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Slovo starosty netradičně aneb Zeptali jsme se za Vás…

Vážený pane starosto, ráda bych Vám v
rámci vydání druhého čísla Velkopavlovického zpravodaje roku 2011 položila
několik otázek, na které by rádi slyšeli
odpověď naši spoluobčané.
Jak probíhají stavební práce na zámečku,
proběhlo již výběrové řízení na dodavatele stavby?
Přestavba zámečku je v současné době naší
největší investiční akcí. Objekt je vyklizen
a je provedena část bouracích prací, které
nebyly zahrnuty do rozpočtu akce z důvodu
snížení nákladů na rekonstrukci. Tyto práce
prováděli především pracovníci služeb města s brigádníky, s demolicemi objektu nám
ochotně vypomohli i naši hasiči. Do výběrového řízení na stavební práce se přihlásilo
9 firem, vítězem se stala firma MSO Kyjov s
nabídkovou cenou 25,5 mil. Kč. Na druhém
místě se umístila místní Stavební firma Josef
Mikulica s nabídkovou cenou 29,5 mil. Kč. S
vítěznou firmou již byla uzavřena smlouva
o dílo, bylo předáno staveniště a zahájena byla část statických a sanačních prací.
V současné době probíhají další výběrová
řízení pro realizaci celé akce. Ukončeno je
výběrové řízení na technický dozor investora a probíhají výběrová řízení na dodavatele
nábytku, gastro zařízení, AV techniky a na
rekonstrukci zámecké zahrady. Všechny tyto
zakázky jsou součástí projektu, i když většina těchto dodávek bude realizována až ve II.
čtvrtletí roku 2012, před uzavřením smlouvy
se SFŽP musíme znát budoucí dodavatele.
Jak se investice vrátí do budoucna, nejsou to zbytečně vynaložené prostředky?
Město Velké Pavlovice získalo nádherný
historický objekt a má šanci jej za pomoci
dotačních finančních prostředků opravit a
dát k dispozici veřejnosti. Taková šance se
již nikdy nemusí opakovat a kromě sýpky,
žádný podobný objekt v Pavlovicích neexistuje. Ne náhodou má číslo popisné jedna. Je
pravděpodobné, že v budoucnu bude město částečně provoz tohoto zařízení dotovat,
vše bude záležet, jak se podaří ekonomicky
celý provoz dořešit. Význam tohoto projektu
pro město je nesporný, dovolím si nastínit
jen několik důvodů, proč jsme se rozhodli
pro tuto akci:
- rekonstrukce a záchrana velmi cenného
historického objektu, rekonstrukce a výstavba naučné zahrady

- výchova a osvěta, vzdělávání různých
generací, možnost využívání objektu širokou veřejností
- tvorba nových pracovních míst, management, zajištění provozu a údržby objektu
- propagace města, zvýšení prestiže a povědomí o městě
- přestavba zámečku a zahrady je součástí projektu vytvoření nového centra města
v okolí autobusového nádraží, navazuje na
programy, které ve městě již byly realizovány
- rybník, cyklostezky, lesopark, rozhledna.
Nyní jsme však teprve na začátku celé akce,
projekt byl vybrán hodnotící komisí k financování z Operačního programu ŽP a naším
úkolem je tento projekt úspěšně zrealizovat.
Čeká nás mimořádně náročná práce a těžká
zkouška. Přesto věřím, že tento projekt ocení nejen naše generace, ale i ty, které přijdou
po nás.
Zajisté Vás potěšila sobota a pomoc
zájmových spolků a občanů při jarním
úklidu města a jeho okolí…
Potěšila, a nejen z důvodu, že byla uklizena
velká část města. Když jsme s komisí pro
životní prostředí tuto akci připravovali, měli
jsme obavy, jak bude akce veřejností přijata.
Byli jsme rozhodnuti úklid udělat, i kdyby nás
bylo jen několik. Nakonec nám vyšla vstříc
většina místních organizací a spolků. To, že
občané přišli v tak hojném počtu, svědčí o
tom, že Velké Pavlovice mají skvělé občany,
kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí
a chtějí pomoci. A ten stejný pocit máme i
z výsadby stromů v místním lesoparku, to
nadšení, neformální, pohodové dny, setkání lidí různých generací. Ten krásný pocit
hřeje u srdíčka, nejsou to již jen jednotlivci,
ale celé skupiny lidí, které se chtějí podílet
na vytváření tváře města. Aspoň tímto bych
všem účastníkům obou akcí chtěl vyjádřit
velké poděkování za sebe i městskou radu.
V dubnu proběhla akce Jarní Šlapka,
aneb otevření jarní turistické sezony. Jak
hodnotíte tuto akci?
Nikdy bych nevěřil tomu, že se naše městečko stane významným místem pro pořádání turistických akcí. Kdybychom před 10
lety napsali, že uspořádáme otevření turistické sezony, asi bychom neuspěli a akce
by skončila propadákem. Jednak v té době
nebyla vhodná trasa a s účastí by to bylo
obdobné. Posunuli jsme se v oblasti turistiky
a pořádání takových akcí velký kus dopředu.
Myslím, že o tom hovoří i to, že tento týden
vyšel v Mladé frontě tip na zajímavé cykloturistické trasy a Velké Pavlovice jsou v silné
konkurenci cyklotras z celé ČR mezi doporučovanými od redaktorů z MF. Positivní je, že
tyto akce pořádáme ve spolupráci s místními
spolky a organizacemi a nabízíme celodenní program. Tyto akce si získávají popularitu,
zaznamenali jsme v letošním roce například
celý autobus turistů z Koněšína. Výsledkem
bylo i poděkování za skvělý zážitek ve Velkých Pavlovicích a setkání s velmi příjemnými lidmi. Právem tedy poděkování patří
všem, kteří se na těchto akcí pořadatelsky
podílí a samozřejmě i všem účastníkům.
Bez nich by tyto akce neměly smysl.
Z parčíku před základní školou zmizela
socha sv. Josefa. Bude se restaurovat

nebo její odstranění souvisí již s přípravou
na obnovu zeleně v této části města?
Socha sv. Josefa byla v důsledku neodborné
opravy před mnoha lety již nyní neopravitelná. Zbylo z ní nepoužitelné torzo, které bude
umístěno pravděpodobně na místní faru.
Po dohodě s restaurátory, kteří nám v loňském roce opravili a přemístili pomník padlých z I. a II. světové války, byla vyrobena
kopie sochy sv. Josefa. Tato je již vyrobena
a čeká na místo, které schválí zastupitelstvo města, kam bude umístěna. Z důvodu
rekonstrukce parčíku u ZŠ se již nepočítá s
umístěním sochy na původní místo. Postupně chceme opravit i další památky, ve velmi
špatném stavu je poklona sv.Barbory na ul.
Nádražní, údržbářské práce je nutné provést
i na našich nejvýznamnějších sochách před
vstupem do kostela.
A jak to vypadá s výstavbou kolumbária,
o kterém se hovoří již několik let?
Výstavba kolumbária byla odkládána z
několika důvodů, tím hlavním byla postupná
výměna střechy kostela a obava z poškození nově budovaného urnového háje. V
současné době jsou tyto práce ukončeny.
Předpokládáme, že v průběhu II. a III. čtvrtletí letošního roku bude výstavba první části
kolumbária zahájena. V letošním roce by
tedy první urny mohly být uloženy na novém
důstojném místě.
V televizních zprávách se objevila informace o výstavbě sklepní uličky. Kdy
bude tato akce ukončena a kolik sklepů
zde vznikne?
Stavba vinařských sklepů pod lokalitou Stará Hora byla zahájena zemními pracemi
před pár dny. Celkem se zde předpokládá
se stavbou 17 sklepů, z toho 15 sklepů je
stavěno v současné době společnosti Mons
Antiqus. Stavba by měla být dokončena
do konce září roku 2012. Investoři si musí
zajistit i přivedení inženýrských sítí do této
lokality. Uprostřed sklepní uličky vznikne
malé náměstí pro pořádání občasných společenských a kulturních akcí. Všechny sklepy budou mít jednotnou architekturu a našim
požadavkem byla i úprava okolí, aby se stala nová uličky zajímavým místem k vycházkám. Velmi si ceníme toho, že se nám podařilo pro Velké Pavlovice zajistit investory,
kteří v současné době chtějí v našem městě
podnikat. Je to příležitost i pro různé řemeslné profese. Navíc je to další důležitý krok
ke zvyšování povědomí o vinařství v našem
městě.
Počítá město s opravami a údržbou
pozemních komunikací?
Každý rok budujeme stovky metrů nových
chodníků a komunikací. Nebude tomu jinak
ani v letošním roce. Z důvodu získání dotace na obnovu veřejné zeleně na náměstí
a výsadbu nové zeleně v lokalitě Padělky
budou zahájeny stavby nových chodníků
právě v této lokalitě, abychom stihli do konce září vysadit zeleň již podél těchto nových
chodníků.
Na co se mohou naši občané v příštích
týdnech těšit? Co nás čeká v následujících týdnech a měsících letošního roku?
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Začnu tím méně populárním pro naše
občany, jsou to přeložky kabelů NN vedení
a telefonů do země. Zahájeny byly práce
na ulici Dlouhá, čekají nás ještě další výkopy v ulicích Hlavní, od kina směrem k ulici
Pod Břehy a na ulici Bří Mrštíků. Koncem
roku a v roce příštím nás čeká velmi náročná akce, kterou je rekonstrukce plynovodu
v celé spodní části města, od cihelny až
po Náměstí 9. května. Nejsou to sice akce
populární, ale prosíme občany o pochopení.
Každá tato investice, která je hrazena především z prostředků správců těchto sítí, jednak
zvyšuje bezpečnost sítí a jednak vylepšuje
vzhled města.
Z příjemnějších záležitostí by to mohla být
celodenní kulturní a společenská akce dne
21. května, kdy bude ve městě uspořádáno setkání rodáků, dny otevřených dveří ve
školách, bohatý kulturní program a snad ten-

tokrát potěšíme i část naší mladé generace,
a to uvedením do provozu I. etapy skateparku v lesoparku. Součástí celého programu
bude i presentace investičních záměrů města pro další období.
Premiéru v letošním roce měl úklid města a výsadba nových stromů. Bude se v
těchto akcích i nadále pokračovat?
Obě akce jsme pořádali ve spolupráci s
místními organizacemi, spolky a komisí pro
životní prostředí. Nadšení a ochota, se kterou k těmto netradičním a pro nás premiérovým akcím naši spoluobčané přistoupili, nás
neskutečně dojala. Byla to odměna za snahu a činnost, kterou se snažíme Pavlovice
postupně vylepšovat. Je to nejlepší doklad
toho, že našim občanům na našem městě
skutečně záleží.
Budu se opakovat, když budu mluvit o
tom, že všichni, kteří tyto akce podpořili, si

zaslouží velké poděkování a obdiv. Máme
z těchto akcí i nádherné zážitky. Například
zcela nečekaně se objevili mezi zájemci o
výsadbu i naši přátelé z Echenonu. Četli na
internetu na našich webových stránkách,
že se tato akce koná, přinesli 500,- Kč a
chtěli svůj strom. U některých stromů se
sešli tři rodinné generace a na památku jim
zůstanou fotografie tohoto památného dne.
Pokud budeme cítit zájem ze strany občanů,
vždy rádi tyto akce zorganizujeme a chceme
v nich pokračovat. Máme již nové myšlenky na aleje i oázy, které v budoucnu oživí
naši krajinu. Budeme k tomu mít velkou příležitost, díky pozemkovým úpravám, které
již byly zahájeny.
Za rozhovor se starostou města
Velké Pavlovice Ing. Pavlem Procházkou
poděkovala Karolína Bártová

Z RADNICE - - - - - - - - - - - - - - - - Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice
Rada města se za období od vydání
minulého zpravodaje sešla celkem šestkrát a mimo jiné se zabývala následující
problematikou:
- průběžně projednala a vzala na vědomí
informace o činnosti městského úřadu, zprávy o průběhu investičních akcí, zprávy o činnosti služeb města a o činnosti turistického
informačního centra
Rada města schválila:
- uzavření smlouvy mezi městem a RPA,
s.r.o. Brno na zpracování žádosti o dotaci k
projektu „Mobiliář cyklostezky Velké Pavlovice“
- přípravu soutěže pro ZŠ a nižší ročníky
gymnázia – tvorba znaku Města Velké Pavlovice z odpadových surovin (PET láhve)
- výměnu dvou vozidel města
- členský příspěvek pro STMOÚ ČR na rok
2011
- vybudování zpevněné plochy parkoviště
u RD na části pozemku KN parc.č. 1064/2,
k.ú. Velké Pavlovice, umístění schodů a pergoly při výstavbě penzionu v ul. Ořechová
- jmenování členů komise pro otevírání
obálek a posouzení nabídek na rekonstrukci
objektu „zámečku“
- uspořádání jarního úklidu katastru
- odpisové plány a rozdělení zisku za rok
2010 – MŠ, ZŠ a gymnázium
- pronájmy pozemků KN parc.č. 2266
o výměře 196m2, parc.č. 4368 o výměře
837m2, parc.č. 4016 o výměře 649m2, parc.
č. 4080.15 o výměře 2 500m2, kultury orná,
parc.č. 4018 o výměře 260m2, a parc.č. 4460
o výměře 915m2, kultura vinice k.ú.Velké
Pavlovice, za účelem zemědělského využití
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi městem a spol. E.ON Distribuce, a.s. na akci „V. Pavlovice, Vinařská
ulička, kabel NN“
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi městem a spol. JMP Net, s.r.o. na akci
„Rekonstrukce NTL Velké Pavlovice – Padělky“
- rekonstrukci sochy sv. Josefa
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- bezpečnostní prvky ve městě – úpravy
křižovatek, zřízení přechodů
- přidělení veřejné zakázky „Ekocentrum Trkmanka – stavební úpravy bývalého
zámečku ve Velkých Pavlovicích“ vítězné
firmě MSO servis spol. s r.o., Za humny 20,
697 01 Kyjov, nabídnutá cena 25.590.018,Kč
- uzavření smlouvy na provedení přeložky
NN na budově zámečku a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi spol. E.ON Distribuce, a.s. a městem pro stavbu „V. Pavlovice, Bří Mrštíků, příp. NN – kabel Bláhová“
- rekonstrukci osvětlení tělocvičny ZŠ
- uspořádání konference „Investiční příležitosti ve Velkých Pavlovicích“ a vypracování PD na vybavení kinosálu města kinotechnologií
- uzavření smlouvy o dílo mezi městem
a spol. FaBa engineering, s.r.o. Břeclav
na vypracování PD „MŠ Velké Pavlovice,
rekonstrukce vytápění a ZTI“
- prodloužení nájemních smluv pro byt č.1
v ulici Herbenova 16 a bytu č.3 v ulici Nová
2, na dobu 1 roku
- výsledek veřejné zakázky „Provedení
technického dozoru investora pro stavbu
Biocentrum Trkmanka – stavební úpravy
bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích“
- uzavření smlouvy s p. Janem Popovským, Herbenova 10, V.Pavlovice, za cenu
370.000,- Kč
- výsledek veřejné zakázky „Revitalizace
a výsadba zeleně ve Velkých Pavlovicích“
- uzavření smlouvy se spol. ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o., Jeřabinová 1424, Bystřice
pod Hostýnem, za cenu 1.083.562,- Kč
- digitalizaci kronik
- spolupořadatelství města při akci „Jarní
Šlapka“
- členský příspěvek města do Svazu měst
a obcí
- pronájem pozemku KN parc.č. 3599
o výměře 846m2 a parc.č. 3602 o výměře
1033m2, kultura orná, k.ú. Velké Pavlovice,
za účelem zemědělského využití
- pronájem části pozemku KN parc.č. 1878

o výměře 16,65m2 před sklepem a části pozemku KN parc.č. 1995/13 o výměře
17,76 m2 za sklepem, za účelem vybudování posezení
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu „Velké Pavlovice, Tovární,
kabel NN
- pronájem sálu sokolovny za účelem
presentačních akcí, konaných od 20.6. 24.6.2011, neschválila snížení nájmu na tuto
akci
Zastupitelstvo města na svém III. Zasedání dne 10. března 2011 projednalo a
schválilo:
• změnu příspěvku pro rok 2011 vlastním příspěvkovým organizacím MŠ na
1.177.424,- Kč, ZŠ na 4.324.234,80 Kč,
gymnáziu na 2.494.188,- Kč
• změnu příspěvku DSO Čistý Jihovýchod
pro rok 2011 na 629.100,- Kč
• příspěvek Mikroregionu Hustopečsko pro
rok 2011 30.000,- Kč
• rozpočtové opatření č. 9/2010 provedené
RMě dne 30.12.2010, celkové příjmy snížení
o 2.203.900,- Kč, celkové výdaje snížení o
501.900,- Kč a celkové financování zvýšení
o 1.702.000,- Kč
• rozpočtové opatření č. 1/11, celkové příjmy zvýšení o 5.217 tis. Kč, celkové výdaje
zvýšení o 3.644 tis. Kč, celkové financování
snížení o 1.573 tis. Kč
• uzavření smlouvy mezi Městem Velké
Pavlovice a spol. VAK Břeclav, a.s. o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce
na splacení emisního kurzu v celkové výši
3.600 tis. Kč a smlouvy o upsání akcií v celkovém počtu 3.600 kusů o celkové jmenovité hodnotě 3.600.000,- Kč
• ručitelský závazek Města Velké Pavlovice
ve výši 1.782.000,- Kč za úvěr DSO Modré
Hory, IČ 75127504 ve výši 4.763.000,00 Kč,
poskytnutý Komerční bankou, a.s. na akci
Turistický produkt Modré Hory
• bezúplatný převod pozemků KN pod
komunikacemi, parc.č. 740 a 742, k.ú. Velké
Pavlovice, které jsou v majetku ČR od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majet-
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kových
• vyhotovení pamětní desky letci plukovníku Josefu Pavelkovi a její umístění na budově ZŠ
• prodej majetku města dle záměrů o prodeji nemovitostí a výsledku z jednání:
pozemek KN parc.č. 4467/9, v k.ú. Velké
Pavlovice o výměře 28m2, dle geometrického plánu č. 1726-176/2010, za účelem
dořešení vlastnických práv pozemku pod
stavbou, za cenu 250,- Kč/m2
Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů města, které
byly na zasedání uplatněny:
Členka ZMě Ing. Marie Šmídová: „Zabývala
se rada města otázkou školství – spolupráce škol a střediska volného času, problém
financování, zapojení studentů do dotačních
projektů?“
Starosta města Ing. Pavel Procházka: „RMě
otázku školství řešila s ředitelem gymnázia,
v plánu je zařazeno jednání s ředitelem ZŠ
i s ředitelkou MŠ, příp. mohou být přizváni
i na rozšířené zasedání rady
Člen ZMě Ing. Pavel Lacina poděkoval
za možnost exkurze na stavbě „zámečku“
a přimluvil se pro využití objektu rovněž pro
presentaci vinařství .
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík:
„Propagace vinařství na zámečku je dobrý
nápad, je rekonstrukce sklepů zahrnuta do
dotace?“
Ing. Pavel Procházka: „Sklepy nejsou do
dotace zahrnuty“.
„Provedení výběrového řízení na stavební
dozor na rekonstrukci zámečku je vhodné,
firma se bude snažit provádět vícepráce,
které nejsou uvedeny v rozpočtu.“
Ing. Pavel Procházka: „Jedná se o rekonstrukci starého objektu, proto vícepráce
nelze vyloučit, mohou však být prováděny jen se souhlasem investora“. Člen ZMě
Ing. Dušan Bedřich: „Členové komise pro
výběr dodavatele rekonstrukce porovnávali
položky rozpočtu s nabídkami.“
„Vybudování kanalizace v ul. Tovární za
Drůbežářskými závody - proč se musí čekat
na nový územní plán?“
Ing. Pavel Procházka: „Vše souvisí s novou
lokalitou pro výstavbu RD a s odkupem
pozemků.“ Argumentace na starostovu
odpověď : „Příprava územního plánu není
důvodem, proč by se nemohla vybudovat
kanalizace, dá se navrhnout dle předpokládaného počtu RD, je třeba zadat vypracování PD, je to oddalování problému.“
„Zatékání do sklepů na Starohorské – bude
stav kanalizace posuzovat stavební firma?“
Ing. Pavel Procházka: „Prohlídku provede
projektová dodavatelská firma ve spolupráci
se spol. VAK Břeclav a.s., a budou stanovena opatření.“ Následovala diskuze problematiky zatékání do sklepů, odvody dešťových vod, zřícený sklep p. Marie Švástové.
„Dotace na zeleň, parčík u školy – zůstal
v projektu počet vysázených stromů?“
Ing. Pavel Procházka: „Vypuštěny byly
4 stromy.“
„Dotace na úpravu kina - zůstává projekt
úpravy kina připravovaný v minulém období
v platnosti?“
Ing. Pavel Procházka: „Ano, zůstává, je rozdělen do jednotlivých etap.“
„Kdy se bude opravovat chodník V Údolí?

Ing. Pavel Procházka: „Chodník se bude
opravovat po kompletní výměně plynovodu.“
„Je možné zajistit přenos ze zasedání ZMě
v televizi na internetu?“
Ing. Pavel Procházka: „V rámci dotačního
projektu by bylo možné řešit přímý přenos.“
„Na hřišti u kostela je nepořádek, bylo by
možné hřiště oplotit, večer uzamknout
a ráno odemknout, např. MěPO?“
Ing. Pavel Procházka: „Pravidelný úklid je již
zajištěn, problémem pro řešení jsou pískoviště.“
„Proč nejsou zaměstnáváni místní lidé,
např. nyní učitelka ve školce?
Ing. Pavel Procházka: „Zájemce o zaměstnání musí splňovat především určité požadavky, které jsou vymezeny výběrovým řízením.
Upřednostnění bydliště, či pohlaví apod. se
dá považovat za diskriminaci.“
„Návrh zřídit on-line diskuzi na webových
stránkách.“
Ing. Pavel Procházka: „Zřízení je možné, ale
problematické. Ve velké většině dochází k
nevhodným výrazům a neslušným diskusím.
Dotazy občanů řešíme osobně, e-mailem,
telefonicky .“
Dovětek: „Na neslušné vulgární dotazy a připomínky není třeba reagovat.“
„Upozornění na nevyřízenou žádost Michala Kosíka o ořezání vzrostlého ořechu na
pozemku města, je třeba použít plošinu.“
Ing. Zdeněk Karber: „Právě dnes nastoupil
odborný pracovník na řezy stromů v ulicích
města, ořez zmíněného ořechu je zapsán
v plánu.“
P. Jaromír Hercog ml.: „Jak pokračuje příprava lokality pro výstavbu RD v trati Ostrovce?“
Ing. Pavel Procházka: „Je vypracována studie, zjišťují se možnosti napojení na inženýrské sítě, lokalita bude zahrnuta do nového
územního plánu.“

„Připravuje se rekonstrukce plynovodu na
ul. Starohorská, také vodovod je v havarijním stavu, kdy se bude rekonstruovat?“
Ing. Pavel Procházka: „Schůzka s ředitelem
spol. VAK Břeclav je již v plánu, havarijní
vodovod je i však i v jiných ulicích, např. v ul.
Horní a B. Němcové.“
„Na Starohorské je rozřezaná silnice, bude
nutné její zalití asfaltem.“
Ing. Pavel Procházka: „Na jaře budeme
opravovat všechny poničené komunikace.“
„Upozornění na nepořádek u rozhledny,
na autobusovém nádraží, rozbité chodníky
u a.s. VINIUM, před prodejnou p. Pešáka.“
Ing. Pavel Procházka: „Úklid města po
zimě byl již zahájen. Oprava chodníků před
prodejnou pekařství je problém, vlastník
pozemku je pan Jaroslav Kubeša.“ Následovaly informace o problému přijetí pracovníků na veřejně prospěšné práce zapsaných
v evidenci úřadu práce.
„Upozornění na skládky a pálení zeleného
odpadu ve Starých horách. Návrh na umístění cedulí zákaz pálení.“
Ing. Pavel Procházka: „Umístění tabulí pro
zákaz skládky a pálení je vyzkoušeno, nepomáhá.“
P. Helena Trsťanová připomněla vybudování
kanalizace na ul. Tovární za Drůbežářskými
závody, vlastníci těchto domků platí vysoké
stočné.
Ing. Pavel Procházka: „O vybudování kanalizace jsem již dnes informoval, hledáme nejvýhodnější možné řešení.“
Člen ZMě Ing. Václav Stehlík: „Je možné,
aby město doplácelo těmto občanům na
stočné na ČOV Kubeši?“ Za doplácení na
stočné se přimluvila rovněž Ing. Marie Šmídová.
Ing. Pavel Procházka: „Prověříme faktury za
stočné, vyčíslíme částky a předložíme na
příštím zasedání ZMě .“
Jitka Krátká, tajemník MěÚ

T•E•L•E•G•R•A•F•I•C•K•Y•
Děti nasbíraly dalších
4.560 kg starého
papíru (8.2.2011)
Středisko volného času při ZŠ Velké
Pavlovice uspořádalo dne 8. února
2011 v tomto školním roce již 3. kolo
sběru starého papíru.
V rámci akce děti nasbíraly a odevzdaly celkem 4.560 kg papíru.
Nejúspěšnější byla třída 3.B s 823
kg a tudíž má našlápnuto k sladké
dortové odměně. Sbírejte dál, čeká
nás do konce školního roku ještě
několik dalších kol!

vinař má na této škole svého zástupce
- potomka a ani ti modrohorští nejsou
výjimkou.
V letošním ročníku soutěže, při které se
hodnotí jak rychlost, tak i kvalita a preciznost řezu získal v kategorii chlapců
2. místo student čtvrtého ročníku Lukáš
Horák a v kategorii dívek se na 4. místě
umístnila studentka třetího ročníku Alžběta Suská. Oběma umístěným patří obrovská gratulace!

Modrohorská
omladina to ve vinici
umí (15.2.2011)
Ve vinicích Střední vinařské školy ve
Valticích se 15. února 2011 konala
soutěž v řezu révy vinné. Nejeden

Zápolit se dá v ledasčems – a proto snad
nikoho nepřekvapí, že se na jihu Moravy
soutěží třeba i v řezu révy vinné!
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Velkopavlovičtí
hasiči doplňují
vybavení
(21. 2. 2011)
SDH Velké Pavlovice získal v roce
2010 dotaci od Jihomoravského
kraje ve výši 45.000,-Kč na nákup
sportovního vybavení (proudnice,
hadice a výstroj) a dotaci ve výši
50.000,- Kč na nákup vysavače.
Postupně se jim daří proměňovat
peníze na nové vybavení.
V lednu zakoupili pět párů sportovních bot zn. Umbro (se slevou 50
%) za celkových 3.725,- Kč. Poté
zakoupili od firmy DD Sport teplákové soupravy. Teplákovky budou
používat především při sportovních
akcích SDH.
V měsíci únoru také přivezli z prodejny Kärcher v Brně vysavač, který je určen pro vysávání znečištěné
vody při zatopení sklepů, popř. pro
hrubou očistu po požárech.

Jednání
s Jihomoravskou
komunitní nadací
(22. 2. 2011)
V úterý 22. února 2011 v podvečer
proběhlo na velkopavlovické radnici
jednání zástupců spolků a organizací s předsedkyní správní rady JMKN
paní Zlatou Maděřičovou. Ta především poděkovala dvěma významným dárcům vín z Velkých Pavlovic,
což jsou Vinařství Baloun a Vinařství
Lacina. Darovaná vína jsou dražena
v aukcích a získané peněžní prostředky nadace věnuje na projekty,
které podporují prospěch místních
obyvatel a přispívají k rozvoji regionu.
Připomenula i setkání stárků, které
proběhlo v našem městě v loňském
roce a na jehož zdárný průběh přispěla i JMKN. Nadace vyzvala k
podání projektů v tomto roce a představila plány v komunitní činnosti
i do dalších let.

Setkání zástupců místní radnice
a velkopavlovických spolků
s předsedkyní správní rady JMKN paní
Zlatou Maděřičovou.
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O víně při víně
(26. 2. 2011)
V sobotu, dne 26. února 2011, se
již tradičně sešli na městské radnici vinaři ze spolku Víno z Velkých
Pavlovic, aby společně ochutnali
a porovnali vzorky mladých vín ze
sklizně roku 2010.
K degustaci byly připraveny vzorky
bílých, růžových a červených vín
jak v odrůdách, tak ve směsích.
Hlavním námětem posouzení a diskuse bylo to, jak se vinaři podařilo
skloubit jedinečnou aromatičnost
typickou pro ročník 2010 a zároveň
také vysoký podíl kyseliny vinné i
jablečně ve víně.

Mladá generace velkopavlovických
vinařů si již se znalostmi svých otců
a dědečků nezadá. Vínu skutečně
rozumí.

Modré Hory na cykloportálu jižní Moravy
(1. 3. 2011)

Modré Hory – příjemná cyklostrasa nádhernou vinorodou krajinou
naší domoviny. Kdo by odolal…

Jižní Morava je pro cyklisty lákadlem. Aby se všem milovníkům
cykloturistiky dobře jelo, začal na
podzim r. 2007 existovat vedle skutečného světa jižní Moravy ještě
jeden její svět - internetový portál
www.cyklo-jizni-morava.cz. V měsíci březnu 2011 byly spuštěny do
testovacího provozu jeho aktualizované stránky.
Najdete zde nejrůznější turistické
a cykloturistické trasy jižní Moravy.
Najděte si tu „svou“ trasu, vezměte kolo a vyjeďte skrz naskrz jižní

Moravou. Na portálu naleznete také
cyklostezku Modré Hory, 31 km dlouhou
trasu, protínající pětilístek obcí Velké
Pavlovice, Němčičky, Bořetice, Vrbici a
Kobylí. To, že se i modrohorská trasa
na webu objevila, nás velmi potěšilo.

