo by být
přirozenou povinností nás všech je podporovat a udržovat v živé podobě pro další
generace.
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Informace pro
občany
Nové občanské
průkazy již od
1.1.2012 !
V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o
občanských průkazech dochází od 1. 1. 2012 k zásadním změnám ve vydávání občanských průkazů:
podání žádosti o vydání občanského průkazu se
• při
strojově čitelnými údaji již občan nepředkládá fotograﬁi – fotograﬁe bude pořízena přímo na příslušném
pracovišti
o vydání OP již nebude možné podat na mat• žádost
ričním úřadě ve Velkých Pavlovicích, o vydání bude
možné žádat na kterémkoliv úřadě s rozšířenou
působností v rámci celé ČR, našim občanům nejblíže
na Městském úřadě v Hustopečích
možné nechat vyhotovit občanský průkaz i pro
• bude
dítě ve věku do 15 let (nepovinné)
průkazy budou plastové a budou mít rozměr
• občanské
jako nové řidičské průkazy
občanského průkazu se již nebudou zapisovat úda• do
je o dětech ani o manželech
se bude moci rozhodnout, zda si nechá zapsat
• občan
do svého občanského průkazu údaj o rodinném stavu
Od 1.1.2012 se budou vydávat nové typy tzv. elektronických občanských průkazů, a to:
průkaz s kontaktním elektronickým čipem,
• občanský
ten může od ledna obsahovat elektronický podpis, v
budoucnu třeba číslo sociálního zabezpečení nebo
řidičské oprávnění (vydání bude zpoplatněno částkou
500,- Kč, a to i pro občany mladší 15 let)
průkaz se strojově čitelnými údaji bez elek• občanský
tronického čipu (při skončení platnosti dosavadního
občanského průkazu bude vydáván zdarma, jinak
bude zpoplatněn částkou 100,- Kč, občan mladší 15
let zaplatí za vydání tohoto e-OP částku 50,- Kč)
Stávající občanské průkazy zůstávají v platnosti,
není nařízena žádná povinná výměna za nové typy
OP!
Otevírací doba MěÚ Hustopeče - Odbor správní
a dopravní (budova staré pošty):
pondělí, středa
úterý, čtvrtek

8.00 – 17.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.

Zkrátit dobu čekání na minimum by měl návštěvníkům MěÚ Hustopeče i nový vyvolávací systém. Přes
internet se tak budou moci objednat na konkrétní den
a hodinu.
Dagmar Švástová

Článek
do zpravodaje ☺
Nevím jak mám začít. Nevím totiž ani o čem mám psát. Velkopavlovický zpravodaj vychází šestkrát do roka a redakce mě
pokaždé uhání o článek – příspěvek.
Minulé vydání se mi podařilo ošidit, ale podmínkou nekompromisní „výkonné“ redaktorky bylo, že něco napíši do
vánočního vydání, kdyby trakaře padaly...
Napsal jsem „policejní“ báseň, kterou během listování určitě někde najdete, ale to prý „tedy ale opravdu nestačí“ a
navíc, začínám ne příliš příjemně pociťovat pověstný nůž
na krku....
Nemám problém s napsáním textu, ale asi jsem už „vystřílel“
náměty. Pravda, jsou takové ty standardní, ale třeba o psích
exkrementech se mně do vánočního zpravodaje psát nechce.
Navíc přes zimu zmrznou a začnou vonět až se sněženkami...
Odpadky a odpady se řeší celý rok, jsou toho plné noviny a navíc
je v zimě zasype sněhová peřina. A když někdo odhodí odpad na
čerstvý sníh? Nevadí! Napadne další!
Že má být na kole v noci světlo? Přeci to nebudu vysvětlovat v
prosinci, kdy vyjíždějí jenom zarputilí cyklisté a ti jsou vybaveni
určitě pořádně. O helmách ani nemluvím, jenom sebevrah by v
zimě vyjel bez helmy.
Zimní gumy. To je nekonečné téma. Nesčetněkrát omílané na
všech kanálech televizí, takřka denně v tisku. Co dodat? Jak
nemá auto v tuto dobu na pneu sněhovou vločku, tak je něco
špatně a do konce března nechte auto raději v garáži. Domnívám
se také, že pokud Vám zrovna končí STK, tak ani tam bez zimních pneumatik jezdit nemusíte.
Krádeže. Co bych napsal o krádežích nového, když zlodějina
je řemeslo staré jak lidstvo samo? Zamykat, zamykat, zamykat.
Dveře, vrata, kola, auta. Někdy ale ani to nepomůže. V poslední
době se rozmáhá prodej tzv. fotopastí. S takovou hračkou můžete
v humně nebo na dvorku fotografovat škodnou, která chodí na
králíky nebo na slepice. Tou škodnou myslím škodnou.
Doprava ve městě. Kolabuje nám pouze při větších akcích – hodech, vinobraní. A v křižovatce před kostelem – dalo by se dodat.
Jenže... V zimně je tato křižovatka tak kluzká, že v ní nikdo nezaparkuje, protože už by se nerozjel. Opět vystaráno.
Pálení odpadků z domácností v zahradách domů je snad už
minulostí. Před několika léty to byla obliba především za domy
z ul.Zelnice. Byl to asi zvyk z minulosti, kdy se spaloval odpad v
domácnostech v kamnech. Naštěstí už dneska máme plyn. Naneštěstí je dražší a dražší a vracíme se opět k topení v kamnech.
Takže se máme na co těšit.
V zimě se lidé ani neliskají. Aspoň tedy na Vánoce. Jsou to totiž
svátky klidu a pohody a právě takové Vám přeji i já.
PS: „Zuřivá“ redaktorka ukládá s neskrývaným uspokojením
naostřený břit do pouzdra, snad se těch veselých a klidných
Vánoc ve zdraví a bez úhony nakonec dožiju i já!
Petr Hasil, strážník Městské policie Velké Pavlovice
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Mrazivá PODZIMNÍ ŠLAPKA uzavřela
úspěšnou turistickou sezónu roku 2011
Zakončení letošní cyklistické sezony
proběhlo v sychravé sváteční dopoledne 17. listopadu. Návštěvníci, mezi nimi
i nemnoho odvážlivců na kolech, se s
devátou hodinou ranní dostavili do nově
zrekonstruované budovy mateřské školy, jejíž letošní otevření provázely ještě
dokončovací práce.
Zde si prohlédli oživené prostory a
zahřáli se čajem a svařákem. Stěny
jako obvykle zdobily výtvory dětí. Malí
školáci, kteří se přišli také podívat,
velice nadšeně popisovali rodičům, co
všechno se tam změnilo od doby, kdy
odešli – nové hračky a nábytek (ty děti
zaujaly nejvíc), barevné stěny a snížené
sádrokartonové stropy, podlahy, dlažba
a obklady v umývárnách, které si naopak pochvalovali rodiče. Zvnějšku školka září novou pestrou fasádou a pyšní
se opravenou střechou, na příští rok už
je nachystaná proměna zahrady.
Tyto úspěchy a plány představil pan
starosta, který k nim na závěr prohlídky
řekl několik slov. Poděkoval za dohled
nad stavbou panu Herzánovi a paní
Dagmar Švástové za zorganizování
Podzimní Šlapky. Vyslovil přání, aby se
stalo tradicí provést návštěvníky každý rok některými podniky, kam by se
běžně nedostali. Na jaře by to mohl být
opravený zámeček.
Na desátou hodinu dopoledne byla
naplánovaná prohlídka budovy společnosti VINIUM, a.s. i s návštěvou zrekon-

struovaného historického sklepa. Průvod se dostavil s menším zpožděním a
po cestě ještě přibral několik zvědavých
kolemjdoucích. Ve vestibulu všechny
přivítala paní Ladislava Antálková, která se pustila do krátkého seznámení s
historií firmy. V roce 1936 založilo 232
vinohradníků družstvo Vinopa, které se
později přeměnilo na VINIUM, a.s. a v
roce 2007 je koupily České vinařské
závody, a.s..
Dalším bodem prohlídky byla podzemní
lisovna, kde se zpracovávají bílé hrozny metodou řízeného kvašení při 17-19
°C a tanková hala, ve které stojí několik
desítek tanků o objemu 40.000 l. Není
se tedy čemu divit, že roční produkce
činí 11 milionů litrů vína. Z tankové haly
se šlo zase nad zem, na výrobní linku,
která mimořádně stála, takže chyběl
obvyklý rachot strojů na plnění lahví,
korky, kapsle, etikety a balení do krabic.
Největším lákadlem z celé návštěvy
firmy byla ochutnávka vín v historickém sklepě. Vedle něj je ještě křížový
sklep, kde sudech z barikového dřeva
zrají červená vína. Odtud vedla přímá
linka ke středisku Ostrovec, ale prý
musela být uzavřena, protože po cestě víno záhadně odtékalo do okolních
sklepů. Paní Antálková nabídla k ochutnání několik vzorků červených vín, což
následně vedlo téměř k vykoupení podnikové prodejny.

Zahájení akce Podzimní Šlapka 2011 před nově
zrekonstruovanou budovou Mateřské školy
ve Velkých Pavlovicích.
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Před polednem byla další zastávkou na
cestě nová hala Šlechtitelské stanice
vinařské, a.s., která vyrostla uprostřed
vinic Nad Zahradami během letošního
roku. V reprezentativních prostorách
„šlechtitelky“ visí na stěnách několik
informačních tabulí, které seznamují
jak s historií šlechtění vinných odrůd ve
Velkých Pavlovicích – první byla André,
tak s hlavními osobnosti v tomto oboru.
Ochutnávka proběhla i tady – a opět
sympatické paní prodavačky skoro
nestačily oplachovat skleničky.
V zadní části budovy jsou stejně jako
ve VINIU obrovské tanky na víno a
také skladové prostory, kde už leží vína
v lahvích připravená k prodeji. O tento vinný maraton děti pomalu ztrácely
zájem (pokud nedostaly potají usrknout), a tak si raději našly zábavu v
okolních vinohradech. Některé dospělé
venkovní mráz odradil od výšlapu do
kopců, protože zima zalézala až pod
nehty a vydali se domů.
Kdo však vydržel až na rozhlednu
Slunečná (kterou mnozí kvůli počasí
chtěli přejmenovat na Větrnou), tomu
se dostalo na výběr ze dvou gulášů
– sokolského a zabijačkového, další
várky svařáku v obchůdku pod rozhlednou a výhledu srovnatelného s pádem
do kádě s mlékem. Vidět nebylo sice
ani na krok, ale nálada zůstala veselá,
přestože slova zamrzala už u pusy.
Vendula Bálková

Exkurze v podniku Vinium, a.s. – provozem i historickým
sklepením provedla účastníky akce
paní Ladislava Antálková.
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K návštěvě lákala také nově vystavěná moderní budova ŠSV,
a. s.. Jako ve všech předchozích ročnících vítala návštěvníky
paní Jitka Demingerová.

Voňavé, lahodné a hlavně zahřívající ukončení Podzimní
Šlapky pod rozhlednou Slunečná. Přípravy gulášů se ujali
místní Sokolové.

ŠLECHTITELSKÁ STANICE OTEVŘELA
NOVÉ VINAŘSTVÍ
Manželé Poliakovi, majitelé Šlechtitelské stanice vinařské, a. s., v úterý dne
25. října 2011, slavnostně otevřeli novou moderní provozovnu. Ve svých přípitcích poděkovali širokému týmu lidí, který provozovnu v rekordním čase postavil
tak, že po deseti měsících od zahájení demoličních prací se dnes ve vinařství
vyrábí víno ročníku 2011.
Paní Jarmila Poliaková hovořila o rodinných vinařských tradicích, na které
takto navazuje. Pan Vladimír Poliak nastínil další plány rozvoje vinařství. Sám
považuje za symbolické, že uvádějí do provozu vinařství v roce, kdy vinice pod
ochranou Boží daly mimořádně kvalitní úrodu hroznů.
Nové výrobní prostory představili poté ředitel ŠSV pan Mgr. Lubomír Vintr,
sklepmistr Ing. Ondřej Konečný a majitel i ředitel stavební firmy Osička s.r.o. pan
Martin Osička z Velkých Bílovic, která novou budovu postavila. Mezi vzácnými
hosty byla i hokejová legenda, brankář Dominik Hašek.
Slavností byla ukončena první ze tří etap plánu na zvelebení stanice, která tak
pokračuje v tradici staré více než 760 let vinařství ve Velkých Pavlovicích a ve
2. století tradice vlastní.
Ing. Zdeněk Karber

Slavnostní otevření nové budovy Šlechtitelské stanice vinařské, a. s..

Detail výzdoby vstupních dveří nové budovy s iniciály majitelů ŠSV, a.s. Jarmily a
Vladimíra Poliakových.
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Mladým vínům
se dostalo slavnostního
požehnání
Opět po roce se ve velkopavlovické sokolovně uskutečnila pod taktovkou místního Českého svazu zahrádkářů a Města Velké Pavlovice slavnostní vinná akce – Svěcení mladých vín ročníku 2011.
Příjemným odpolednem provázela skvěle připraveným mluveným
slovem Mgr. Pavla Míchalová, která měla vzácnou příležitost
poprvé v historii přizvat aktu žehnání nového místního faráře pana
Marka Kardaczyńskiho, který v našem městě působí od července
letošního roku.
Mimořádnému okamžiku – slavnostnímu přípitku vysvěceným
vínem, předcházel krátký proslov starosty města Ing. Pavla Procházky, který velmi ocenil práci místních vinařů. Pan starosta
vyjádřil obdiv k těmto pracovitým lidem, kteří ani po loňském katastrofálním roce své snažení nevzdali a pokračovali s nasazením
a nadšením dál ve své náročné práci. Výsledkem a oceněním jim
jsou letošní výtečná vína vysoké kvality s obrovským budoucím
potenciálem.
Po oficiálních bodech programu následovala ochutnávka mladých
vín, živá diskuze a výměna zkušeností mezi vinaři, kterými byl sál
sokolovny takřka zaplněn. Atmosféra byla výborná, k dobré náladě
přispělo také vystoupení mužáckého Presúzního sboru a oblíbené
cimbálové muziky Slovácko s primášem Přemkem Líčeníkem.