Novinky na webové
stránce Memoriálu
Vl. Trsťana
(1. 3. 2011)
Historie oblíbeného svatoštěpánského Memoriálu Vladislava Trsťana se začala psát v roce 1994, kdy
proběhl ve velkopavlovické sportovní hale I. ročník halového turnaje v
malé kopané. Naposled, tedy v roce
2010, byl sehrán již neuvěřitelný
17. ročník.
Protože má turnaj obrovskou základnu svých věrných příznivců, byla
díky pečlivé práci Františka Čermáka zřízena na oficiálních internetových stránkách města Velké
Pavlovice samostatná prezentace
této fotbalové soutěže. Naleznete ji
na adrese www.velke-pavlovice.cz,
odkaz Sport, pododkaz Memoriál
Vl. Trsťana – Fotbalový turnaj.

Tereziánská sýpka
- téma reportáže
pro ČT24
(2. 3. 2011)
Ve středu, dne 2. března 2011, proběhlo v objektu kontribučenské sýpky ve Velkých Pavlovicích natáčení
reportáže štábem České televize
Brno pro pořad Události v regionech, které jsou během pracovního
týdne denně vysílány od 18.00 hod.
na programu ČT24.
Hlavním bodem krátkého vstupu
byl rozhovor s majitelem Moravské
Agry a. s. panem Lubomírem Stokláskem na téma zahájení přestavby starobylé sýpky z tereziánského
období na Centrum moravských tradic. Reportáž byla odvysílána ještě
téhož dne.

Natáčení štábu ČT24 v interiérech
kontribučenské sýpky.
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Chovatelé volili nového předsedu
(4. 3. 2011)
Členové ZO ČSCH Velké Pavlovice
si v pátek podvečer, dne 4. března 2011, zvolili na výroční členské
schůzi nového předsedu. Pro příští
období se jím stává Ing. Josef Prát a
nového člena revizní komise, tím byl
zvolen Jan Procinger ml..
Chovatelé zhodnotili uplynulé období
– v roce 2010 se zúčastnili pěti výstav
v Jihomoravském kraji, na kterých
vystavovali jak králíky, tak i holuby a
drůbež. Členové organizace se také
dohodli na tom, že od dubna 2011
se burzy drobného zvířectva budou
konat vždy druhou neděli v měsíci od
7.00 do 10.00 hod..

byla zahájena na podzim roku 2010
a dokončena by měla být v květnu
2011. Během měsíce března pracovali zedníci na zdění bytových
příček a tesařská firma Růžička se
zabývala instalací střešních krovů.
Tímto se bytový dům připravoval na
další z řady Dnů otevřených dveří,
který se uskutečnil 11. března 2011.
Případní zájemci tak měli možnost
prohlédnout si interiér nové, moderně a vkusně řešené bytovky.

Teplé jarní dny
vylákaly první turisty
k výšlapům
na Slunečnou
(17. 3. 2011)

Se začátkem měsíce března se
začali ve Velkých Pavlovicích a přilehlém okolí objevovat první nedočkaví turisté. Co je nejvíce zajímá a
kam nejčastěji vedou jejich kroky?
Pokud vás na prvním místě
napadla rozhledna Slunečná,
uhodili jste zcela přesně hřebíček na hlavičku. Na Turistickém
informačním centru se hromadí dotazy, jakou má rozhledna
otevírací dobu a jaká je výše
vstupného. Odpovídáme „otevírací doba nonstop, vstup volný“. Ideálnější formulace snad
Myslivci hodnotili
ani neexistuje!
i plánovali
Součástí Turistického areálu
(5. 3. 2011)
Nad Zahradami s rozhlednou
V sobotu, dne 5. března 2011, se Nová bytová zóna Padělky se rychle rozrůstá, Slunečná je i kiosek s občerstvením, suvenýry a vinným
už i třetí bytovka bude brzy pod střechou.
sešli členové Myslivecké jednoty
sklípkem a sociální zázemí.
Velké Pavlovice na své výroční členTyto se veřejnosti letos poprvé oteské schůzi, aby zhodnotili svou činBudova Zámečku
vřely v rámci akce JARNÍ ŠLAPKA
nost za uplynulý rok a naplánovali
připravena na rekon2011 (16.4.2011) a poté zde bude
investiční, střelecké i kulturní akce
pravidelně otevřeno od měsíce
strukci
na rok 2011. V tomto roce bude MJ
května do června vždy o sobotách
Velké Pavlovice pořádat 3 střelec(14. 3. 2011)
a nedělích od 10.00 do 19.00 hod..
ké závody, dětský den Po stopách
Po dvou a půl měsících usilovné
Prázdninový provoz bude stejně
pytláka Floriána a Svatohubertskou
a namáhavé práce byla (v polovijako v loňském roce denně, otevíramši.
ně měsíce března 2011) budova
cí doba bude včas upřesněna.
Zámečku na ulici Nádražní připravena na rekonstrukci a předání stavební firmě, která bude vybrána na
základě výběrového řízení k realizaci přestavby.
Během zimy byly vybourány ze
starobylé barokní stavby příčky a
všechny další necitlivé vestavby a
přístavby v historické budově. Byly
vyčištěny půdní i sklepní prostory,
podlahy byly odkryty na základní
konstrukce. Z fasády byla osekána
vlhká zasolená omítka.
Velkopavlovičtí myslivci na honě.

Na Padělkách
se staví již třetí
bytovka
(10. 3. 2011)
Ve stavební zóně Padělky buduje stavební firma Mikulica, s. r. o.
Velké Pavlovice již třetí třípodlažní
bytový dům. Bytový projekt Padělky
představuje celkem 3 bytové domy
Zámeček před předáním k celkové rekono celkovém počtu 23 bytových jedstrukci. Výsledkem bude nové moderní
notek. První dva bytové domy jsou
enviromentální centrum, které bude
již dokončeny a zkolaudovány.
sloužit široké veřejnosti.
Výstavba třetího bytového domu

Rozhledna Slunečná v obležení
návštěvníků
… na kolech i pěších.

Výstavba nového
úseku kanalizace
na ulici Trávníky
(17.3.2011)
Pracovníci služeb města Velké Pavlovice a firma Štambacher, s.r.o.
začali během měsíce března 2011
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Věci ještě poslouží
těm, kteří mají nouzi
(23. 3. 2011)

pracovat na prodloužení
kanalizace na ulici Trávníky. Nový úsek kanalizace
bude sloužit pro již započatou a plánovanou výstavbu
nemovitostí v této lokalitě v
souladu s územním plánem
města Velké Pavlovice.

Již několik let nosí občané Velkých
Pavlovic použité oděvy pro charitativní účely do Sběrny prádla a šatstva ve Velkých Pavlovicích. Lidé
často raději již nepoužívané věci
PŘÁTELÉ
darují na charitu, než aby je vyhodili
do odpadků.
COUNTRY
Čistírna prádla a šatstva uspořádanacvičovali
la ve středu 23. března 2011 další
Ulice
Trávníky
–
prodloužení
kanalizace.
na Country bál
ze svých sbírek použitých oděvů a
(17. 3. 2011)
obuvi, pro kterou
vebního
úřadu,
přijeli
pracovníci
služeb
města,
Členové tanečního souboru Přátecentra sociálních
archivu a služeblé country se sešli ve čtvrtek podslužeb
Diakonie
ny městské polivečer, dne 17. března 2011, v sále
Broumov. Zde jsou
cie. Okna dodala
velkopavlovické sokolovny, aby zde
věci tříděny a odtud
firma
Pramos,
„doladili formu“ na t.č. se kvapem
jsou rozesílány k
a. s. Šitbořice a
blížící sobotní Country bál. Nechypoužití potřebným
zapravení špalet
běly ani nezbytné rekvizity, bez
lidem do celého
a opravy stěn pronichž by taneční vystoupení nebylo
světa.
vedli pracovníci
dokonalé a kompletní – klobouky,
Touto cestou děkuslužeb města.
sukně a také obuv.
jeme všem občaNová plastová okna nejsou pouze
nům Velkých Pavestetičtější, ale především praklovic a okolí, že jim
tická – jsou výborným izolačním
není lhostejný osud
prvkem šetřícím energie.
druhých lidí.

Komplexní
pozemková
úprava
(23. 3. 2011)
Ve středu, dne 23.
března 2011, proběhlo
Soustředěné dopilování jemných detailů tanečmístní šetření průběních kreací…Přátelé country prostě tančit umí!
hu hranic pozemků,
které jsou součástí
Přátelé country si naposled před
určení vnitřního obvodu komplexbálem vyzkoušeli celou choreografii
ní pozemkové úpravy v k.ú.Velké
předtančení. Aby nedošlo k nějakéPavlovice.
mu nepříjemnému zranění, našlaKomise pod vedením Ing. Oldřipovali protentokrát velmi opatrně. V
cha Kahouna složená ze zástupců
rámci příjemného tanečního večera
dodavatele KPÚ – Geodis Brno,
bylo ujednáno, že na plese vystoupí
Katastrálního úřadu Hustopeče,
rekordní počet párů a to hned deset.
Pozemkového úřadu Břeclav a
Nakonec se tak i opravdu stalo
Města Velké Pavlovice projedná– Přátelé country sklidili ohromný
vala hranice pozemků ve Staré
potlesk a uznání.
hoře.

Poslední etapa
výměny oken na
radnici města
(18.3.2011)

V třetím březnovém týdnu byla
vyměněna poslední stará netěsnící dřevěná okna v budově městské
radnice. Moderní plastová okna,
která podstatně zamezí úniku tepla,
byla osazena postupně ve čtyřech
etapách, v posledních dvou letech.
Letos přišly na řadu místnosti sta-
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Vedení města se
sešlo s podnikateli
(24. 3. 2011)
Na základě pozvání starosty města
se ve čtvrtek, dne 24. března 2011,
uskutečnilo setkání rady města se
skupinou investorů, kteří se v současné době zajímají o investiční
příležitosti ve městě.
Na setkání se hovořilo o rekonstrukci zámečku, záměru využití sýpky,
přestavbě šlechtitelské stanice a
také o výstavbě vinařské uličky v
lokalitě Stará hora.
„Každá investice, která je ve městě v současné době realizována
či se připravuje, je vítána. Přináší
pracovní příležitosti, zvyšuje úroveň života ve městě i povědomí o
Velkých Pavlovicích“, řekl starosta
města Ing. Pavel Procházka.

MODROHORSKÉ
HUMNO přivítalo
první zákazníky
(1. 4. 2011)

Komise ve věci pozemkové úpravy k. ú.
V. Pavlovice při práci v terénu.

V pátek, dne 1. dubna 2011, byla ve
Velkých Pavlovicích na ulici Brněnská slavnostně otevřena nová prodejna zemědělské a zahradnické
techniky. Prodejna, pro naši oblast
s velmi výstižným názvem MODROHORSKÉ HUMNO, nabízí širo-
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ký sortiment zboží a také zajištění
záručního i pozáručního servisu a
oprav.
Slavnostního aktu přestřižení pásky
se ujal Ing. Tomáš Karlík, generální
ředitel STIHL v České Republice.

tivity kraje, folklór, vinařství a další
služby a bude přínosem nejen turistům a návštěvníkům, ale hlavně
vinařům a ubytovacím a gastronomickým zařízením v oblasti Modrých Hor.
Informační kiosky budou uvedeny
do provozu po spuštění nového
webového portálu ještě před hlavní turistickou sezónou.

Začala výstavba
sklepní uličky
(6. 4. 2011)

Slavnostním přestřižením pásky byla
oficiálně otevřena nová prodejna
Modrohorské humno.

RADEK KYNICKÝ
na pražském půlmaratonu zabodoval
(2. 4. 2011)
Pozornosti fandů sportu a zvláště
běhání jistě neunikla informace o
pražském Hervis ½ Maratonu, který
se běžel v sobotu dne 2.dubna 2011
v historickém centru našeho hlavního města.
Závodu na 21,0975 km se zúčastnilo cca 9.500 zaregistrovaných
závodníků. Skvělé 467. místo obsadil RADEK KYNICKÝ z Velkých
Pavlovic časem 1:34:12 (real time
1:32:48).

Turisté budou lépe
informováni
(6. 4. 2011)
Ve dnech 5. a 6. dubna 2011 nainstalovala odborná firma ve všech
pěti obcích DSO Modré Hory dotykové informační kiosky. V každé z
obcí tento systém představí atrak-

Nové informační kiosky budou pro
návštěvníky praktickým pomocníkem. Doufejme, že zde najdou vždy
vše dle svých představ.

Stroje společnosti Hochtief
začaly ve středu, dne 6. března 2011, připravovat stavební
plochu na výstavbu sklepní
uličky Starohorka, která leží
na úpatí nejlepší vinařské trati
ve Velkých Pavlovicích – Staré hory. Přesun plánovaného
množství zeminy by měli stavaři
zvládnout během tří dubnových
týdnů.

né splnění získali sladkou odměnu.

Infocentrum
nabízí nové
TRIO POHLEDNIC
(7. 4. 2011)
Turistické informační centrum ve
Velkých Pavlovicích nabízí s příchodem letní turistické sezóny tři nové
pohlednice s tématikou našeho
města. Původně se mělo sice jednat
o dotisk pohlednic vydaných v roce
2009, ale nakonec bylo přistoupeno
k lehké změně grafiky. Doufáme,
že k lepšímu. Posuďte sami! Cena
1 kusu pohlednice je 5,- Kč.

Zahájení terénních úprav v lokalitě
Starých hor. V těchto místech
zanedlouho vyroste sklepní ulička
Starohorka.

Třeťáci navštívili
knihovnu
(7. 4. 2011)
V rámci výuky českého jazyka přišli
ve čtvrtek 7. dubna 2011 na návštěvu knihovny žáci třetích ročníků základní školy. Třeťáci jsou již
celkem zdatní a zkušení čtenáři, a
tak mohli paní knihovnici povědět o
knížkách, které četli
a co se jim na nich
líbilo.
Na oplátku se od knihovnice Mgr. Dany
Růžičkové dozvěděli
spoustu zajímavých
informací o Karlovi
a Josefu Čapkovi.
Poslechli si kousek
pohádky O pejskovi a
kočičce a zkusili splnit malé kvízy a tesTřeťáci byli programem v knihovně nadšení!
tíky a za jejich úspěš-
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Zahrádkáři sepisovali
vzorky, na výstavu se
jich sešlo 344
(8. 4. 2011)
Místní organizace ČZS ve V. Pavlovicích uspořádala v sobotu, dne
16. dubna 2011, Místní výstavu vín
s přehlídkou oceněných vín. Více
než týden před samotným zahájením výstavy, tedy v pátek 8. dubna
2011, byly sepsány a číselně označeny vzorky všech přihlášených
vín. Tyto údaje byly nezbytným podkladem pro výstavní katalog, který
přehledně posloužil k výběru vzorků
samotnými návštěvníky letošního
koštu.
Na výstavu bylo přihlášeno celkem
344 vzorků, 170 pocházelo od drobných vinařů, 174 od větších vinařských firem.

Vzorky sepisovali místní zahrádkáři (zleva)
Ing. František Kostrhun, Ing. Pavel Lacina,
Vlastislav Pláteník a Radek Bárta.

Dámský klub uctil
památku padlých z
II. světové války
(14. 4. 2011)
Ve čtvrtek odpoledne, dne 14. dubna 2011, se sešly členky velkopavlovického Dámského klubu na
Náměstí 9. května, kde položily u
pomníku padlých z I. a II. světové
války kytici a zapálily svíčku. Tímto krátkým pietním aktem uctily
památku padlých z II. světové války.
Datum 14. dubna nebylo nahodilé,
jednalo se o předvečer 66. výroční
osvobození Velkých Pavlovic (15.
dubna 1945).

Dámský klub pokládá kytici
k pomníku padlých.
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Nebyli jsme hodnější, ale...
Když jsem byl malý a hrával jsem se s „dospěláckým“ nářadím, klepal jsem kladívkem
dvoustovky hřebíky do trávníku na dvoře (šlo to tam lépe než do dřeva). Děda tehdy
říkával mému otci, že nebyl o moc hodnější.
Párkrát jsme se také plavili s podomácku vyrobeným vorem po potoku, občas jsme při
hraní fotbalu na ulici vysklili nějaké to okno, a zmiňovat se o kradení třešní ze stromů na
polích snad ani nemusím.
Ale..., hřebíky jsem klepával na našem dvoře, při plavení se s vorem jsme nezpůsobovali
žádnou škodu, rozbité okno jsme odskákali pár fackami a třešně jsme kradli jenom do
pusy a ne do bedýnek.
Doba jde dopředu, třešně nikoho až tak moc nezajímají, s balónem na silnicích se
nehraje a sjet s vorem Trkmanku snad nikoho ani nenapadne.
V poslední době jsem se vzhledem ke stupňujícím stížnostem
zaměřil na chování dětí, potažmo mládeže. Čím více jsem se
o „hraní“ dětí zajímal, tím více
jsem zjišoval, že se jedná o jednoduchou věc se složitým řešením.
Poškozování veřejného majetku
není až tak zcela výsadou mládeže vracející se z diskotéky, ale
i dětí mnohem mladších – školou povinných. O tom jsem se
Krásná výtvarně-umělecká výzdoba
přesvědčil při zjišování ničitedětmi dětského hřiště…
le zdi areálu Moravské Agry na
rohu autobusového nádraží. V době psaní tohoto článku sice ještě není viník zjištěn,
ale je jisté, že rozbití zdiva mají na starost kluci z naší základní školy a možná ani ne z
našeho města. Okruh „vytipovaných“ jmen se den ode dne ztenčuje, až zbudou jenom
viníci ze kterých se stanou zedníci. (Až budou ze opravovat.)
Podobně tomu bylo při zjišování majitele barvy ve spreji, který malůvkou vylepšil hřbitovní ze u dětského hřiště. Oko se tak dlouho utahovalo, až se utáhlo.
Když už se zmiňuji o dětském hřišti za kostelem - občasnými kontrolami bylo zjišováno,
že na tomto hřišti jeho návštěvníci kouří. Proto byly kontroly z občasných změněny na
časté. Standardně lze za kouření na dětském hřišti uložit dospělému člověkovi pokutu
do 1.000,- Kč. Mladistvému (od 15let – 18let) 500,- Kč. Narazil jsem ovšem na onu
složitost problému. Na hřišti kouří děti do 15 let. Tedy takové, které nelze pokutovat.
Přestože ještě nemají ukončené základní vzdělání, chovají se jako opravdoví právníci
a to že si cigarety nikde nekupují, nikde je nedostávají, ale vždycky je někde najdou,
znemožňuje postihnout prodejce cigaret nebo osoby, která jim cigarety dá.
K dobru je nutno přičíst to, že někteří měli špetku hrdosti a vajgle s ostatními odpadky na
dětském hřišti alespoň zametli zapůjčenou metlou. Ani to ovšem nepomohlo a přestože
nejsem zastáncem „žalování“, oznamuji nyní kouření nezletilých jejich rodičům.
Zmíním se ještě i o historce s vodní dýmkou. Donesení této dýmky na hřiště šestnáctiletým klukem se ke mně dostávalo jak přes ﬁltr na víno. Protože se tato dýmka údajně
nekouřila přímo na dětském hřišti, ale na lavičkách naproti hospody, neřešil jsem to. Do
té doby než jsem se dozvěděl, že si potáhlo z dýmky i pár nezletilých.
V prvních teplých dnech roku se rozjel fenomén poslední doby. Stříkaní po sobě vodou
z PET láhví a házení po sobě nafukovacími balónky naplněnými vodou. Takové hrátky
mi nevadí. Ale jakmile je chodník před školou nebo na autobusovém nádraží plný rozšlapaných PET láhví, už mi to jedno není.
Obdobný problém je s házením balónků napuštěných vodou po hřbitově nebo zpoza
hřbitovní zdi na dětské hřiště. Na služebně jsem měl pár těchto výtečníků nastoupených
a věřte tomu že se jedná o ročníky 1997-2001. Vzhledem k jejich věku jsem jim pouze
domluvil a v případě, že potkám jejich rodiče, tak jim činy jejich ratolestí oznámím.
Původně jsem je chtěl obejít, ale při rozhovoru s dětmi jsem zjistil, že bych asi jenom
chodil po domech a vysvětloval rodičům, co jejich děti dělají. K tomu se odhodlám až
po případném opakování.
Půlhodinka zase utekla a já už musím s psaním článku končit. Jdu zkontrolovat dětské
hřiště a za chvilku odjíždí z autobusového nádraží autobus do Bořetic.
Petr Hasil, Městská policie Velké Pavlovice
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PUBLICISTIKA - - - - - - - - - - - - - JARNÍ ŠLAPKA otevřela
sezónu ve velkém stylu
Poslední přípravný týden letošní Jarní Šlapky byl nepříjemně napjatý díky
velmi nepříznivým předpovědím počasí. Jak nakonec bude, kolik přijde
lidí? Kam se schovat, když se rozprší či rozfouká nepříjemný vítr? Jako
mávnutím kouzelného proutku se o sobotním ránu obavy rozplynuly – slunce svítilo o sto šest a obloha nabídla přehlídku těch nejkrásnějších azurově
modrých odstínů, dokonce i vítr si vzal dovolenou...
SPORT, kteří byli s
Městem Velké Pavlovice hlavními organizátory akce. Právě
zde byla slavnostně
přestřižena páska oficiálně otevírající cykloturistickou sezónu
2011 ve Velkých Pavlovicích. Aktu se ujal,
s krátkým proslovem
a pozváním k dalším
bodům programu, starosta města Ing. Pavel
Slavnostní přestřižení pásky k turistické sezóně 2011 Procházka, manželé
Kobsovi a pan Jan
– tak tedy vzhůru ke krásným zážitkům.
Havránek za ČZS,
II. ročník JARNÍ ŠLAPKY - Oteví- který nezapomněl všechny přítomné
rání cykloturistické sezóny 2011, pozvat na letošní košt do sokolovny.
plynule navázal na velmi úspěšný
* * *
pilotní ročník a také logicky na uzaDále se pokračovalo parčíkem u Trkvření sezóny obdobnou akcí s názvem
manky ke kynologickému cvičišti, kde
PODZIMNÍ ŠLAPKA 2010, která se
byla připravena první doprovodná
uskutečnila v listopadu loňského roku.
akce, uspořádaná v rámci blížícího se
Nyní již můžeme s jistotou říci, že se
Dne Země – sázení stromků s názvem
v našem městě zrodila a velmi rychle
RODINA ADOPTUJE SVŮJ STROM.
si zde vydobyla své pevné a důležité
místo, zcela nová akce. Navíc akce s
O adopci a souběžně s tím i o výsadprogramem a nabídkou koncipovanou
bu požádalo neuvěřitelných 34 rodin.
pro všechny věkové kategorie, tedy
Ty své stromky zasadily na předem
pro celou rodinu, ale také zároveň
připravená místa, pečlivě zalily, kažakce pro návštěvníky různých zájmů
dý strom dostal své číslo a rodinám
a priorit.
byly podány instrukce, jak se o svého svěřence nadále starat. Vysazeno
Zváni a vítáni byli sportovci – turisté,
bylo několik druhů javorů, lípy, jasany
cykloturisté, in-line bruslaři, milova jeřáby.
níci dobrého jídla, výborného vína,
Díky tomuto, vůči naší Zemi velmi přízuvolněné country hudby a tance,
nivému gestu, jsou plíce našeho města
obdivovatelé památek, umění, zkrátnyní obohaceny o 34 nových zelených
ka a dobře všichni, kteří se chtějí
zdrojů kyslíku, které budou rok co rok
bavit.
silnější a nám všem se bude čím dál
lépe dýchat. Je však velmi nutné, aby
Co se tedy onen den JARNÍ si tuto skutečnost uvědomili opravdu
ŠLAPKY 2011 událo?
všichni a opět se mezi námi neobjeVezměme to po pořádku…
vili bezohlední vandalové a nezničili
vše, co udělalo tolika rodinám velkou
Šlapka byla zahájena úderem desáradost. Především děti tyto skutky
té hodiny dopolední před prodejnou
nikdy nepochopí a hlavně neodpusmanželů Kobsových ZAF VELOtí…

* * *
Od výsadby stromů se pokračovalo
se zastávkou ve Šlechtitelské stanici vinařské vzhůru na Slunečnou.
Šlechtitelka lákala na svá výborná
vína a vskutku, bylo z čeho vybírat a
co ochutnávat. Nabídka předčila očekávání, kolébka André, i mnohých
dalších velkopavlovických odrůd, své
proslulé jméno tučně podtrhnula.
* * *
Turistický areál Nad Zahradami s
rozhlednou Slunečná patřil, jak už
je zaběhnutým koloritem, především
dětem, soutěžím, hrám, sladkostem,
opékání špekáčků, nekonečnému
běhání na ochoz rozhledny a dolů, no
prostě pravému mravenčímu hemžení,
křiku a smíchu. Avšak i zde byla k mání
jedna nepřehlédnutelná novinka.
Své vojenské ležení si zde po ránu
zbudoval zhruba tucet vojáků, které
mohli naši prarodiče potkat v dobách
II. světové války. K prohlídce byly
zbraně, nezbytné potřeby i zdánlivé
maličkosti tehdejší válečné doby, stan,
dobový automobil a také živý kůň,
který se velmi rychle stal pro děti největší atrakcí. O tuto radost především
malých kluků, ale i jejich zvědavých
mužských doprovodů, se postaral Historický klub 19. praporu Stráže Obrany
Státu Hodonín, o.s., jemuž patří nejen
ohromný obdiv, ale i poděkování.
* * *
Ze Slunečné si to většina účastníků
prosluněné Šlapky šinula po krásné
hladké cyklostezce zpět do městečka,
kde se mohla věnovat umění a to hned
v několika dimenzích.

Výsadba mladých stromků rodinami
– Šlapka nezapomněla ani na blížící
se Den Země.
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Umění je krásná, duši
naplňující a obohacující věc, avšak ani jeho
největší vyznavač není
pouze z dojmů či vzduchu živ. Občas je vhodné, a hlavně nezbytné,
naplnit i žaludek. Tak
tedy „hurá k obědu“,
lákala JARNÍ ŠLAPKA,
a slibovala exkluzivní
menu, opět pro každého…
Šlape nám to o sto šest, na kole i pěšky!

Farní dvůr zval k prohlídce dřevěných
soch v nadživotní velikosti, které věnovali našemu městu řezbáři z loňského
I. Mezinárodního řezbářského sympozia ve Velkých Pavlovicích.
Dále byl otevřen místní barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie zvoucí
k prohlídce. Zvědavé oko laskavého
příchozího mělo mimořádnou možnost
nahlédnout i do míst a prostor, kam je
běžně vstup zakázán, to vše příjemně
podmalované poslechem proslulých
varhanních koncertů.
A jak se říká, to třetice všeho dobrého... Nebyli bychom to však my, kdybychom se nevynasnažili nabídnout
našemu hostu až nečekaně sladkou
třešničku na dortu! Výstava obrazů
rodáka a lékaře MUDr. Jana Studničky
jí bezesporu byla. K jejímu shlédnutí
lákal výstavní sál místní radnice, který
se pyšnil neuvěřitelnou více než padesátkou výtvarných děl malíře – amatéra, avšak amatéra s velkým „A“ na
profesionální úrovni.

Pod Slunečnou čekalo na účastníky
překvapení – vojenské ležení. Automobil z II. světové války uchvátil
malé i velké.
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Sokolů
nebylo
za
bublajícím kotlem s výtečným guláškem skoro ani vidět, rybáři se takřka
rozplývali nad libou vůní rožnících se
pstruhů, štamgasti restaurace Vinopa předváděli v přímém přenosu, jak
to chodí na zabíjačce a hasiči hasili,
nejen žízeň, ale také chuť na sladké,
nabízeli totiž nenasytným jedlíkům
buchty a jiné, pod bílou cukrovou čepicí se ukrývající, pečivo z produkce velkopavlovických pekáren.

Jednalo se o tradiční košt, který byl
však pro letošek v mnohém netradiční
a nový. Každý z návštěvníků obdržel
vstupenku, na jejíž zadní straně byla
připravena tabulka pro osobní hodnocení. Tím se návštěvníkům naskytla příležitost zvolit si svých pět „nej“
vín a také si zvolit „svého“ šampiona. Navečer proběhlo sčítání bodů a
následné vyhodnocení.
Jednoznačným vítězem se stalo víno
Hibenal roč. 2010 Pozdní sběr Radka
Pleskače z Velkých Pavlovic, druhou
příčku obsadilo víno Tramín roč. 2010
pana Vladimíra Štefky z Velkých Pavlovic, pomyslný bronz získalo víno Ryzlink vlašský roč. 2010 pana Stanislava
Kosthuna z Velkých Pavlovic, čtvrté
místo obsadil Sauvignon roč. 2009
Výběr z bobulí pana Mgr. Jiřího Košíčka z Vranovic a pátou příčku Neuburské roč. 2010 pana Jana Havránka z
Velkých Pavlovic. S prázdnou neodešli ani sami hlasující, hodnotící lístky
byly ve finále slosovány a tři šťastlivci
obdrželi, jak jinak, než vinnou cenu.

Vzhledem ke skutečnosti, že měly všechny spolky připraveno něco okolo
sta porcí, si dovolujeme
tvrdit, že si vybral „to své“
i ten největší mlsoun. Po
všem se zaprášilo takřka
okamžitě, nezbylo ani na
prstem vylíznutí!
* * *
Po vydatném jídle a pití
přijde vhod opět nějaká
ta kultura, avšak k dobV rámci Šlapky bylo možné navštívit i košt
rému trávení se přeci jen
velkopavlovických
zahrádkářů. Této příležitosti využily
hodí forma „odlehčenějtakřka dvě stovky milovníků vína.
šího“ rázu. Což takhle
dát si country? Přestože jsou Velké
Úderem osmé hodiny večerní se
Pavlovice městečko moravské, velmi
zavřely dveře nejen za koštem, ale i
dobře se zde krom vína daří i s wesza celou akcí s názvem JARNÍ ŠLAPternem a dálným západem koketující
KA 2011. Doufejme, že se jí podařilo
country skupině COLORADO a také
letošní turistickou sezónu řádně a
tanečníkům country stylu, jež si říkají
ve velkém stylu nastartovat a že se
PŘÁTELÉ COUNTRY. Ti všichni rozestejně jako v minulých létech stanou
hráli, rozezpívali a roztančili úžasné
Velké Pavlovice a blízké okolí vyhleodpoledne za sokolovnou.
dávanou a hojně navštěvovanou
turistickou destinací tuzemských i
* * *
zahraničních návštěvníků.
Ani ta nebyla prázdná. V sokolovně
se konala jedna z nejvýznamnějších a
Nyní nám zbývá jediné – popřát
největších doprovodných akcí – Místní
výstava vín s přehlídkou oceněných
sezóně 2011 „zlom vaz“!
vín, pořádaná Českým zahrádkářským svazem Velké Pavlovice. MilovMěsto Velké Pavlovice děkuje všem,
níci typického moravského moku měli
jež se na akci JARNÍ ŠLAPKA 2011,
možnost ochutnat přes 350 vzorků
jakkoliv podíleli.
pocházejících z produkce malovinařů
i velkých vinařských firem a to nejen z
Bez Vás by to nešlo!
Velkých Pavlovic.
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Organizační tým
JARNÍ ŠLAPKA 2011:
Město Velké Pavlovice
Turistické informační centrum
Velké Pavlovice
Městská knihovna Velké Pavlovice
ZAF Velo Sport Velké Pavlovice
JPK, o. s.
Středisko volného času při ZŠ
Velké Pavlovice
T.J. Sokol Velké Pavlovice
Klub sportovního rybářství
Velké Pavlovice
Český zahrádkářský svaz
Velké Pavlovice
Štamgasti restaurace Vinopa
Sbor dobrovolných hasičů
Velké Pavlovice
Country kapela Colorado
Taneční soubor Přátelé country
Šlechtitelská stanice vinařská, a. s.
Farnost Velké Pavlovice
Karolína Bártová

Takřka šest set rukou pro
jarní úklid Velkých Pavlovic
Město Velké Pavlovice zažilo v sobotu, dne 26. března 2011, neobvykle pracovní den. Téměř všechny zájmové spolky a organizace se daly pod vedením
městské radnice do velkého jarního úklidu.
Ten byl zaměřen především na sběr
odpadků ve městě i jeho nejbližším
okolí, na ořez náletových dřevin s
následným štěpkováním a odvozem,
vyhrabávání staré trávy a listí z travnatých ploch veřejných prostranství,
výsev nových travnatých ploch, ošetření dekoračních nádob s okrasnými
rostlinami apod..
Pilně pracovaly takřka tři stovky členů
těchto organizací a spolků - myslivci,
kynologové, Klub přátel country, rybáři,
tenisté, zahrádkáři, Liga lesní moudrosti - kmen Vlků, hasiči, T.J. Sokol,
ekologický kroužek gymnázia, sdružení
JPK, chasa, o.s. Víno z Velkých Pav-

lovic, Letecký klub Nad krajem André,
pracovníci MěÚ a služeb města.
V rámci velkého jarního smejčení bylo
nasbíráno ohromné množství odpadků,
které naplnily pět velkobjemových kontejnerů. Je až s podivem, kolik odpadků
lidé vyváží do přírody, když je možné
třikrát týdně uložit bezplatně odpad na
sběrném dvoře města.
Kromě samotného úklidu se i budovalo,
a to konkrétně nedaleko nové rybářské
bašty. Rybáři zde v rámci jarní brigády
zřídili příjemné posezení pro všechny
příchozí milovníky nejen rybolovu, ale
přírody vůbec.
pokračování str. 12

Velkopavlovická kaplička sv. Antonína Paduánského
vyhrála titul

„NEJLÉPE OPRAVENÁ PAMÁTKA
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011“
Dne 1. března 2011 bylo na webových stránkách Jihomoravského kraje spuštěno hlasování o nejlépe opravenou kulturní památku JMK 2010. Jednalo se již o 4. ročník
soutěže, rozdělené do několika kategorií. Město Velké Pavlovice se přihlásilo do soutěže v kategorii „drobné stavby“ rekonstrukci poklony sv. Antonína Paduánského na
Příčníkách (kaple umístěná v poli nedaleko cesty vedoucí do Bořetice) – uznávaného
jako patrona za nalezení ztracených věcí, manželství, žen a dětí, chudých, cestujících,
za šastný porod, proti neplodnosti, františkánů a mnoho dalších.

Členové Klubu sportovního rybářství vybudovali v rámci sobotního úklidu nové posezení
u rybářské bašty.

Hlasovat bylo možné od 1. do 31. března 2011 prostřednictvím SMS zpráv, kterých
příznivci naší krásné kapličky poslali rovných 120. A právě to velmi lehce dosáhlo na
zcela a úplně první místo!
O výhře jsme byli informováni na apríla, tedy 1. dubna 2011, ale ani na chvíli jsme
nezapochybovali o věrohodnosti této informace, nebo jsme celý měsíc prostřednictvím webových stránek města i jiné propagace tzv. „masírovali“ veřejnost s prosbou o
zaslání hlasu a také jsme bedlivě sledovali na webových stránkách JMK, jak si vedeme.
Všem, kteří jste naši výzvu vyslyšeli a zapojili se, velmi děkujeme!
Město Velké Pavlovice získalo jako cenu
od JMK ﬁnanční dar ve výši 50.000,Kč, který bude použit na další opravy
drobných památných staveb.
Zajímavost na závěr - našimi hlavními
konkurenty byla mj. kaple Božího hrobu v Mikulově, kaple v Brodu nad Dyjí
a obraz Svatá rodina z lednického zámku. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo
zvítězit i nad památkami z Lednickovaltického areálu či Mikulova, oblastí
zapsaných na seznam památek chráněKaplička sv. Antonína Paduánského – vítěz sou- ných UNESCO.
těže O nejlépe opravenou památku JMK 2011.
Karolína Bártová

Myslivci poklízeli a vyváželi nepořádek i za
pomoci traktorů. V příkopech byla k mání
třeba i mikrovlnka nebo lednička.

Přátelé country dostali za úkol vyčistit okolí
ranče za cihelnou. Jak je zjevné z fotografie,
práce měli, tak jako všichni ostatní,
až nad hlavu.
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Po náročné práci bylo pro účastníky
sobotního úklidu připraveno výborné
občerstvení na ranči a rybářské baště.
Nutno podotknout, že si tuto odměnu
všichni, kteří uklízeli po svých nepořádných a neohleduplných spoluobčanech,
skutečně zasloužili.
Všem, kteří se zapojili do jarního
úklidu města, patří velké
poděkování,
a to i občanům města, kteří si vzali
k srdci výzvu městského rozhlasu
a taktéž pilně uklízeli a upravovali
své předzahrádky a prostranství
kolem svých domů.
Nakonec vzkaz všem, kteří tu a tam
odhodí odpadek a nebo si spletou
příkopu se sběrným dvorem – „chytněte se za nos“!
Karolína Bártová & Ing. Zdeněk Karber

Vzniklo nové
občanské
sdružení při ZŠ
V. Pavlovice
DOMINO
DOMINO - sdružení rodičů a přátel
Základní školy Velké Pavlovice, o. s.
vzniklo v roce 2011 a v jarních měsících téhož roku začalo aktivně fungovat. Jedná se o sdružení dobrovolné,
nevládní, neziskové sdružení rodičů,
zákonných zástupců žáků jednotlivých
tříd ZŠ a dalších občanů, kteří mají
zájem o vzdělávací, kulturní a sportovní
činnost organizovanou pro žáky a pro
veřejnost širšího regionu Velkých Pavlovic.
Důvodem k vytvoření této organizace bylo především zapojit rodiče,
kteří se aktivně zajímají o práci školy.
Snahou je prohloubit komunikaci právě
mezi školou a rodiči. Cílem občanského sdružení je podávat žádosti o granty
na pokrytí různých projektů, finanční
zajištění akcí podporující sportovní a
kulturní aktivity dětí, poskytovaní financí na ocenění výborných výsledků žáků
základní školy a v neposlední řadě také
aktivní organizační činnost a spoluúčast na akcích různého druhu.
Občanské sdružení má v současnosti
za sebou několik z řady akcí, např. Den
otevřených dveří na Základní škole
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Děti z mikulovského domova
děkují velkopavlovickým
Zástupci Rady města Velké Pavlovice Ing. Zdeněk Karber a Ing. Jaroslav Benda,
Ph.D navštívili v pondělí, dne 7. března 2011, Dětský domov v Mikulově, kde
předali vedení výtěžek veřejné sbírky pod vánočním stromem v hodnotě 11.000,Kč.
Tato sbírka byla zahájena na velkopavlovickém Nám. 9. května v neděli 19. prosince 2011 v rámci konání Vánočního jarmarku. Lidé mohli připívat až do svátku
Tří Králů následujícího roku. Poté se drobné mince i papírové bankovky sečetly
a ﬁnanční dar mohl putovat potřebným.
Ředitelka domova paní Mgr. Květoslava Solaříková a její zástupkyně Bc. Lada
Válková děkují jménem dětí všem, kteří do pokladničky přispěli, čímž velkou
měrou pomohli domovu s ﬁnancováním letošního lyžařského výletu do Malé
Úpy.
Děti z mikulovského domova nemají to štěstí vyrazit si do hor s vlastní
rodinou, avšak pokud není ostatním
lidem kolem nich jejich osud lhostejný a neváhají tu a tam přispět i
drobnou ﬁnanční částkou, i ony si
nakonec mohou tento nezapomenutelný zážitek dopřát.
Děti Vám všem, kteří jste přispěli, velmi děkují!
Karolína Bártová

Ředitelka dětského domova v Mikulově
Mgr. Květoslava Solaříková přijímá finanční dar
občanů z Velkých Pavlovic.

tí podpoří kulturní a společenský život
Velké Pavlovice konané v podzimních
ve Velkých Pavlovicích.
měsících, dubnovou Noc s AnderseEva Káčerová,
nem pořádanou ve spolupráci s Městmístopředsedkyně
skou knihovnou Velké Pavlovice a dále
občanského sdružení
má za sebou organizaci prvních lekcí
projektu Školička, tj. přípravě dětí z
mateřské školky na školní prostředí.
Dne 7. března 2011 byla svolána
Valná hromada, na které se projednával plán aktivit na zbývající část školního roku 2011/2012, dále pak rozpočet a
byl ustanoven také výbor občanského
sdružení.
Občanské sdružení bude žádat o
přidělení grantu na projekt školního
informačního centra, které má za cíl
dlouhodobé zvyšování dětské čtenář- Také díky Dominu si užily tyto děti nádhernou
ské gramotnosti. Finančně se bude
Noc s Andersenem mezi regály knih
také podílet na odměnách za výborné
a ve školních budovách.
výsledky žáků. Na další školní rok je již
nyní naplánován adaptační pobytový
kurz pro žáky šestých tříd.
Do výboru byli zvoleni tito zástupci předsedkyní se stala paní Martina Hiclová, místopředsedkyní Eva Káčerová
a hospodářkou Petra Hájková. Výbor
bude Radě rodičů předkládat ke schválení plán činností a informace o hospodaření občanského sdružení.
Doufáme, že občanské sdružení
bude rozvíjet své aktivity a svou činnos-
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Velkopavlovičtí foto nadšenci
navštívili „Náhlikovu Senicu“
V rámci realizace projektu „Uměním poznáváme své sousedy“ se
v pátek 18. února 2011 uskutečnilo první společné setkání účastníků – amatérských fotografů a video-kameramanů z regionu Velké
Pavlovice a regionu Senica. Tentokrát jsme se vypravili do našeho
družebního města také proto, že se zde právě v pátek uskutečnila
vernisáž prací zaslaných do soutěže amatérských fotografů „Náhlikova Senica“. Jak dlouhá je tradice amatérské fotografie a jejích příznivců v Senici můžeme poznat z toho, že v letošním roce se jednalo
již o 51. ročník soutěže.
Přítomnost na vernisáži byla pro účastníky projektu takovou třešničkou na dortu základních aktivit daných projektem: společného setkání českých a slovenských partnerů, vzájemného seznámení, první
výměny zkušeností.
Setkání se zvolenými lektory pro oblast fotografie: s uměleckými fotografy a vysokoškolskými pedagogy Mgr. Fero Tomikem a Mgr. Rudolfem Lendelem, kteří krátce představili své působení a svou tvorbu.
Stejně jako dohodnutý program pro dvoudenní pracovní setkání, které se v rámci projektu
uskuteční ve Velkých
Pavlovicích ve dnech
7. a 8. května 2011.
Účastníci, kteří se
budou věnovat videokameře, se setkají
se svým lektorem,
kterým je Bc. Jaroslav Beneš ze Střední
umělecké výtvarné a
multimediální
školy
v Brně, na pracovní
schůzce jako přípravě
pro workshop, a to v
Setkání se senickými fotografy a videoka- dubnu 2011.
meramany se neslo na vlnách pohodové
nálady.
Mgr. Dana Růžičková

Turistická informační centra
otevřela letní sezónu 2011
Referentky Turistického informačního centra ve Velkých Pavlovicích se zúčastnily ve čtvrtek, dne 24. března 2011, setkání pracovníků TIC turistické oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál před
zahájením letní sezóny 2011. Toto setkání se koná každoročně.
Pracovníci všech zastoupených infocenter seznámí své kolegy
s novinkami jejich města a regionu, vymění si zkušenosti, ale také
propagační materiály, aby byla nabídka všech TIC Pod Pálavou
pestřejší a komplexnější.
Příjemným zpestřením setkání byla krátká exkurze do mikulovského zámku, kde jsou v expozicích vystaveny úžasné a vzácné unikáty regionálního muzea. Nás osobně snad nejvíce zaujaly pohřební
šaty, které byly nalezeny hluboko pod zemí v hrobkách slavného
mikulovského roku Dietrichsteinů. Šaty prošly neuvěřitelně náročnou úpravou mistrů restaurátorů a nyní se mohou těmito skvosty
kochat i příchozí návštěvníci a turisté.
Tuto informaci našeho TIC můžete brát třeba jako tip na výlet,
v Mikulově je toho k vidění vždy ohromná spousta…
Karolína Bártová, TIC Velké Pavlovice

Setkání referentů turistických informačních center
Pod Pálavou v mikulovském infocentru.

Sortiment ﬁrmy
AGRICO se
přemísuje do
nových prostor
Vážení spoluobčané, letošní rok je tomu přesně 20 let, kdy
poprvé otevřela firma Agrico svoji prodejnu. Začátky byly
velmi úspěšné, neboť všichni chtěli restituovat políčka svých
rodičů za účelem pěstování hroznů vína, ovoce a zeleniny.
Velká poptávka po malé zemědělské mechanizaci nás přesvědčila ke konání úspěšných výstav zemědělské techniky.
Každé jaro jste měli možnost v areálu autobusového nádraží
a před sýpkou nakoupit nejnovější novinky, které se po
revoluci naskytly. Postupem času, jak jsme se otvírali světu,
vyrůstala nová nákupní centra, nejen s nabídkou sekaček,
kultivátorů, ale i obrovským množstvím ovoce a zeleniny,
dotovaných ze západu.
Současná doba nahrává novým trendům a vývoji, a to především přilákat co nejvíce turistů na jižní Moravu. Naše
rodinná firma kromě obchodní činnosti začala rozvíjet také
hotelovou a gastronomickou činnost v Mikulově. V současné době na hotelu zaměstnáváme 25 zaměstnanců na plný
úvazek.
Z důvodu vysokého pracovního nasazení celé rodiny, i o
víkendech a svátcích, jsme se rozhodli některé své činnosti přehodnotit. Právě to byl také jeden z důvodu přenechat
zaběhlý sortiment našim zaměstnancům, p. Kynickému, p.
Zborovskému a p. Hiadlovskému, kteří v současné době
otvírají novou prodejnu s podobným sortimentem na ulici
Brněnská (zakoupili RD p. Hercoga). Po vzájemné dohodě
převzali naši bývalí zaměstnanci závazek nejen prodávat,
ale také opravovat a seřizovat stroje i dříve zakoupených
u firmy Agrico.
Velmi nás mrzí, že opouštíme něco, čemu jsme věnovali velkou část svého života, ale takový je asi lidský osud, že něco
končí a něco nového začíná. Děkujeme všem našim zákazníkům za dosavadní přízeň a také krásné chvíle i zážitky
za uplynulých 20 let. Pevně doufám, že se budeme nadále
potkávat při Vaší návštěvě historického Mikulova u pohárku
dobrého vína.
Věříme, že budeme i nadále spolupracovat především s velkopavlovickými vinaři při prezentaci jejich akcí v průběhu
roku. Již teď pravidelně, pokud nás o to požádají, prezentujeme jejich letáky na naší recepci, abychom napomohli přilákat nové turisty do našeho pěkného vinařského městečka
Velké Pavlovice.
Ing. Josef Ševčík
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Hans Peter
Stihl
ve Velkých
Pavlovicích
Předseda dozorčí rady společnosti
STIHL AG Hans Peter Stihl navštívil ve
čtvrtek, dne 7. dubna 2011, naše město. Syn zakladatele firmy STIHL, která
má na dvaadvacet tisíc zaměstnanců,
navštěvuje Českou republiku jednou za
dva roky a při té příležitosti kontroluje
úroveň prodejen, v jejichž sortimentu
jsou nabízeny výrobky firmy Stihl. Letos
měla tu čest nově otevřená prodejna
zemědělské techniky Modrohorské
humno na Brněnské ulici ve Velkých
Pavlovicích.
Společníci přivítali vzácnou návštěvu s doprovodem vedení firmy STIHL
v ČR. Pan Stihl si důkladně prohlédl
nově adaptované prostory a seznámil
se s plány firmy do budoucna. Vyslovil
přesvědčení, že prodej vysoce kvalitní
techniky značky STIHL s dokonalým
servisem pro zákazníky přinese spolu s
tvrdou prací výborné výsledky.
Pan Stihl ochutnal i velkopavlovická
vína a ocenil zejména příjemnou chuť
odrůdy Cabernet Moravia. Poté se
krátce zastavil u expozice dřevěných
soch na farním dvoře, neboť řezbáři na
základní opracovaní používají motorové
pily Stihl. S velkým zaujetím si vyslechl i
historii farního sklepa.
Na závěr popřál nové firmě i celému
městu vše dobré!

Co, jak a kde
můžete udělat
pro své tělo a jeho
zdraví
Pokud Vás trápí zrohovatělá, popraskaná kůže a nehty na nohou, nebo jestli prostě
toužíte po uvolnění unavených nohou, potřebujete pedikérské ošetření, jehož součástí je
blahodárná úlevová masáž. Jestli chcete mít
jistotu, že Vaše ošetření bude po hygienické
stránce odvedené na 100%, navštivte provozovnu, kde máte jistotu sterilizace nástrojů
potřebných na ošetření (nestačí pouze lokální
desinfekce).
Můžete si vybrat také vhodné kosmetické přípravky k údržbě svých nohou i celého
těla. Pedikúra “ Marie“ dále nabízí lakování
gelovými tvrzenými v UV lampě. Můžete
udělat také radost svým známým koupí dárkového poukazu na ošetření, nebo pěkným
dárkovým balíčkem za velmi příznivé ceny.
Pedikúra “Marie“ dále rozšiřuje svou
činnost o masérské služby. Masáž má účinek
na většinu částí lidského organismu v první
řadě kůží, podkožní vazivo, lymfu, svalstvo,
nervy, srdce, cévy, dýchací aparát, klouby,
šlachy, vnitřní orgány, a některé žlázy. Masáží
vyloučíme z mazových žlázek tuk a tak kůži
promastíme. Zlepší se prokrvení , zrychlí se
krevní cirkulace, tím pádem je lepší zásobení
kyslíkem a životu potřebnými látkami. Zrychlí
se odstraňování škodlivin z těla. Jemné tření
působí uklidňujícím způsobem na nervová
zakončení.
Masírovaná kůže, zarudne oteplí se, stane se vláčnou, pružnou, odolnou proti povětrnostním vlivům. Masáží se nepřímo ulehčí
srdeční práce, prohlubuje dech a kapacita
plic. Dobře provedená masáž harmonizuje
organismus jako celek a pokud je pravidelná
může podstatnou měrou zlepšit Váš zdravotní stav.

Ing. Zdeněk Karber

vyčerpání a po těžkých chorobách
- některé druhy neuróz (na doporučení lékaře)
- stavy po úrazech, operacích, popáleninách
- chronické choroby dýchacího ústrojí
- vadné držení těla a páteře (skolióza, kyfóza)
- chronické degenerativní onemocnění kloubů, šlach a povázek

Přijďte si vybrat některou
z technik:
1. Regenerační klasická masáž celého těla
– pokud potřebujete ulevit tělu po námaze,
nemoci, úraze, prostě se zregenerovat.
2. Sportovní masáž – pro sportovce před
výkonem tvrdší masáž, kterou se svaly nabudí
k vyšší činnosti a po výkonu úlevovou masáž
3. Dornova metoda - ošetření pohybového
aparátu (kloubů, páteře).
4. Jemné mobilizační techniky – uvolnění bloků v celém těle, protažení ztuhlého, zkráceného svalstva za pomoci také Thai masáže a
akupresury hlavy (velmi úlevové ošetření)
5. Havaiská celotělová masáž – je nazývána
perlou mezi masážemi jejíž působením docílíte relaxační extáze uvolnění svalu celého těla,
načerpáni psychické rovnováhy.
Individuálním přístupem se mohou určité
techniky kombinovat.

V případě zájmu pedikúra i masáž
může být provedena u Vás doma. Přijďte si nechat ošetřit své tělo a zrelaxovat
svůj organismus do Pedikúry a masáže
„Marie“.
Kontakt: Marie Jurenová (Mazalová),
Nová 13, Velké Pavlovice,
tel.: 519 428 746,
mobil: 723 173 446

Kdy je vhodné jít na
masáž:
- rekonvalescence po tělesném

!

Hans Peter Stihl navštívil novou
velkopavlovickou prodejnu zemědělské techniky
Modrohorské humno.
S nabízeným sortimentem i službami
byl nadmíru spokojen.
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UPOZORNĚNÍ NA ZAPLEVELENÉ
POZEMKY

Vlastník pozemku je povinen, v souladu s občanským zákoníkem, pečovat o svou
nemovitost tak, aby jejím užívání neohrozil sousedův pozemek či stavbu. U zemědělských pozemků se tím rozumí povinnost vlastníka obdělávat pozemek tak, aby
nedocházelo k zaplevelení a šíření chorob a škůdců na sousední pozemky.
Pokud tomu tak není, dochází k porušení zákona a sousedovi může příslušný
úřad udělit pokutu. Pokuta může být fyzické osobě (která zmíněným porušením
páchá přestupek) uložena až do výše 30.000,- Kč (§ 78 odst. 2 písm. a zákona
o rostlinolékařské péči). Právnické osoby (která páchá tzv. jiný správní delikt) je
možno uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč.
Jitka Krátká,
tajemník MěÚ Velké Pavlovice
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Město Velké Pavlovice v médiích aneb
N A P S A L I O N Á S . . .
Dámský klub? To jsou kurzy,
výstavy i oslavy

jeme,“ usmívá se Hasilová.
A na jaké zajímavé akce se v
nejbližší době velkopavlovické
ženy připravují? „Čeká nás vernisáž výstavy obrazů pana Jana
Studničky. Budeme se podílet na
přípravě občerstvení, tedy například jednohubek a pomazánek.
V těchto dnech také navštěvují
členky klubu kurz háčkování. No
a během Velikonoc chystáme
různé akce spojené s přípravami
na tyto svátky,“ vypočítává členka výboru z Velkých Pavlovic.

Břeclavský deník * 9. 4. 2011
Osm let. Přesně tak dlouho už funguje ve Velkých
Pavlovicích obnovený Dámský klub Českého svazu žen. V současnosti čítá podle členky výboru
Zdenky Hasilové na padesátku žen a dívek, pro
které pořádá různé kurzy, výstavy, přednášky,
oslavy nebo zájezdy. Cílem toho nejbližšího budou
Boleradice, a to konkrétně tamní divadlo. Dámy se
totiž chystají na představení My Fair Lady.
„Naše členky stojí o takové akce, na které se přijdou pobavit, něco dobrého smlsnout a popít. Tedy
například o mikulášskou diskotéku s tombolou,
Více do Dámském klubu na
kde si předáváme i dárečky, oslavy Mezinárodníinternetové adrese * http://www.
ho dne žen a podobně,“ vyjmenovává Hasilová.
damskyklub.estranky.cz/
Obrovský zájem ale podle jejího vyjádření ženy
Autor: Iva Valentová
Zdenka Hasilová, dáma z Dámského
projevily také ve chvíli, když klub pořádal sbírku
klubu, má zlaté ruce!
školních potřeb pro břeclavský azylový dům. „PřeZdroj: http://breclavsky.denik.cz
kvapilo nás, kolik žen se připojilo, aby pomohlo
dětem,“ usmívá se Hasilová, podle jejíchž slov je věkové
rozpětí členek klubu neuvěřitelné – od dvaceti až do pětaosmdesáti let.
Inspiraci na pořádání akcí velkopavlovický Dámský klub
získává na schůzkách, které pořádá Okresní svaz žen.
Cílem velkopavlovického výboru je přijít s takovými nápady, které by zaujaly nejen mladé dívky, ale také ty starší.
„Na schůzkách s ostatními ženami z výborů jiných obcí
debatujeme, radíme se, co a jak uspořádat, abychom
Město Velké Pavlovice ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodlo
uspokojily třeba i starší ženy. Ony si ale stejně pořád
usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Kažmyslí, že náš klub pro ně není, a proto nepřijdou, anedý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon,
bo jich přijde jen hrstka. To je však obrovská škoda,“ krčí
drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na Městrameny členka výboru. A nepřímo tak nabádá zájemkyně,
ský úřad ve Velkých Pavlovicích a zdarma se jej zbavit vyhozením do
aby se přišly do klubu, jenž sídlí v tamním Domě služeb,
připravené nádoby, tzv. E-boxu.
podívat.
Nově zde můžete odevzdávat také baterie. E-box je umístěn v přízeHasilová si přesto netroufá tvrdit, že by ženy o akce klubu
mí MěÚ Velké Pavlovice. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí
nestály. Naopak. „Musím říct, že ze strany žen je velký
zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
zájem. Sice je nás padesát, ale výbor se skládá z devíti
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je
žen, které se starají v podstatě o vše a vše připravují. Ty
také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž větostatní se pak přijdou hlavně pobavit. Nedá se říct, že
by chodily všechny, ale pravidelně se tak polovina sejde,“
šinou končí v komunálním odpadu.
říká Velkopavlovčanka. Jak dodává, překvapivě se ženy
Pokud se elektrospotřebič obsahující
příliš nezajímají o přednášky z oblasti kosmetiky. „Těch
zdraví škodlivé materiály vyhodí spose zúčastňují především mladší ženy a dívky,“ podotýká
lu s běžným odpadem do popelnice,
a vrací se v myšlenkách do doby, kdy klub ve Velkých
nedojde k jeho recyklaci, ale skončí
Pavlovicích po letech opět ožil.
na řízené skládce. Tak zcela zbytečně
„Fungujeme od března roku 2002. Nejsem v klubu od
dochází k hromadění odpadu, ktezačátku, vím ale, že za minulého režimu tady Český svaz
rý by mohl být znovu využit. Naopak
žen působil. Potom z ničeho nic přestal fungovat. Právě
pokud je elektrozařízení odevzdáno k
až před osmi lety se sešly asi dvě tři ženy na kafíčku, daly
recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina
se dohromady a říkaly si, že by nebylo špatného něco
vysloužilého spotřebiče bude opětovpodobného spáchat. Že stejně nikam nechodí a tohle by
ně využita. Šetří se tak přírodní zdroje
je vytáhlo mezi lidi. Postupně se pak začaly přidávat další
a životní prostředí. Podrobnosti o tříčlenky,“ vzpomíná Hasilová. Manželé podle ní reagují na
dění elektroodpadu najdete také na
to, že se ženy pravidelně v klubu schází, různě. „Někteří
webové adrese www.elektrosrot.cz.
jsou rádi. Já i manžel, který je starostou velkopavlovických
hasičů, máme činností vícero, takže se tak nějak doplňuVěra Procingerová

PRAKTICKÉ
RADY PRO
KAŽDÉHO - - - - -
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Víte kam na pohotovost?
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
MIKROREGION HUSTOPEČSKO
LSPP pro dospělé je poskytována
v přízemí hlavní budovy Městské
nemocnice v Hustopečích,
pondělí až pátek
od 17.00 hod. do 22.00 hod.,
soboty, neděle a svátky
od 08.00 hod. do 20.00 hod.
tel.: 519 407 310

Nepřetržitě je LSPP zajišťována
pro dospělé Úrazovou nemocnicí
Brno, Ponávka 6
pondělí až pátek
od 17.00 hod. do 07.00 hod.
soboty, neděle a svátky nepřetržitě
tel.: 545 538 538
Lékařská služba první pomoci pro
dospělé je zpoplatněna v souladu se
zákonem č. 261/2007 Sb. částkou 90,Kč.