Dominik Hašek
změnil dres!
... a pekl s Pešákem
chleba
Ano, je tomu skutečně tak, sedmačtyřicetiletý matador
světových hokejových arén znovu převlékl dres. Stalo se
tak v pondělí 24. října 2011 v pekařství Pešák ve Velkých
Pavlovicích. Jaroslav Pešák seznámil hosty s výrobou,
sortimentem a kvantitou pekárny a dal sportovcům možnost nahlédnout i do sportovních stránek Velkopavlovického zpravodaje. V pekárně si Dominik s přáteli vychutnal čerstvé koláčky a vynikající burčák z velkopavlovické
produkce.
A možná i to byl důvod, proč se Dominátor rozhodl obléci dres velkopavlovického pekařství. Podmínka Jaroslava Pešáka ovšem nebyla zdaleka jednoduchá. Dominik
musí ukázat, zda se bude umět výtečně obracet i před
pecí. Podmínka byla splněna a tak smlouva mohla být
podepsána „na FURT“!

Za ČSZ Velké Pavlovice
Jan Havránek & Karolína Bártová

Svěží a jiskrné mladé víno ročníku 2011 zachutnalo...

V pekárně šla Dominikovi voňavá práce od ruky, avšak
„ševče, drž se svého řemesla“, na ledě mu to sluší
nejlépe!

Zcela první přípitek letošním právě vysvěceným vínem.
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Dominik Hašek je šestinásobný nositel Vezina Trophy,
dvojnásobný vítěz (1996–1997, 1997–1998) ceny pro
nejužitečnějšího hráče NHL – Hart Memorial Trophy, dvakrát vyhrál také Lester B. Pearson Award (1997, 1998),
třikrát pak William M. Jennings Trophy (1994, 2001,
2008). V Česku byl vyhlášen pětkrát vítězem ankety Zlaté hokejky (1987, 1989, 1990, 1997, 1998), v roce 1998
vítězem ankety Hokejista století a v letech 1994 a 1998
vítězem ankety Sportovec roku.
Miroslav Grégr
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Srážkově podprůměrný listopad
V měsíci listopadu spadlo ve Velkých Pavlovicích
pouze 0,33 mm srážek, přičemž dlouhodobý průměr pro tento měsíc činí 42 mm. Celkově je letošní
listopad nejsušší od roku 1775. Na meteorologické
stanici Nadzahrady, nedaleko ŠSV, a.s., byly jediné listopadové srážky zaznamenány 26. listopadu
2011.
Údaje jsou poskytovány z nových meteostanic,
které byly pořízeny v rámci projektu DSO Modré
Hory, a finančně byla akce podpořena Jihomoravským krajem. On-line informace o průběhu počasí
můžete sledovat prostřednictvím webových stránek
města Velké Pavlovice (www.velke-pavlovice.cz) a
to po kliknutí na obrázek „meteostanice“ v levé části
obrazovky.
Věra Procingerová
Nová meteostanice nad starou
budovou ŠSV, a. s.

Nakrmte PLASTOŽROUTA!
Děti i příroda Vám poděkují...
O čem je řeč? O ekologické soutěži pro školní
kolektivy s názvem „NAKRMTE PLASTOŽROUTA
2011/2012“, která je určena především základním a
mateřským školám, domovům mládeže a podobným
organizacím. Soutěž spočívá ve sbírání vršků z PET
lahví, které děti odevzdávají průběžně během celého školního roku za svou třídu na Středisku volného
času. Na konci školního roku budou vršky odevzdány
a za každý kilogram obdrží odevzdávající organizace
5,50 Kč.
Pokud se umístí velkopavlovická základní škola
na přední příčce, může jako bonus pro výherce
získat navíc úžasných 50.000,- Kč,které budou
beze zbytku opět použity pro děti.
Chtěli bychom tímto oslovit širokou veřejnost,
právě i tu, která ve svém okolí žáčka školou povinného nemá, aby se sběrem víček pomohla a zvýšila
tím Základní škole ve Velkých Pavlovicích šanci na
vítězství a zároveň i možnost získat padesátitisícový
finanční dar.

Jak na to?
Sbírejte víčka od PET lahví a noste je průběžně na
Turistické informační centrum ve Velkých Pavlovicích (Hlavní 9). Naleznete zde krásně vyzdobenou
krabici „PLASTOŽROUTA“, který má permanentně
otevřenou pusu a hladoví po dalších PET víčcích. Zde
je vhodíte a tím pomůžete nejen našim dětem, ale také
přírodě, neboť tato víčka budou použita k recyklaci a
následně k výrobě dalších produktů z takto získaného
recyklátu.

Nenasytného PLASTOŽROUTA najdete na TIC a v knihovně
ve Velkých Pavlovicích.
Předem všem, kteří se rozhodnou zúčastnit sběru víček z PET
lahví, velmi děkujeme! Soutěž trvá až do 31. května 2012.
Více o celé akci naleznete na www.plastozrout.cz
Na organizaci sběru víček z PET lahví se podílí občanské sdružení
DOMINO, SVČ při ZŠ Velké Pavlovice, ZŠ Velké Pavlovice a Turistické informační centrum ve Velkých Pavlovicích.
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PŘIŠLO POŠTOU - - - - - - - - - - - - V á n o č n í d op i s d omů ...
Již v dubnovém, tedy druhém vydání Velkopavlovického
zpravodaje roku 2011, jste se mohli dočíst o obrovském
úspěchu Jiřího Herzána, studenta Gymnázia Velké Pavlovice. Informovali jsme Vás o jeho absolutním vítězství v
soutěži v anglickém jazyce Junior Ambassador´s Day.
Náročná prestižní soutěž JAD byla pořádána v pořadí už po
šesté a jako vždy byla určena pro studenty předposledních
ročníků gymnázií.
Díky tomuto úspěchu měl Jiří Herzán možnost osobně navštívit pražské Velvyslanectví USA a také budovu Residence
of The Ambassador of The United States of America - osobní residenci Jeho Excelence Norman L. Eisna, velvyslance USA v České republice. Zde byl Jiřímu Herzánovi slavnostně předán certifikát, kterým mu byl udělen titul Junior
Ambassador - mladý velvyslanec.
Tímto okamžikem se stala pro Jirku cesta do vysněné
Ameriky ještě reálnější a otevřenější, než kdy před tím...
Netrvalo dlouho a úspěšný student vycestoval „za velkou louži“. S blížícím se vánočním časem Jirka přemýšlí
o svém životě, o své práci, rodině a osobních prioritách
a se vším se svěřuje v dopise domů...
Milá maminko,

Chtěl bych americkou školu, americký způsob života, americké ceny a platy v Česku, s českými kamarády, Janou a rodinou...
Gymnázium v Pavlovicích... to místo mám docela rád. Mám
tam kamarády dokonce i mezi učiteli, je tam několik lidí, kterých si opravdu vážím. Ale až americká „střední“ mi ukázala,
jaká by škola měla být.
Nejvíc se ale netěším na Vánoce, protože vím, jaké budou.
Jasně, nejde o dárky... Nebude mi chybět cukroví, jako spíš
samotné pečení a ta vůně. Budete mi všichni moc chybět a
nevím, kde vezmu sílu na to, být s Dennym a Antonem u stromečku. Budu se snažit je nezklamat.
Asi jsem moc vážný a na svůj věk a příliš fixovaný na rodinu,
jak říká Denny a v tom má pravdu. Přemýšlím více o budoucnosti než o přítomnosti, ale i tak pořád netuším, čím budu.
Mám vás všechny moc rád.
Váš Jirka

Více o Jirkově životě v Americe naleznete na adrese
www.sirec.cz

Vím, že jsem s Tebou mluvil před pár hodinami a asi zas
brzy budu, ale zítra to budou přesně tři měsíce, co tu jsem.
Za ty tři měsíce se toho seběhlo hodně. Možná jsem trochu
dospěl, snad se stal i samostatnějším. Uvědomil jsem si, jak
moc slovo rodina znamená, a že i když to není vidět, člověk
potřebuje přátele. Chybí mi Roman i ostatní slavojáci. Jsem
jim vděčný za každou SMS.
Amerika je přesně taková, jak jsem si ji představoval. Pamatuji si, když jsem snad od dvanácti let četl blogy studentů
podobné tomu mému a snil, jaké by to bylo, kdybych tam byl
já. Amerika byl můj obrovský sen a vy jste mi ho splnili. Za
to bych vám doma chtěl moc poděkovat.
I když je pravda, že tu nejsem nejšťastnější. Třeba jsem si
úplně nesedl se svou hostitelskou rodinou, nebo spíš se
svým host bratrem. Ale i o tom je život a někdo tam nahoře
asi věděl, že takovou zkušenost potřebuji, i když je to lék,
který chutná občas hořce. Nejvíc mě ale mrzí, že pomalu,
ale jistě přicházím o Janu. Mám ji rád a věřím, že i ona mě...
Kolikrát se mi ještě stane, že usnu se slzami v očích. Tři
měsíce jsem ji neviděl a vztah není jen o dopisování.
Na druhou stranu jsem objevil nového koníčka. Hraji golf.
Zdarma každý den dělám to, co mě opravdu baví. Mám
výborného učitele a v něm i kamaráda.
Do školy chodím rád – to se mi snad ještě nikdy nestalo.
Těším se na svůj výlet do New Yorku, těším se na každý
školní den, na závěrečnou promoci, těším se na výlet s host
rodinou do Portorika, na školní výlet do Colorada... Jsem
rád, že můžu psát pro ten applovský server a jsem pyšný
na to, že se mé články líbí. Dá se tedy říct, že se mi celkem
daří, ale někde uvnitř jsem smutný...
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Z FARNOSTI - - - - - - - - - - - - - - - -

Jak už se stalo tradicí Tříkrálová sbírka
se uskuteční na začátku ledna. Děti a
dospělí lidé, ochotní mrznout v leckdy
nepříjemném mrazivém počasí či dešti,
se sejdou v určenou hodinu v sakristii našeho kostela. Děti se přistrojí do
,,královského šatu“, nasadí si koruny
na hlavičky a ty nejodvážnější si začerní tváře uhlím (a že je to dost nepříjemné).
Pod vedením paní Věrky Ševčíkové si
vytvoří plán koledování a vyrazí do ulic.
Dům od domu obchází a zvoní, prosí
o příspěvek pro potřebné. Zazpívají,
někdy i zahrají známou koledu ,,My tři
králové.“ Po letech této akce (koná se
už po dvanácté), si lidé již zvykli na zpívající děti, mnozí je zdálky vyhlíží a těší
se na ně. I děti si už zvykly, že ne vždy
jsou vítány...
Příspěvek do zapečetěných pokladniček je dobrovolný, v žádném případě
není vynucován. Setkali jsme se s lidmi, kteří se domnívají, že z peněz, které
dají do výše zmiňovaných pokladniček,
něco dostanou děti. To opravdu není
možné, pokladničky jsou zalepené,

zapečetěné razítkem Městského úřadu
Velké Pavlovice, a opět je otvírají po
odpečetění zaměstnanci Městského
úřadu. Poté jsou peníze spočítány a
odeslány na adresu charity do Břeclavi.
Všichni zúčastnění pracují zcela zdarma a dobrovolně.
Stává se, že některé občany nezastihneme doma a rádi by přispěli. Ti mohou
svůj finanční dar osobně přinést paní
Věrce Ševčíkové nebo je zaslat na účet
břeclavské charity (číslo lze najít na
stránkách internetu).
Tímto malým příspěvkem chceme
vyzvat všechny nadšené dobrovolníky,
hlavně děti, které by se chtěly této akce
v lednu zúčastnit a nebojí se riskovat
malé komplikace v podobě nachlazení
či zameškání školní docházky. Není
pravidlem, že koledovat mohou jen
děti, které navštěvují kostel. Informace
získáte u již zmíněné paní Ševčíkové
nebo u svých spolužáků.
Zároveň bychom chtěli na tomto místě
poděkovat všem milým lidem, kteří děti
povzbudí úsměvem, cukrovinkou nebo
teplým čajem, hned je víc elánu na dal-

ší cestu - ještě jednou velmi děkujeme.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně
určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Výtěžek
pomůže zejména v regionech, kde se
sbírka koná. Část peněz bývá určeno
na pomoc do zahraničí.
Více informací můžete získat na internetových stránkách http://dchb.charita.
cz/clanky/nove-projekty-podporene-ztrikralove-sbirky/.
Markéta Fůkalová

VÁNOCE
v kostele Nanebevzetí
Panny Marie
ve Velkých Pavlovicích

Přehled vánočních bohoslužeb

24. prosince 2011
* Štědrý den * 22.00 hod.
Půlnoční mše svatá
24. prosince 2011
* Štědrý den * 23.30 hod.
Půlnoční vánoční setkání před
kostelem
25. prosince 2011 * Boží hod
vánoční * 10.30 hod.
Mše svatá
26. prosince 2010 * Svátek
sv. Štěpána * 10.30 hod.
Hraje a zpívá dětská dechová
kapela a dětský pěvecký sbor
při ZUŠ Velké Pavlovice
Přejeme vám požehnané Vánoce a šťastný nový rok 2012...