LSPP pro děti je poskytována v
Nemocnici Břeclav, pavilon A, první
patro,
pondělí až pátek
od 17.00 hod. do 22.00 hod.,
soboty, neděle a svátky
od 08.00 hod. do 22.00 hod.
tel.: 519 315 263
nebo:

Nepřetržitá LSPP pro děti je
poskytována ve Fakultní nemocnici,
ul.Černopolní 9, Brno
pondělí až pátek
od 17.00 hod. do 07.00 hod.,
soboty a neděle – nepřetržitě
tel.: 532 234 935
V rámci LSPP není poskytována
výjezdní návštěvní služba !

Stomatologická služba první
pomoci je poskytována na poliklinice
Břeclav,
soboty, neděle a svátky
od 08.00 hod. do 13.00 hod.
tel.: 519 303 213
Nepřetržitá pohotovost odborných
pracovišť:

Stomatologická pohotovost, Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6tel.:
545 538 421
Pohotovost ORL provádí nemocnice
v Brně
1.-16. den v měsíci FN Brno-Bohunice,
tel.: 532 231 111
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17.-31.den v měsíci FN U Svaté Anny
Brno, Pekařská, tel.: 543 181 111
Pohotovost oční a kožní je poskytována FN Brno-Bohunice
tel.: 532 231 111
Pohotovost gynekologická je poskytována Nemocnicí Břeclav
tel.: 519 315 111
Na těchto odborných pracovištích
budou pacienti ošetřeni i bez doporučení jiného lékaře.

V případě ohrožení života
- stavy bezprostředně ohrožující život
(bezvědomí, koma, otravy,...)
- stavy působící náhle utrpení a náhlou
bolest (těžké krvácení, autonehody,...)
- stavy, které při prohlubování chorobných změn mohou vést k náhlé smrti
(astmatický stav, epileptický záchvat,
píchnutí alergika včelou, ... )
volejte tel. číslo 155.

Ohledání zemřelých
Ohledání zemřelých zajišťuje v pracovní dobu praktický lékař.
Mimo pracovní dobu praktického lékaře
je služba ohledání zemřelých zajišťována Nemocnicí Břeclav. V době LSPP
(Po-Pá 17,00-22,00 hod.,
So, Ne, Sv 08,00-20,00 hod.)
na telefonním čísle 519 303 202.
Mimo pohotovostní službu
(Po-Pá 17,00-07,00 hod.,
So, Ne, Sv od 20,00 do 08,00 hod.)
na telefonním čísle 519 315 150.

Provoz lékáren
Lékárna U sv. Tadeáše, Brněnská
361/27a, 693 01 Hustopeče
Po – Pá 7.00 – 18.00 hod.
So 8.00 – 12.00 hod.
Lékárna Na Poliklinice, Bří Mrštíků
2708/38, 690 02 Břeclav
Po – Pá 7.00 – 18.00 hod.
Pohotovost do 21.00 hod.
So 8.00 – 12.00 hod.
Lékárna Na Kobližné, Kobližná 38/7,
602 00 Brno-město
Nepřetržitý provoz
Věra Procingerová

Z pobytu
na dětském
oddělení
Koncem měsíce února letošního roku
se mi ,,poštěstilo“ prožít zkušenost
pobytu mého zhruba rok a půl starého
dítěte v nemocnici. Pro rodiče, kteří ještě takovou zkušenost nemají, by některé informace v tomto článku mohly být
užitečné, a hlavně z tohoto důvodu jej
píši.
Tedy. Jak už se to docela často přihodí,
zdravotní potíže se u malého projevily
zrovna o víkendu. S dětským lékařem
tak nemělo smysl jednat. Jelikož jsme
dříve takový stav u našeho dítěte nezažili, jeli jsme na dětskou pohotovost
do Břeclavi. Ta je zajišťována na dětském oddělení nemocnice (budova
A, 1.patro) , v čase: Po – Pá ( 17:00
– 20:00 hod.) a So – Ne, svátky (8:00
– 20:00 hod.). Upozorňuji, že pokud
má dítě průjmy nebo zvrací a je mladší
2 let, většinou vás z pohotovosti pošlou
do Dětské nemocnice v Brně. Infekční
oddělení v Břeclavi hospitalizuje děti
až ode 2 let věku.
Nyní zpátky k příběhu. Po návštěvě
pohotovosti nám doporučili, vzhledem
ke stavu malého, jeho hospitalizaci.
Neboť jsme se báli případného zhoršení jeho stavu, svolili jsme a byli jsme
posláni na dětské oddělení A, kde
jsou děti od 0 do 4 let. V zadní části
tohoto oddělení je umístěna dětská JIP.
Na příjmu nám sdělili, že malý bude
umístěn na JIP, s tím, že v tomto případě tam nemůžeme zůstat. Byla sobota
večer. Dostali jsme papír s informacemi
o tom, kam máme volat o informace o
stavu našeho chlapce, a v jakém čase.
Na četné dotazy ohledně možnosti
zůstat s malým v nemocnici, nám bylo
řečeno, že na JIP to nelze. Pobyt by byl
umožněn v době pobytu dítěte na JIP
v situaci, kdy bych byla kojící a malý
mladší 6-ti měsíců. Prý máme přijet
hned v neděli ráno, s tím, že pro mne
nějaké místo najdou.
Dnes už bych asi jednala jinak a bránila
se více v tom, abych mohla u malého
zůstat.
V Břeclavi na dětském oddělení to funguje tak, že rodiče mohou být s dětmi,
pokud to možnosti oddělení dovolují, s
JIP je to složitější. Jak jsem již zmínila, pokud matka kojí, je situace, už jen
kvůli zachování kojení, trochu jiná.
Když mi opravdu silně brečící dítě odebrali, bylo mi mírně řečeno ,,neveselo“.
Sobotní večer jsem přežila a těšila se
na nedělní ráno, kdy s ním budu moci
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v nemocnici být. Ovšem nedělní ráno
provázelo nepříjemné překvapení.
Nová doktorka z ranní směny mně i
mému muži oznámila, že malý ještě
zůstane na JIP a oddělení je po večerním příjmu plné. Nakonec se však
podařilo a odpoledne už jsem se synem
mohla v nemocnici zůstat. Sice nás
umístili na dětské oddělení C, které je
určeno dětem od 4 do 18 let, ale byla
jsem s ním.
Syn zvládal začátek pobytu docela dobře. Sice bylo vidět, že asi dost brečel,
byl unavený, ale čím déle jsem s ním
byla, tím byl veselejší. Alergické projevy
ustupovaly, těšili jsme se domů, ovšem
opět přišlo nepříjemné překvapení.
ROTAVIROVÁ infekce. Neutěšitelné
zvracení a následný průjem. Nakonec
malý skončil na infuzi, neboť hrozila
dehydratace organismu.
Jak jsem se dozvěděla, na dětském
oddělení tato infekce řádila, a neustále
byla v oběhu. Náš malý tak nebyl jediné dítě, co přišlo s určitými problémy,
a nakonec se nakazilo jinou nákazou,
takže prvotní léčba byla zastavena
a léčila se nová infekce. Na druhou
stranu jsem byla ráda, že nás alespoň
neposlali do Dětské nemocnice Brno,
neboť tato infekce spadá pod infekční
oddělení, a malý nedosáhl věku 2 let
(jen pro informaci - dá se proti tomu
očkovat).
Když se jeho stav natolik zlepšil, že
se průjem relativně ustálil a již něco
sem tam snědl, pustili ho domů na propustku, s tím, že jsme museli, v lékaři
stanovený den, opět na dětské oddělení, a teprve potom byl malý ,,volný“ a
konečně ho nechali v domácím léčení
s propouštěcí zprávou pro ošetřujícího
dětského lékaře.
Co jsem ještě nezmínila, byly nemocniční poplatky. Pokud je maminka
s dítětem na běžném pokoji, pak platí klasické poplatky za dny pobytu,
pokud má nadstandardní pokoj-platí za
pokoj na den 205,- Kč a k tomu běžné poplatky. Ještě existuje varianta, že
matky jsou v jiném pokoji než děti, pak
platí opět běžné poplatky a za dítětem
docházejí.
Závěrem chci ještě zmínit pár skutečností. Osobně si na zdravotní sestry a
jejich chování nemohu stěžovat, všechny byly ochotné a milé. Nemocniční
strava mi taky přišla dobrá. Občas mi
zůstával rozum stát z některých lékařských rozhodnutí (př. dítě neudrží nic
v žaludku, ale léky se mu mají dávat
ústy, takže je zase hned vyzvrací…),
a po nahlédnutí do karty mého dítěte a
zjištění léčby na JIP jsem taky ,,vyvrátila“ oči (Přitom jsem se pořád ptala co
s ním dělají, jaké léky mu dávají…).

Hlavně že jsme ale ,,přežili“ a vrátili se
domů. Pár dnů, které jsme tam strávili zanechalo na malém stopy, které již
pomalu mizí. Opět už klidně spí a přestal se bát, že odejdeme a nevrátíme
se, aj..
Snad někomu informace v tomto článku pomůžou k orientaci, alespoň co se
týče nemocnice Břeclav. A sama za
sebe ještě napíši, že bych ocenila zkušenosti maminek, které byly s dítětem
hospitalizovány jinde než v Břeclavi.
Obecně z hlediska psychologie - Cizí
a zvláště nemocniční prostředí dětem
nesvědčí. Jiná postel, neznámí lidé,
bolest, úzkost, strach z neznámého,
stojí často na začátku životní zkušenosti zvané „pobyt v nemocnici“. Odloučení
od blízkých lidí (ztrátu citového zázemí nejhůře snášejí nejmenší děti do
3 let), nejrůznější omezení (v pohybu,
naprostá změna režimu dne…), která
dítě nedovede rozumově zpracovat. Je
proto velmi důležité, aby při pobytu v
nemocnici - pokud je to jen trochu možné - nezůstávaly děti mladší 6 let samy.
Díky tomu, že se v posledních 20 letech
mění podmínky v českých nemocnicích, mohl se začít uplatňovat přístup
péče zaměřené i na rodinu pacienta
- ve světě známý pod názvem „familycentered care“ (FCC). Rodiče tak dnes
mohou se svými malými dětmi zůstávat
v nemocnici, což bylo dříve naprosto
nemyslitelné, doprovázet je na vyšetření a podporovat je v uzdravení. Stále to
však neplatí stoprocentně, mnoho rodičů nezná svá práva a možnosti.
Charta práv dítěte v nemocnici
Tento dokument vychází z textu Char-

Pobyt v nemocnici znamená pro každé
dítě obrovskou úzkost a strach. Proto
je dobré mít nablízku maminku. S ní
všechno bolí o kousíček míň…

ty práv dětských pacientů organizace
„National Association for the Welfare
of Children in Hospital“ (NAWCH) se
sídlem v Londýně. Charta práv dětí v
nemocnici byla schválena na 1. evropské konferenci o hospitalizovaných
dětech v květnu 1988, přihlásil se k ní
i Český výbor pro UNICEF. Se společenskými změnami v naší republice se
v roce 1898 otevřela cesta k většímu
prosazování práv hospitalizovaných
dětí obsažených v tomto etickém kodexu. Jednotlivé body charty se dnes
snaží (s větším či menším úspěchem)
naplňovat většina dětských nemocnic.
1. Děti mají být do nemocnice přijímáni
jen tehdy, pokud péče kterou vyžadují,
nemůže být stejně dobře poskytnuta v
domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.
2. Děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, mělo by
se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici
zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli
podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení o povzbuzováni
k aktivní účasti na něm.
3. Děti a nebo jejich rodiče mají právo
na informace v takové podobě, jaká
odpovídá jejich věku a chápání. Musejí
mít zároveň možnost otevřeně hovořit o
svých potřebách personálem.
4. Děti a nebo rodiče mají právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je
jim poskytována. Každé dítě musí být
chráněno před všemi zákroky, které
pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před
zbytečnými úkony podniknutými pro
zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.
5. S dětmi se musí zacházet s taktem
a pochopením a neustále musí být
respektováno jeho soukromí.
6. Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně
vědom fyzických i emocionálních potřeb
dětí každé věkové skupiny.
7. Děti mají možnost nosit své vlastní
oblečení a mít s sebou v nemocnici své
věci.
8. O děti má být pečováno společně s
jinými téže věkové skupiny.
9. Děti mají být v prostředí, které je
zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a
požadavkům a aby zároveň vyhovovalo uznaným bezpečnostním pravidlům
a zásadám péče o děti.
10. Děti mají mít plnou příležitost ke
hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobenou jejich věku a zdravotnímu stavu.
Mgr. Bc. Jana Pláteníková
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Jak se určuje pohyblivé
datum Velikonoc?

Zázrak
Velikonoc
Malý David se cestou z kostela zeptal tatínka: „Tati, jak je možné, když Ježíš zemřel a byl pohřben,
že zmrtvýchvstal?“ Když přišli domů,
tatínek vzal vajíčko, rozbil ho a zeptal
se chlapce: „Vidíš něco zvláštního?“
„Vidím bílek a žloutek!“ odpověděl
chlapec. Tatínek řekl: „Když si na vajíčko sedne slepice a začne ho zahřívat,
postupně se přemění bílek a žloutek
na život malého kuřátka. Tak je to i s
naší smrtí. V jednom okamžiku budeme proměněni.“ Proto také jedním ze
symbolů Velikonoc je vejce.
Když se podíváme na život
člověka, nevidíme nic zvláštního. Narodí se, dýchá, chodí, jí a pije, raduje se
ze života a potom umře. A to se opakuje stále dokola u každého člověka. Na
tomto koloběhu nemůžeme nic změnit. A přesto Ježíš Kristus nám svým
vzkříšením otevřel bránu do života
věčného a ukázal nám jak můžeme
změnit tento uzavřený životní cyklus.
Jarní sluníčko nám otevírá
nový život přírody, která vypadala
jako mrtvá. My víme, že v ní je život,
který se vždy vzkřísí a ukáže až na
jaře. Vzkříšení je pro nás nadějí do
budoucnosti.
I my jsme pozvaní k přeměně svého křehkého pozemského života
do trvalého života s Bohem. Musíme
se na této přeměně podílet zodpovědným lidským a křesťanským životem,
skutky dobra a lásky.

Mgr. Petr Papoušek

18

Velikonoce od začátku křesťanství
představovaly nejdůležitější svátky v
roce. Ale datum Velikonoc jednotlivé
náboženské obce paradoxně rozdělovaly. Některé komunity upřednostňovaly
počítání tohoto svátku podle židovského kalendáře, aby se dodržel 14. nisan,
den, kdy Židé slaví pesach a kdy podle
přesvědčení Ježíšových učedníků Boží
Syn zmrtvýchvstal.
Zejména ti křesťané, kteří se hlásili k
apoštolu Janovi, trvali na tom, že by
Velikonoce měly svým datem zůstat
propojeny s náboženstvím, z něhož
Ježíš vzešel, tedy se židovstvím. Jiná
skupina křesťanů kladla větší důraz na
to, aby byl dodržen den v týdnu, tedy
první den po sobotě, jak je psáno v Písmu svatém. Zatímco 14. nisan je uprostřed týdne kterýkoli den, první den po
sobotě je vždy neděle. Proto se neděle,
nejen ta jedna v
roce, slavila
jako den

zmrtvýchvstání, v pravém smyslu slova
jako Velikonoce.
Tento rozdíl ve slavení svátků vyústil
ve vážný spor, zejména tehdy, když se
křesťanství šířilo dál a stávalo se z něj
světové náboženství. Touha po sjednocení tohoto nejvýznamnějšího dne
křesťanské a židovské víry vedla již v
roce 325 ke svolání koncilu, který měl
vyřešit tento spor.
Dosažená shoda spočívala v tom, že
do budoucna se tento svátek bude slavit vždy v neděli po prvním úplňku, který
připadá po 14. nisanu i po 21. březnu.
Tím se v této otázce definitivně oddělili
křesťané od Židů, kteří doposud slaví
Velikonoce večer 14. nisanu bez ohledu na to, na který den v týdnu připadá.
Zároveň se tím vysvětluje, proč jsou
křesťanské Velikonoce v současnosti
vždy až po židovském Pesachu.
Připadá-li tento úplněk na neděli, z
důvodu, že staré počítání dne nezačínalo půlnocí, ale předchozím večerem,
slavnost Velikonoc se podle tradice přesouvá obvykle až na následující týden.
Proto se datum Velikonoc rok od roku
může lišit v rozpětí až jednoho měsíce. Nejrannějším datem je 22. březen
a neposlednějším 25. duben. A tak to
bylo s velikonocemi právě letos.
Mgr. Petr Papoušek

Oprava píšťalových varhan
v kostele Nanebevzetí Panny
Marie
V roce 2011 uplynulo již dlouhých
90 let od pořízení varhan pro místní
barokní skvost - kostel Nanebevzetí
Panny Marie ve Velkých Pavlovicích.
Varhany byly tehdy zakoupeny za
26.184,- Kč, jejich dnešní, v pořadí
již třetí větší oprava, bude stát částku mnohokrát vyšší – 120.000,- Kč.
Jedná se o pneumatický nástroj výpustné soustavy z roku 1921. Varhany,
které jsou sestaveny z neuvěřitelného
množství 490 píšťal, byly postaveny firmou Vojtěcha Káše jako opusové číslo

67. Jde o dvou manuálový nástroj, který má 15 rejstříků. Jejich pořízení stálo
26.184,- Kč.
I když nejsou příliš kvalitní, jejich technický stav není nejhorší. V roce 1957 a
1975 prováděl Dřevopodnik Brno opravu varhan za 13.260,- Kč. Od té doby
byly varhany spravovány panem Markem.
K 90. výročí se farnost rozhodla provést běžnou opravu varhan spojenou
s vyčištěním a to v tomto rozsahu:
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vyčistění celého nástroje a preventivní nástřik proti červotoči, vyčistění
dřevěných a vymytí všech kovových
píšťal, výměna poškozených membrán
za nové, vyletování a vyrovnání stěn
poškozených kovových píšťal, seřízení
chodu pneumatiky, odstranění všech
netěsností, intonace, ladění a výměna
elektromotoru.
Opravu varhan provádí firma Stehlík
z Rohatce. Rozpočet je 120.000,- Kč.
Z Města Velké Pavlovice jsme dostali
50.000,- Kč, zbytek zaplatí Farnost.
Každou první neděli v měsíci je kostele
sbírka na opravu varhan. Jsme vděční
za každý váš dar. V rámci Noci kostelů
se uskuteční Varhanní koncert.
Mgr. Petr Papoušek

kříž a následuje mě“ - neboť člověka
který takto jedná, odmění Bůh požehnáním. Otec Pavel také říkal, že máme
být ohleduplní a všímaví k potřebám
druhých a ne jen k sobě. Po mši svaté
se ještě konalo společenství rodin, na
faře.
V pátek, při dětské mši svaté,
nás o. Pavel vyzval dle slov Písma svatého k pravému postu, a to k postu srdcem. K takovému půstu, který odpouští
křivdy a přijímá každého člověka – hladového, utlačovaného nebo odstrkovaného, jak jsme to ostatně slyšeli i z
textu prvního čtení. Dětem také pověděl příběh čtyř kamarádů o usmíření.
Po mši svaté se opět na faře konalo
společenství, tentokrát dětí a mládeže.
Pan farář nám řekl mnoho krásných
slov o Pánu Ježíši, o povolání, o jeho

kněžském životě, o úsměvném zážitku
z jeho první ministrantské služby (až ve
23 letech!), při jehož popisu jsme všichni několikrát „vybuchli“ smíchem. Také
jsme se báli, když nám o. Pavel povídal hororovou pohádku. Kdo poznal o.
Pavla, zřejmě potvrdí, že on umí s dětmi pracovat vskutku výborně.
V sobotu byla mše svatá ráno,
a při ní byla udělována svátost pomazání nemocných starým a nemocným lidem. Otec Pavel nás na závěr
povzbudil tím, že Kristus každého z nás
povolává, i když jsme nemocní či hříšní.
Vždyť sám Ježíš řekl farizeům: „Lékaře
nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale
hříšníky.“
(MV)

Rozhovor s budoucím
novoknězem Petrem
Balátem, který byl u nás
na bohoslovecké praxi
Máš na farnosti, kde jsi působil nějakou vzpomínku?
Třítýdenní praxe v létě 2009 ve vaší farnosti ve mně zanechala mnoho
vzpomínek. Rád si připomínám vícero zážitků: překvapil mě úkol kázat na
česko-kanadské svatbě, příjemně se mi muzicírovalo s vaší scholou, obdivoval jsem hromady krabic s knížkami na farní půdě. Byl jsem dole (farní sklep) i
nahoře (opravovaná střecha na kostele), někdy jsem to střídal (kolotoče v hody),
kromě Pavlovic jsem byl i v Horních Bojanovicích a Němčičkách. Především ale
vzpomínám na vás, na farníky: byli jste ke mně moc milí - jak dospěláci, tak i Boží
děcka. Děkuji!

Oprava varhan – v tomto stádiu by laik snad ani neuvěřil,
že nám tyto varhany ještě někdy zahrají ☺!

Postní
duchovní
obnova
Ve dnech 10. až 12. března
2011 se v naší farnosti na začátku doby
postní uskutečnila duchovní obnova,
jež je u nás již každoroční tradicí. Otec
Petr tentokrát pozval P. Pavla Bublana, děkana z Moravského Krumlova.
Každý den se slavila mše svatá, při níž
otec Pavel kázal a povzbuzoval nás
upřímnými slovy k obrácení se k Bohu.
Během všech tří dnů bylo možné přistoupit ke svátosti smíření, abychom
se na začátku postu smířili s Bohem a
začali tak svou přípravu na Velikonoce
s čistým srdcem.
Ve čtvrtek bylo hlavní myšlenkou evangelia i následné homilie
následování Kristova kříže: „Kdo chce
jít za mnou, ať vezme každodenně svůj

Co obnáší roční jáhenská praxe?
Nyní jsem jáhnem v Brně na Petrově. Farnost Petrov je živá farnost, k tomu se
přidávají ještě různé velké slavnosti v katedrále, takže téměř každodenně zažívám
naplnění toho, co nám řekl otec biskup Vojtěch při svěcení: že budeme zažívat
dobrodružství s Pánem. Je to opravdu tak!
Jáhen na Petrově učí – chodím do mateřské školky, do základní školy, vedu přípravu na 1. svaté přijímání i biřmovací společenství, rovněž připravuji snoubence
ke svatbě a rodiče ke křtu. Také vedu společenství modlitby nad Písmem. Občas
také navštěvuji seniory v domově důchodců, čili věková škála mých posluchačů je
opravdu široká.
Jáhen na Petrově slouží při liturgii – při mši svaté čtu evangelium, mám kázání,
podávám přijímání. Jáhen dále smí křtít, oddávat manžely, pohřbívat – to všechno
skutečně konám, a to v míře ne zrovna malé.
Každodenní provoz takové farnosti přináší ještě mnoho dílčích úkolů, zařídit různé
věci. Do toho vám ještě zazvoní bezdomovec. Nebo zavolá cestovka ze Slovinska
(německy a anglicky), že u nás chtějí v červenci mši, a Češka z ostrovu Tenerife,
že by u nás chtěla křest své dcerky Laury Gonzáles. To je opravdu praxe. Proto se
také omlouvám, že nemám moc času zajet k vám. Ale určitě to jednou vyjde!
Můžeš nám prozradit jak jsi se pro tuto službu rozhodl?
Moje cesta byla delší, komplikovanější. Povolání jsem zaslechnul již jako kluk. A po
gymnáziu jsem šel skutečně do semináře v Olomouci.
pokračování str. 20
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Ovšem cítil jsem potřebu konfrontovat své povolání s reálným životem, potvrdit si
ho ve světě. Odešel jsem tudíž ze semináře na vojnu a pak jsem následně vystudoval vysokou školu, abych pak nakonec stejně zjistil, že kněžství je pro mě to nej,
že právě k němu mě Pán přitahuje nejvíce. A tak jsem se vrátil do olomouckých
teologických lavic a dokončil jsem svá studia a přípravu. Snad mohu všem dosvědčit, že Bůh si nás vede. A i když nám občas trvá delší dobu, než pochopíme, co po
nás Bůh chce, on je trpělivý a vede nás. Jen mu za to být vděčný!
Letos budeš vysvěcen na kněze. Pozveš nás na primici?
Zvu vás na kněžské svěcení 25. června v 9 hodin v katedrále. Spolu se mnou
bude svěcen Jiří Jeniš z Újezda u Brna a Dan Blažke z Brna. Prosím o podporu a
modlitbu!
Druhé pozvání je do mých rodných Čejkovic, to máte blízko. Tam v neděli
10. července budu sloužit svou první mši svatou. Primice začne ve 13 hod. průvodem od kostela k domu novokněze. Odtud půjde průvod (včetně krojovaných,
dechové hudby) do zámecké zahrady, kde ve 14.30 hod. nastane to hlavní: mše
svatá, setkání s Bohem, Nejvyšší láskou, která se chce přiblížit každému. Oba tyto
dny se blíží mílovými kroky a ve mně roste očekávání i vědomí důležitosti poctivé
přípravy a dobrého prožití obou slavností.
Třetím důležitým bodem pro mě samozřejmě je mše svatá s novokněžským požehnáním ve Velkých Pavlovicích! Termín zatím není stanoven, ale určitě se k vám
těším!

Budoucí novokněz Petr Balát
z Čejkovic.

Pozvánka na akce naší Far nosti
• 6. – 8. května
Víkend pro děti a mládež v Těšanech
• 14. května
Setkání ministrantů v Olomouci
• 27. května
Noc kostelů
• 19. června
1. sv. přijímání dětí
• 25. června
Kněžské svěcení v Brně
• 26. června
Slavnost Božího těla – průvod
městem
• 30. června
Farní den na zahradě fary

Již nyní připravujeme
říjnový víkend na faře
v Těšanech, těšíte se?

Ať je teplo nebo zima, v Těšanech je to vždycky prima!!!
Co s sebou? Jako vždy a ještě kšiltovku,
baterku a šátek.
Setkání začíná mší svatou v pátek v 19 hodin
a končí v neděli mší svatou v 9 hodin.

Na mši svatou jsou srdečně zváni také
rodiče!
Nezapomeňte se přihlásit – nejpozději
do 21. září 2011!

KULTURA - - - - - - - - LÉKAŘ A MALÍŘ,
MUDR. JAN S TUDNIČKA

Spolu s Vámi se na setkání těší Lukáš Herzán, Petr Papoušek, Ondra Svoboda, Milena Melicharová, Šárka Hlávková, Monika
Valová, Lenka Plotová,Markéta a Lenka
Veverkovy, Pavel Dušek a Martin Vlk.

V době od 15. dubna do 22. května 2011 si mohou občané i návštěvníci našeho města prohlédnout obrazy amatérského malíře, dlouholetého obvodního
lékaře ve Velkých Pavlovicích, MUDr. Jana Studničky.

Kdy a kde to bude?
3. - 5. 10. 2008 Fara Těšany
Pro koho?
holky a kluci od 1. do 8. třídy.
Cena je stále stejná jen 150,- Kč.

Autor by se v letošním roce mohl pyšnit věkem 105 let, neboť se narodil v
obci Šestakovka na Ukrajině, 30. srpna 1906. Původní jméno Ivan mu úřady v roce 1921, kdy rodiny uprchla do
tehdejšího Československa, změnily
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na jméno Jan, neboť se ztratil původní
rodný list malého Váni.
Tehdejší Československá republika
umožňovala dětem ruských utečenců
studovat na vyrovnávacím gymnáziu v
Moravské Třebové, takže byl mladý Jan
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Studnička připraven ke studiu lékařské
fakulty v Brně, kterou potom absolvoval
v polovině 30. let. Protože byl vždycky všestranným člověkem, již v době
studií se věnoval hudbě – společně s
přáteli hrál na mandolínu v orchestru a
jejich hudba měla takovou úroveň, že
byli v roce 1928 pozváni k vystupování
na výstavě soudobé kultury v Brně. Byl
také nadšeným sportovcem – veslařem a boxerem. Z Brna také pocházela
manželka Anna, její portrét, který rodina
zapůjčila na výstavu, je z roku 1941.
Svou lékařskou kariéru začal dr. Jan
Studnička v Dřevohosticích u Přerova.
Jeho obvod tehdy tvořilo 13 obcí. Protože se hovoří o době průběhu 2. světové války, je zapotřebí zdůraznit, že jsou
to roky, kdy se doktor Studnička osobně
podílel na protifašistickém odboji a kdy
jemu i jeho ženě skutečně šlo o život.
Za svou činnost obdržel v letech 1945
až 1969 více než 10 vyznamenání a
ocenění, z nichž nejvýznamnější byl
patrně Válečný kříž za boj proti fašis-

15. dubna 2011. Jako první akci, která
je zahrnuta do projektu „Velké Pavlovice – sobě“, hrazeného z prostředků
MPSV ČR a ESF Obec přátelská celé
rodinně.
Účast téměř 7 desítek návštěvníků
potěšila nejenom organizátory, ale také
členy rodiny, kteří se po mnoha letech
přijeli do Pavlovic podívat – dceru, Mgr.
Naděždu Malčíkovou – Studničkovou,
jejího manžela, i jejího bratra, RNDr.
Ivana Studničku, CSc..
Starosta města, Ing. Pavel Procházka,
který vernisáž zahajoval, poděkoval
mimo jiné všem, kteří kromě rodinné
sbírky zapůjčili obrazy ze soukromého
vlastnictví. Více než měsíc se návštěvníci sami mohou přesvědčit, jak působivou expozici se podařilo vytvořit.
K vynikající atmosféře zahajovacího
večera přispěl také žesťový kvartet ZUŠ,
pod uměleckým vedením MgA. Zbyňka
Bílka. Nepochybně působilo také vtipné vzpomínání obou dětí dr. Studničky,
dcery Nadi a syna Ivana. Zklamaní jistě
nebyli ani účastníci, kteří
byli během zmíněných 30
let kamarády a spolužáky
obou Studničkových dětí
a kteří se těšili na společné setkání po mnoha
letech.
Pokud se týká vystavených obrazů, je třeba
především říct, že dr.
Studnička byl členem
československého svazu výtvarných umělců a
několikrát vystavoval v
cizině, např. v USA či ItáSlavnostní zahájení vernisáže obrazů oblíbeného vel- lii. Organizátoři výstavy
kopavlovického lékaře a zároveň i vášnivého malíře vybírali obrazy tak, aby
MUDr. Jana Studničky.
představovaly rozmanitost používaných malířských technik,
mu. Sám Jan Studnička však o svých
od něžných akvarelů až po energické
zásluhách vypráví více než skromně:
barevné olejomalby na desce. Aby také
„Tak jsme postupně s manželkou pradokumentovaly rozmanitost zvolených
covali tiše a nenápadně jak v ordinaci,
témat a autorův malířský talent. Pochotak i mimo ni, často i mimo obec“.
pitelně působivé jsou všechny obrazy
Do Velkých Pavlovic přišel dr. Studnička
reprezentující minulost Velkých Pavlov roce 1952, celá rodina se přistěhovala
vic.
o rok později. Velkopavlovičtí spoluobNa výstavě je jediný obraz, jehož autočané, pacienti, kamarádi i přátelé měli
rem není dr. Studnička. Tím obrazem je
možnost poznat Jana Studničku jako
lékařův portrét, který namaloval vnuk
zralého, životem zkušeného a vpravdě
Alexander, stejně nadaný hudebník a
svérázného muže v jeho „nejlepší formalíř, jako byl jeho dědeček.
mě“. Jako skutečně renesančního člověka, opravdu „nadaného ještě mimo
své vlastní povolání“. Jako nadaného
Zájemci si mohou výstavu volně
malíře, hudebníka, klavíristu, šachistu a
prohlédnout v následujících termyslivce. Ve Velkých Pavlovicích půsomínech:
bil Jan Studnička jako praktický lékař,
sobota 7. 5. a neděle 8. 5. 2011 v době
spolupracovník ČČK i osvětový pracovod 14 do 17 hodin,
ník téměř 30 let, až do roku 1981.
neděle 15. 5. 2011 v době
Slavnostní vernisáž výstavy připravila
od 14 do 17 hodin,
městská knihovna pod patronací města
sobota 21. a neděle 22. 5. 2011 v době
Velké Pavlovice, na páteční podvečer,
od 14 do 17 hodin.

Každé pondělí a středu v úředních
hodinách Městského úřadu Velké Pavlovice, v ostatních dnech do 22. 5. 2011
na telefonické vyžádání na telefonu
519 428 149.
Mgr. Dana Růžičková

Portrét MUDr. Jana Studničky.

SPISOVATEL
VLAS TIMIL
VONDRUŠKA
SE LÍBIL
VŠEM
Nejen spisovatel historických románů Vlastimil Vondruška, ale také jeho dlouholetý
přítel, muzikant a zpěvák Petr Traxler, se
postarali svým návštěvníkům o skvělou
zábavu v podvečer ve středu, 30. března letošního Měsíce čtenářů. Více než 7
desítek návštěvníků se zasmálo, trošku
poučilo, pobavilo i podělilo se o své dojmy
z autorových děl.
Poděkování organizátorů patří vedení
našeho města i starostovi, Ing. Pavlu Procházkovi, za podporu při její realizaci a
za přátelské přijetí účinkujících, stejně tak
pedagogům Střední vinařské školy ve Valticích, kteří zorganizovali dopolední setkání
se studenty své školy v rámci poznávání
současné české literatury.
V úterý, 12. dubna 2011 odpovídal autor na
dotazy redaktorky Matkéty Stulírové v Břeclavském deníku v rámci autorského čtení v
Brně. Chtěli bychom návštěvníkům našepokračování str. 22

21

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
2/2011
ho setkání připomenout
spisovatelovy myšlenky
citací jeho odpovědí na
otázku
Co Vás na starověku
fascinuje nejvíce?
„Ta opravdovost života.
Dnes si jen hrajeme na to,
že něco budujeme. Pokud
vznikne něco nového, je
to další úřad pro ochranu,
kontrolu či regulaci. Zabýváme se především sami
Vlastimil Vondruška své naslouchající fanoušky zaujal a pobavil, potažmo, i sám sebe.
sebou, svou neschopnosBeseda se nesla na vlnách nekonečné pohody…
tí a pohodlností. Chybějí
velké myšlenky, čest a
morálka, chybí také pocit odpovědnosti za Jestliže Vás vyprávění Vlastimila Vond- rika, nyní je profesionálním spisovatelem
budoucnost. Jsme mistři frází, ale uskrom- rušky zaujalo, můžete knihovnu kdykoliv • historii vystudoval na Filozofické fakultě
nit se – jako to dělali po celá staletí naši navštívit a sami ochutnat, jaké knihy autor Univerzity Karlovy v Praze, poté na Českopředkové, se ve jménu budoucnosti nech- píše. Nejnovějším přírůstkem do knihovny slovenské akademii věd v Praze
ce nikomu. Kdyby nás naši předkové viděli, bude v nejbližší době historická detektivka • je ženatý, má syna a vnučku
• jeho koníčkem je horolezectví, rád hraje
poklepali by si asi útrpně na čelo.“
Prokletí brněnských řeholníků.
tenis, má rád psy a dobrou literaturu
Vlastimil Vondruška napsal téměř 50 knih, VLASTIMIL VONDRUŠKA
Mgr. Dana Růžičková,
Městská knihovna Velké Pavlovice jich • se narodil v roce 1955 v Kladně, dlouMěK Velké Pavlovice
svým čtenářům může nabídnout třicet tři. hou dobu se věnoval své specializaci histo-

PODVEČER S PÍSNIČKOU
S LUKÁŠEM RŮŽIČKOU
Již podruhé nabídla Městská knihovna
Velké Pavlovice setkání s amatérským
autorem z našeho regionu. Po Karlu
Křivánkovi, který četl své básně a fejetony loňského roku, vystoupil ve středu
23. února 2011 ve Velkých Pavlovicích,
folkový muzikant, cimbalista a textař,

Lukáš Růžička svým vystoupením početné obecenstvo doslovně
nadchnul, avšak především pobavil.
Všichni odcházeli s příjemnou
a uvolněnou náladou.
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Lukáš Růžička z Valtic.
Autorská čtení jsou kulturním zážitkem,
který se skvěle hodí pro studené zimní
podvečery a setkávání s amatérskými
umělci představuje poněkud netradiční
aktivitu, jakou jsou ve větších městech
třeba literární kavárny. Věříme, že čtyři desítky posluchačů, které si přišly
Lukáše Růžičku poslechnout, v závěru
určitě nelitovaly. Jeho vystoupení bylo
plné laskavého humoru, dobré muziky
a příjemného vyprávění. Vlastní hudbu
a texty písní doplnil recitací limeriků
– krátkých básní přesného tvaru.
Můžeme si vyhledat definici básníka
Jiřího Žáčka, který nám vysvětluje, že
limerik je „… říkanka o pěti verších,
která netouží čtenáře dojmout, poučit
ani ohromit, nýbrž pobavit, či dokonce
rozesmát… Podle jedné teorie prý limerik vymysleli angličtí námořníci, kteří
procestovali celý svět, spatřili věci nevídané a v přístavních krčmách se bavili
tím, že svá dobrodružství řádně opepřili
fantazií, aby se navzájem trumfovali, a
hlavně aby ohromili suchozemské pecivály. A protože prý nejpraštěnější říkanky vymýšleli mořští vlci v irském Limeri-

cku, pojmenování bylo na světě.“
Těm, kteří na autorské čtení Lukáše
Růžičky přišli, posílají účinkující i organizátoři jeden z citovaných limeriků jako
poděkování:
Jeden sázkař z Boloně
všechno vsadil na koně.
Na světě mu není rovno,
samozřejmě vyhrál hovno.
Zkrachovalec z Boloně.
Mgr. Dana Růžičková

Velkopavlovické

„PLESÁNÍ“
roku 2011
/2. část/
VII. Studentský ples
(11. 2. 2011)
V pátek večer, dne 11. února 2011
se opět otevřely dveře velkopalovické
sokolovny, aby přivítaly letos již po páté
milovníky hudby, tance a dobré nálady.
Sál zaplnila především mladší generace – konal se zde již sedmý ročník
studentského plesu, pořádaný studenty
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a pedagogy Gymnázia Velké Pavlovice.
Studentské plesání
z pera samotných aktérů aneb
„S chutí do toho, půl je hotovo“
Když jsme odpočinutí z letních
prázdnin vstoupili pravou nohou do
nového školního roku, bylo nadmíru
jasné, že letos nás mimo pilného školního studia čeká také organizace studentského plesu. Nikdo nevěděl, co to
obnáší a kolik úsilí nás to bude stát.
Počáteční nadšení některé z nás
velmi rychle opustilo a místo něj přišla
nejistota. Již od podzimu jsme pozvolna
nacvičovali slavnostní polonézu. Práce
to byla mnohdy vyčerpávající. Není
přece jen lehké motivovat bandu, jako
jsme my, ale když už se začaly rýsovat první úspěchy, popadli jsme druhý
dech a opět se do toho s vervou pustili.
A výsledky byly pomalu znát. Nejvíce
zásluh bychom rádi připsali paní učitelce Pavle Míchalové a paní učitelce
Janě Strouhalové, které pro nás byly
jako maják na rozbouřeném moři. Obdiv
patří také panu učiteli Petru Kadlecovi,
který pro nás sháněl informace kolem
plesu a ochotně s námi projednával
všechny naše názory a připomínky.
Naplno začaly přípravy po Novém
roce. Bylo toho ještě tolik, co se muselo
zvládnout.
Se sháněním tomboly jsme byli
vcelku úspěšní, celý leden a začátek
února se naše aula plnila dary všech
druhů, tvarů, barev, chutí a vůní od
známých podnikatelů z širého okolí i od
rodičů. Velkou pomocí nám při tomto
nelehkém úkolu byla paní sekretářka
Jarmila Slámová, která vše svědomitě
a poctivě zapisovala. S výzdobou jsme
si vrásky nedělali, byla to ta nejpříjemnější část příprav na ples, především
díky tomu, že nám s výzdobou pomohli
studenti z ostatních ročníků.
Jako nejnáročnější se nakonec
ukázalo domluvit se na půlnočním překvapení. Každý příběh má být přeci
napínavý až do konce, a tak tomu u nás
rozhodně bylo. Na vymyšlení a nácvik
překvapení nám zbýval zhruba týden
času. Scházeli jsme se každý den a
postupně přidávali nové a nové nápady, které naše veledílo posouvaly dál a
dál.
V onen den D nás čekaly už jen
takové ty „malé starosti“. Upravit nehty,
vyžehlit košile, uvázat kravaty, zkrátka
hodit se do gala a jde se na to. Všechny
dívky měly možnost stát se na jednu noc
princeznou, a vypadaly opravdu pohádkově. S přívalem rodičů a návštěvníků
plesu se atmosféra stupňovala, ale
pro nervozitu v našich hlavách zkrátka

Bez slavnostní „černo-bílé“ polonézy si již nelze
Studentský ples ani představit.

a tepláky na udivené diváky
při písni Sexbomb od Toma
Jonese. Tato píseň plynule
přešla v naši třešničku na
dortu, spartakiádu, a počáteční údiv se změnil v nadšený jásot, když generace
rodičů a babiček zavzpomínala na své mládí.
Zvládli jsme to na výbornou a jistě na to budeme
celý život vzpomínat jen v
dobrém. Srdečně děkujeme všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na letošním plesu. Závěrem však
nutno dodat, že příští rok na
dalším studentském plese
nemůžeme chybět.
Přejeme studentům budoucí septimy a 3. A hodně
štěstí a pevné nervy. Stojí
to za to!
Martin Urbášek
a Lenka Grůzová,
septima Gymnázium Velké
Pavlovice

A samozřejmě ani bez půlnočního překvapení.
Letos bylo opravdu nečekané, studenti si
vyzkoušeli, jak si rodiče užívali na pravé
Československé spartakiádě!

IV. společenský
ples Modrých Hor
(19. 2. 2011)

Již počtvrté uspořádal
nebylo místo. Každý se soustředil jen
Dobrovolný svazek obcí
na to, aby ze sebe vydal to nejlepší a
Modré Hory společenský
aby hlavně nic nepopletl. Nakonec se
ples, ten není jen plesovou zábavou,
vše povedlo tak, jak si každý z nás v
ale také mimořádnou společenskou
duchu přál, a po naší polonéze nezůudálostí. V krásně vyzdobeném sále
stalo jedno oko suché.
velkopavlovické sokolovny hrál hosZbytek večera byl už poněkud uvoltům Salonní orchestr Brno. Ples zahájili
něnější. Po celý večer nám k tanci i
předtančením členové tanečního klubu
poslechu hrála dechová hudba Lácaz družebního města Senica. Poté staranka. Dlouhé chvíle nám zpříjemnil
rostové jednotlivých obcí přivítali návtaneční pár ve složení Lukáš Zálešák
štěvníky plesu a popřáli všem pěknou
a Tereza Tesaříková s jejich ukázkou
zábavu.
moderních tanců. Lístky na tombolu
pokračování str. 24
byly během pár minut
vyprodány - nebylo se
čemu divit. Tombola
byla vskutku královská
a stoly pod ní se mírně
prohýbaly.
Po
vzájemném
dodání si kuráže jsme
se pustili do půlnočního
překvapení. Všechno to
úsilí v posledních pár
dnech se nám vyplatilo a lidé kolem nás
hřměli smíchem, když
jsme se pustili do scénky na píseň Tepláková
souprava od skupiny
Nightwork a ihned poté
Vzpomínka na nádherný ples Modrých Hor.
jsme odhazovali svršky
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Vedle hudby a vystoupení sólistky
bylo připraveno výborné občerstvení, ochutnávka modrohorských vín a
samozřejmě bohatá tombola. Letošní
ročník modrohorského plesu se velmi
vydařil, a tak nezbývá než poděkovat
všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli.
Ing. Přemysl Pálka, DSO Modré Hory

ŠIBŘINKY
opět nezklamaly!
(5. 3. 2011)
Maškarní bál - nejveselejší a nejbarevnější ples, se stal pro rok 2011 šťastným korálkem číslo sedm dlouhé šňůry
letošních tanečních zábav. Šibřinky,
pořádané každoročně TJ Slavoj Velké
Pavlovice, se uskutečnily první březnovou sobotu, dne 5.3.2011. Vynalézavost a fantazie autorů návrhů masek
opět neznaly mezí a zase ve více než
výborném slova smyslu překvapily.

Na první pohled bylo zjevné, že
si dávají účastníci Šibřinek s výrobou
svých kostýmů hodně práce a také, že
jsou ochotni do jejich pořízení investovat nemalé finanční částky. Veselá
zábava za to stojí a navíc, pokud máte
štěstí, můžete si přinést domů jako
bonus pěkné a hodnotné ceny z bohaté
tomboly!
Letos se na tanečním parketu předvedla sedmdesátka úžasných maškar.
Mottem večera se stal slogan v písni
taneční skupiny ESSO: „Ten kdo se
chce bavit, ať je tady s námi.“
V hodnocení masek v jednotlivcích zvítězila uklízečka, ve skupinovém provedení se nedaly přehlédnout cigánky a
tak si prvé místo doslova vyválcovaly.
Všechny zaujali a druhé místo si vybojovali Kanibalové. Skuteční vítězové
však byly všechny masky, zejména ty,
jejichž maškarní tvář vzešla z vlastní
tvorby.

ce, si pro děti připravili řadu vtipných
a akčních soutěží o sladké ceny, vzali
je do tanečního vláčku doprovázeného
písničkou „Jede, jede mašinka“ a také
dětem připravili bohatou tombolu plnou
hraček a cukrovinek.
Příjemným odpolednem provázel
slovem starosta SDH Petr Hasil, hudbou DJ Tonda Schäffer. Vstupné bylo
dobrovolné, díky štědrosti všech příchozích se podařilo vybrat 3.000,- Kč.
Tato částka bude použita na nákup hraček pro děti z místní mateřinky.
Karolína Bártová

Zajímavost z historie šibřinek závěrem…
Víte, že tyto plesy se začaly pravidelně pořádat již v 16. století v Itálii?
Jednalo se o taneční událost pro vyšší
společenskou třídu. Ve slovníku spisovného jazyka českého se dočteme,
že šibřinky jsou „masopustní maškarní
zábava s určitým tematickým rázem“
a jako příklady se tu uvádějí spojení
„hasičské“ a „sokolské“ šibřinky.
Maškarní ples je společenská
akce, na kterou příchozí dorazí v maškarním kostýmu či alespoň se škraboškou na obličeji. Maska dodává jedinci
pocit anonymity. Mnoho lidí se tak má
tendenci chovat trochu odlišně než normálně a často si i více vyhodí z kopýtka.
Karolína Bártová & Miroslav Grégr

Děti to na maškarní
diskotéce roztočily
o sto šest!
(6. 3. 2011)

O Šibřinkách je možné potkat v sokolovně prakticky kohokoliv, o překvapení
nebyla nouze ani letos!
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V neděli odpoledne, dne 6. března 2011, patřila sokolovna výhradně
dětem, pohádkám, zvířátkům, světu
fantazie, avšak především – maskám!
Konala se zde pod taktovkou místních
hasičů každoroční Dětská maškarní
diskotéka. Masek se sešla ohromná
spousta a pokud byste hledali nějakou
chybějící pohádkovou bytost či zvířátko, určitě byste tvrdě narazili. Po
sále se proháněla a tančila snad celá
pohádková, zvířecí i rostlinná říše.
Pořadatelé, tedy členové Sboru
dobrovolných hasičů Velké Pavlovi-

Děti se nenechaly dospěláckými kolegy
zahanbit, masky měly prvotřídní!
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Bál s příchutí westernu
s Přáteli country
(19. 3. 2011)
V sobotu večer, dne 19. března
2011, ožila velkopavlovická sokolovna
10. jubilejním Country bálem pořádaným YMCA Rakvice, který se současně
stal definitivní tečkou za letošní bohatou plesovou sezónou. Ta ve výsledku
čítala, včetně dětské maškarní merendy, devět tanečních zábav. Zahájení
bálu s vůní střelného prachu a v duchu
divokého západu si vzali na svá bedra
malí tanečníci z mateřské školky. Děti
z kroužku BABY COUNTRY pod vedením paní učitelek Aleny Cendelínové a
Lenky Forejtové předvedly všem přítomným pravou „Trpasličí svatbu“.
Avšak hlavním bodem programu
bylo dlouho očekávané, ještě déle
secvičované a do dokonalosti pilované,
vystoupení velkopavlovického tanečního souboru PŘÁTELÉ COUNTRY.
Vystoupení se podařilo na výbornou

několikrát
tučně
podtrženou a s hvězdičkou
navrch! Strhující tanec
našich tanečníků sklidil
ohromný potlesk, obdiv
a uznání jak za samotné
provedení i choreografii a
vyburcoval i neméně zdatné tanečníky na taneční
parket.
A co říkali na vystoupení
samotní Přátelé country? Byli spokojeni, především pak se skutečností,
že nikoho neskolila ani
nemoc, ani tréma a že tak
svůj tanec předvedli v neuvěřitelném počtu deseti
párů. Třešnička na dortu
– v dobrém slova smyslu bylo velkopavlovickým
Přátelům country záviděno, kolik mají velmi dobře
tanceschopných mužů!

Country bál začal nefalšovanou Trpasličí svatbou a
pokračoval strhujícím vystoupením Přátel country,
zkrátka a dobře, zábava na jedničku!

Karolína Bártová

APRÍLES bylo úspěšné, adopce na dálku
bude pokračovat
První letošní dubnový den byl v sokolovně ve Velkých
Pavlovicích ve znamení charity a snahy pomoci. Studenti sexty našeho gymnázia uspořádali charitativní
akci s názvem „Apríles aneb Hudbou pro Keňu“. Na
podporu školní docházky adoptovaného „spolužáka“
Reagana bylo v průběhu večera vybráno neuvěřitelných 25 tisíc korun. Protože Reagan už letos školu
dokončí, máme v plánu „adoptovat na dálku“ holčičku.
Charitativní odpoledne zahájil dívčí sbor ZUŠ Velké
Pavlovice a mládežnická dechovka, která připravila
ušní bubínky publika na hlavní program. Jeho začátek se mírně opozdil z důvodu menší návštěvnosti,
ale nakonec se počet návštěvníků akce vyšplhal až
na 160.
Celý večer panovala v sokolovně výborná nálada.
K jejímu udržení přispělo vystoupení kapel Nevers,
Junior band a Nechce se nám, stejně jako muzikálové
okénko Jany Tesařové a Radky Pavlovčinové.
Nečekaný úspěch měla dražba čtyř obrazů s africkou
tématikou ze štětce Mgr. Petra Horáčka. Zlatý hřeb
večera přišel s hodinou duchů – půlnoční překvapení
sexty přilákalo na okraj tanečního parketu všechny
diváky a jediná bránice nezůstala v klidu. Pak přišlo
na řadu pár posledních tanců a mohlo se jít spát.
Děkujeme všem návštěvníkům, účinkujícím a hlavně sponzorům, bez nichž by první ročník „Aprílesu“
vůbec neproběhl.
Za pořádající třídu sextu třídní učitelka
Mgr. Jana Vedrová

A jak vidí a hodnotí APRÍLES
samotní studenti?
Určitě všichni víte, že v pátek prvního dubna byl apríl.
Pro naši třídu byl tento den ale mnohem důležitější
něčím úplně jiným. Už od rána jsme dolaďovali charitativní akci s názvem „Apríles 2011 aneb Hudbou pro
Keňu“, která odstartovala v 18:00 hod. odpoledním
programem Základní umělecké školy Velké Pavlovice.
Kdo přišel, poslechl si roztomilý dívčí sbor a mládežnickou dechovku. Musím říct, že jejich vystoupení
mělo velký úspěch a díky nim se nám podařilo na
dobrou věc vybrat z dobrovolného vstupného 2.140,Kč.
Od půl osmé jsme se už všichni nemohli dočkat
kapely Nevers, mezi jejichž písničkami jsme oficiálně zahájili večerní program. Během večera vystoupili
kromě Nevers taky taneční orchestr a big band Junior
Band při ZUŠ Pohořelice a rocková kapela Nechce se
nám. Podpořit nás přijela i muzikálová herečka Jana
Tesařová, která studovala na našem gymnáziu. Jako
překvapení nám „přivezla“ kolegyni Radku Pavlovčinovou, která alternuje s Leonou Machálkovou roli
čarodějnice v muzikálu Robin Hood.
Po ochutnávce muzikálových hitů došlo k očekávané
dražbě „černouškových“ obrazů ze štětce Mgr. Petra
Horáčka. Dražba vynesla neuvěřitelných 7.010,- Kč
a do poslední chvíle byla velmi napínavá. Pokud jste
pokračování str. 26
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vydrželi až do půlnoci, dočkali jste se také půlnočního
překvapení v podobě tanečních kreací naší třídy, které se (soudě podle ohromného potlesku) zřejmě velmi
líbilo a mělo velký úspěch.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám jakkoliv pomohli a na které se možná trochu pozapomnělo
– paní profesorce Ing. Marii Holáskové za plakát, vstupenky a žolíky, Michalovi Jilkovi za trpělivost při stříhání hudby na půlnoční překvapení, sponzorům, kteří
nám poskytli drobnosti do štěstíček a učitelům, kteří nám poskytli
žolíky. A ještě
jednou bychom
chtěli poděkovat
naší paní učitelce
Mgr. Janě Vedrové, že do toho s
Studenti sexty se bavili, tentokrát vskutku pro dobrou věc.
námi šla, paní
učitelce
Mgr.
Janě Valouškové a Jirkovi Herzánovi, že nás celým večerem provázeli.
Velký dík patří i všem účinkujícím za to, že byli ochotní vystoupit bez
nároku na honorář. Děkujeme také panu zvukaři Metoději Skřečkovi a
DJ Brunovi. A taky děkujeme Vám, kteří jste nás přišli podpořit, protože
bez Vás bychom si celý večer pořádně neužili a nevybrali dechberoucí
částku 28.040,- Kč.
Na závěr nám dovolte poděkovat sponzorům, kteří přispěli finančními
dary a díky celkové sumě 13.400,- Kč nám umožnili veškerý zisk z akce
věnovat na Adopci na dálku. Byli to: Ing. Libor Benda, Vinařství Baloun,
Vinařství Komárek, Moravská Agra,a.s., Ing. Jan Osička, Thermal Trend,
Obrazy Petra Horáčka určené k dražbě
TERAMEX TRADING, LECCO, Agroreal, Vinařství Vladimír Tetur a ELISHA
– v současné době zdobí možná právě
MODE.
vaši domácnost!
DĚKUJEME!!! Sexta 2011
Karolína Osičková

Duo JaK uchvá lo diváky
Dětské Porty
V pražském Divadle Za
plotem probíhalo 4. - 5.
února XX. Republikové
finále Dětské Porty 2011,
interpretační a autorské
soutěže jednotlivců, dvojic
a skupin dětí a mládeže do
26 let z České republiky.
Finále se zúčastnily i dvě
skupiny ze Slovenska. V
sobotním slavnostním programu byly předány diplomy vítězům jednotlivých Jarda a Kája, neboli Duo JaK,
na letošním dvacátém ročníku
kategorií.
Své želízko v ohni zde Dětské porty zazářili, diváci jim
dokonce udělili zlatou příčku!
měly i Velké Pavlovice a
Kobylí. Duo JaK - Jaroslav
Tesák a Karolína Osičková sice nepostoupilo na stupně vítězů, zato v diváckém hlasování bylo v pátek 4. února vyhodnoceno jako nejlepší.

Jardovi a Karolíně blahopřejeme ke skvělému
výsledku a přejeme mnoho, nejen hudebního,
štěstí!
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Malí knihomolové
strávili
pohádkovou
NOC S ANDERSENEM



Páteční noc, dne 1. dubna 2011, byla vyhrazena všem knihomolům v celé České republice. Konal se již desátý ročník
celonárodní akce na podporu čtenářství s názvem Noc s
Andersenem.
V letošním roce se do akce zapojilo více jak devět set knihoven,
škol a domů dě . Nemohla chybět ani naše Městská knihovna
Velké Pavlovice, pro kterou není Noc s Andersenem žádnou
neznámou, neboť se ponocování v knihovně konalo již potře .
Letošní ročník si ve spolupráci s knihovnou vzalo pod finanční
a organizační záš tu nově vzniklé občanské sdružení Domino
- sdružení rodičů a přátel Základní školy Velké Pavlovice.
Čtrnáct dě se v podvečerních hodinách vydalo do knihovny a
za m netušilo, co všechno se na ně chystá. Po příchodu jsme
byli paní knihovnicí poučeni, že knihy po zavírací době nechodí
spát, ale prochází se po knihovně a postavy z knížek rády u kají. A nám se podařilo některé zde zas hnout. Byl to slavný
Čtyřlístek, Sherlock Holmes, Romeo a Julie a pohádkové postavy jako čert, bílá paní nebo král v drama ckém podání žáků
devátých ročníků Základní školy Velké Pavlovice.
Letošní rok jsme se v programu zaměřili především na pověs
našeho regionu a národopis. A tak na dě čekala řada úkolů
spojená s pověstmi o Pálavě, Lednici a Brnu. No řekněte sami,
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proč se Děvičkám říká právě Dívčí hrady?
Nebo víte, jak přišli Lichtenštejni k zámku v Lednici a ke svému jménu? A že ten
brněnský drak není tak úplně drak? Když
se zeptáte dě z Noci s Andersenem, tak
Vám to určitě všechno řeknou.

už jsme byli tak unavení, že jsme zalehli
do spacáků a knižní blešky nás kousaly
celou noc.
Ráno nás ještě čekalo nakrmit brněnského draka, zahrát si nějaké hry, rozdat si
pamětní listy a medaile a pak už honem
domů. Doufáme, že příš rok
se sejde stejně fajn „banda“
jako letos. Samozřejmě nic z
toho by nebylo bez ochoty a
pomoci pracovníků knihovny, pedagogů, dobrovolnické
pomoci žáků devátých ročníků
a finančního zaš tění občanského sdružení Domino. Všem
děkujeme za příjemné vydaření celé akce.
Eva Káčerová

Řešení zábavných, ale i naučných kvízů – jeden
z mnoha úkolů, které zvládli malí čtenáři
na jedničku s hvězdičkou.