Malí Tříkráloví koledníčci s milým úsměvem i koledou na rtu – leden 2011.

Změna programu vyhrazena
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KULTURA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Byla připravena jako jeden z výstupů projektu, realizovaného v rámci
přeshraniční spolupráce mezi přátelskými městy Velké Pavlovice a Senica, který probíhal během celého roku
2011 a o kterém realizátoři pravidelně
informovali ve Zpravodaji města Velké
Pavlovice. Projekt má název Uměním
poznáváme své sousedy a byl určen
amatérským fotografům a video-kameramanům.
Více než šest desítek velkopavlovických příznivců i dalších hostů se přišlo
podívat v pátek vpodvečer, dne 4. listopadu 2011, do výstavní síně Městského
úřadu ve Velkých Pavlovicích na slavnostní vernisáž. Organizátoři výstavy,
město Velké Pavlovice a město Senica,
byli opravdu potěšeni vysokým počtem
návštěvníků a věří, že také účastníci,
kteří si nenechali slavnostní vernisáž
ujít, odcházeli domů spokojeni a s dobrou náladou.
Na výstavě, která v našem městě trvala do pondělí, 5. prosince 2011, se
představilo 21 amatérských fotografů a
10 amatérských video-kameramanů z
Velkopavlovicka a okresu Senica, kteří
se věnovali zajímavostem, životu a krásám obou měst a jejich okolí. Zájemci z
řad široké veřejnosti se mohli prostřednictvím krásných fotografií podívat na
místa důvěrně známá nebo naopak na
zcela nové úhly pohledu na krajinu a
život v obou městech. Fascinující jsou
fotografie z velkopavlovických vinohradů či vinných sklípků, přitažlivých
zákoutí našeho města, záběry z hodů,
záběry Kunovské přehrady či zřícenin
hradu Branč u Senice, senické ulice,
fotky mapující střídání ročních období

nebo zachycující zajímavé lidi a architektonické objekty.
Vernisáž zahájil místostarosta města, Ing. Zdeněk Karber, s průběhem
projektu krátce seznámila vedoucí
projektu, velkopavlovická knihovnice
Dana Růžičková, o kulturní program se
postarala cimbálová muzika národopisného souboru Břeclavan.
Líbily se nejenom vystavené fotografie, ale také promítané video-nahrávky
pořízené v našem městě při Májových
otevřených sklepech, při Velkopavlovickém vinobraní, stejně jako doku-

ment o Velkých Pavlovicích, reportáže
o konání workshopu v září 2011 v
Senici, i dokumenty o dalších cestách
účastníků projektu Uměním poznáváme své sousedy.
Aktivity projektu budou ještě pokračovat do konce letošního roku. Výstava
bude od 9. do 31. prosince 2011 prezentována v Záhorském osvětovém
středisku v Senici. Během několika
dnů bude vydán stolní kalendář a sada
pohlednic, určených pro propagaci
obou měst.
Mgr. Dana Růžičková,
manažerka projektu

Hrad Branč nedaleko města Senica.
Foto © 2011 Rastislav Oslej – účastník projektu.

Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií,
z prostředků fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty
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Město Velké Pavlovice vydalo v současné době 50 stránkovou publikaci
zaměřenou na představení spolkových
aktivit. Brožurka obsahuje příspěvky
16 spolků, občanských a zájmových
sdružení, reprezentujících společenský
a kulturní život našeho města. Je zapotřebí poděkovat všem autorům, kteří
věnovali nemálo času na představení
„své“ instituce, pomáhali se získáním
potřebných fotografií a bojovali za každý odstavec textu, který považovali za
důležitý. Vytvořili krátké vzpomínky na
historii spolku či sdružení a především
pak zdokumentovali současné aktivity velkopavlovických občanů, které se
podařilo doplnit bohatou barevnou fotodokumentací.
Vydání publikace bylo posledním plánovaným krokem v letošním projektu
„Obec přátelská rodině“, v rámci kterého se v 1. pololetí 2011 konala řada

V podvečer, dne 29. října 2011, se
konala v kostele Nanebevzetí Panny
Marie již tradiční troubená Svatohubertská mše svatá. Ta bývá sloužena
k poctě české myslivosti, přírody a za
živé i zemřelé myslivce a lesníky. Mši
svatou uspořádali členové Myslivecké
jednoty Velké Pavlovice, kteří se jí v
hojném počtu spolu s širokou veřejností zúčastnili.
Na lesnice troubili trubači Školního lesního podniku Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
Troubená mše je unikátním hudebním
uměleckým dílem i skutečným zážitkem pro laiky i všechny milovníky hudby. Slavnostní mši celebroval administrátor velkopavlovické farnosti P. ThLic.
Marek Kardaczyński.
Svatý Hubert žil na přelomu 7. a 8. století. Legenda vypráví, že hledal útěchu
ze smrti manželky v lovu a na Velký
pátek se setkal s jelenem, kterému
mezi parohy svítil kříž. Uslyšel prý otázku: „Proč stále jen hledáš a lovíš zvěř?
Je na čase, abys začal hledat Boha!“
Pod vlivem tohoto zážitku se Hubert
rozhodl věnovat svůj život službě Bohu.
Asi roku 705 byl biskup Lambert v obci
Lutychu zavražděn. Hubert se stal jeho

kulturních akcí a na který
poskytlo finanční prostředky
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Vydavatel se
domnívá, že publikace bude
zajímavá především pro obyvatele Velkých Pavlovic, kteří
možná mnohdy ani nemají
přehled o tom, kolik spolků a
sdružení ve městě působí a
kolik spoluobčanů se v nich,
mnohdy už dlouhá léta, podílí
na obohacení života ve městě. Autoři příspěvků se snažili
připomenout historii a také
nejdůležitější osobnosti své
organizace, popsat současnost a nastínit budoucí perspektivy.
Brožura je pro velkopavlovické občany bezplatná. Pro
všechny zájemce jsou brožu-

ry k dispozici na městském úřadu, v městské
knihovně a TIC a také na kulturních a společenských akcích pořádaných městem a městskou
knihovnou.

nástupcem na biskupském stolci a v
Lutychu, na místě mučednické smrti předchůdce, postavil katedrálu. Do
Lutychu také přeložil biskupské sídlo a
přispěl k tomu, že se z obce stalo rozrůstající se město.

Mgr. Dana Růžičková

Svatý Hubert je patronem myslivců a
střelců, řezníků, kožešníků, soustružníků, kovodělníků, slévačů, matematiků. Je vzýván proti pokousání psem,
uštknutí a strachu před vodou.
Miroslav Grégr

Členové Myslivecké jednoty Velké Pavlovice na slavnostní Svatohubertské
mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
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SPOLKY A KONÍČKY - - - - - - - - - OHLÉDNUTÍ ZA SVATOMARTINSKÝMI
OTEVŘENÝMI SKLEPY 2011
Blížící se konec roku je pro většinu firem, podniků i řadových
občanů časem převážně určeným k bilancování toho, jakých
výsledků dosáhli, která ze svých předsevzetí splnili a která
naopak zůstala nesplněna. Výše napsané však neplatí pro
vinaře. Ti totiž výsledky svého letošního snažení budou znát
až někdy v průběhu měsíců dubna a května roku příštího, kdy
jejich vína budou dostatečně vyzrálá a harmonická. Přesto se
díky obnovené tradici svatomartinských vín naskýtá vinařům
i široké veřejnosti příležitost, kdy je možné ochutnat tzv. mladé víno, které pochází z letošní sklizně. Nejinak tomu bylo i
letos 12. listopadu, kdy proběhl již 6. ročník Svatomartinských
otevřených sklepů, pořádaný občanským sdružením Víno z
Velkých Pavlovic.
Pro návštěvníky akce bylo otevřeno téměř 20 vinných sklepů,
ve kterých mohli ochutnat (nejen) svatomartinská vína z produkce daného vinařství. A protože dobré víno se vždy snoubí
s dobrým jídlem, čekala na příchozí pestrá nabídka pokrmů,
od klasické zabíjačky, přes grilovaná masa až po tradiční svatomartinskou husu.
Bohatý doprovodný program odstartovalo povedené divadelní představení souboru Hochy Hýsly společně s mužským
pěveckým sborem Paniháj, které proběhlo v dopoledních
hodinách v sokolovně. Zde také zpříjemňovala návštěvníkům

odpolední korzování po sklepech cimbálová muzika Slovácko mladší a těm znaveným či čerstvě příchozím účastníkům
pak jistě přišla vhod možnost využít přepravu mezi jednotlivými sklepy „intervalovým vinným mikrobusem“. A vzhledem
k tomu, že člověk je tvor soutěživý, byla součástí programu
i (Ne)vinná soutěž o vinné ceny.
Všechny tyto ingredience jistě dopomohly k tomu, že se spokojených návštěvníků Svatomartinských otevřených sklepů
sešlo v průběhu celého dne na tisíc a při večerní besedě u
cimbálu, která následovala po vystoupení folklórního souboru Jánošíček a autorském čtení Jakuba Chrobáka, se při
poslechu hudby a ochutnávce velkopavlovických vín v sále
sokolovny tísnilo více jak tři sta dobře naladěných příchozích.
Svatomartinské otevřené sklepy 2011 tedy rozhodně skončily úspěchem, i přesto je nutné „neusnout na vavřínech“ a k
nadcházejícímu ročníku přistoupit stejně zodpovědně jako k
tomu letošnímu. Přinést další inovace, myšlenky a nápady,
které budou přínosem nejen pro samotné vinaře, ale především pro návštěvníky, toto je a mělo by být i nadále hlavním
krédem Vína z Velkých Pavlovic.
Zdeněk Chrástek

Svatomartinské otevřené sklepy ve Velkých Pavlovicích se stávají značkou nejen zaručené kvality,
ale také výborné zábavy, nálady a vinného zážitku.

Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic

PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY Z Ř AD DROBNÝCH VINAŘŮ
a zároveň zájemce o otevření svého sklepu v rámci vinařských akcí spolku.
V případě zájmu volejte na tel. číslo 605 886 640
nebo pište na mail info@vinozvelkychpavlovic.cz
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SVATOMARTINSKÁ VÍNA OKOUZLILA I VINAŘE
O čtvrtinu stoupl počet vinařů, kteří mají
zájem připojit se k možnosti používat
značku Svatomartinské. Zatímco loni
se o značku Svatomartinské ucházelo 100 vinařů s 238 víny, letos už to
bylo 125 vinařů a vinařských firem
s 435 víny. Po hodnocení dostalo právo používat značku Svatomartinské
365 vín. V úterý 1. listopadu proběhlo v odborném pracovišti Národního
vinařského centra ve Valticích druhé,
závěrečné kolo hodnocení Svatomartinských vín ročníku 2011.
„Enormní poptávka po Svatomartinských vínech ze strany spotřebitelů
vyvolala mimořádný zájem vinařů o
možnost spojit svou produkci se zavedenou a populární značkou Svatomartinské. Oproti počátkům obnovené tradice Svatomartinského v roce 2005 je
jich letos čtyřikrát tolik. Nárůst zájmu
vinařů s sebou nese také plus pro spotřebitele v podobě mnohem rozmanitější nabídky,“ komentoval nárůst počtu
vinařů Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier Národního vinařského centra,
který hodnocení technicky zajišťoval.

V letošní nabídce bílých Svatomartinských vín je nejvíce zastoupená odrůda Müller Thurgau s 96 druhy vín. U
dalších bílých odrůd Veltlínského červeného raného je to 23 a u Muškátu
moravského 43 druhů. Svatovavřinecké vévodí růžovým vínům s 80 víny,
zatímco u červených Svatovavřineckých budeme vybírat z 37. Modrý Portugal naopak dominuje mezi červenými
s 62 víny a nabídku doplňuje Modrý
Portugal rosé se 17 víny a 7 vín bude
cuvée, neboli směs více odrůd.
Od 11. listopadu tak bylo na trhu k dispozici cca 2.000.000 lahví Svatomartinských vín.
Víno je společenský nápoj, proto není
divu, že s vyrobenými lahvemi přibývá
také nejrůznějších svatomartinských
akcí pro veřejnost. Desítky akcí proběhnou ve velkých městech i menších
obcích na náměstích a speciální nabídky budou nabízet i restaurace.
Z velkopavlovických vinařství získalo
prestižní značku SVATOMARTINSKÉ
VÍNO 2011 Vinařství Helena Bednaříková; Pavlovín, spol. s r. o.; Vinař-

VINAŘS T VÍ BALOUN
V BERGAMU OBHÁJILO
KAŽDOROČNÍ OCENĚNÍ
Ve dnech 13. - 15. října 2011 proběhl
ve vinařské metropoli Lombardie a srdci vinařské oblasti Valcalepio v pořadí
již sedmý ročník mezinárodní soutěže
vín nazvané „Emozioni dal Mondo:
Merlot e Cabernet Insieme“ (Světové
emoce: Merlot a Cabernety společně),
která se letos konala v paláci Visconti
nedaleko Bergama.
Celkem se klání zúčastnilo 201 vzorků (jeden byl diskvalifikován z důvodů
označení stolního vína – pozn. autorky)
z 15 zemí. Kromě Itálie to byly alfabeticky Česká republika, Francie, Chile,
Chorvatsko, Izrael, Jihoafrická republika, Malta, Německo, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko a Turecko.
V hodnotících komisích zasedlo 63
degustátorů, z nichž 28 přijelo ze zahraničí, kteří udělili 2 velké zlaté medaile (Merlot-Cabernet Sauvignon 2006,
Constantini Vina, Goriška Brda, Slovinsko a Cabernet Alto Mincio, Val di Pietra
IGT, Itálie), 57 zlatých a 80 stříbrných
medailí. Podle regulí O.I.V. – Organisa-

tion Internationale de la Vigne et du Vin,
které připouštějí pouze 30 % medailí,
nebyly stříbrné medaile uděleny.
Itálie byla v počtu vzorků nejzastoupenější a celkem získala v soutěži 39
zlatých medailí, zatímco rekordní počet
zahraničních zlatých medailí (6) putoval
do Izrale. Chorvatsko si odvezlo čtyři zlaté, Slovensko (2x Víno Matyšák)
a Srbsko po dvou, Chile po jedné a
Slovinsko si přidalo k velké zlaté ještě
navíc jednu stříbrnou medaili.
Kromě výše uvedených medailí, které
se udělují pod přísným ostřížím okem
zástupce z O.I.V. (tentokrát byl přítomen Ralf Anselmann z Německa) má
možnost každá zúčastněná země získat
navíc novinářskou cenu Premio della
Stampa, kterou udělují pouze členové
jury, kteří jsou zároveň novináři (podmínkou je získání nejméně 85 bodů v
soutěži za relevantní vzorek). Naše
vinařství Baloun tak znovu v Bergamu obhájilo tuto speciální cenu,
kterou si přivezlo ze soutěže domů
doposud každý rok.

ství Petr Mikulica; Vinařství Halm,
s.r.o.; Vinařství Procházka; Vinařství
V & M Zborovský a Vinium, a. s..
zdroj: NVC & Omnimedia

Svěží mladá Svatomartinská vína si
získávají čím dál větší oblibu, zájem
o ně rok od roku roste.

„Zúčastněné vzorky byly velmi vysoké
kvality a získat hned dvě zlaté medaile a ocenění Premio della Stampa
v soutěži kde se hodnotí pouze červená
vína je pro Slovenskou i Českou republiku veliký úspěch,“ komentoval John L.
Baker, jeden z porotců reprezentujících
Českou republiku, který se této soutěže
zúčastňuje od samého prvopočátku.
Kompletní výsledky jsou k dispozici na:
www.emozionidalmondo.it.
Helena Baker, AIWS – Bergamo

Víno z produkce velkopavlovického
vinaře Radomila Balouna.
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CO NOVÉHO U PŘÁTEL COUNTRY
Již v únoru jsme si naplánovali výuku country tanců pro veřejnost. Pořádání této akce bylo součástí podané žádosti o regionální dotaci. Podmínkou k poskytnutí dotace byla vzájemná
spolupráce velkopavlovických organizací. Pro okrajovou příbuznost žánrů jsme žádost podali společně s koňským rančem. Výsledkem měl být country den na ranči se slavnostním
uvedením nově vybudovaného tréninkového hrazení a výuka
country tanců. I když dotace nakonec schválena nebyla (to
jsme se dozvěděli až v červnu), od výuky jsme neupustili.
Ještě brzy na jaře jsme si objednali lektora, pana Ivana Bartůňka z Brna. V říjnu jsme rozjeli informační kampaň ve Velkých Pavlovicích a přilehlých obcích. I když předběžný zájem
místních o výuku byl, nakonec se nikdo nepřihlásil. Zájem
projevily „jen“ taneční soubory z okolí, a přihlásili se dokonce i
zástupci až ze vzdáleného Šumperka. Tomuto faktu se přizpůsobila nabídka tanců k výuce ze strany pana Bartůňka. Tance
tedy nakonec nebyly pro začátečníky, ale pro pokročilé.

Výukový seminář country tanců, který proběhl 5. listopadu
2011 v sokolovně, jsme uspořádali ve spolupráci s městem
Velké Pavlovice. Semináře se zúčastnilo 27 párů. Naučili
jsme se 19 tanců. Nabídka byla opravdu pestrá – čtverylky,
řadové tance, kruhové, párové i line. Naučili jsme se i dva
řecké a jeden irský tanec. Takový nápor samozřejmě nelze vstřebat za jediný den. Teď teprve musíme v tělocvičně
promrskat jeden tanec po druhém, abychom si je dokázali
zatancovat někde na bále. S oblibou říkáme, že tanec umíme až tehdy, když si při něm dokážeme vyprávět vtipy.
Dva týdny před výukou jsme zahájili nábor nových členů.
I o tuto předem avizovanou aktivitu byl u místních občanů docela velký zájem. V současné době nás není úplně
málo, proto jsme v případě takového množství uvažovali o
založení zcela nové taneční skupiny, kterou bychom zpočátku naučili základům a nějakým tancům. Pak bychom nechali
skupinu, aby se vyvíjela podle vlastních představ. Ovšem
i nadále bychom byli připraveni jim poradit a pomoci.
V průběhu tří zahajovacích večerů přišlo celkem
7 zájemců. K nim se přidalo pár našich stávajících členů, kteří k nám přišli později a potřebovali si krok za
krokem projít některé tance. K založení nové skupiny
tedy nakonec nedošlo. Teď je nás celkem 36. Další členy do budoucna už přibírat nebudeme. Výjimku jsme
ochotni udělat u zájemců mužského pohlaví. Proto,
pánové, pokud máte o country tance zájem, neváhejte
a přijďte! Čím dřív, tím líp!
O naší činnosti se můžete průběžně informovat na
stránkách:
http://pratelecountry.blogspot.com/

Účastníci semináře country tanců ve velkopavlovické sokolovně.

Okresní výstava
králíků, holubů
a drůbeže

Základní organizace Českého svazu chovatelů Velké Pavlovice
uspořádala ve dnech 22. a 23. října 2011 „Okresní soutěžní výstavu králíků, holubů a drůbeže“. Výstavní výbor tvořili: Ing. Josef
Prát - předseda, Antonín Komosný – jednatel a Jaroslava Válková
- pokladní. Vystaveno bylo 173 králíků, 250 holubů a 63 voliér hrabavé a vodní drůbeže. Svá zvířata na soutěž přihlásilo 51 chovatelů
z okresu Břeclav a Brno – venkov.
Za králíky bylo uděleno celkem 15 čestných cen. Vítězem v soutěži králíků se stal Václav Vytrhlík s plemenem Vídeňský černý, v kategorii drůbeže bylo uděleno
15 čestných cen, vítězem drůbeže se stal Dušan Manda
s plemenem Husa česká a v holubech bylo uděleno 20
čestných cen a vítězem se stal s plemenem Brněnský
voláč černý Vlastimil Vít.
Věra Procingerová

Výstava králíků, holubů a hrabavé i vodní drůbeže zaujala.
Nenechali si jí ujít chovatelé, široká veřejnost ani děti.
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NAPSALI O NÁS - - - - - - - - - - - - „Šlechtitelka“ má novou tvář. Moderní
Napsali o nás; Břeclavský deník
26. 10. 2011 * Velké Pavlovice „Šlechtitelka“ má novou tvář. Moderní. Na začátku stál Christian Carl
André, francouzský expert na víno.
Když na konci osmnáctého století
přišel na jižní Moravu, získaly osobnost zejména Velké Pavlovice.
Díky Andrého poznatkům se vinaři v
obci pustili do prvních šlechtitelských
pokusů a o více než dvě stě let později
vyrostla ve Velkých Pavlovicích nová
šlechtitelská stanice.
V úterý dopoledne ji oficiálně otevřeli
manželé Poliakovi. Francouzský odborník tam na práci s bobulemi dohlíží z
několika kreseb.
„Když manžel s tím nápadem přišel,
první mě zajímala rozloha vinic. Byla
to výzva. Vinařství je moje srdeční
záležitost a závazek vůči mému otci.
Když jsme v minulosti začali s podnikáním, museli jsme vinaření opustit. Nyní
jsem šťastná a hrdá,“ oznámila Jarmila
Poliaková hostům.

Malé Toskánsko
Původní Šlechtitelská stanice stojí
ve Velkých Pavlovicích od roku 1901.
V posledních letech však její sláva spíše uvadala. To se má nyní pod novými
majiteli změnit. Do vybudování zcela
nového komplexu proto vložili desítky
milionů korun.
„Vybudování vinařství se nám povedlo
v rekordně krátkém čase,“ pochvaloval
si Vladimír Poliak. Skutečně. Moderně
zařízená budova „vyrostla“ u velkopavlovických vinic za rok. Stojí místo původní traktorové stanice a ještě
v lednu byly na místě teprve díry pro
základy stavby.
„Věřím, že to bude přínos pro Velké
Pavlovice i okolí. Rádi bychom z toho
udělali malé Toskánsko. Jsme však
teprve na začátku, doufám ale, že se
nám to podaří,“ řekla Poliaková.
Otevření a křest vinařství si nenechaly ujít desítky hostů. „Při stavebních
pracích jsme v Pavlovicích způsobili
malé pozdvižení, protože jsme řekli,
že nestavíme halu, ale
budujeme nové Akropolis. Vyvolalo to velice rozporuplné reakce,
protože si nikdo nedokázal představit, co
tady vlastně vznikne,“
sdělil s úsměvem předseda představenstva
Luboš Vintr při pohledu na fotku, kde stojí
ještě základní sloupy
honosné budovy.

„Slavnostní otevření nastalo v půlce
sezony, už ve středu se zase vrátíme
k sběru. Ještě nám zbývá sklidit asi třicet procent úrody,“ řekl výrobní technolog Ondřej Konečný.

Přibudou včely
Ačkoliv vinařství působí na první pohled
konečnou formou, práce ještě zdaleka
neskončily. Chybí například lahvovací
linka.
„Na jaře máme v plánu vysadit odrůdy
Pálava a André, která je pro nás stěžejní a máme na ni i ochrannou známku.
Vysazujeme nejvyšší stupeň kvality,
abychom zvedali jakost,“ uvedl Konečný.
Přestože křížení odrůd, se kterým kdysi
začal Francouz André, vinaři momentálně neplánují, v budoucnu na něj dojde.
Kvůli tradici i předpokladu návštěvníků.
„Zrovna v pondělí jsem o tom mluvil
s majitelkou. Bylo by dobré, kdybychom
s křížením zase začali. Nebude to nic
velkého, ale spíše doplněk. Když sem
totiž lidé přijdou a vidí název Šlechtitelská stanice, očekávají, že tento proces
se u nás děje,“ tvrdí technolog, podle
něhož se má u vinařství objevit ještě
včelařství.
Vzniklo by tak multifunkční centrum.
Lákat by mohlo například agroturisty.
„Ve vinicích vysadíme různé byliny, aby
včely měly na čem žít. Chceme, aby
vytvořené podmínky navazovaly jedna
na druhou a symbolizovaly vztah ke
krajině,“ dodal Konečný.
Autor: Lukáš Ivánek

Slavnostní otevření nové budovy „Šlechtitelky“.

Kráska na vinici

Napsali o nás; iDNES, 25. října 2011 * Vítr sice už vane ze
strnišť, skalní turista ale ještě zdaleka nebalí fidlátka. Pokud
se rádi rozhlížíte do kraje z výšky, vyberte si kovovou nebo
dřevěnou, malou nebo vysokou, dostupnou autem nebo pěšky... všechny rozhledny stojí za trochu té námahy při stoupání
k nebi.

Už jsme si na naši Slunečnou, rozhlednu nad Velkými Pavlovicemi, zvykli a mnohým z nás připadne, že
tu snad stála od nepaměti. Její vřetenovité schodiště
pokořily již tisícovky párů nohou a do dálky naší
nádherné krajiny, tak často přirovnávané ke kouzelnému Toskánsku, se rozhlédly nekonečné zástupy
návštěvníků. Přestože se s námi Slunečná pevně
a dávno sžila, stále jsou její krásy objevovány
a mnozí znovu a znovu žasnou...

V malebné krajině vinařské oblasti nedaleko Velkých Pavlovic
protkané cyklostezkami a málo frekventovanými silničkami byla
v květnu 2009 otevřena jedna z nejkrásnějších rozhleden u nás
s poetickým názvem Slunečná.
Vyhlídková věž o výšce 18,6 metru je vybudována z modřínového
dřeva a oceli, rozhlížet se můžete z vychýlené plošiny umístěné
v 15 metrech, na kterou vystoupáte po 75 schodech.
pokračování str. 36

21

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
6/2011
Spatřit z ní můžete kromě bezpočtu vinic i obce jako Velké Pavlovice,
Němčičky, Bořetice, Rakvice či Zaječí,
pohoří Pálava se zříceninou Dívčí Hrady nebo Mušovská jezera.
Občerstvení, suvenýry či místní víno
pořídíte v příjemném obchůdku u paty
rozhledny, navštívit můžete i slovácký
sklípek s nabídkou místních vín.
Přístup: Až k rozhledně přijedete autem
po silnici 421 z Velkých Pavlovic do
Bořetic (asi v polovině odbočíte doleva
a dojedete až na parkoviště u rozhledny).
Otvírací doba: Rozhledna je otevřena
non stop a zdarma. Kiosek má otevřeno ve všední dny od 15 do 19 hodin, o
víkendu od 10 do 19 hodin (sezóně v
jarních, letních a podzimních měsících)
GPS souřadnice: 48°54‘19.921“N,
16°50‘2.901“E

Rozhledna Slunečná... Kdy jste ji naposled navštívili?