Učme
se dívat

Výstavu vybraných fotografií ze soutěže „O nejhezčí
fotku měsíce“ si do městské
knihovny přišly v pátek, dne
25. března 2011, prohlédnout
tři třídy žáků velkopavlovické základní školy. Přestože
prostory knihovny umožňují vybrat pro výstavu pouze
omezený počet fotografií, pro
žáky byla i tato malá exkurze
do světa umění něčím novým.
Knihy, pohádky, pověsti, divadlo, spaní v budově
Prohlédnout si výstavu znaškolní, ale i pranostiky s vynášením Smrtky ze
menalo nejenom knihovnou
vsi – to vše byla letošní kouzelná
proběhnout, ale společně s
Noc s Andersenem.
knihovnicí měly za úkol se
nad fotkami zastavit, přemýšPo pověstech si vzala slovo paní knihovlet o jejich obsahové, výtvarné i technice a seznámila dě s řadou zvyků a
nické stránce, dělat si vlastní názor a
obyčejů jako je Masopust a především
hlasovat pro svého vlastního „foto-favotradice spojené s vítáním jara. Vyvrchorita“.

lením celého programu bylo nastrojení
Morany, kterou jsme potom odnesli spálit a utopit do Trkmanky. Celou cestu šly
dě s rozsvícenými lucerničkami a říkaly
básničku, kterou se v knihovně naučily.
Více jak dvouhodinový program v knihovně byl m krásně zakončen a my se vydali do školy, která se stala pro letošní rok
naším nocležištěm. Taky už nám vyhládlo
a tak jsme si dali lehkou večeři. O půlnoci
nás čekala stezka odvahy, a protože ani
škola nejde v noci spát, objevují se v ní
tzv. pedagogická strašidla a především
zmučení žáci (v podání žáků devátých
ročníků). A tak se dě vydaly na cestu,
která však byla zakončena jak jinak než
truhlicí s pokladem. A co v ní bylo? No co
jiného než krásná kniha plná pověs . Pak

Cílem této malé přednášky bylo učit
děti, jaký smysl mají výstavy umění a
co mohou nabídnout pro osobnostní
rozvoj a kulturní prožitek. Snad si něco
odnesly i čtyři desítky žáků ze základky.
Mgr. Dana Růžičková,
Městská knihovna Velké Pavlovice

Výlet za pohádkou se vydařil
Na pohádkové představení O červené
Karkulce se v neděli, dne 20. března 2011, vypravilo 50 dětí se svými
maminkami, tatínky či babičkami. Výlet
do divadla v Boleradicích připravil Dámský klub s Městskou knihovnou Velké
Pavlovice. Velký podíl má také velkopavlovická mateřská školka a její paní
učitelky, protože divadelní pohádka
byla tentokrát určena především dětem
předškolního věku.

Takovou Červenou Karkulku všechny
děti znají. Ty co byly v boleradickém
divadle dnes už ví, že Karkulka umí
jezdit na koloběžce, nosí kraťasy
a občas taky zlobí ☺!
Malé i velké diváky tentokrát pobavilo
a rozesmálo Divadlo Duha Polná. Holčička byla poněkud velká, nosila červené kraťasy a jezdila na koloběžce,
ale měla správnou červenou karkulku,
košíček a babičku.
Tradiční pohádka byla pojata tak trochu netradičně, avšak
ani to jí neubralo na
jejím kouzlu. Příběh
byl veselý a naskytnul dětem příležitost
vyložit si klasickou
českou pohádku jinak
než jsou zvyklé. Skutečný vlk ani pohádková babička v posteli
se nekonali, ale zato
teď děti ví přesnou
adresu trvalého pobytu hlavní hrdinky, i její
babičky a mnohé další „klípky ze zákulisí“.

Žáci sedmých ročníků na návštěvě městské knihovny
– tentokrát byla cílem jejich exkurze výstava fotografií.

Mgr. Dana Růžičková
& Karolína Bártová
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Hoříte již nyní zvědavostí, co nás čeká na letošním
VELKOPAVLOVICKÉM VINOBRANÍ?
Pak jste na správné adrese.
Přinášíme Vám malou ochutnávku toho nejlepšího….

SUZANNE
V E G A
bude koncertovat

ve Velkých
Pavlovicích
Velké Pavlovice, Vinařství BALOUN
– 13. července 2011 *
Nebývá tak časté, aby světoznámé hvězdy
současného hudebního nebe koncertovali
jinde než ve velkých městech naší republiky. Po několika letech spolupráce se podařilo umělecké společnosti Solis Art z Vrbice
pozvat proslulou americkou písničkářku
SUZANNE VEGA do jednoho z malebných
měst jihu Moravy, do Velkých Pavlovic.
Její koncert se uskuteční v rámci pilotního ročníku mezinárodního hudebního festivalu IN MUSICA VERITAS, který Solis
Art připravuje a který přinese ještě několik zajímavých uměleckých překvapení na
zajímavých místech jižní Moravy.
Pro koncert Suzanne Vega zvolili místo
více než typické – vinařství a to ne ledajaké. Vinařství Radka Balouna ve Velkých
Pavlovicích patří bez nadsázky mezi světovou špičku, o čemž svědčí řada vítězství
a medailí z prestižních světových výstav.
Dlouhou dobu je dodavatelem vín např. na
Pražský hrad ke státním návštěvám.
Červencový večer zde strávený vám
poskytne nejen zážitek z vynikající hudby,
ale součástí akce je i degustace vín a beseda u cimbálu, tedy večer zcela moravský
až na onu jednu milou hvězdnou výjimku.
Koncert proběhne na nádvoří vinařství
a vystoupí zde také Neznámý písničkář
a kapela November 2nd. Suzanne Vega
bude pak doprovozena svým dlouholetým
kolegou a kytarovým kouzelníkem Gerry
Leonardem, který hrál s těmi nejznámějšími světovými hudebníky z oblasti popu,
rocku i folku.
Informace k předprodeji lístků najdete na
webové adrese www.solisart.cz.
Roman Veverka, SolisArt Vrbice
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Velkopavlovické
VINOBRANÍ
Slavnosti pro celou rodinu…
2. a 3. září 2011

Jako každý rok, i letos vás na sklonku léta zveme na naši tradiční a pestrou
vinařskou slavnost. Co tedy nabízí letošní program nového?
V sobotu odpoledne HRADIŠŤAN s Jiřím PAVLICOU a dětskými sólisty. Připravili pro změnu koncert určený především pro děti, rodiče a mladé publikum. Legendární soubor SPIRITUAL KVINTET bude patřit k
dalším vrcholům sobotního podvečera, jakož i další ze skupin, především
pro „oldies“ fanoušky, SYNKOPY 61, jak sami tvrdí, nejstarší hrající beatová skupina u nás.
Kromě folklórních cimbálek zde zahrají dvě slovenské formace, které těží
z lidové inspirace své země, ale zpracovávají ji zcela po svém. BANDA se
představí v pátek večer nejen se svým vášnivě strhujícím repertoárem, ale
také s tanečníky z Lúčnice. V sobotu zahraje další podobná netradiční
cimbálová muzika NEBESKÁ MUZIKA, která přijede z Těrchové, kraje
Jánošíka a vedle speciálních krabicových houslí uslyšíte v cimbálce kytaru.
Tradiční folklór letos reprezentuje národopisný soubor BŘECLAVAN.
Jeden z nejstarších moravských souborů, který dnes předvádí bohatý program z mnoha regionů. V pátek v podvečer si přijdou na své milovníci
mužáckých sborů. Presúzní sbor z Velkých Pavlovic bude hostit své kolegy,
letos i z Horňácka.
A nezapomínáme ani na
děti, pro které ve spolupráci se zdejším DDM připravujeme hry a soutěže vedle
kterých bude asi nejvíce
lákat vystoupení Michala z Kouzelné školky v
sobotu dopoledne. A pak
samozřejmě vláček, koně
a různé atrakce. Rozhodně
se zde nudit nebudete.
Další detaily programu
najdete na stránkách
www.velkopavlovickevinobrani.cz
Těšíme se na vás…
Do našeho města se v rámci Velkopavlovického vinobraní opět vrátí Hradišťan
s Jiřím Pavlicou.

Za pořadatele
a organizátory
Roman Veverka
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Modré Hory otevřou unikátní
projekt
Již po několikáté můžeme být svědky příkladné spolupráce svazku obcí
Modré Hory při pořádání vinařskoturistických akcí Putování po Modrých Horách. Při každém takovém
putování Modré Hory nabízejí své
poklady – víno a tradice. Při Májovém putování v sobotu, 21. května
2011 spustí pro veřejnost svůj unikátní projekt pod názvem „Turistický produkt Modré Hory“. Budete mít možnost poprvé nahlédnout
na nový moderní webový portál a
v každé modrohorské obci najdete
dotykový informační kiosek, tedy
systém spojený s marketingovou
propagací pomocí slevových karet.
V každé z obcí tento systém představí atraktivity kraje, folklór, vinařství a vinné sklepy, služby a bude
přínosem nejen turistům a návštěvníkům, ale i vinařům, ubytovacím a
gastronomickým zařízením v oblasti
Modrých Hor.
Uvidíte probouzející se přírodu,
nádherné výhledy do krajiny a dobře značenou cyklostezku, které jsou
jen nepatrným zlomkem toho, kvůli čemu se návštěvníci do Modrých
Hor opakovaně vrací. Každý, kdo
má rád vyhlídky a rozhledny, uvítá možnost navštívit na tak malém
území dvě rozhledny, ke kterým v
letošním roce přibyla i věž kostela
sv. Jiljí ve Vrbici, nejvýše položené

obci regionu. Unikátní obří letní bobová dráha v Němčičkách má
nového „souseda“ v podobě minigolfového hřiště. Poučení o historii
regionu nabízí muzeum obce Kobylí
a muzeum obce Vrbice.
Pro všechny milovníky tekuté tradice – vína, jsou připraveny ochutnávky v téměř dvou desítkách vinných
sklípků, otevřených převážně na
trase cyklostezky.
Celý program však vyvrcholí v podvečer tohoto putování. Ve své historii již podruhé se na jednom pódiu
představí mužácké sbory ze všech
obcí Modrých Hor - z Velkých Pav-

lovic, Kobylí, Bořetic, Němčiček a
Vrbice.
II. ročník Přehlídky modrohorských
Mužáckých sborů nabídne návštěvníkům vzácný kulturní zážitek, kdy
si budou moci poslechnout uchvacující mužácký zpěv a melodicky
překvapivé písně, tak typické pro
tuto oblast. Mimo mužské pěvecké
sbory bude dalším typickým prvkem
cimbálová muzika z Mistřína, která
se postará o tu pravou atmosféru
před začátkem zpívání i v následné besedě u cimbálu. Vrcholem pak
bude společný zpěv všech pěti sborů, který možná otestuje i statiku
rozhledny.

Májové putování
po Modrých Horách
21. května 2011
Start od 9.00 hod. od radnice ve
Velkých Pavlovicích

II. ročník předhlíkdy
modrohorských
mužáckých sborů
21. května 2011
Od 19.00 hod. pod rozhlednou
Slunečná ve Velkých Pavlovicích
Vystoupení modrohorských mužáckých sborů bude jistě příjemnou tečkou
za Májovým putováním po Modrých Horách.

Ing. Přemysl Pálka
DSO Modré Hory
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SPOLKY A KONÍČKY - - - - - - - - - Z Velkých Pavlovic
vzhůru k oblakům,
nad kraj André
Vážení příznivci malého letectví,
jak jsme již v roce 2007 avizovali v článku v jednom z Velkopavlovických zpravodajů, dochází v těchto dnech k naplnění jednoho z hlavních cílů našeho
sdružení, a sice k výstavbě travnatého
letiště pro „malé letectví“ i ve Velkých
Pavlovicích. Nutno podotknout, že se
toto děje za obrovské podpory Městského úřadu Velké Pavlovice - zastupitelstva a rady, které je projektu velmi
příznivě nakloněno.
Při zakládání našeho sdružení nebyly
ještě vhodné podmínky pro výstavbu
letiště ve Velkých Pavlovicích, zejména
nebyl k dispozici vhodný pozemek. Ale
my jsme svou snahu nevzdali a doufali
jsme, že pro náš záměr najdeme časem
i příznivce. Dnes už můžeme říci, že se
obojí podařilo.
Tehdy jsme naše úsilí nasměrovali k
výstavbě letiště Kraví Hora, pro jehož
zřízení se i přes ne zrovna hladká jednání dal pronajmout pozemek. Věděli
jsme ale, že tímto krokem umožníme
přiletět do „kraje André“ jen malým,
maximálně dvoumístným ultralehkým
letadlům. Jediné vhodné místo pro
vzletovou a přistávací dráhu, která byla
v blízkosti bořetických sklepů a Republiky kravihorské, nenabízelo totiž větší
délku než 500 metrů. Prodlužovat už
není kam.
Nám ale šlo o dostupnost tohoto nesporně žádaného regionu i většími letadly
s kapacitou čtyř, popř. šesti sedadly.
Vhodná plocha se jevila v katastru Velkých Pavlovic. Zatím to bylo jen přání,
které k realizaci vyžadovalo čas a mnoho úsilí.
Po více jak pěti letech se přání mění
ve skutečnost. Ve spolupráci s Městem
Velké Pavlovice, zejména díky pomoci
pana starosty, se (na náš návrh lokality)
rozběhla jednání o pronájmu šesti hektarů pozemku. A dopadla úspěšně. Místo shlédl inspektor Letecké asociace
ČR a po výpočtu a přezkoumání vzletových a přibližovacích rovin souhlasil
s polohou letiště po stránce provozní.
Požadovaná velikost pozemku byla
nato zaměřena a dostala nové parcelní
číslo. Bylo rozhodnuto. Poloha letiště:
západně podél silnice III. třídy č. 42113
z Velkých Pavlovic k Trkmanci.
V pátek 1. dubna 2011 se zemní technika poprvé zaryla do půdy a zahájila
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tak povrchovou úpravu v místě budoucí
vzletové a přistávací dráhy, která bude
orientovaná téměř ve směru sever – jih
(přesněji 350°/170°). Celý vzletový a
přistávací pás bude mít rozměry 850 x
60 metrů, uvnitř kterého bude vzletová
a přistávací dráha o rozměrech 750 x 30
metrů. Zbytek do velikosti vzletového a
přistávacího pásu budou tvořit bezpečnostní pás na západní straně a prostor
pro pojíždění letadel podél východního
okraje vzletové a přistávací dráhy. Součástí letiště je i stávající nevzhledná
kovová hala, kterou hodláme přestavět
na hangár. Práce úklidu okolo haly již
započaly. Hangár nám umožní parkování našich letadel, která nyní máme v
Miroslavi, Vyškově a Břeclavi.
Zatím jsme částečně upravili cca 600
metrů délky vzletové a přistávací dráhy.
Po úplné úpravě této části přistoupíme
k setí travné směsi. Zbytek dráhy plánujeme upravit v druhé polovině letošního
roku. Souběžně budou probíhat práce
na rekonstrukci haly, která dostane ze
strany od silnice dvě 12ti metrová křídla
posuvných vrat. Celé letiště hodláme
otevřít nejpozději na podzim 2012.
Vy, kteří se na letiště těšíte, mějte ještě
strpení. Bude to pak stát za to!
Členská základna
občanského sdružení
Letecký klub Nad krajem André

Úprava terénu letiště ze země i ze
vzduchu.

Dámy pletly
pedigové košíky
V sobotu 19. března 2011 v 9 hodin ráno
se v klubovně Dámského klubu sešlo
třináct dívek a dam, aby se zdokonalily

Pod rukama dam z Dámského klubu
vznikla spousta krásných pedigových
košíků, dekoračních nádob i praktických
doplňků domácnosti.
v pletení košíků z přírodního materiálu pedig. Připravily jsme mísy s vodou
na namáčení pedigu, vybalily potřebné
pomůcky, jako je ručník, nůžky, šídlo a
kleště. Ale také jsme si přichystaly svačinku a pití. Některé účastnice si na probuzení uvařily dobrou kávičku.
Jakmile dorazila paní lektorka s potřebným materiálem, vrhly se na ni ženy, které už vědí co a jak a vybíraly překližkové
dno, které se jim bude hodit k pletení
košíku, který chtějí dnes uplést. Ostatní,
tím myslím začátečníky (nováčky), čekaly vzorně, jako ve škole až paní lektorka
řekne a ukáže, co se vlastně bude dít.
Vybraly si z obrázků, nebo jenom dle
vlastní fantazie, nějaký tvar košíku, ale
může to být cokoliv, ne jenom košík. Pletou se i zvířátka, postýlky, kočárky, hrábě, krabičky na kapesníky atd. Některé
z účastnic kurzu nevěřily, že něco jako
košík se může podařit uplést již na prvním kurzu.
Plnou parou se všech třináct účastnic
pustilo do pletení, plete se a plete, mezi
tím se svačí a popíjí kávička, nebo čajík
a zase se plete. Když na kostele odbila
18 hodina, opouštěly klubovnu poslední
dámy.
Prožily jsme moc pěkný den a již nyní
je domluven další termín kurzu, a to 19.
listopadu 2011, od 9. 00 hod. zase v klubovně Dámského klubu.
Zdena Hasilová,
Dámský klub Velké Pavlovice
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Pobyt seniorů
v Luhačovicích
Za zdravím do Luhačovic odjeli v letošním roce členové SPCCH z Velkých
Pavlovic a Dolních Dunajovic. Týden
strávili v lázeňském domě Praha, kde
je vítalo ubytování i léčebné procedury,
včetně bazénu. “Praha“ je pro léčebné
i relaxační účely zárukou opravdové
rehabilitace pro tělo i duši. Zásluhou
majitelky, paní Anny Kneblové, a kolektivu zaměstnanců, letos stejně jako vloni, byl týdenní pobyt pro všechny účastníky opravdovým požitkem.
Společná procházka Lázněmi Luhačovice a seznámení se s historií lázeňství, ukázka domů Jurkoviče, Smetany
a dalších, večery s hudbou a tancem,
to je jen skromný nástin příjemného
pobytu, který si rádi zopakujeme. Tak
„snad“ zase za rok a to si již budeme
užívat z nového pramene léčebnou
vodu přímo v Praze. Do Luhačovic se
těšíme, děkujeme domácím za péči a
také našim organizátorům za zajištění
aktivity.

Vidím ta místa, jež patří ke snům,
malá kolonáda a Jurkovičův dům,
Lojzíček kamenný,
co smutně hledí do kraje,
pramen vytéká mu u nohou.
Tam i poutníci hasí žízeň vodou léčivou.
Zas spěchám k jezírku lásky a poznání,
co bych lhal,
tisíckrát já kroky počítal
ukryté v lese - malé jako dětské dlaně,
místa kam milenci chodí,
jim láskou srdce plane.
Za SPCCH
Emílie Zajícová a Josef Bazala

Senioři přivítali
jaro ve Ždírci nad
Doubravou
Tak znělo „motto“ setkání občanského sdružení SPCCH (Svaz postižených

civilizačními chorobami) se seniory
družebního města Ždírce nad Doubravou v sobotu 16. dubna 2011.
Jarní sluníčko provázelo autobus
až do Horního Studence (jedna z obcí
Ždírce n. D.), kde nás přivítala stejně
rozzářená tvář starosty města, pana
Jana Martince.

ní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Velkých Pavlovicích. Byla
zde zhodnocena činnost zahrádkářů za
uplynulé období, hospodaření místní
organizace a přítomni byli seznámeni s
organizací s t.č. blížící se výstavou vín,
která se uskutečnila 16. dubna 2011.
Pro nadcházející období bylo zvoleno nové vedení organizace.
Předsedu Mgr. Alexandra
Tomečka nahradil Ing. Pavel
Lacina st., novým jednatelem
namísto Ing. Františka Kostrhuna se stal Jan Havránek,
místopředsedou je i nadále
pan Miroslav Mikulica a ekonomkou paní Ludmila Dvořáková.
Do budoucna se bude ČZS
podílet na pořádání místní
výstavy vína, svěcení vína,
dále se budou pořádat odborné přednášky, semináře,
Velkopavlovičtí senioři na taneční zábavě
zájezdy
s odbornou tématikou
u přátel ve Ždírci nad Doubravou.
pro vinaře a zahrádkáře. ČZS
by chtěl dále obnovit tradici
Ve vyzdobeném sále čekala
účastníky tohoto setkání předsedkyně
a pořádat zde
místního svazu seniorů paní Milušvýstavu ovoce
ka Mühlfaitová a každý obdržel
a zeleniny, popř.
milý dárek. A protože MUDr. Aleš
se podílet na
Bílek neshledal žádné zdravotní
organizaci farpotíže, které by bránily zábavě,
mářských trhů
po celé odpoledne nás spolu se
ve městě.
svým bratrancem bavil zpěvem
Na závěr ocenil
a hudbou. Ano, hudba, zpěv a
činnost
orgatanec, tak vítali senioři jaro.
nizace starosPro slavnostní přípitek a
ta města Ing.
příjemné odpoledne se popíjelo
Pavel Procházvíno z Velkých Pavlovic, které
ka a zároveň
věnovali naši sponzoři. Jak jinak
garantoval podporu organizace ze stra– výroba kvalitních odrůdových
ny města při pořádání akcí.
vín je příznačná pro naše měsPoté se již místní členové odebrali k
to. Vinařům také patří naše veliké díky,
malé degustaci výborných vín místních
jmenovitě řediteli ŠSV, a.s. panu Vinvinařů.
trovi, Vinařství R. Balouna, Vinařství
Jan Havránek
Buchtovi, Pavlovínu, s. r. o. a jiným.
Přání seniorů, které bylo součástí upomínkového dárku: „Pěkné léto
přejeme, než se zase sejdeme“ musím
opravit. Těšíme se na Vás naši milí
přátelé již 20. května ve Velkých Pavlovicích a toto pozvání platí nejen pro
seniory a starostu pana Martince, ale
také pro vás.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Velkých PavloviZa SPCCH
cích uspořádala v pátek, dne 18. února
Emílie Zajícová & Josef Bazala
2011, zájezd pro širokou, především
však vinařskou, veřejnost na degustaci
vín do unikátního labyrintu Valtického
Podzemí. O zájezd byl nečekaný zájem,
přihlásilo se více než třicet účastníků.
V podzemí byli velkopavlovičtí milovníci
vína přivítáni ředitelem Valtického PodV neděli odpoledne, dne 27. února
zemí Bc. Milanem Sedláčkem, který je
2011, se konala v zasedací místnosti
města výroční členská schůze základpokračování str. 32

Zahrádkáři
a vinaři zavítali
do Valtického
Podzemí

Výroční členská
schůze ČZS Velké
Pavlovice
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V loňském roce byli místní hasiči
u osmi požárů trávy. Ale za celý rok a
v celém hasebním obvodu! Nutno také
podotknout, že vloni bylo více výjezdů
až v dubnu. V březnu pouze jeden.
Takže uvidíme, co nám duben ještě
přinese. Předpoklad však je, že požárů oproti březnu ubude. I vzhledem k
počasí.
Proč začne hořet porost, může mít
několik důvodů. Buď jej někdo zapálí
schválně s úmyslem se starého porostu
zbavit, nebo někdo pálí rostlinný odpad
na hromadě a oheň mu tzv. uteče a
nebo vznikne požár ještě vlivem jiných
skutečností (cigarety, katalyzátory aut, jiskry, atd.)
Experti, kteří se vypalováním snaží trávy zbavit, nedomýšlejí následky. Trošku více
zafouká vítr a oheň může přeskočit na sousední pozemky
nebo mohou plameny ošlehnout sousedovy ovocné dřeviny. Letošní úroda je poté
pryč, pokud tedy není rostlina
zničena úplně. Nemohu opomenout zmínit i riziko možného popálení „experta“. Na
Hodonínsku tak letos jeden
Velkopavlovičtí zahrádkáři navštívili Valtické
zemřel.
Podzemí, za odborného výkladu si prohlédli uniPožár trávy se zdolává většikátní labyrint chodeb a zúčastnili se řízené
nou dvěma způsoby. Buďto
degustace vín.
vodou, nebo jednoduchými
hasícími prostředky, což není
nic jiného než lopaty. Oheň se prostě
„ubouchá“. Říká se tomu „lopatový bluV Českém centru v Paříži proběhl
es“.
23.
března 2011 již 8. ročník vinařské
Na začátku dubna vyjížděli hasiči k
soutěže
Svátky jara. Do soutěže bylo
požáru vinice ve Velkých Bílovicích.
předvybráno rekordních 67 vzorků z
Vinice byla neobdělávaná a tráva vyso15 vinařství. Výsledky soutěže jsou
ká. Zde už lopaty nepomohly, plameny
zajímavým vodítkem a zdrojem infordosahovaly s pomocí větru až třímetromací pro zúčastněné vinaře, kteří se
vé výšky a tak musela být vinice zkroV letošním roce vyjížděli velkopavlovičtí
mohou dozvědět o pohledu špičkových
pena dvěma cisternami vody.
hasiči (do 31. března) k 23 událostem.
odborníků na jejich produkci.
Přestože se domníváme, že sezóna
Z toho bylo neuvěřitelných 18 výjezdů k
Předseda poroty Jean Michel Deluc
„vypalování“ již skončila, upozorňujepožárům trávy, rákosu či strniště. Oheň
zhodnotil naše vína takto „Moravská
me i nadále, že vypalování porostů je
si místo vzplanutí nevybírá. Výběr místa
vína potvrzují růst kvality, což je již trazakázáno!
je ve většině případů na lidech a ti škrdice, osobitý charakter a rozhodně se
Petr Hasil, starosta
kají kdekoliv a bohužel cokoliv. Meze,
řadí k evropské špičce. U červených
SDH Velké Pavlovice
strniště, louky.
vín je vidět pozitivní vývoj, ale
Z těchto ohýnků potom vznikají nezvlapreferuji Vaše vína bílá. Letos
datelné požáry lesů, sadů, vinic či
se vidíme po osmé a mohu
dokonce menších stavení. Březen byl
říct, že Vaše vína řadím ke
na požáry travnatých a jiných porostů
špičce. Těším se na další rok,
velmi bohatý. Ve Velkých Pavlovicích
co nám přivezete.“
bylo požárů sedm a pro zajímavost
V kategorii růžových vín zvíuvádím, že na celém Břeclavsku zasatězilo André Rosé pozdní
hovali hasiči přibližně u padesátky
sběr 2010 Šlechtitelská stanipožárů porostů. Je tedy možné, že Velce Velké Pavlovice.
ké Pavlovice drží ve vypalování trávy
nechvalné první místo. Aby jsme statisŠlechtitelce k tomuto krástiku nějak zakončili, tak na území celénému úspěchu blahopřejeho jihomoravského kraje vyjížděli hasiči
me!
za březen téměř ke třem stům požárům
Letošní spalující řádění neminulo ani vinice.
porostů.
Věra Procingerová

nejprve s podrobným výkladem labyrintem provedl a poté všechny přítomné
pozval k bohatě prostřenému stolu a
odborné degustaci vybraných vzorků
vín.
Pan Sedláček povyprávěl vinařům
řadu zajímavostí nejen o samotném,
v některých místech až třípatrovém,
podzemí, ale také poodhalil řadu zkušeností a triků z podnikání ve vinařské
oblasti. Dobré „know-how“ a propracovaný management je základním pilířem
úspěšného podnikání. Proto vinaři především tyto rady a náměty velmi přivítali a ocenili.
Radek Bárta

Množství
požárů
neutěšeně
narůstá
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Francouzským
odborníkům
André Rosé
ze „Šlechtitelky“
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Spolek Víno
z Velkých Pavlovic pořádal
zabíjačku
V pátek 25. února 2011 se v pravé
poledne v Rodinném vinařství Krejčiřík
sešli vinaři ze spolku Víno z Velkých
Pavlovic. Sluníčko, čistá azurová obloha a teploměr ukazující mínus sedm
stupňů, to jsou podmínky jako stvořené
pro zabíjačku dvousetkilového čuníka.
Hlavním řezníkem byl pan Jan Krejčiřík. K zahřátí byla po ruce od samého
začátku slivovice, zanedlouho také
zavoněl ovárek a všude se nesla přátelská atmosféra. Vinaři se dodatečně
vrátili ke zhodnocení jejich I. Vinařského plesu z 29. ledna 2011. V soutěži o
nejlépe nastrouhaný křen vyhrál mladý
vinař Petr Mikulica.
Ing. Přemysl Pálka, Modré Hory

vinařů pan Petr Mikulica
přítomné srdečně přivítal a
následně je provedl po svém
rodinném vinařství. Nechyběl
ani kvalifikovaný výklad z úst
samotných vinařů. Degustovaly se především mladé
vzorky vín úrody ročníku 2009
a 2010 s výbornou chutí.
Všichni zúčastnění děkují
pořadateli za pozvání.
Ing. Přemysl Pálka,
Modré Hory

Modrohorská vína ročníků 2009
a 2010 zachutnala. Účastníci exkurze ve Vinařství
Mikulica neskrývali uznání a nešetřili chválou.