ŠKOLNÍ OKÉNKO - - - - - - - - - - - Z MATEŘSKÉ ŠKOLY…

S medvídkem jde všechno lépe
Mateřská škola Velké Pavlovice se
zapojila do Integračního programu MŠ
„Medvídek NIVEA“, který je realizován
pod záštitou firmy Beiersdorf – značka NIVEA. Tento projekt má více než
osmiletou tradici, je zcela dobrovolný,
je určen dětem předškolního věku a
veškeré materiály jsou mateřským školám poskytovány zdarma.

Hlavním maskotem projektu je Medvídek NIVEA. Jeho specifikou je respekt
k potřebám a didaktické zohlednění dětí
s odloženou školní docházkou a dětí se
specifickými vzdělávacími potřebami,
které jsou integrovány v mateřských
školách.
Cíl programu se v souladu s Rám-

covým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání soustřeďuje na
rozvoj vzdělávacích a osobnostních
předpokladů, označovaných jako klíčové kompetence. Je strukturován do
dvou kol, během nichž děti a pedagogové obdrží soubor herních materiálů
pro děti, třídu a metodické pokyny. Každé ze zúčastněných dětí má v každém
kole svou vlastní složku s pracovními
listy. Zároveň dostává zúčastněná třída
společnou hru.
V měsíci listopadu jsme obdrželi pro
každé 5 až 6leté dítě desky, které obsahují soubor herních materiálů k hlavnímu tématu prvního kola projektu „Medvídek NIVEA hledá a poznává různé
kamarády“.
Didaktické úkoly, herní materiály
a hračky přirozeně stimulují děti ke hře
a tvořivým činnostem, v nichž se zároveň učí prověřovat a hodnotit vlastní
síly a schopnosti. Přispívají k obohacení edukačních strategií v individualizovaném předškolním vzdělávání. Pomáhají dětem připravit se na plnění úkolů,
které je čekají při vstupu do základní
školy a vyhnout se případným adaptačním potížím.

Medvídek NIVEA pro radost i pro poučení!
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Bruslíme si pro radost!

Mateřská škola Velké Pavlovice je účastníkem
projektu Bruslení mateřských škol města a okresu
Břeclavi 2011/2012, které organizuje pro předškolní děti HC Lvi Břeclav o.s.. Výuka bruslení včetně
dopravy je zdarma. Kurz probíhá od listopadu 2011
do března 2012 vždy jeden pátek v měsíci. Začátek
výuky na ledě byl pro velkopavlovickou mateřinku
stanoven na 18. listopad 2011. Do projektu se přihlásilo 17 dětí.
První bruslení MŠ Velké Pavlovice...
Na zimní stadion jsme přijeli s určitými obavami,
jak vše zvládneme. Již při prvním kontaktu s ledem
spadla z dětí nejistota a za pomoci zkušených trenérů se dostavily malé pokroky. Po krátké přestávce
s horkým čajem děti opět vyjely na led a bylo vidět,
že se jim bruslení líbí. Doufáme, že i další lekce proběhnou s radostí z pohybu a bez zranění.
Jiřina Zigová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

Ale frčí nám to, co říkáte?!

Děti napekly voňavé
pamlsky

Druhý listopadový týden probíhal ve třídě Koťátek ve znamení kulinářského umění. Děti si připravily ovocný salát, vykrájely a upekly slané bramborové pečivo a vyválely mrkvové
šátečky, které naplnily povidly. Vše bylo moc dobré, avšak
na plné čáře nakonec zvítězily právě mrkvové šátečky.
Proto uvádíme tento bezva recept:
Den předem zpracujeme těsto a necháme v chladnu ztuhnout...
- 25 dkg rozpuštěného ztuženého tuku IVA
- 35 dkg hladké mouky
- 10 dkg mletého cukru
- 25 dkg jemně nastrouhané mrkve
- 1 žloutek
Druhý den těsto rozválíme, nakrájíme na čtverečky a plníme
povidly. Po přeložení okraje dobře přitlačíme, aby povidla
nevytekla. Pečeme při teplotě 170 stupňů do tmava.

Trénujeme na vánoční pečení, maminkám tak budeme
užitečně k ruce!

Děti vzkazují: „Bylo to mňam mňam mňam!!!“
Paní učitelky MŠ Velké Pavlovice

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY…

Základní škola na novém moderním webu
V polovině měsíce listopadu 2011
spustila Základní škola ve Velkých Pavlovicích zbrusu nové internetové stránky. Denně aktualizované informace,
množství nových funkcí a přehlednost
jsou hlavní devízou nově vytvořené
prezentace školy.
Na stránkách nejdete například historii
velkopavlovického školství s přehledem
ředitelů od počátků zdejšího školství po
současnost, kontaktní informace na
vedení školy a všechny pedagogické
pracovníky, stručné profesní životopisy
současných pedagogů a mnoho dokumentů týkajících se školy.
Nově je zde dán větší prostor pro infor-

mace a aktuální dětí střediska volného času, školní družiny, školní jídelny
s možností přihlašování obědů přes
internet, občanského sdružení rodičů
a přátel školy – Domino, školního parlamentu i školské rady.
Další novinkou je e-omluvenka, kterou rodiče informují o absenci dítěte
ve škole. Je však třeba připomenout,
že nenahrazuje klasické omlouvání do
žákovské knížky, ale má jen informativní charakter.
Samozřejmostí nových stránek jsou
aktuální informace o akcích, které již
proběhly i o připravovaných akcích
školy.

Nechybí fotogalerie, důležité dokumenty jako je výroční zpráva školy, potřebné formuláře pro rodiče i informace
o zápisu do 1. třídy.
Věříme, že se všem návštěvníkům
vzhled, funkčnost a aktuálnost nových
webových stránek základní školy
budou líbit a přispějí k lepší informovanosti žáků, rodičů i široké veřejnosti.
Za každou radu, připomínku či námět
budeme rádi.
Internetová adresa webových stránek
Základní školy Velké Pavlovice
http://www.zs.velke-pavlovice.cz
RNDr.Ludvík Hanák, ředitel ZŠ Velké Pavlovice
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ŠKOLNÍ PSYCHOLOG pomoc dětem i rodičům
Základní škola Velké Pavlovice zahájila v pondělí, dne 7. listopadu 2011,
činnost školní psycholožky, slečny
Mgr. Lucie Dokládalové z Brna. Jak se
sama sympatická mladá dáma vyjádřila,
spolupráce s rodiči a komunikace s nimi

bude pro vzájemnou spolupráci klíčová.
Osobně se slečna Dokládalová rodičům
představila na třídních schůzkách, které
se uskutečnily 28. listopadu 2011.
Školní psycholožka bude rodičům k dispozici vždy v pondělí od 10.00 do 16.00
hod., nejvhodnější je
objednat se předem,
po předchozí konzultaci s třídním učitelem.

Mgr. Lucie Dokládalová - psycholožka ZŠ Velké Pavlovice.

Činnost
školního
psychologa ve škole
je samostatná poradenská činnost, která
není přímou součástí
vzdělávací činnosti školy. Jedná se o
komplexní
službu
žáků, jejich rodičům
a pedagogům, která
vychází ze standard-

ních činností vymezených ve vyhlášce
č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních.
Začátkem listopadu 2011 se rodičům
dostal do rukou formulář s názvem „Souhlas s činností školního psychologa“,
jehož podpisem potvrdili, že s činností
a rozsahem poskytovaného poradenství
souhlasí a tím pádem může psycholožka v případě potřeby pracovat také s
jejich dítětem. Pokud rodiče nesouhlasí,
nemá školní psycholog právo s dítětem
pracovat.
Více informací o činnosti školní psycholožky a veškeré kontakty naleznete na internetových stránkách školy
www.zs.velke-pavlovice.cz.

Doufáme, že nová nadstandardní
služba velkopavlovické školy
bude pro rodiče, děti i učitele
přínosem.
Slečně Dokládalové přejeme, aby
se jí ve Velkých Pavlovicích dařilo
a zalíbilo!

Druhé pokračování
,,Workshopu‘‘
základních škol
Ve středu 16. listopadu 2011 se na Základní škole v Kloboukách u Brna uskutečnilo v pořadí již druhé pracovní setkání
pedagogů kloboucké a velkopavlovické základní školy, opět
nazvané ,,Workshop“. Po podobné akci, která se konala v loňském roce ve Velkých Pavlovicích, zavítalo tentokrát 14 učitelů
velkopavlovické školy do Klobouk.
V první části pracovního setkání byla pedagogům z Velkých
Pavlovice představena kloboucká škola, dále pak učitelům
názorně prezentovány interaktivní i tištěné učebnice nakladatelství Nová škola.
Druhá fáze se nesla ve znamení diskusního fóra pedagogů
obou škol. Nejčastějšími tématy diskuse bylo využívání interaktivních technologií ve výuce, problematika digitálních a tištěných učebních materiálů, projekt EU peníze školám, finan-

Hračka pro
Ugandu
Uganda je zemně, kde děti žijí v nuzných životních podmínkách pod hranicí chudoby. Možnost chodit do školy
a vzdělávat se je pro tyto děti nedostupná, protože toto si mohou dovolit
jen dobře finančně situovaní lidé.
Sdružení ACET,o.s (www.acet.cz),
které působí v České republice, si klade za cíl umožnit alespoň některým
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cování škol, zavádění nových předmětů do výuky, ale také
například povinně volitelné předměty, volnočasové aktivity
dětí, pohled učitelů na novinky ve školské legislativě a řada
dalších témat.
Vedení obou škol se shodlo na tom, že výměna zkušeností
a názorů pedagogů z různých škol je velmi přínosná. Třetí
pokračování ,,Workshopu“ by se mělo konat v příštím školním roce.
RNDr. Ludvík Hanák, ředitel ZŠ Velké Pavlovice

dětem z nejchudších částí vesnic a
měst chodit do školy, a tím získat šanci
změnit svůj život.
ACET vyhlásil na podzim 2011 projekt
„Hračka pro Ugandu“, do kterého se
zapojili žáci Základní školy Velké Pavlovice – během října a listopadu žáci
vybírali čisté a nepoškozené hračky, se
kterými si již nehrají. Vybrané hračky
byly nabídnuty za symbolickou cenu k
prodeji v neděli 27. listopadu 2011 na
adventním trhu v Kloboukách u Brna.
Výtěžek z celé akce byl zaslán na konto občanského sdružení ACET jako

příspěvek na vzdělání konkrétního
dítěte.
Mgr. Lenka Korpová,
zástupkyně ředitele ZŠ
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Slavnost Slabikáře ve
třídách letošních prvňáčků

Copak nám to asi přinesl pan ředitel za velké překvapení?
Huráááá, konečně Slabikář!

Školáci společně prožili
kouzelný DEN POEZIE
Na památku narození Karla Hynka
Máchy (16.11.1810), ve středu dne
16. listopadu 2011, ožil celý první stupeň ZŠ ve Velkých Pavlovicích poezií.
Pro děti bylo připraveno projektové
dopoledne plné básní a recitace.
Již při vstupu do školní budovy byl
každý žák přivítán básní ve formě tzv.
motáku, které si sami vybrali, napsali
a připravili do úhledných ruliček, mnohdy ozdobené stužkou, žáci 5. tříd.
První vyučovací hodinu probíhala ve třídách beseda o básnících, jejich knihách
a ilustracích. Děti recitovaly naučené
básně, přinesly a všem představily jednu svou knihu s básničkami, seznamovaly se s ilustrátory různých knih a na
závěr se proměnily v básníky a tvořily
nejen rýmy ale i celé básně.
Druhá hodina byla zaměřena na prohloubení vzájemných vztahů mezi
jednotlivými třídami. Spolupracovali
tak spolu vždy starší žáci s mladšími. Navzájem zdramatizovali veršované pohádky většinou od F. Hrubína
a nechyběly jim ani nádherné kostýmy
a kulisy. Ve skupinkách dále společně
pracovali na úkolech z pracovního listu, kde hledali rýmy a ilustrátory, hádali
hádanky a skládali přeházenou básničku.