ŠKOLNÍ OKÉNKO - - - Z MATEŘSKÉ ŠKOLY…
„Ten dělá to a ten zas tohle!“
aneb Hrajeme si na řemesla

Se začátkem měsíce března 2011 odstartovala Mateřská škola ve
Velkých Pavlovicích několika týdenní projekt s názvem „Hrajeme si na
řemesla“. V rámci tohoto programu se děti začaly postupně seznamovat s řemesly a náplní práce rozličných profesí svých rodičů, prarodičů,
zkrátka a dobře – dospěláků.
Není lepšího způsobu jak tyto vědomosti získat, než vše shlédnout
na vlastní oči a pokud to podmínky dovolí, určité činnosti si vyzkoušet.
Malí školkaříci po několika poutavých exkurzích zjistili, že každá profese
vyžaduje určitý um, grif, vzdělání a také, že se žádná práce nemůže dělat
bez lásky.
Kam všude zvědavá očka dětí nakoukla? V prvním březnovém týdnu blíže poznaly práci paní kuchařky v kuchyni MŠ, paní uklizečky a
paní magistry v lékárně. A také navštívily pekárnu paní Pláteníkové, do
které se před časem přijela podívat i paní Vilma ze seriálu „Ulice“. Teď
Pravá moravská zabíjačka jak má být!
se dětem naskytla stejná příležitost jako hvězdám z televize – projít si
prostory provozu, kam je běžně „Vstup přísně zakázán“. Podívaly se zvědavě
do samotné dílny jak se připravují a pečou sladké buchtičky, křupavé rohlíčky,
voňavý chleba a nebo oblíbené koláčky s nejrůznějšími nádivkami. Nejvíc se jim
líbila velká pec a díže na těsto. A samozřejmě i sladká odměna v podobě voňavého věnečku s pudinkovou náplní a bílou cukrovou čepicí.
Další objekt, který děti navštívily, byla hasičská zbrojnice. Zde je přátelsky
přivítal, provedl a poskytnul patřičný barvitý výklad starosta Sboru dobrovolných hasičů pan Petr Hasil.
Děti byly nadšené! Nejvíce se jim líbila prohlídka hasičských aut a také to, že
mohly alespoň na chviličku usednout za volant červeného kolosu.
Ve čtvrtek navečer, dne 17. března 2011,
Dověděly se také spousty zajímavostí, o kterých neměly některé doposud ani
se konala v modrohorském Vinařství
Mikulica ochutnávka vín. Sešla se zde
potuchy – a to, že hasiči nezápasí pouze s ohněm, ale také s vodou, pomáhají u
řada vinařských odborníků, mezi kterýdopravních nehod a nebo že jsou třeba také nápomocni, když se nám do větvoví
mi nechyběli např. bratři Moravčíkové
vysokého stromu zatoulá koťátko.
z podpálavské obce Horní Věstonice,
V neposlední řadě se podílejí na organizaci spousty kulturních akcí a to i pro
dále Ing. Kamil Prokeš z Vinařství Proděti. Jsou to prostě takoví výborní parťáci do nepohody, ale i pohody!
qin z Velkých Němčic, velkopavlovická
Zapomenout nemůžeme ani na návštěvu obchodu, vinařství, stolařství a nebo
vinařka Helena Bednaříková a další.
kadeřnictví.

O víně nejen
modrohorském...
ve Vinařství
Mikulica

Jeden z nejmladších modrohorských

pokračování str. 34
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A také na zastávku v ordinaci veterináře MVDr. Blažka, který
o své krásné práci podrobně povyprávěl a také se zde dětem
naskytla dechberoucí příležitost být účastníkem operace malé
kočičky.
Dlouho očekávanou a patřičně natěšenou byla návštěva
„Rybářské bašty“. Odborný výklad i s obrázky poskytl dětem
rybář tělem i duší pan Šula a výborné občerstvení v podobě
slaďoučkého čajíku připravil pan Hlávka. Při příjemném posezení jsme si dohodli další návštěvu v teplejším takřka letním
období.
Všechny návštěvy byly pro děti velmi obohacující, otevřely jim nové obzory, nabyly nových poznatků a vědomostí. Děti
pak začaly intenzivně přemýšlet…“Čím budu já, až budu velký?“ Kdo ví, možná se už někdo díky krásným exkurzím našel.

Karnevalové veselí
neminulo ani školku
V naší školičce je pořád rušno. Děti nezdolala ani letos
nepěkně řádící chřipka a tak si zařádily na maškarním
bále. Středeční dopoledne, dne 23. února 2011, bylo ve
školce ve znamení hudby, tance a soutěží.
Představili se nám rytíři, princezny, čarodějnice a čarodějové, zvířátka a jiné pohádkové postavy. Pozadu
nezůstaly ani paní učitelky, které nezaváhaly, využily
příležitosti a také se náležitě vyšňořily.

Zdenka Pláteníková & Božena Procházková,
p. uč. MŠ Velké Pavlovice

To koukáte, jak nám to na letošním maškarním
bále slušelo!

Zápis dětí do MŠ
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2011 - 2012 se
konal v úterý 12. dubna 2011.
Zájem přihlásit své dítě k docházce do předškolního zařízení projevilo 24 rodičů.
Na děti i dospělé čekalo čisté, příjemné prostředí, vyzdobené výtvory dětí.
Každé dítě si mohlo vybrat ze spousty zajímavých hraček, pohybově se vydovádět na skákacích míčích, trampolíně, skluzavce či lezecké stěně.
V doprovodu svých rodičů pak s malým dárkem odcházely spokojeně domů a my, učitelky MŠ se na nové šikovné
žáčky již velmi těšíme!
Jiřina Zigová, ředitelka MŠ

Věřte nevěřte, viděly jsme toho víc než dost – tak třeba
pekárnu, stolařství a nebo ordinaci zvěrolékaře.
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Dětem i rodičům se v naší školce velmi líbilo, doufejme,
že i první zářijové dny budou plné úsměvů
a bez slziček smutnění…
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Perný prázdninový
týden v mateřince
Také o jarních prázdninách bylo v mateřské škole o
zábavu postaráno! Kdo by se domníval, že se v tuto
dobu v mateřince nic zvláštního neděje, velice by se
mýlil. Provoz byl sice omezen, ale v ostatních třídách se
pilně pracovalo. Již během předcházejících tří víkendů

probíhala v šatnách výměna linolea. V prázdninovém týdnu se
pokračovalo ve zbývajících třídách. Probíhaly také částečné
malířské a natěračské práce.
V jedné třídě čekalo na děti velké poprázdninové překvapení v podobě zbrusu nového nábytku. Je to začátek postupné
modernizace všech tříd. A aby se nám nemoci nešířily, všechny hračky prošly pravidelnou desinfekcí.
Kolektiv paní učitelek Mateřské školy Velké Pavlovice

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY…

Co nového ve škole?
Pomalu se blíží velké prázdniny a po nich nastane čas, kdy usednou do školních lavic naši předškoláci.
Jak to v takové velké škole vypadá a jaké povinnosti na děti čekají, si budoucí prvňáčci mohli vyzkoušet v kurzu pro předškolní děti „ŠKOLIČKA“. Předškoláci si spolu se svými rodiči hravou formou ověřili své předpoklady pro
práci v 1. třídě. Tento program, připravený pedagogy ZŠ a MŠ, probíhal v
měsíci březnu a dubnu v prostorách základní školy. Pravidelně se zde setkávaly děti nejen z Velkých Pavlovic, ale i z Němčiček a Bořetic.
A jak první ročník kurzu dopadl? Na výbornou! Děti velmi dobře zvládly
zadané úkoly a za svou snahu a píli si odnesly malý dárek.
Velké poděkování patří především paní učitelkám z MŠ, které děti do školy
připravují. Spokojenost rodičů a nadšení dětí je pro vyučující tou nejlepší
odměnou.
Mgr. Eva Drienková, Mgr. Darina Zborovská

„Na dobrém
počátku všechno
záleží“
Tato Komenského slova platí i pro
vstup dítěte do školy, jež je důležitým
životním mezníkem. Počátek školní docházky představuje dlouhodobý
vývojový úkol, ale především nárok a
zátěž.
V současné společnosti neustále
stoupá hodnota školního vzdělání; celkové hodnocení dítěte pak souvisí s
tím, jak plní očekávání rodičů a učitelů.

Školička se dětem velmi líbila, zkusily si „velkou školu“ tak trošku „nanečisto“. Jak?
No přeci na jedničku s hvězdičkou!

Pro úspěšné zvládnutí role žáka musí
dítě dosáhnout určitého stupně socializace, to například znamená, že se dítě
umí vhodně chovat k učiteli, k ostatním
spolužákům, že s nimi dobře komunikuje, že je schopno plnit školní povinnosti,
které není možno odpustit či uprosit.
Školní předměty zahrnují celou řadu
značně rozmanitých činností na rozvoj senzomotoriky, paměti, intelektu,
pozornosti, sebeovládání, svědomitosti, vytrvalosti…
Při vstupu do školy by dítě mělo
dosahovat takového stupně vývoje, který mu umožní dobře si osvojovat školní
znalosti a dovednosti. Vážné obtíže, při

nedostatečné školní zralosti, mohou
velmi výrazně ovlivnit dítě v jeho motivaci ve splnění úkolu školního věku.
Školsky nezralé dítě zpravidla
nevynakládá úsilí k dosažení dobrých
výsledků v učení, často rezignuje,
zvyšuje se u něj úzkost , narušuje se
vývoj zájmů; dítě se musí vyrovnávat s
náročnou životní situaci, kterou pro něj
představuje škola.
Mějme tedy na paměti, že děti
mají vstupovat do školy s nadějí, že
požadavky školy zvládnou.
Mgr. Lenka Korpová,
zástupkyně ředitele ZŠ

Malí recitátoři soutěžili
v umění přednesu
Opět i v tomto školním roce jsme v třídních kolektivech vybírali ty nejšikovnější a nejvýraznější recitátory, kteří budou své třídy reprezentovat
ve školním kole recitační soutěže.
Zúčastnilo se 15 žáků 1. až 5. ročníku.
Děti byly na soutěž dobře připraveny, přednášely kratší i delší veršované texty českých autorů. V příjemné atmosféře sledovali nejmladší recitátoři své starší kamarády, aby od nich získali své první zkušenosti.
Na závěr porota vyhodnotila nejlepší soutěžící v každé kategorii. Vítězové dostali diplom a všichni účastníci soutěže si odnesli za skvělé
výsledky pamětní list a sladkou odměnu.
Za kolektiv vyučujících Mgr. Jitka Martincová

Recitátorské naděje – Radka Valná,
Štěpán Prokeš a Eva Novotná…
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Umístění žáků
– 1. kategorie:
1. Eva Novotná - 3.B
2. Štěpán Prokeš - 3.B
3. Radka Valná - 2.A

Umístění žáků
– 2. kategorie:
1. Vojtěch Antoš - 5.B
2. Ondřej Míchal - 5.A
3. Jan Novotný – 5.B
… Jan Novotný a Vojtěch Antoš.

Biologická
olympiáda
Na začátku února proběhlo na Základní škole Velké Pavlovice kolo biologické olympiády. Žáci soutěžili v poznávání rostlin a živočichů a znalostním
testu.
V kategorii 6. a 7. tříd se umístili
žáci následovně:
1. místo: Sopr Matěj (7.A)
2. místo: Krejčiřík Pavel (6.A)
3. místo: Válková Anna (6.A)

„ŽÁDNÝ MUZIKANT
Z NEBE NESPADL“,

Jaroslava Janů

I TO SE DOVĚDĚLI ŠKOLÁCI
NA JEDNOM Z VÝCHOVNÝCH
KONCERTŮ
V úterý dne 5. dubna 2011 se ve Sportovní hale Základní školy Velké Pavlovice uskutečnil koncert skupiny MARBO. Účinkující svým zpěvem a hudbou
upoutali malé posluchače. Aktivně je do
svého programu zapojili „hrou na tělo“ i
zpěvem a vysvětlili jim některé hudební
pojmy.
„Žádný muzikant z nebe nespadl“, tak
se jmenoval pořad pro I. stupeň a „
Najdi si svůj styl“ pro II. stupeň. Atmosféra po celou dobu koncertu byla velmi
příjemná, děti odcházely nadšené.
Mgr. Marie Pilařová

Deváťáci
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 8 chladících věží, které
chrlily oblaky páry.
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Jaderná elektrárna Dukovany.
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 23 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 jednou 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

Školou povinní
fotbalisté hráli
O pohár starosty
města
V pondělí, dne 28. dubna 2011, se
žáci prvního stupně ZŠ ve Velkých
Pavlovicích sešli k závěrečným finálovým zápasům v kopané. Tyto zápasy
byly vyvrcholením dlouhodobé soutěže
mezi jednotlivými třídami.

Vítěz mladší kategorie – třída 3.B

Vítěz starší kategorie – třída 4.A
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V mladší kategorii si putovní pohár
odnesla třída 3.B. V kategorii starších žáků nečekaně porazili čtvrťáci
družstva pátých tříd a pohár si za bouřlivého potlesku převzal kapitán 4.A.
Nejlepšími střelci turnaje byli vyhodnoceni Erik Burac a Patrik Havlík.
Nejlepší fotbalisté budou naši školu
reprezentovat v květnu v Hustopečích.
Přejeme jim hodně úspěchů a pěkné
sportovní zážitky.
Mgr. Eva Drienková

Žáci naší školy na Okresním přeboru
ve šplhu na tyči
Dne 17. února 2011 se uskutečnil na
ZŠ Břeclav Slovácká okresní přebor
ve šplhu na tyči, kterého se zúčastnilo
celkem 14 škol s celkovým počtem 143
závodníků.
Velkopavlovickou základní školu reprezentovali žáci z prvního i z druhého
stupně. Nejúspěšnější byli deváťáci,

kteří přivezli cenné diplomy.
Stříbrnou medaili vybojoval Oldřich Pláteník (9.B) s výborným časem 2,64 s a
krásné třetí místo obhájila Lucie Fišrová (9.A) s časem 4,35s. Všem závodníkům patří dík za vzornou reprezentaci
školy.
Jaroslava Janů

ZE STŘEDISKA
VOLNÉHO ČASU A ŠKOLNÍ DRUŽINY…
DÁM SI DNESKA NA SVAČINKonec zimy na „Domečku“, k tomu
KU VLASTNORUČNÍ PALAČINKU!
časné předjaří? S pohybem se našim
tělům jednoznačně zadaří!
Tak se nám školní rok přehoupnul do druhé poloviny, leden s pololetním
vysvědčením jsou tatam, čeká nás už jen poslední zimní měsíc únor a brzy
se otevře voňavá a barevná brána jara…
Jak s tímto období naložíme? Odpověď je nasnadě: „Bude-li chladno, za kamna
vlezem, až přijde březen či duben, raději venku budem!“
Přesně tak se i stalo. A nejen Domeček (Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice), ale i školní družinka, se výše uvedeného hesla pevně držely. Proč zmiňujeme i družinu?
Domeček a školní družina se daly v posledních měsících do holportu a oběma stranám to více než svědčí. Oba volnočasové útvary spolu začaly úzce spolupracovat
a pozitivní výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.
Tandemové akce jsou mnohem více navštěvované, dětem se daří navazovat další
nová přátelství a zúčastňovat se kolektivních akcí. Děti se tak přirozeně učí spolu
vycházet, respektovat se navzájem, všímat si a tolerovat potřeby druhých a navíc
spolu stráví spoustu smysluplně využitého volného času.

Co se na Domečku
a v družince událo?
VALENTÝNSKÉ RADOVÁNKY
V pátek podvečer, dne 11. února 2011,
ožilo SVČ veselím a zábavou. Po delší době se zde konala tzv. „spací akce
na Domečku“. Početná skupinka osmi
děvčat a šesti chlapců si přišla užít ty
správné „Valentýnské radovánky na
domečku“ a oslavit se svými kamarády
a známými nadcházející svátek Svatého Valentýna.
Slavilo se rozličnými způsoby. Na programu nechyběly napínavé a zábavné deskové hry, překvapení v podobě
nočního vypouštění lucerniček přání
na kopečku s názvem Floriánek, chutná večeře v podobě křupavých toustí-

Úterního odpoledne, dne 8. března
2011, připravilo SVČ ve spolupráci se
školní družinou netradiční program pro
družinové, ale i nedružinové děti.

Dobrou chuť!

Na dvě hodinky se řada z žáčků I. stupně stala velkými kuchtíky a za pouze drobné pomoci
paní vychovatelek se pustila do
výroby oblíbených slaďoučkých
palačinek.
Nejvíce práce dala dětem příprava hedvábného těsta optimální,
ani ne řídké – ani ne husté, konzistence. Samotné smažení šlo
ostříleným kuchařům již jako po
másle, nebo v tomto případě spíše po rostlinném oleji. Na dvou
elektrických plotýnkách tak vzniValentýnské nocování na Domečku.
kala jedna palačinka za druhou.
ků, veselé společenské hry, diskotéka,
Kuchtíci se ve smažení střídali a kažtanečky a také film na příjemné usínádý si pak tu svoji „nejlepší“ palačinku
ní.
vydatně potřel marmeládou, stočil do
Po ránu jsme si ještě zahráli pár her,
úhledné roličky a posypal sněhobílou
nasnídali se a poklidili a tradá domů.
vrstvičkou cukru. A pak už jsme se
Co říci nakonec? No že to byla prostě
všichni společně ládovali, až se nám
paráda!
dělali boule za ušima ☺!
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MAŠKARNÍ BÁL aneb domečkovodružinkový KARNEVAL!
Masopust, maškarní bál a nebo karneval?
Říkejme tomu, jak se komu ráčí, jedno je však
jisté – je to super zábava! Plnými doušky si jí
užívaly ve čtvrtek odpoledne, dne 10. března
2011, děti ve školní družině a to ať ji běžně
navštěvují nebo ne. Brány karnevalu byly otevřeny naprosto všem po zábavě, tanci, soutěžích a dobré náladě toužících.
Mladších žáků ZŠ navštěvujících převážně I.
stupeň se sešla ohromná spousta a tak se třídy družiny hemžily roztodivnými postavičkami
z pohádek, večerníčků, hororů, ale i ze zvířecí říše. A všichni se bez rozdílu výborně bavili.
Paní vychovatelky si pro děti připravily řadu
veselých soutěží, sladké odměny a navybíraly skvělou taneční hudbu.

Smím prosit? Na maškaráku tančili
čertice i supermani!

ZVÍŘÁTKA Z KVĚTINÁČŮ?
JAKO ŽIVÁ!
Úterní odpoledne, dne 22. března 2011,
na SVČ proběhlo ve znamení veselého

tvořeníčka. Skupinka devíti děvčat se s
nadšením a plna dobré nálady pustila
do výroby zajímavých zvířátek z malých
květináčků.
Pod rukama šikovných holčin přišlo po
zhruba dvou hodinkách na svět devět
hezkých zvířátek. Děvčata odcházela
z Domečku spokojena a doma se jistě nezapomněla se svým „květináčkovým“ zvířátkem pochlubit. Vězte, bylo
čím! Zvířátka se vskutku moc povedla
a věříme, že dnes zdobí nejeden „slečnovský“ pokojíček.

stejně tak jako krásné slunečné počasí,
které nás po celou dobu akce provázelo.

ŠIPKOVANÁ ALIAS FÁBORKOVANÁ
ZA
SLADKÝM
POKLADEM

V pátek po vyučování, dne 25. března
2011, připravilo SVČ ve spolupráci se
školní družinou pro všechny děti známou a oblíbenou venkovní hru „Šipkovaná“. V jednu hodinu odpoledne
se vydala velmi početná skupinka
32 dětí zasoutěžit si do přírody.
Celá trasa vedla od prvního stupně ZŠ kolem kina směrem na Floriánek, podél břehu Trkmanky až
do lesoparku u vlakové zastávky.
Vzhledem k povaze terénu nás
místo šipek vedly červené fáborky. U každého z nich se v rozmezí dvou až tří metrů ukrývaly lístečky pro jednotlivé skupinky.
Během cesty nalezli soutěžící
celkem deset různých stanovišť
Cyklotrénik se páťákům vydařil, i počasí jim
se stejným počtem někdy až moc
hrálo do karet!
zapeklitých úkolů. Avšak nikdo
PÁŤÁCI SI ZKUSILI, JAK
se nenechal napálit a všem dětem se
zdárně podařilo odpovědět správně.
JSOU NA TOM S JÍZDOU NA
V cíli trasy dostali soutěžící ještě bojoBICYKLU
vý úkol, a to nalézt v lesoparku ukrytý
Na úterní odpoledne, dne 29. března
sladký poklad a posléze co nejrychleji
2011, připravilo SVČ při ZŠ Velké Pavvyluštit přichystanou křížovku. Co myslovice pro děti z pátých ročníků zkoušku
líte, vyluštili kvíz a dostali se tak k hrozručnosti jízdy na kole, znalosti dopravmadě laskomin? Jednoznačně ano!
ních předpisů a značek.
Na hřišti „za kostelem“ byla vytyčena
zvláštní trasa sestávající z několika
lehčích slalomů a překážek. Každý
páťák si na svém kole projel celou
trať a ověřil si tak svoji zručnost a
rychlost při průjezdu v jednotlivých
disciplínách.
Po absolvování jízdy zručnosti cyklisti vyplnili testové úkoly týkající se
znalostí z dopravního provozu. Celá
cykloakce byla ukončena poznáváním dopravních značek.
Výsledky cyklotréninku byly výborné, Je libo ochutnávka ze sladkého pokladu?
Mgr. Lenka Tesařová, Mgr. Naďa Slámová, Pavlína Brúčková

Z GYMNÁZIA…

Maturity v novém podání
Soustředění a tvůrčí duch…
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Po patnácti letech příprav začaly 1. dubna 2011 na středních školách maturitní
zkoušky. Reforma maturitní zkoušky je
závažnou změnou v dosavadním systému zkoušek dospělosti u žáků středních škol. Neustále se o ní diskutuje a

pochybnosti neustaly ani po maturitní
generálce, která proběhla na podzim
minulého roku.
Přesto, že z denního tisku je možné
získat podrobné informace, pokusím
se přiblížit průběh letošních maturitních
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zkoušek z pohledu našeho gymnázia.
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část je
určena pro všechny studenty bez rozdílu oboru či typu střední školy a garantuje ji ministerstvo školství prostřednictvím Cermatu.
Probíhá formou didaktických testů,
písemných prací a v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 30.
května až 7. června 2011. Pro společnou část si žák musí zvolit dvě povinné
zkoušky z předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika.
Povinná zkouška se koná v základní
nebo vyšší úrovni obtížnosti a žák si ji
volí dle svého svobodného rozhodnutí.
Úroveň si může volit pro každou zkoušku zvlášť. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího
jazyka se zvolená úroveň vztahuje na
všechny tři její dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku, didaktický test i písemnou
práci). Pro úspěšné složení společné
části maturitní zkoušky musí žák uspět
u obou povinných zkoušek.
Ve společné části si může žák dále
volit až tři nepovinné zkoušky z nabídky český jazyk a literatura, cizí jazyk,
matematika, občanský a společensko
vědní základ, biologie, fyzika, chemie,
dějepis, zeměpis a dějiny umění. Pro
cizí jazyky u povinných i nepovinných
zkoušek škola v tomto školním roce
nabízí jazyk anglický a německý.
Profilová část označovaná spíše jako
školní část se skládá ze 2 povinných
zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky. Profilové zkoušky se
budou konat formou ústní zkoušky
před zkušební maturitní komisí. Žák si
pro povinnou a nepovinnou zkoušku
volí z nabídky následujících předmětů;
anglický nebo německý jazyk, základy
společenských věd, dějepis, zeměpis,
matematika, fyzika, chemie, biologie,
informatika, estetická výchova (výtvarný
nebo hudební obor). Při volbě předmětu ve školní (profilové) části není možný
souběh s předměty povinné zkoušky ve
společné části maturitní zkoušky.
Školní část maturitní zkoušky se na
škole uskuteční v termínu od 23. května do 27. května 2011 pro maturitní třídy 4.A a oktávu. Obě třídy se účastnily
maturitní generálky a v minulém měsíci
i dalšího testování ze zkušebních testů,
které poskytl pro přípravu Cermat.
Vyučující školy prošli během posledního roku systémem vzdělávání pro hodnotitele ústní a písemné části maturitní
zkoušky a škola má i odpovídající technické zařízení pro skenování zkušební
dokumentace.
Letošní maturitní zkoušky budou náročné po časové i organizační stránce.

nostní kontrolou a v 9.40 hod.
nás ve své kanceláři přivítala
Jeho Excelence Norman L.
Eisen, velvyslanec USA v
České republice. Následovaly čtyři diskuse v angličtině zaměřené především
na vojenství, ekonomiku a
vztahy obou zemí. Snažil
jsem se bedlivě poslouchat a
rozumět.
V poledne jsme se přemístili do Residence of The
Ambassador of The United
Příprava na maturitu je náročný a vyčerpávající
běh na dlouhou trať, čím vytrvalejší student je, tím States of America (osobní
snadnější pro něj bude i letošní maturita „v novém residence pana N. L. Eisna).
Je to krásná barokní stavkabátě“. Všem velkopavlovickým gymnazistům
ba, připadal jsem si jako na
vzkazujeme: „Zlomte vaz!“
zámku. Oběd byl skutečně
vynikající a celé pohoštění odpovídaVýsledky maturitních zkoušek se stulo tomuto prostředí. Během návštěvy
denti dozví nejdříve 16. června 2011,
jsem měl možnost diskutovat s panem
což je proti minulým letům později. Po
Eisnem na téma své práce - Státní
celou dobu maturitního maratonu, ktematurity. Velmi oceňuji jeho osobitý přírý nás čeká od 23. května 2011 držme
stup a přátelské jednání.
palce nejen studentům, ale i vyučujícím,
neboť i pro ně je to věc zcela nová.
Následovalo předávání certifikátů,
PaedDr. Kropáč Vlastimil,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Mladý velvyslanec
na den v USA
Gymnázium Velké Pavlovice *

kterým nám byl udělen titul Junior
Ambassador (mladý velvyslanec). Akce
se zúčastnil také český diplomat zastupující ministra zahraničních věcí ČR,
který nás seznámil se svou prací, podělil se o své zážitky a poradil, na co se
máme zaměřit během studia, pokud bychom měli v budoucnu zájem ucházet
se o práci v diplomatických službách.

V týdnu před pololetními prázdninami
mě oslovil pan Ing. Oldřich Tesař, náš
učitel angličtiny s tím, že mě přihlásil
do soutěže v anglickém jazyce Junior
Ambassador´s Day. Soutěž JAD pro
studenty předposledních ročníků gymnázií pořádal již po šesté RI D 2240
Česká a Slovenská republika, který na
našem okrese reprezentuje RC Valtice
- Břeclav. Rotary International je největší a nejstarší servisní organizace
na světě, která nedávno oslavila 106.
výročí své činnosti. Službu potřebným
vykonávají v duchu hesla: „SERVICE
ABOVE SELF“.
O několik dnů později jsem se dozvěděl, že mezi účastníky z gymnázií Břeclav, Hustopeče, Mikulov a Velké Pavlovice jsem naprosto nečekaně obsadil
první místo. Jako vítěz jsem byl pozván
na Velvyslanectví USA v Praze a jako
doprovod mi byl určen Ing. Jaroslav
Benda, Ph.D., zástupce RC Valtice Břeclav. V rámci České republiky nás
bylo pozváno šestnáct účastníků.
Dne 25. února 2011 v devět hodin ráno
jsme se sešli v Praze na Velvyslanectví
USA. Prošli jsme důkladnou bezpeč-

Student velkopavlovického gymnázia
Jiří Herzán na pražském
Velvyslanectví USA.
Celá akce se nesla ve velmi přátelském duchu. Poprvé jsem měl možnost
důkladně otestovat svou angličtinu,
pokračování str. 40
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které bychom se následující
3 dny neobešli. Ještě téhož
večera jsme se prošli večerní
osvětlenou Paříží až k Eiffelově věži, kde nikdo neodmítl
koupit několik zmenšených
kopií dominanty tohoto města. Po dlouhém vyčerpávajícím cestování jsme se vrátili
na hotel (Euro Hotel Sovereign Saint-Denis), který byl
pro všechny snad největší
odměnou.

kterou se učím nejen ve škole. Velmi si
vážím tohoto krásného zážitku a životní zkušenosti. Přesvědčil jsem se jak je
důležité rozvíjet své jazykové znalosti,
abych mohl diskutovat s velvyslancem
a osobním rádcem Baracka Obamy,
prezidenta Spojených států amerických. Děkuji všem náhodám i všem
lidem, kteří mi to umožnili.
Jiří Herzán, třída Septima,
Gymnázium Velké Pavlovice

WOLKERŮV
PROSTĚJOV má
své okresní vítěze
Wolkerův Prostějov – soutěž mladých nadějných středoškolských
sólových recitátorů, recitačních
kolektivů a divadla poezie, se pomalu stává velmi příjemnou tradicí pořádanou velkopavlovickým gymnáziem. Letošní okresní kolo soutěže se
uskutečnilo v krásných prostorech
místní radnice v úterý, dne 15. února
2011.
Soutěžící ze středních škol okresu
Břeclav přivítal ředitel školy PaedDr.
Vlastimil Kropáč, který popřál všem
studentům hodně zdaru a zároveň
představil nezávislou porotu pracující v následujícím složení - Mgr. Lenka
Marková, Mgr. Dana Růžičková a Mgr.
Bogdan Trojak.
Zajímavá recitační a mnohdy až
divadelní vystoupení soutěžících
ve dvou kategoriích byla v závěru
vyhodnocena porotou následovně:

I. Kategorie
1. místo * nebylo uděleno
2. místo * Andrea Pešová
– Gymnázium Klobouky
3. místo * nebylo uděleno

Brzké vstávání vykoupila
pravá francouzská snídaně,
croissanty a tzv. baguette.
Po snídani jedeme navštívit Lycée Guy de Mauppasant, tedy školu našich francouzských
„kolegů“ , opět v čele s Isabelle. Zde
probíhá uvítací proslov ředitele školy
Jeana-Paula Billeta, který je pro nás
Nefrancouze překládán do angličtiny.
Dokonce zazní český proslov z úst
jednoho z francouzských učitelů, který
se učí náš krásný, leč složitý jazyk.