Poslední dvě hodiny si děti zahrály na
ilustrátory, vybraly si jednu báseň a tu
se pokusily ilustrovat.
Pak na chodbě vznikla během přestávky společná báseň, děvčata a chlapci
vybrali mezi sebou nejlepšího básníka

V září tohoto roku poprvé usedli do školních lavic noví prvňáčci. Děti si velmi
rychle zvykly na nový způsob činnosti a
za pár dnů se staly zkušenými školáky.
Čtvrtek s datem 24. listopadu 2011 byl
pro děti dnem slavnostním.
Během prvních dvou měsíců se malí
školáci naučili poznávat a psát některá
písmena, spojovat je do slabik a tvořit
jednoduché věty. Přečetli celou Živou
abecedu a stali se tak opravdovými čtenáři. Za snahu a píli je čekala zasloužená
odměna.
První čtenářský úspěch přišel s dětmi
oslavit i pan ředitel školy RNDr. Ludvík
Hanák. A nepřišel s prázdnou. Ve velkém balíku byl pro každého prvňáčka
připraven Slabikář - kniha plná příběhů,
básniček a pohádek. Kniha, kterou si
děti přečtou celou samy. Na závěr naší
malé slavnosti čekal na každého čtenáře kousek sladkého dortu.
Věříme, že tento den bude jeden z těch,
který dětem zůstane jako vzpomínka
na první třídu, na jejich první čtenářský
úspěch.
Mgr. Eva Drienková,
Mgr. Darina Zborovská

a ilustrátora. Společně s paní učitelkami vystavili vzniklé práce na chodbách
školy.
Celá akce se velmi vydařila, děti vše
připravovaly s velkým úsilím a nadšením, naučené básně se snažily co nejlépe zarecitovat a citlivě spolupracovaly
s žáky jiných tříd.
Mgr. Lucie Nováková

Poezie je nerozlučně spjata s pohádkami a pohádky patří k dětství...
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VĚDA JE HRA!
V letošním školním roce obohatila Základní škola ve Velkých
Pavlovicích osnovy 4. a 5. ročníku o nový předmět s názvem
„Věda je hra“. Zájem byl obrovský, věda děti očividně láká.
Cílem tohoto předmětu bude, aby se žáci seznámili s přírodou vlastním přičiněním, naučili se získávat a třídit informace,
využívat je v praktickém životě.
Prvním projektem, který jsme zpracovávali, byl projekt
„Strom“. Žáci měli za cíl ve skupinkách si vybrat jeden strom
a zjistit o něm pokud možno co nejvíce informací. Tyto potom
zpracovat a prezentovat. Práce se jim velmi vydařila.
Rozdělili si mezi sebou úkoly, museli informace hledat v knihách, na internetu, u rodičů a samozřejmě v přírodě. Pracovali nejenom s těmito informacemi, ale i s obrázky, vlastními
fotografiemi, přírodním materiálem, i výtvarnými činnostmi.
Mgr. Dagmar Šmídová, Mgr. Jitka Řádková

Věda není žádná věda, věda je prostě hra!

Devá áci objevovali tajemství jaderné
energie v Dukovanech
Jak se vyrábí energie v jaderné elektrárně se vydali prověřit žáci devátých ročníků spolu se svými vyučujícími do jaderné
elektrárny Dukovany. Při příjezdu je přivítalo osm chladících věží, které chrlily
oblaka páry.
Exkurze začala v informačním centru,
kde žáci nejdříve shlédli krátký video
pořad o štěpení atomu a následné reakci. Potom následoval odborný výklad ve
třech skupinách pod vedením lektorů
informačního centra.
Žáci se mimo jiné dozvěděli, že elektrárna je již v provozu 26 let a za svou existenci neměla žádnou poruchu a s jejím
provozem se počítá ještě minimálně 30
let. Elektrárna je uspořádána do dvou
výrobních bloků, z nichž v každém jsou
instalovány dva reaktory. Právě model
reaktoru i model palivové tyče jsme si
prohlédli zblízka v jednom oddělení.
Po této přednášce jsme se přesunuli do
přečerpávající vodní elektrárny Dalešice,

kde probíhala druhá část naší exkurze.
Vodní dílo Dalešice bylo vybudováno v
souvislosti s blízkou elektrárnou a nádrž
je vytvořena sypanou hrází s jílovým
těsněním o výšce 100 m. Tato skutečnost nás všechny překvapila. A nejen ta.

Elektrárna je řízena dálkově z Prahy, je
vybavena Kaplanovou a Francoisovou
turbínou různých barev. Přehradní gravitační betonová hráz vytváří 7 km dlouhé
jezero.
Ing. Lenka Bukovská

Žáci devátých tříd ZŠ na exkurzi
v jaderné elektrárně Dukovany.

Okrskové kolo ORION
FLORBAL CUPU
Dne 24. listopadu 2011 proběhlo v tělocvičně Základní školy ve Velkých Pavlovicích okrskové kolo ORION FLORBAL
CUPU v kategorii starší žáci. Turnaje se zúčastnilo celkem
7 týmů: ZŠ Nikolčice, ZŠ Šitbořice, ZŠ Kobylí, ZŠ Komenského Hustopeče, ZŠ Velké Pavlovice a Gymnázia Velké Pavlovice a Gymnázium Hustopeče. Los rozdělil jednotlivé týmy do
dvou skupin.
Do okresního kola, které se bude konat 18. ledna 2012
v Mikulově postupují týmy ZŠ Velké Pavlovice a ZŠ Komenského Hustopeče.
Ing. Lenka Bukovská
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Nástup závodníků - florbalistů před zahájením soutěže.
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ZE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
„Domeček“...

Podzimní
výlet do hodonínské ZOO

Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice uspořádalo o první listopadové sobotě,
dne 5. listopadu 2011, výlet do hodonínské
ZOO a celkem netradičně – vlakem. Pro
mnohé děti to byla první cesta vláčkem.
Celkem se sešlo 31 dětí a tři dospělí. Celému výletnickému dnu vévodila příjemná
podzimní atmosféra – teplý větřík a všude
přítomné pestrobarevné listí...
A které zvířátko v ZOO nejvíce zaujalo?
No přece kozy a ovečky, které si děti mohly samy nakrmit, pohladit a proběhnout se
přímo s nimi v jejich výběhu. No a samozřejmě opice a nejvíce šimpanzi. U jejich
pavilónu se děti zdržely nejvíce. Pozorovaly, jak se tento živočišný druh, tolik podobný člověku, chová a byly nadšené, jak reaguje jejich gesta, mávání, jak s nimi živě
komunikuje.
Výlet se líbil, a tak si ho určitě zopakujeme
na jaře, abychom se podívali, jak zvířátka
přezimovala.

Podzim v ZOO?
To si děti z „Domečku“ nemohly nechat ujít!

Ing. Lenka Bukovská,
SVČ při ZŠ Velké Pavlovice
třída, v jednotlivcích David Dobšák
z 2.B a Patrik Suský z 8.B třídy. Po
obou kolech vede na I. stupni třída 2.B
a na II. stupni 8.B.

Školáci vybrali 11.715 kg
starého papíru
Ve středu, dne 23. listopadu 2011, se
uskutečnilo na velkopavlovické Základní škole II. kolo sběru starého papíru.
Celkem bylo v tomto kole odevzdáno

11.715 kg, připočteme-li i sběr z I. kola,
odevzdali v letošním školním roce žáci
již 25.355 kg.
V II. kole byla nejúspěšnější 2.B a 8.B

Hoši si to
rozdali ve
stolním tenise

Starší kategorie
1. místo * Matěj Kynický
2. místo * Robin Podrázský
3. místo * Pavel Kosík

Další – třetí kolo sběru nás čeká už
v lednu, tak tedy neváhejte a sbírejte!
Ing. Lenka Bukovská

Všem hráčům gratulujeme a přejeme hodně
elánu do dalších soutěží!
Za SVČ při ZŠ V. Pavlovice
Ing. Lenka Bukovská

V úterní den s magickým datem 22. 11. 2011
uspořádalo Středisko volného času při ZŠ
V. Pavlovice celodenní sportovní akci – Předvánoční turnaj ve stolním tenise. Napínavého klání se zúčastnilo sedm chlapců rozdělených dle věku do dvou základních kategorií.
Výsledky turnaje:
Mladší kategorie
1. místo * Ondřej Míchal
2. místo * Martin Bank
3. místo * Ondřej Bank
4. místo * Honza Krejčiřík
Mladé naděje stolního tenisu
ze ZŠ Velké Pavlovice.
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„Domeček“ uspořádal
čtyřlístek adventního
tvoření – pro děti
i dospělé
Adventně a vánočně se naladit a přitom
se ještě mnohému novému naučit bylo
možné během celého měsíce prosince
na tzv. „Domečku“ – Středisku volného
času při ZŠ Velké Pavlovice. Vedoucí
Domečku, paní Ing. Lenka Bukovská,
zde uspořádala ucelený čtyřlístek dílniček, z nichž první byla určena dospělým, další tři dětem.
První tvoření se uskutečnilo o první
adventní neděli, která letos připadla na
27. listopadu 2011. Toho dne se brány
„Domečku“ otevřely především maminkám a babičkách, ale přišla také spousta zvědavých holčiček. Ať už dámy malé
nebo velké, všechny se zde naučily, jak
správně vyrobit adventní věnec. Odbornou poradkyní a šikovnou pomocnicí

se jim stala profesionální floristka paní
Marie Banková a tak je nasnadě, že
si každá ze čtrnácti účastnic dílničky
odnesla domů vkusný adventní věnec,
který byl ještě téhož večera, doma v
kruhu rodiny, slavnostně rozsvícen.
Advent začíná...
Aby nebyla ani děvčata ze základní školy ošizena, mohla se zúčastnit
v pořadí druhé dílničky a to vyrábění
adventních věnečků pro děti. A tak se
v úterý, dne 29. listopadu 2011, začalo
opět na domečku s „motáním“ zeleného jehličí na slámové podložky a také
s pečlivým aranžováním. Přišlo pouze
pět děvčat, což zprvu způsobilo malé
zklamání a rozčarování, ale jak se říká,
všechno zlé je k něčemu dobré! Komor-

ní sestava umožnila individuální přístup
ke každé malé výtvarnici, děvčata se
toho hodně naučila a navíc, bezvadně
si povyprávěla. Díky příjemně strávenému odpoledni s paní učitelkou Lenkou tak holky přinesly domů nádherný
věneček, který udělal všem maminkám
i tatínkům ohromnou radost!
Další dílničky jsou v okamžiku, kdy
je tento příspěvek sepisován, prozatím
budoucností – uskuteční se další dva
úterky. Dne 6. prosince, přímo na svátek sv. Mikuláše, si přijdou děti vyrobit
na „Domeček“ svíčky z včelího vosku.
Tuto možnost měly již loni, hojně jí tenkrát využily a výsledkem byla spousta
voňavých a praktických dárečků pro
své blízké pod vánoční stromeček.
Čtyřlístek dílniček uzavře tvoření
vánočních ozdob ze slámy. To bude
mít letos u našich dětí premiéru, a tak
jsme sami zvědaví, jak si s tímto křehkým, o to však krásnějším a především
tradičním materiálem poradí. A už nyní
se těšíme na milé ozdůbky, které zajisté získají přední místečka na našich
vánočních stromečcích!
Karolína Bártová

Krásné věnečky z adventního tvoření na „Domečku“ ozdobily nejednu domácnost...

Z GYMNÁZIA…     

Z aktivit studentů našeho gymnázia
První čtvrtletí letošního školního roku
uběhlo studentům našeho gymnázia
takovým tempem, že jsme nikdo nestihli sledovat všechny aktivity, které se
během této doby uskutečnily.
Hodnocení chování a prospěchu studentů naší školy bylo předmětem jednání pedagogické rady v minulých dnech
a následného konzultačního odpoledne
pro rodiče. Zákonní zástupci, kteří se

28

konzultačního odpoledne zúčastnili v
hojném počtu, byli informováni o studijních výsledcích svých dětí. Jsme přesvědčeni o tom, že čas, který zbývá do
vydání pololetního vysvědčení v lednu
2012, využijí studenti k vylepšení svých
studijních výsledků.
Motivací pro studenty vyššího stupně
gymnázia jim může být také fakt, že
pokud dosáhnou celkového průměr-

ného prospěchu do 1,5, mohou poprvé
obdržet za své studijní výsledky prospěchové stipendium.
Pravidelně na počátku studia testujeme studenty prvních ročníků čtyřletého oboru a studenty pátého ročníku
osmiletého oboru z matematiky, českého, anglického a německého jazyka
a obecných studijních předpokladů.
Testování se uskutečňuje v rámci pro-
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jektu Vektor 1, který organizuje společnost Scio. V letošním roce se testování účastnilo 8.014 žáků ze 144 škol.
Individuální zprávu obdržel každý žák.
Studenti kvinty, kteří na škole již studují
pátý rok, dosáhli lepších výsledků než
studenti 1.A. Celkově výsledky našich
studentů odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů a žáci pracují v rámci
svých možností.
V rámci environmentální výchovy se
studenti naší školy zapojili do dalšího společného mikroprojektu v rámci
přeshraniční spolupráce s Gymnáziem
Senica. Cílem tohoto projektu je analyzovat a vyhodnotit stav kvality životního
prostředí v našich regionech a monitorovat jeho vývoj. Pokračujeme v soutěži
„Recyklohraní“, do které se studenti
školy přihlásili před třemi lety. Náplní
této soutěže je vést žáky školy k třídění,
sběru nepoužitých baterií a elektrozařízení k další recyklaci.
Náplní výtvarné dílny v Bratkovici pořá-

dané ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Senici je rozvíjet výtvarný
talent mladých výtvarníků, seznámit je
s novými výtvarnými technikami a rozvíjet partnerství mezi mladými lidmi.
Výsledky své práce pak studenti prezentovali na výstavě v Senici.
Život školy také doprovázela řada
poznávacích a výchovně vzdělávacích
akcí, např. adaptační program pro třídu
1.A a primu, čtyřdenní exkurze do Prahy pro studenty oktávy a 4.A, návštěva divadelních představení, prezentací
školy a města na veletrzích středních
škol v Břeclavi a Hodoníně. Na schůzkách s rodiči žáků devátých tříd v Židlochovicích, Hustopečích, Hodoníně a
dalších obcích jsme informovali o možnostech studia na naší škole ve školním roce 2012/2013.
Studenti vyšších ročníků se zapojili do
projektu deníku „Mladá fronta Dnes“
s názvem „Studenti čtou a píší noviny“.
Pěkného úspěchu v podobě druhého

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
NA GYMNÁZIU
Dne 12. ledna 2012 se na Gymnáziu Velké Pavlovice uskuteční tradiční „Den otevřených dveří“ se zajímavým programem, který je určen především pro budoucí zájemce o studium a jejich
rodiče.
V programu tohoto dne nebudou chybět ukázky
chemických, fyzikálních a biologických pokusů,
stejně jako testy nanečisto z českého jazyka,
matematiky a samozřejmostí bude prohlídka tříd,
odborných učeben a dalších prostor školy.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

místa v okresním přeboru škol v šachu
dosáhlo družstvo žáků ve složení Adam
Rilák, Jan Krůza, Vojtěch Buchta a Petr
Machač. V soutěži Bible a my získala
druhé místo Zuzana Fridrichová.
Vedle tradičních aktivit, které během
příštího kalendářního roku uskutečníme, stojí za připomenutí poznávací zájezd do anglicky hovořící země,
kterou bude tentokrát Irsko. Zájezd se
připravuje v termínu od 2. do 9. června
2012 pro žáky od třídy kvarta a vyšší. Program zájezdu, včetně přihlášky
najdete na webových stránkách školy.
V závěru velmi stručného pohledu do
života školy v souvislosti s blížícím
se obdobím vánočních a novoročních
svátků si dovoluji popřát touto cestou všem pracovníkům školy, žákům
a jejich rodičům a Všem čtenářům zpravodaje úspěšný Nový rok 2012.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Slavnostní vstup studentů gymnázia do
řad maturantů 2011-2012

Stužkování
oktá vy
Tak jako každý rok i letos na podzim se ze studentů posledního ročníku
gymnázia stávají maturanti. V pátek, dne 4. listopadu 2011, proběhlo
slavnostní stužkování maturantů oktávy velkopavlovického gymnázia.
Před své rodiče a kantory tak předstoupilo 21 studentů, kteří hodlají
v letošním školním roce skládat maturitní zkoušku.
Po zahájení ceremoniálu třídním učitelem Mgr. Petrem Kadlecem byli
studenti pasováni na maturanty. Štěstí jim popřáli také pan ředitel PaedDr. Vlastimil Kropáč, starosta Velkých Pavlovic Ing. Pavel Procházka
a bývalá třídní učitelka oktávy Mgr. Renata Bláhová.
Celý ceremoniál příjemně zpestřilo společné pěvecké vystoupení učitelů a studentů gymnázia, jakož i básnička a proslov
samotných oktavánů. Při projekci fotografií ze školních lavic
zajisté každý zavzpomínal na
předešlých osm let a povzdechnul si, jak ten čas letí.
Věřme, že všichni studenti
maturitní zkoušku zdárně složí,
že jim tato zkouška bude dobrou „přestupní stanicí“, ve které
nastoupí do rychlíku zvaného
Život a i jejich další cesta bude
cestou šťastnou.

Maturanti třídy oktáva.

Petr Kadlec
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Stužkování 4. A pod vlivem
magických jedniček
Páteční podvečer 11. 11. 2011 se stal pro studenty
4. A významným mezníkem. Týden po studentech
oktávy byli i oni pasováni do řad maturantů. Tím, že
přišli na řadu „až druzí“, se nenechali rozhodit, a na
svůj večer se pečlivě připravovali.
Po zaplnění školní auly, kde se tato slavnost konala,
před nás nastoupilo 26 studentů plných očekávání.
Program zahájila třídní učitelka Mgr. Pavla Míchalová výstižným proslovem, ve kterém shrnula uplynulé
3 roky a předala svým studentům cenné rady.
Následovalo samotné stužkování, při němž studenti kromě stužek a šerp přijímali i přání z úst vedení
školy a města. Celý tento ceremoniál doprovázel na
kytaru Jan Míchal ml., což celou atmosféru příjemně
doladilo.
Po pěveckém vystoupení učitelů gymnázia přišel na
řadu dojemný proslov čerstvě pasované maturantky
ze 4. A. Také pan ředitel PaedDr. Vlastimil Kropáč a
místostarosta Ing. Zdeněk Karber popřáli studentům
mnoho štěstí. Sladkou tečkou na závěr bylo zhlédnutí prezentace, kde jsme viděli fotky z průběhu dosavadního studia čtvrťáků.

Maturanti třídy 4.A.
Spolu s ostatními přejeme všem studentům hodně sil a trpělivosti,
které jistě povedou k úspěšnému složení maturitní zkoušky.
Studenti – maturanti 4.A

BIBLE A MY – postup do ústředního kola!
V soutěži „Bible a my“ reprezentovali Gymnázium
Velké Pavlovice čtyři žáci: debutující Klára Leblochová a Ondřej Míchal z primy a zkušení účastníci
Zuzana Fridrichová a Jan Míchal.
Soutěžící musí prokazovat široké znalosti nejen
biblické, ale i historické. Je potěšující, že se mezi
padesátkou soutěžících se naši žáci neztratili. Zuzana Fridrichová obsadila ve své kategorii druhé místo
a postoupla do celostátního kola, Jan Míchal skončil
na pěkném čtvrtém místě. Úspěšným žákům budeme držet palce v dalším kole a všem účastníkům
soutěže za reprezentaci školy děkujeme.
Mgr. Pavla Míchalová
Tito gymnazisté se v labyrintu vědomostí
knihy knih, zvané Bible, jen tak neztratí!

Čím to, že já,
Manon,
tak šastna jsem?
Čím to, že já,
Manon,
se líbím všem?
Co na mně lidé
mají,
mě nezajímají…
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Vítězslav Nezval, autor veršovaného dramatu Manon Lescaut (vycházel z románu
A.F.Prévosta), říká: „V Malých soukromých anketách o desíti knihách, které byste si vzal
na pustý ostrov, kdybyste byl Robinson Crusoe, uváděl jsem svým přátelům odedávna
na prvním místě Manon Lescaut… Mezi obrazem Manony, spoutané řetězem ke hloučku poběhlic, a mezi odstavcem knihy, ve kterém líčí abbé Prévost setkání arraské dívky
a rytíře maltánského řádu před amienskou hospodou, zůstala mi duha citů, touhy, omámení tak silného, že pouhé slovo Manon, Manon Lescaut uvádělo mne do vytržení…“
Nezvalo zaujetí tematikou chtěla zhlédnout i třída kvinty a 1. A, a proto 11. listopadu
2011 navštívili studenti stejnojmenné dopolední představení divadla Polárky v Brně.
Pokud nebyly některé motivy ve hře studentům srozumitelné, vše bylo vysvětleno na
následujícím diváckém semináři, kterého se účastnil dramaturg, ale i hlavní postava
v podání Václava Vítka.
Inscenace se pokouší zachytit ženu v mnoha podobách. Láska je zde znázorněna
v různých variantách, od dětsky hravé a nevinné až po neurvalou potřebu vlastnit sebe
navzájem. Všechno nebo nic. Nikdy nekončící kabaret marného snažení, nikdy nekončící koloběh života...
Mgr. Renata Bláhová
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Hynku, Davide, Evo!
Když jsem asi před dvěma měsíci
zadávala třídě tercii úkol z oblasti tvůrčího psaní na téma žánrových variací, netušila jsem, s jakým zápalem
studenti vytvoří své práce. Hned, po
prvním čtení, jsem věděla, že nejde o
standardní texty. Studenti měli upravit
známou pohádku Červená karkulka
do jiného žánru (horor, povídka), nebo
ji zpracovat do moderní podoby. Při
rozboru vzniklých prací jsem ocenila
snahu a píli celé třídy. Jsem ráda, že

některým ze studentů se nyní dostalo
pochvaly a uznání i v jiné formě…
Po nějaké době od zpracování těchto textů jsem objevila v Magazínu MF
Dnes noticku na téma PÍŠÍ VAŠE DĚTI
POHÁDKY? Napadlo mne – věk určen
není, děti nebyly specifikovány (moje?
jaké? čí?). Využila jsem příležitosti a
zaslala 3 práce.
Jsem nadšena, že naše škola má kreativní studenty. Dva z nich, Eva Škrobáková a David Štajner (oba tercie),

byli oceněni uveřejněním jejich pohádek v celostátním tisku. Dle dostupných informací došlo do redakce novin
asi 200 prací, z nichž bylo vybráno
13 pohádek, z tohoto počtu dva texty
pocházejí z Gymnázia Velké Pavlovice.
Dne 1. prosince 2011 vyšel
Magazín MF Dnes s příspěvky
našich studentů.
Mgr. Renata Bláhová

Práce našich studentů Evy a Davida – MF Dnes, 1. 12. 2011.

Šachisté Gymnázia Velkých Pavlovic
slaví velký úspěch
Dne 23. listopadu 2011 se konalo v Břeclavi
okresní kolo Přeboru škol v šachu - Mistrovství ČR školních týmů. Turnaj se hraje jako soutěž čtyřčlenných školních týmů.
V kategorii středních škol obsadilo naše
družstvo ve složení Vojtěch Buchta, Adam
Rilák, Jan Krůza, Petr Machač (trenér P. Pisk
- mezinárodní mistr) 2. místo a zajistilo si tak
postup do krajského kola, které se bude konat
26. ledna 2012 opět v Břeclavi. Této kategorie
se zúčastnilo celkem 7 družstev.
V kategorii 6. - 9. třídy ZŠ a jim odpovídající
ročníky víceletých gymnázií reprezentovalo naši školu druhé družstvo – Denis Dagidir, Jan Maincl, Robin Podrázský a Lucie
Robošová, které obsadilo 5. místo. V této
kategorii soutěžilo celkem 13 družstev.
V dlouholeté historii Okresního šachového
svazu Břeclav je to opět velký úspěch mladého družstva z Velkých Pavlovic, tentokrát
v kategorii středních škol.
Mgr. Michal Rilák, zástupce ředitele
Gymnázia Velké Pavlovice

Velkopavlovičtí šachisté se stávají na černobílém bitevním poli
neporazitelnými!
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AIKIDO
a CAPOEIRA
na gymnáziu
Gymnázium Velké Pavlovice zakoupilo za finanční pomoci České spořitelny v Břeclavi vybavení pro
trénování úpolových sportů, a to především aikida
a capoeiry. Díky sponzorskému daru jsme zakoupili zatím 30 m2 tatami, na nichž se studenti a další
zájemci učí pod vedením PhDr. Stanislava Rubáše
(3. kyu) bojovému umění s názvem aikido.
Druhým vyučovaným sportem je capoeira pod vedením studenta naší školy Martina Urbáška. O jmenovaná bojová umění je velký zájem, ale všichni zájemci
nemohou být uspokojeni z důvodu malé plochy, kterou tatami po složení dnes vytvoří.
Zájem nás natolik překvapil, že již dnes uvažujeme
o rozšíření cvičební plochy. Uvítáme proto jakoukoliv
finanční podporu k dalšímu rozvoji tohoto sportu.
Mgr. Michal Rilák



Malá ukázka tréninku úpolových sportů.

ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY…

Základní
umělecká škola - „Škola hrou“

Školní rok 2011/2012 je na Základní
umělecké škole ve Velkých Pavlovicích
takřka ve své polovině. Vánoce jsou za
dveřmi a děti pilně cvičí nejen nároční etudy, ale především líbezné české
a moravské koledy.
A také se teoreticky vzdělávají, i ti
nejmenší již dokáží zapsat do notové

osnovy houslový klíč a vědí, jak se která notička, prohánějící se po vodorovných linkách jako brouček po pavučince, jmenuje a jak se dá zahrát.
Fotografka paní Hana Fůkalová zachytila při usilovné práci nejmladší skupinu
žáků hudební nauky s oblíbenou paní
učitelkou Mgr. Janou Týmal Valouš-

kovou. Na fotografiích je jasně vidět,
že i hudební nauka může být pro děti,
z nichž některé ještě navštěvují mateřskou školu, zábavným předmětem
a tím, co učitel národů Jan Amos
Komenský nazýval „Škola hrou“.
Milena Karberová

Dětem se dostává teoretického hudebního vzdělání, avšak hravou formou. Ani si neuvědomují, jaký poklad je právě
do jejich hlavinek nenápadně ukrýván...
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Velkopavlovický folklórní koncert ZUŠ
K příležitosti připomenutí si 93. výročí
vzniku Československé republiky uspořádala Základní umělecká škola Velké
Pavlovice dne 25. října 2011 Velkopavlovický folklórní koncert, na kterém
vystoupila žákovská cimbálová muzika
Martina Čecha, taneční soubor Lucie
Stránské a žáci z pěvecké třídy Mgr.

Josefa Hanáka za doprovodu pedagogické cimbálové muziky s Michalem
Grombiříkem.
Krásné zpěvy, vynikající muzicírování
a malebnost tanců byla vizuálně umocněna vystupováním účinkujících a jejich
pedagogů v krojích.
Podtrhující tečkou za krásným kultur-

ním prožitkem byla slova pronesená
samotnou ředitelkou ZUŠ Velké Pavlovice Milenou Karberovou: „Ten folklór
do Velkých Pavlovic patří a lidé ho skutečně milují. Já držím našim vystupujícím palce a děkuji našim učitelům za
jejich krásné hraní.“
Miroslav Grégr

Folklór a lidové tradice jsou ve Velkých Pavlovicích stále živé, svůj velký podíl na jejich rozvoji a oblíbenosti u nejmladší
generace má právě i místní Základní umělecká škola.