Vítězky okresního kola recitační soutěže Wolkerův
Prostějov (zleva) Andrea Pešová, Jana Glotová,
Michaela Listová a Petra Klanicová.

„Paříž
nikdy nebere
konce…“
„Paříž, město lásky, módy a mladých lidí.“ Paříž, hlavní město Francie ležící nad řekou Seinou je považováno za jedno z nekrásnějších míst
na světě. Toto tvrzení mohu sama
potvrdit, jelikož jsem se minulý týden
zúčastnila školního projektu, který nás
měl seznámit s novými lidmi, jejich kulturou a také s památkami prosluněné
Paříže.
Čtvrteční příjezd do tohoto města byl
velmi hektický, někteří se málem ztratili ihned po výstupu z letadla, jiní by
se ztratili v metru, které může být pro
cizince spletitým rébusem. My jsme
naštěstí měli průvodkyni Isabelle, bez

Přesouváme se do třídy, kde hrajeme
několik uvítacích her, které baví všechny přítomné a když všem vyhládne,
jdeme na oběd do školní kantýny. Poté
se i s francouzskými studenty vydáváme k nejznámějším francouzským
památkám a místům.
První zastávkou je Arc de Triomphe,
neboli Vítězný oblouk, který dal Napoleon postavit na znamení své moci a
vítězství v bitvách. Procházíme největším náměstím v Paříži Place de la
Concorde (Náměsté Svornosti), které
se nachází na pravém břehu Seiny.
Uprostřed je most De la Concorde a na

II. kategorie
1. místo * Jana Glotová
- MěSOŠ Klobouky
2. místo * Petra Klanicová
– Gymnázium Mikulov
3. místo * Michaela Listová
– Gymnázium Hustopeče
Vystoupení našich studentů v silné konkurenci nezapadla, byla zdařilá, ale na
umístění jsme nedosáhli. Za perfektní
průběh a přátelskou atmosféru recitační soutěže patří poděkování nejen
soutěžícím, porotě, ale i organizátorům
pod vedením Mgr. Renaty Bláhové.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice
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protějším břehu Assemblée nationale,
francouzský parlament. Na západní
straně do náměstí kolmo ústí bulvár
Champs-Elysées, jehož dominantami jsou na západě Vítězný oblouk a
na východní straně obelisk. Východní
stranu náměstí tvoří Tuilerijské zahrady (Jardin des Tuileries). Náměstí tak
tvoří západní hranici celého komplexu Louvre, jehož hlavním bodem je
prosklená pyramida, která slouží jako
hlavní vchod do tohoto muzea.
Konečná destinace dnešního dne je
nepřehlédnutelná, monumentální a
éterická katedrála Notre-Dame, která
nádherně zdobí centrum Paříže. Před
jejím vstupem naleznete na zemi bod,
o kterém se říká, že když si na něj
stoupnete a budete si něco moc přát,
splní se vám to. Taky se říká, že se do
roka do Paříže vrátíte. Co je na tom
pravdy? To už musíte zjistit sami. V

nejbližším parku na nás čeká překvapení v podobě pikniku, který pro nás
připravili francouzští přátelé.
Sobotní dopoledne mělo být ve znamení ranních nákupů. Někteří z nás
však netušili, že francouzský národ má
rád odpočinek a většina obchodů otevírá až v deset hodin. Procházeli jsme
tedy ulicemi, které se postupně začaly
plnit lidmi, a nakoupili jsme alespoň v
blízkém obchodním centru Carrefour.
Před dvanáctou hodinou jsme jeli navštívit Versailles, přepychový zámek,
který nechal vystavět Ludvík XIV. Hlavní palác, ve kterém se nachází i slavný
Zrcadlový sál, doplňuje ještě Grand
Trianon a Petit Trianon. Okolo zámku se rozprostírají zámecké zahrady.
Jejich celková plocha přesahuje 100
ha, jsou obdivuhodně udržované.

s Paříží, přesto, že jsme vstávali kolem
2. hodiny ranní, hotelový personál byl
natolik laskavý, že nám vyšel vstříc a
posnídali jsme i v těchto brzkých hodinách. Zpáteční let byl příjemný i pro
ty z nás, kterým létání nedělá zrovna
nejlépe, většina naší skupiny se totiž
oddávala zaslouženému spánku.
Na závěr snad mohu poděkovat třídnímu učiteli dr. Stanislavu Rubášovi, bez
jehož přičinění bychom Paříž neviděli, a nesmím také opomenout ředitele
školy, PaeDr. Vlastimila Kropáče.
Je mnoho krásných měst, mnoho
nenapodobitelných budov, ale jak řekl
Hemingway: „Paříž nikdy nebere konce“.
Kristýna Doupovcová,
2.A Gymnázium Velké Pavlovice

Neděle byla ve znamení loučení se

Studenti sekundy lyžovali na nejvyšších
moravských horách
Od 8. do 15. ledna 2011 se třída sekunda Gymnázia Velké Pavlovice účastnila lyžařského výcviku. Sraz byl stanoven na 8:45 hodin
u školy. Všichni jsme si dali lyže, výstroj a zavazadla do autobusu,
poslední opozdilci odevzdali všechna možná potvrzení a mohlo se
vyrazit. Zanedlouho se budeme moci kochat krajinou Jeseníků.
Po několika hodinách jízdy jsme dorazili do malebné vesnice Ludvíkov, k chatě U Sovy. Vybalili jsme si věci a nachystali se na svah,
kde nás učitelé zařadili do skupin podle našich lyžařských dovedností.
Po večeři následoval denní rozkaz, na kterém jsme se dozvěděli
spoustu důležitých informací. Potom jsme dostali až do večerky,

která byla v deset hodin, volno. Následující
den všichni lyžovali až do oběda a po krátké
pauze po obědě znovu vyrazili na svah. Při
denním rozkazu po večeři byla vysvětlena
hra, kterou byli všichni nadšení. Navíc první
část sekundy dostala za úkol připravit program na večer následujícího dne.
Další den proběhl téměř stejně až na večerní
program, při němž proběhla taneční soutěž
a poté diskotéka. Následující den chystala
program druhá skupina. Připravili si zábavné soutěže a poté opět diskotéku. Nakonec
dělali program žáci tercie. Samozřejmě celý
výcvik nebyl jen o diskotékách. Všichni zdokonalovali své lyžařské schopnosti.
Předposlední den byl slalom. Všichni se těšili, byli trochu nervózní, ale hlavně smutní,
že je to jejich poslední den pobytu. Poslední
večer učitelé předali ceny a nechali nás vzhůru až do jedenácti hodin večer.
Ráno se všichni sbalili, uklidili si pokoje a
odebrali se do jídelny, kde čekali na autobus.
Čas si krátili hraním her nebo sledováním
filmu. Nakonec se všichni shodli na tom, že
celý pobyt stál vážně za to.
Kateřina Poláčková,
třída Sekunda, Gymnázium Velké Pavlovice

Studenti nižšího stupně Gymnázia Velké Pavlovice na lyžařském
výcviku v Jeseníkách.
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Lyžařský kurz 2011
– Kvinta
& 1.A gymnázia
I v letošním roce uspořádala naše
škola lyžařský kurz. Byly to ale nervy.
Získat pro naši akci alespoň 30 sportuchtivých studentů byl celkem problém. Nakonec se požadovaný počet
žáků sehnat podařilo a tak jsme mohli
v sobotu ráno, dne 22. ledna 2011,
vyrazit autobusem směr Rokytnice
nad Jizerou.
Naše cílová chata Světlanka je
umístěna uprostřed sjezdovky. Její
výhodná poloha má i svou stinnou
stránku. Po příjezdu nás totiž čekal
náročný výšlap do kopce. Naštěstí
jsme lyže a věci naložili na rolbu, která
nám je vyvezla. Na chatě nás čekalo
příjemné a pohodlné ubytování. Pokoje pro 3 – 4 osoby s televizí a sociálkou uspokojili snad každého.
Ještě první den jsme se rozřadili
do skupin tak, abychom mohli již na
druhý den vyrazit na skvěle připravené sjezdovky pod Lysou horou. Říká
se, že třetí den je nejkritičtější, a proto

jsme po dopoledním lyžování vyrazili na zdravotní
vycházku. Ta nás
přivedla do sousední chaty, kde
na nás s otevřenou náručí čekali
Studenti vyššího stupně Gymnázia Velké Pavlovice na
znuděný a kouřící
lyžařském výcviku v Krkonoších.
číšník s kuchařem. Na tak velkou návštěvu nebyli
A byl pátek, den odjezdu. Ihned po sníevidentně připraveni. Naštěstí my
dani jsme začali uklízet. Také všechjsme také neměli kam spěchat.
ny věci se po delším pátrání našly. V
deset hodin jsme vyrazili k autobusu.
Na zpáteční cestě proběhlo očekáCesta byla příjemná, šli jsme tentokrát
vané koulování. Následovala soutěž
z kopce.
ve tvorbě sněžných soch. Zvláště ležící žena, vytvořená hochy pod vedením
Přesto, že se nám odjíždět příliš
učitele výtvarky se vyvedla. Po večeři
nechtělo, museli jsme nastoupit do
jsme si vyslechli zajímavou přednášku
přistaveného autobusu. Venku svítičlena horské služby.
lo sluníčko, obloha byla modrá a my
jsme se vraceli zpět do reality.
Zbylé dny jsme vesměs trávili na
sjezdovce. Padal sníh a lyžování se
Mgr. Zdeněk Sovadina a studenti
stávalo těžším a těžším. Ke konci kurkvinty a 1.A Gymnázia
zu se projevovala i únava.
Velké Pavlovice



ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY…

Absolventský koncert hudebního
oboru ZUŠ v podání ﬂétnistů
VERONIKY LISTOVÉ
& JAROSLAVA HICLA
Ve středu podvečer, dne 2. března 2011, vystoupili na svém absolventském koncertě žáci Veronika Listová a Jaroslav Hicl ze třídy Mgr. Jana
Míchala ZUŠ Velké Pavlovice, kteří předvedli početnému publiku získané
dovednos ve hře na zobcové flétny. Spolu s nimi vystoupil i flétnový
soubor „4+1“ a další spolužáci.
Sálem radnice zněly tóny vážné i populární hudby. Ředitelka ZUŠ Milena
Karberová gratulovala absolventům k ukončení I. cyklu hudebního vzděVeronika Listová & Jaroslav Hicl – úspěšní
lávání, které trvá sedm let.
absolventi ZUŠ, obor hudební,
Ing. Zdeněk Karber
hra na flétnu.
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Děti hrály a zpívaly
pro Keňu
Malé muzicírování rovná se velká pomoc – i tak by
se dalo charakterizovat prvoaprílové vystoupení dívčího pěveckého sboru a mladé dechovky ZUŠ Velké Pavlovice na charitativní akci pořádané místním
gymnáziem z názvem „Apríles aneb Hudbou pro
Keňu“.
Hudební odpoledne a večer, které se uskutečnily
přesně na apríla – tedy
1. dubna 2011, se skládaly ze dvou programových bloků. První z nich patřil
právě vystoupení souborů ze ZUŠ, druhý pak koncertům hudebních skupin a zazpívala zde také Jana
Tesařová, muzikálová herečka pocházející z našeho
města.
Ptáte se proč Hudbou pro Keňu? Výtěžek ze vstupného bude věnován mladému chlapci Reaganovi z
chudého afrického státu Keňa, o kterého se studenti
našeho gymnázia „starají“ v rámci projektu „adopce
na dálku“.
Zpěvačky Dívčího pěveckého sboru ZUŠ pod vedením Květoslavy Jarošové a Mileny Karberové a Mladá dechovka pod taktovkou MgA. Zbyňka Bílka jsou
velmi potěšeny, že se mohly se svým vystoupením
této charitativní akce zúčastnit a přispět tak dobré
věci!
Karolína Bártová

Také malé zpěvačky a mladí muzikanti pomohli keňskému chlapci
Reaganovi k méně problematickému studiu.

Nabídka

LETNÍHO DĚTSKÉHO TÁBORA V MORÁVCE
Letos již po patnácté pořádáme
letní dětský tábor v Morávce v Beskydech nedaleko Nošovic.
Jedná se o stanový tábor pro 40 dětí s
celodřevěnými podsadami a postelemi s molitanovými matracemi. Jeden
stan je pro dva táborníky. Na tábořišti
je dřevěný srub, ve kterém může spát
až deset táborníků, přes den slouží
jako kuchyně. Možnost koupání na
koupališti rekreačního zařízení Paskov.

Termín:
od 24. července do 5. srpna
2011
Cena: 3.250,- Kč
V ceně je ubytování, stravování (5x
denně), materiálně-technické zajiště-

ní tábora, zajištění celotáborové hry i veškerá
doprava.
P ř i h l á š k u
můžete stáhnout
z Internetových
stránek
www.
moravka.hu.cz,
nebo
vyzvednout osobně na
Gymnáziu Velké Pavlovice u
hlavní vedoucí
tábora Ing. Marie
Šmídové.

Bezva pohoda a super nálada na Morávce, z let minulých…

Již nyní se na tábor a zábavu s dětmi v lůnu horské beskydské přírody
velmi těšíme!
Ing. Marie Šmídová
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ZE SPORTU - - - - - - - - - - - - - - - Řada fotbalových
ocenění patří
velkopavlovickým
V sobotu, dne 26. února 2011, se v divadle v Boleradicích
již popáté vyhlašovaly výsledky ankety Fotbalista roku
okresu Břeclav. A jelikož se v posledních sezónách velkopavlovickým fotbalistům a fotbalistkám daří, nemohli
jejich zástupci chybět ani na tomto slavnostním večeru.
Kromě osobností sportovního a politického dění na okrese i v kraji se slavnostního večera zúčastnila i jedna fotbalová legenda. Byl to účastník památného finále MS
mezi ČR a Brazílií v roce 1962 v Chile pan Jiří Tichý,
který již dlouhou dobu žije v Podivíně.
Hned v první kategorii měl zastoupení velkopavlovický
Slavoj. Mezi tři oceněné žáky se dostal Vojtěch Hovězák ze Staroviček, který hraje již druhým rokem za naše
starší žáky.
V kategorii dorostenců se mezi oceněné prosadil Patrik
Levčík, který je kmenovým hráčem Slavoje, ale ocenění si vysloužil výbornými výkony v dresu dorostu MSK
Břeclav, který táhne se svými spoluhráči za postupem do
2.dorostenecké ligy.
Mezi trenéry byl oceněn také Josef Rohrer, momentálně trénující v Křepicích, kterého si jistě velkopavlovičtí
pamatují z úspěšného působení u mužstva mužů ve Slavoji.
Výrazně se velkopavlovičtí zástupci prosadili v kategorii „Fair play“, ve které jsou oceňováni dlouholetí aktivní
hráči. Toto ocenění, přímo z rukou legendárního pana
Tichého, nejprve převzal Jaroslav Hicl, který je hráčem
Slavoje, ale již dlouhá léta hraje na hostování v Němčičkách a za svůj obětavý přístup k fotbalu si ocenění
určitě zaslouží. Dalším oceněným z našeho města byl

Mezi oceněnými v anketě Fotbalista roku okresu Břeclav
nechyběl ani velkopavlovický starosta Ing. Pavel
Procházka – fotbalista tělem i duší, který aktivně působil
v TJ Slavoj téměř 40 let.
ten nejpovolanější, starosta Ing. Pavel Procházka. Celou svou
aktivní kariéru (téměř 40 let!) působil ve Slavoji, dokonce si zahrál
v jednom týmu i se svými syny. O tomto i o významné podpoře
města fotbalistům Slavoje se s ním pobavil v minirozhovoru zkušený moderátor večera pan Miroslav Strouhal.
I mezi aktivními hráči měl Slavoj významné zastoupení. Nejlepší
fotbalistkou roku na okrese byla vyhlášena opora Slavoje Hanka
Málková, která v našem klubu hostuje od loňského roku. Do nejlepší jedenáctky roku se mezi muži prosadil Richard Hicl, kapitán
a opora B mužstva, kterému se loni velmi dařilo.
Nádherný slavnostní večer, kterým provázela mladá cimbálová
muzika z Klobouk, zakončili všichni přítomní u malého a chutného občerstvení. I v této části večera kralovali Velké Pavlovice, již
popáté totiž připravoval slavnostní raut vyhlášený kuchař Milan
Koubek se svými spolupracovníky z Restaurace SPORT.
František Čermák

TJ Slavoj Velké Pavlovice - F O T B A L
V průběhu zimní přestávky došlo v
kádrech družstev mužů Slavoje k
několika změnám.
Odchody hráčů:
Břetislav Balcárek, Richard Konečný, Jakub Husák, Dominik Všianský
(všichni konec hostování), Přemysl
Rozbořil (hostování Brumovice), Pavel
Forejta, Petr Procházka (hostování
Starovičky)
Příchody hráčů:
David Presl (hostování Sparta Brno),
Jiří Hajda (hostování Kobylí), Josef
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Suský (hostování Němčičky), Jakub
Jambor (přestup Bořetice)
„A“ mužstvo zahajovalo jarní odvety
na půdě velmi silných Mutěnic, které
opět posílili svůj kádr a patří k největším favoritům na postup do KP.
Průběh zápasu jednoznačně ukázal
jejich dominanci, Slavoj odolával tlaku
soupeře pouze 20 minut, poté domácí čtyřmi brankami do konce poločasu
zápas rozhodli. Konečný výsledek 5:1
upravil čestným gólem kapitán Slavoje
Petr Vašek.

Ve druhém kole hostil Slavoj v dlouho
očekávaném derby Sokol Bořetice.
Na zápase se sešla rekordní návštěva více než 900 diváků a ti byli svědky
dramatického zápasu. Hosté byli velkým favoritem a od začátku svou kvalitu dokazovali na hřišti. Velkou chybu
udělal ovšem jejich stoper Petr Baštář
už v 8.minutě, když zasáhl míč rukou v
šestnáctce, kapitán domácích Petr Vašek ale nařízenou penaltu neproměnil.
Hosté několikrát nebezpečně ohrozili
domácí branku, ale jejich pokusy končily mimo branku nebo v rukavicích
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jistého gólmana Chromka. V 51.minutě se na hřiště dostal střídající Viktor
Pilarčík a hru Slavoje po pravé straně
viditelně oživil. Po jeho akci také následoval rohový kop v 55.minutě, který
zahrával Vít Koráb. Přesným stříleným
míčem našel hlavu Kamila Loubka a
ten otevřel skóre – 1:0.
Tlak Bořetic ke konci zápasu sílil, ale
hlavně útočníci Kadlec a Machala
v koncovce zklamali. Největší šanci
hostů na vyrovnání zmařil 5 minut před
koncem vynikajícím zákrokem Jakub
Chromek.
Domácí Slavoj měl v době tlaků hostů několikrát možnost svůj náskok
navýšit, ale ani střela Švrčiny a technický pokus Pilarčíka gólem neskončily. Pro domácí Slavoj je výhra velmi
cenná a ziskem tří bodů si upevnil
3.místo v tabulce.
„B“ mužstvo zahajovalo jaro na půdě
mladého a ambiciózního mužstva Brumovic, které výrazně posílilo příchodem brankáře Jary Otáhala z Bořetic.
Ten byl také největší překážkou pro
hráče Slavoje, navíc rychlí mladíci v
domácím dresu nebezpečně ohrožovali branku hostů, kde se také vynikajícím výkonem prezentoval Libor Honz.
Rozhodnutí nakonec padlo v 85.minutě, když vítěznou branku Slavoje vstřelil Jirka Hajda.
Dorost získal do jarních odvet na
hostování Lukáše Dobeše z Kobylí a
odvety zahájil velmi dobře. Po dobrém

výkonu přivezl cenný bod za remízu
1:1 ze hřiště ve Velkých Němčicích,
kde své zápasy hrají Křepice. Branku
Slavoje vstřelil Lukáš Zájeda. V dalším
zápase se ale dorostencům nepodařilo potvrdit dobrý výsledek z V. Němčic
a pouze remizovali doma s mužstev
Hovoran 1:1. Branku domácích vstřelil
hned v úvodu zápasu Daniel Šebesta.
Škoda, že se domácím nepodařilo z
následného tlaku náskok zvýšit, místo
toho ve 44.minutě hosté vyrovnali střelou zdálky na konečných 1:1.
Starší žáci v prvním zápase hostili
slabý tým Miroslavi. Po dobrém začátku zápasu, kdy si domácí vytvářeli
množství šancí a z jedné z nich skóroval Pavel Springer, upadl výkon hráčů
Slavoje do průměru a ve druhém poločase už byl velmi slabý. Naštěstí se
soupeři z několika slibných možností
podařilo trefit pouze tyč a tak důležité
3 body po vítězství 1:0 zůstaly doma.
Mladší žáci byli naopak většinu zápasu pod tlakem soupeře, i když nakonec
výsledek 1:2 je velmi lichotivý. Branku
vstřelil Kocourek. V dalším zápase
zajížděli žáci do Zastávky u Brna a
opět zvládli pouze první půli, kdy se o
dvoubrankové vedení zasloužili Tomáš
Plšek a Pavel Springer. Ve druhé půli
se rychlejším a obratnějším domácím
podařilo srovnat skóre na 2:2 a nakonec se naši žáci strachovali i o ten
jeden bod za remízu. Mladší žáci na
svého soupeře nestačili a podlehli 6:1.
Branku Slavoje vstřelil Kryštof Kaderka.

Základna odehrála první zápas v Nikolčicích, kde jednoznačně zvítězila 0:11.
O branky se podělili 4x Adam Springer, 3x Patrik Havlík, 1x Lukáš Hovězák, Mirek Zborovský, Tomáš Osička a
Šimon Bedřich.
Ženy zahájily jarní odvety s několika
změnami v kádru. Brankářka Lenka Hykšová odešla na hostování do
ligového družstva NESYT Hodonín,
nadějná záložnice Terezka Bezděková si vyzkouší dokonce nejvyšší soutěž juniorek, 1.ligu v dresu Zbrojovky
Brno. Naopak se trenérům podařilo v
poli družstvo posílit o hráčku do zálohy Mirku Kalovou, která hrávali ligu za
Horní Heršpice. Dalšími posilami jsou
defenzivní hráčka Radka Helešicová
z Břeclavi a nadějná Kateřina Swatá z
Podivína.
Hned v prvním zápase přijelo do Velkých Pavlovic družstvo DFC Holešov
B, kde mladé hráčky zatím získávají zkušenosti s ženským fotbalem a
na domácí vůbec nestačily. Skóre se
nakonec zastavilo na výsledku 13:0.
Pět branek Slavoje vstřelila kapitánka
Hanka Málková, která byla v únoru na
slavnostním galavečeru OFS Břeclav
vyhlášena nejlepší fotbalistkou okresu
za rok 2010. Tři branky přidala kanonýrka Iva Rathouská, dvakrát se trefily
obě posily, Mirka Kalová a Kateřina
Swatá, a jednu branku vstřelila Sabina
Osičková.
František Čermák

i naši výše zmiňovaní tradiční hosté z
řad profesionálních fotbalistů. Právě
ti s teamem Bohemians obsadili třetí
místo, a to i díky baviči spoluhráčů i
protihráčů Pavlína Jirků.
Zlatou příčku
letos vybojoval
team HOR BOJ,
který v překrásném finále
porazil
team
BA BA Bio z
Bystřice.
Za
Rodinné
vinařství
Krejčiřík a Velkoobchod Michal
Hádlík vítězům
gratulujeme, a
těšíme se na
odvetu zase za
ČEJČA CUP 2011 - 6. ročník profesionálního turnaje
rok.
ryzích amatérů.
Radek Krejčiřík

ČEJČA CUP letos již po
šesté
Rodinné Vinařství Krejčiřík a Velkoobchod Michal Hádlík uspořádali
v sobotu, dne 12. února 2011, ve velkopavlovické sportovní hale při ZŠ
6. ročník profesionálního turnaje
ryzích amatérů ČEJČA CUP. Vzácnými hosty oblíbené sportovní akci
byli Karol Dobiáš, Antonín Panenka a
Tomáš Kadlec.
Velmi bojovný turnaj všech takřka
shodně vyrovnaných teamů zaznamenal na všech hráčích i fanoušcích
nezapomenutelné zážitky. Přátelskou
atmosféru, zpříjemněnou mladými víny
ročníku 2010, podpořili hráči skvělými
výkony, před kterými museli smeknout
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Modrohorský turnaj v sálové kopané
Modrohorci v neděli 6. března 2011 opět
dokázali, že dovedou kopat nejen ve vinohradě, ale i do kulatého nesmyslu zvaného
meruna. Napínavé zápasy ozdobené hezkými fotbalovými akcemi přinesl I. ročník
Modrohorského turnaje v sálové kopané.
Vítězem turnaje se stalo kvalitní B mužstvo
z Bořetic. Na druhém místě skončil A tým
z Kobylí. Velkopavlovické Béčko skončilo
na místě třetím. Zvláště zápasy mezi prvními třemi mužstvy byly velmi vyrovnané
a dramatické. Na čtvrtém místě skončilo A
mužstvo Němčiček a na pátém FK Vrbice
1959.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen
mladík Nováček z Němčiček, nejlepším
brankářem se stal Jaroslav Otáhal z Kobylí
a nejlepším střelcem byl Michal Jilka z Velkých Pavlovic se šesti gólovými zápasy.
Tým velkopavlovického „Béčka“ obsadil bronzovou příčku
modrohorského turnaje.

Ing. Přemysl Pálka, Modré Hory

Halový přebor MRS „OPEN“ v rybolovné technice



zátěž Arengerg, 3x zátěž skish a letos
poprvé byla navíc zařazena soutěž v
disciplíně multi skish.

Výtah z výsledkové listiny:
Kategorie MUŽI

Geny se nezapřou – otec Jiří Šula se sedmiletou dcerou Julií v zápalu
boje a soustředění.

V neděli dne 27. února 2011 se uskutečnil ve velkopavlovické tělocvičně
při ZŠ Halový přebor Moravského
rybářského svazu „Open“ v rybolovné technice, pořádaný MO MRS
Brno 5.
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Na startovní listinu bylo zapsáno celkem 40 závodníků z České republiky,
Slovenské republiky a Polska, mužů
i žen, rozdělených do 6 základních
skupin.
Házely se následující disciplíny – 3x

1. místo – KOBLIHA Karel
(Jihlava)
586 bodů
2. místo – ŠULA Jiří
(Brno 5,
Velké Pavlovice)
583 bodů
3. místo – MÉSZÁROS Juraj
(Brno 5)
579 bodů
Kategorie ŽÁKYNĚ
1. místo – ŠULOVÁ Julie
(Brno 5,
Velké Pavlovice)
49 bodů
Karolína Bártová
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INZERCE.............................................................................................

jízdní kola

MÓDNÍ SALON

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

Dámské a pánské odČvy
Kabelky
Kravaty
Košile
Punþochové zboží
Dárkové šeky

velký výběr jízdních kol
model 2011

KOLEKCE ELISHA PLUS
...MODELY VċTŠÍCH VELIKOSTÍ!!!

prodej dárkových a servisních
poukazů v hodnotě 300 až 1000,-Kč
záruční i pozáruční servis, opravujeme
všechna jízdní kola,
provádíme opravy
kotoučových i hydraulických brzd

Trendy kousky i pro dámy plnČjších tvarĤ!
Žádné neforemné hávy, ale skuteþné obleþení pro skuteþné ženy....

SALON KRÁSY
Kosmetika Biologique Recherche
Nehtová modeláž Salon Nika
Psychoterapie Studio H

otevřeno:
po - pá 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
sobota 8.00 - 11.00
Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel:
519428507 www.zaf.cz velo@zaf.cz

Hlavní 666/2, Velké Pavlovice, budova Vinium
www.elisha-mode.cz
tel.: 728 067 749
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Mgr. Vladimíra Píchová
advokátka
oznamuje, že otevřela pobočku své advokátní kanceláře ve Velkých Bílovicích v administrativní budově ZD Bílovice na ul. Podivínská, a to každou středu od 15,00 – 19,00 hod. Advokátní kancelář je
zaměřená na poskytování komplexní právní pomoci právnickým i fyzickým osobám s individuálním
přístupem ke každému klientovi.
Poskytuji porady, konsultace, sepisy návrhů smluv a dohod, zastupování před soudy,
orgány Policie a správních orgánů.
Pracuji ve všech oblastech práva: právo obchodní (založení obchodních společností, změny společností, veškerá jednání s obchodním rejstříkem), právo občanské (kupní smlouvy, dohody, sousedská
práva, zastoupení v dědickém řízení, převody nemovitostí, vklady a změny v katastru nemovitostí),
právo rodinné (zastoupení v rozvodovém řízení, vypořádání společného jmění manželů, zastoupení
v řízení o výživném), trestní právo ( zastoupení v trestním řízení od podání vysvětlení až po hlavní
líčení, zastoupení poškozeného), právo stavební (sepis stížností a rozkladů, zastoupení v jednání se
stavebními úřady), ústavní právo (sepis ústavních stížností a zastoupení před Ústavním soudem ČR,
sepis stížností k Evropskému soudu ve Štrasburku).

Kontakt:
Mgr. Vladimíra Píchová
tel.: 739 150 700
email: Pichova.V@seznam.cz
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