ZE SPORTU - - - - - - - - - - - - - - - S m u t n é zt r át y T J
Slavoj
Bohužel život nepřináší pouze radosti a sportovní zážitky, ale také
nečekané a smutné odchody.
Koncem října opustil řady členů TJ Slavoj Ing. Josef Procházka.
Byl to dlouholetý člen fotbalového oddílu, kde pracoval také ve
výboru. Spolu se svými spolupracovníky měl velký podíl na budování sportovního areálu TJ Slavoj v průběhu 80. a 90.let. V této

době byl také členem výkonného výboru TJ Slavoj
a v období 1991 – 1995 vedl celou tělovýchovnou
jednotu jako předseda.
O necelý měsíc později utrpěla smutnou ztrátu současná trenérská garnitura. Ve věku nedožitých 28
let náhle zemřel Zdeněk Oliva. Zdeněk Oliva bydlel
v Břeclavi, ale měl blízko ke Starovičkám, kde jeho
otec organizuje fotbalové hnutí. Zdeněk před dvěma lety začal pomáhat s dovozem žáků ze Staroviček, později začal pracovat jako asistent trenéra
a významně pomáhal při trénování a zápasech žáků.
Letos na jaře úspěšně absolvoval trenérský kurs
licence C. Zpráva o jeho náhlém odchodu všechny jeho kolegy, svěřence a osoby kolem fotbalu ve
V. Pavlovicích šokovala a hluboce zarmoutila.
Čest jejich památce!
František Čermák

Zdeněk Oliva – asistent trenéra velkopavlovických žáků.
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Fotbalový oddíl Slavoj Velké Pavlovice
Podzim 2011
A muži:
A mužstvu se závěr podzimu příliš
nevydařil, až na zisk cenného bodu
v posledním zápase na hřišti MSK
Břeclav B. Celkově má mužstvo vyrovnanou bilanci 6 výher a 6 proher, které
doplnily 2 remízy. Z celkovým ziskem
20 bodů a s pasívním skóre 18:24 patří Slavoji v tabulce 6. místo. Ovšem
umístění je trochu zavádějící, protože
od předposledních Rakvic je odstup
pouze 6 bodů! A družstva, která se nyní
nacházejí v pásmu boje o sestup (Velká
n/Vel., Vacenovice, Rakvice) se netají
svými ambicemi mužstva do jarních
bojů posílit a soutěž zachránit. Takže je
jisté, že jarní boje budou velmi náročné.
Zimní přípravu zahájí hráči přibližně
v polovině ledna a v jejím průběhu se
zúčastní zimního tunaje na umělé trávě
Sparty Brno v Komárově.

nérům se podařilo i po odchodu kvalitního ročníku 1996 družstvo doplnit tak,
aby hrálo důstojnou roli v soutěže a
nemuselo se obávat případného sestupu do okresních soutěží.
Mladší žáci:
Kádr mladších žáků je po několika
krizových letech tentokrát početnější,
trenéři mají k dispozici dostatek hráčů
na střídání a využívají toho. Stejně jak
starší, tak i mladší žáci jsou po podzimu
na 8.místě tabulky, ale mladším k tomu
stačilo 10 bodů a vysoce pasívní skóre
28:54.
Základna:
Základna hraje tento ročník Okresních
soutěží ve dvou kategoriích, starší
(ročníky 2001 a 2002) a mladší (ročník
2003 a mladší). Vzhledem k nové meto-

dice fotbalové asociace se hraje podle
nových pravidel (menší hřiště, menší
počet hráčů …) a nově se také neevidují tabulky soutěží, protože v kategorii
základen je důležité děti naučit fotbalové základy, ne bojovat o co nejlepší
výsledky.
Ženy:
Holky se na podzim trochu potýkaly
s nedostatkem hráček, ale nakonec se
jim podařilo využít herní krize jasných
favoritek z Hovoran a dokázaly vybojovat prvenství v podzimní tabulce! Za 7
vítězství a 2 porážky získaly holky celkem 21 bodů a s tříbodovým náskokem
přezimují před Hovoranami. O další
tři body zpět jsou tentokrát velmi silná
družstva Mutěnic, Březůvek a Březnice.
František Čermák

B muži:
B mužstvo získalo v posledním zápase doma proti družstvu Novosedly B
důležité 3 body a v konečné tabulce
podzimní části Okresního přeboru mu
patří 10.příčka se ziskem 19 bodů a
vysoce pasívním skóre 19:35. Odstup
od sestupových příček se zdá být celkem bezpečný (12 a 8 bodů), ovšem
velmi těžký jarní los (5x doma, 7x
venku) nabádá k velké ostražitosti a k
zodpovědnému boji o udržení nejvyšší
okresní soutěže.
Dorost:
Dorostu se mimořádně vydařila druhá
část podzimu, družstvo předvádělo velmi kvalitní výkony a líbivý kombinační
fotbal. Opět se nový trenér družstva
Roman Halm mohl spolehnout na velmi
dobrou defenzívu, ke které se tentokrát
podařilo také vytvářet tlak na soupeře a střílet důležité branky. Někteří z
hráčů ročníku 1993 se již prosazují v
družstvech dospělých (Zájeda, Nesvadba, Havlík …), proto také dostávají šanci často hráči, kteří letos přišli z žáků
(ročník 1996). Po podzimu je dorost na
3. místě tabulky I. třídy se ziskem 26
bodů a skóre 28:15.
Dorost se v rámci zimní přípravy, kterou
zahájí během ledna, zúčastní turnaje
na umělé trávě v Mikulově, se kterým
již mají zkušenosti z loňska.

Starší žáci:
Starší žáci nakonec patří k průměru v
tabulce skupiny C. Skončili na 8. místě
se ziskem 16 bodů a skóre 29:32. Tre-
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Velkopavlovický DOROST v gala :-), zkrátka slušňáci!

XVIII. ročník MEMORIÁLU
VLADISLAVA TRSŤANA
Opět po roce se sejdou 26. prosince přátelé a kamarádi Vladislava Trsťana, aby
důstojně uctili jeho památku. Ve sportovní
hale ZŠ ve Velkých Pavlovicích proběhne již 18. ročník turnaje v malé kopané
“Memoriál Vladislava Trsťana”.
Každý rok spolu soupeří maximálně 16
mužstev o cenný putovní pohár. Loňské vítězství v turnaji bude obhajovat
mužstvo B - 52, které ve finále jasně přehrálo družstvo SADOVÁ v poměru 4:0.
Rozlosování turnaje proběhlo v pondělí
12. prosince a složení jednotlivých skupin
najdete pod článkem.
Turnaj začíná „NA ŠTĚPÁNA“ ráno, rozhodující vyřazovací zápasy můžete shlédnout po obědě. Pro všechny návštěvníky

turnaje bude opět připravena komfortní
tribuna a zajištěno bohaté občerstvení.

ROZLOSOVÁNÍ:
A skupina
Restaurace U Kolíka, Young Boys,
AC Suchý Řádek, FC Nekopnemsi
B skupina
FC Padělky, FC Sevilla, MOP Brno,
BOCA
C skupina
Sadová, F4ever Team, Celtic B,
Lázeňští šviháci
D skupina
B – 52, Kepák Team, Němčičky, Kalub
Team
Čermák František

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
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INZERCE.............................................................................................

Hotelové wellness centrum pro Vás připravilo
od 2.1.2012 – 31.3.2012
15% SLEVU na vstup do wellness centra
15% SLEVU na masáže a zábaly
Pro rodiče s dětmi nabízíme akci 1 + 2 zdarma, což znamená,že platí pouze rodič
a až dvě děti mají vstup zcela ZDARMA.
Při využití této akce nemůže rodič nebo dospělá osoba využít 15% slevy na vstup.
Bořetice , www.kravihora.cz
Rezervace na tel.čísle 519 430 090 nebo 776 583 276 a na hotel@kravihora.cz.
Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci hotelu.

v areálu nemocnice
ve Valticích nabízí

PRANÍ
A MANDLOVÁNÍ
PRÁDLA

D O P R A V A
PRANÍ A MANDLOVÁNÍ

Tel.: 519 Í363
171,
519 363 172
PRANÍ
A
MANDLOVÁNÍ
PRÁDLA

PRÁDLA

Z D A R M A
www.valticeservis.cz
Nabízím účetní služby
•
•
•
•

vedení daňové evidence
vedení podvojného účetnictví
zpracování DPH
vypracování přiznání k dani
z příjmu fyzických osob
Kontakt:
Prostředníková Zdeňka
Velké Pavlovice
tel. 777 022 798
mail: Zdenka798798@seznam.cz
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Zateplování polyuretanovou omítkovou směsí
Nové řešení do zaběhnutých technologií zateplování obytných domů přináší ZOD Slezská Hořina z Brumovice na Opavsku. Výsledkem čtyřletého výzkumu, na kterém se podíleli také odborníci z VŠB TU Ostrava, je tepelně izolační polyuretanová omítka Izomalt. Její hlavní předností je
prodyšnost, která brání vzniku vlhkosti a plísní.
„Nová polyuretanová omítková směs je světovým unikátem“, vyjádřila se o brumovickém nápadu
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., ze stavební fakulty VUT Brno. „V Brumovicích našli způsob využití polyuretanového odpadu, který se doposud drtil a pálil. Podařilo se jim ho recyklovat
zcela originálním způsobem. Vyvinuli zateplovaní omítku pro vnější i vnitřní použití, která má
výjimečné tepelně izolační a zároveň i sanační vlastnosti.“
Zateplování budov se doposud provádělo převážně polystyrénovými bloky nebo minerální vlnou.
Tyto materiály, i přes jejich výborně tepelně- izolační vlastnosti, mají nevýhodu ve vysokém
difusním odporu, což podporuje tvorbu plísní. Nová polyuretanová technologie toto úspěšně
eliminuje. Řeší tak, kromě již uvedeného, i letitý problém se zateplováním historických objektů. Zvyšuje tepelný odpor stěn, nijak však přitom nemění architektonický vzhled zateplovaných
budov.
Díky finanční podpoře z fondu Evropské unie se ZOD Slezská Hořina mohli plně věnovat výzkumu. Provedli stovky nejrůznějších měření a laboratorních zkoušek. Izomalt ověřili i v praxi, a to na starém vlhkém objektu ve Velkých Heraldicích, který omítli. Po roce sledování byly vyhodnoceny tepelné
a hydroizolační vlastnosti. Zkoušky a měření prokázaly, že Izomalt je kapilárně aktivní omítkou, která dokáže vlhkost ze zdi doslova vysát. Mohl by teak
najít uplatnění i v extrémních podmínkách, jako jsou třeba povodněmi postižené oblasti.
Tepelně izolační omítka Izomalt je průmyslově vyráběná suchá maltová směs, složená z anorganických pojiv, lehčených plniv (PUR pěna) a chemických přísad, zlepšujících vlastnosti a zpracovatelnost.
Jeho přednostmi jsou:
• výborné tepelně technické vlastnosti (součinitel tepelné vodivosti λ= 0,06 W/mK)
• vysoká paropropustnost, takže nedochází ke kondenzaci
Výtah z technického listu Izomalt
vodních par v interiéru
ručně
strojně
( faktor difusního odporu vodní páry μ=5,5)
• nízká měrná hmotnost (450 kg/m3 )
Pevnost v tlaku (kategorie CS I)
> 0,4 MPa
> 0,4 MPa
• úplné vyloučení tepelných mostů v místech nosníků, stropů aj.
Přídržnost - způsob odtržení (B)
> 0,4 MPa
> 0,4 MPa
• možnost použití pro rekonstrukce starých vlhkých objektů
Faktor difuzního odporu vodní páry µ 5,5
5,5
• možnost aplikace ne veškeré podklady z cihel,
pórobetonu, betonu, i přímo na hrubozrnné omítky
Reakce na oheň
tř. B s2, d0
tř. B s2, d0
typu břízolit
Objemová hmotnost zatvrdlé malty
450 - 650 kg/m3
350 - 550 kg/m3
• možnost nového architektonického řešení fasád
•
•
•

eliminace prokreslení spojů jako je tomu u zateplení
polystyrenem nebo vatou
jednoduchá aplikace při nanášení
určeny pro vnitřní i vnější použití, pro ruční i strojní nanášení

Součinitel tepelné vodivosti λ

0,081 W/m•K

0,060 W/m•K

Zrnitost

0,125 - 1 mm

0,125 - 1 mm

Vydatnost při vrstvě 10 mm

5 kg/m2

3,5 kg/m2

Maximální tloušťka nanášení jedné vrstvy je 40 mm, maximální tloušťka omítky je 80 mm. minimální teplota podkladu
a vzduchu při zpracování je 5 °C.
Více informací a kontakt na www.izomalt.cz
Porovnání cen tepelně izolačních omítek při strojní aplikaci
ʄ

µ

SpotƎeba
Kg/cm/m²

SpotƎeba
lt/cm/m²

tloušƛka omítky v mm

výsledná
cena bez DPH

IZOmalt
Baumit termo omítka
Baumit termo omítka extra

0,06
0,11
0,09

5,5
15
8

3,5
3,75
4,2

10
10
12,5

50
92
75

210,0 Kē
??
??

Supertherm to extra
maxit therm 75

0,1
0,07

12
20

3,3
2

10
4

83
58

??
??

10,25

58

??

12,5

108
104

??
??

Název Výrobku

Wärmedämmputz 850

0,07

15

2,6

KVK
weber terralit

0,13
0,125

10
15

6,9
5

náhradní díly a doplňky, funkční a sportovní prádlo CRAFT, MOIRA, ATEX
zboží od 3000,- Kč lze nakoupit na splátky i bez navýšení – ESSOX

velké slevy jízdních kol model 2011
prodej dárkových a servisních poukazů v hodnotě 300 až 1000,- Kč

jízdní kola

záruční i pozáruční servis, opravujeme všechna jízdní kola, provádíme
opravy kotoučových i hydraulických brzd
otevřeno: po - pá 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 sobota 8.00 - 11.00
Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel: 519 428 507

www.zaf.cz

velo@zaf.cz

