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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Velkopavlovického zpravodaje,
končí první polovina letošního roku,
pro mnohé nastává čas dovolených a odpočinku, děti a studenti jsou v očekávání
dvou měsíců prázdnin. Většina našich občanů však zažívá z vývoje letošního roku
zklamání. Není se čemu divit. Náš kraj je
ve velkém závislý na zemědělské výrobě.
Vždy vzkvétal po dobré úrodě obilovin,
meruněk a kvalitních hroznů z našich
vinic. Letošní nepříznivé klimatické podmínky však daly všem zemědělcům těžkou
ránu a jen stěží druhá polovina roku tento
stav změní. Neúroda se samozřejmě odrazí i v mnoha rodinách, které jsou ﬁnančně
závislé na zemědělské výrobě. Plánované investice budou muset být v mnoha
případech odloženy na pozdější období.
Vždy jsme závislí na přírodě. Za těchto
podmínek však zvláště zemědělci pociťují,
jak je jejich práce riziková. Trápí je nejen
nepřízeň počasí, dlouhodobé sucho, neúroda, ale i problémy s odbytem, výkupními cenami a v neposlední řadě i snahy
přenést na prvovýrobce co nejvíce daňové zátěže. Je tomu tak například při uvažované spotřební dani z vína. Není těžké
předpovědět, co by toto opatření našemu
kraji přineslo. S velkou pravděpodobností
by přibylo neobdělaných vinic, nastal by

pokles poptávky po našich vínech, kraj jižní Moravy by se v této oblasti stal jediným
postiženým regionem. Přesto je třeba jít
budoucnosti vstříc s optimismem.
Právě začínající druhá část roku může
být obdobím plným očekávání a nových
zážitků. Již za pár týdnů se budou konat
velkopavlovické hody a vinobraní, dvě
naše největší tradiční slavnosti. Současně však bude s napětím sledován i průběh
dokončovacích prací na dvou v této době
pro město největších investičních akcích. Již za dva měsíce má být dokončena
přestavba bývalého zámku na centrum
environmentálního vzdělávání „Ekocentrum Trkmanka“. Mnozí občané se ptají,
co tato investice městu přinese? Mimo
několika pracovních míst spočívajících
ve službách a zabezpečení provozu, získá město krásný zrekonstruovaný historický objekt, který byl ve své podstatě
koupí do vlastnictví města a následně
rozsáhlou rekonstrukcí zachráněn, aby
mohl v budoucnu sloužit velmi rozmanitému využití širokou veřejností. Součástí
rekonstrukce je i nejbližší přilehlé okolí,
zahrada a velké podzemní prostory, které
jsou již nyní rozšiřovány s předpokladem
stát se vyhledávaným místem mnoha vinařských akcí. Význam ekocentra může
pomoci zvýšit povědomí o městě. Objekt, poskytující tak rozsáhlé a různorodé
prostory a s tím i související vlastní činnosti, městu dosud chyběl. Mimo ubytování pro školy a rodiny s dětmi, nabídne
velké možnosti využití i pro zájmovou
činnost místních spolků a organizací,
pro pořádání významných konferencí, seminářů apod.. První akce zde budou uspořádány již v měsíci září. Na základě výběrového řízení byla vedoucí nově vzniklé
příspěvkové organizace „Ekocentrum
Trkmanka“ jmenována naše občanka paní
Bc. Zita Dvořáková MSc. Slavnostní otevření objektu se uskuteční v pátek 31. srpna,
u příležitosti zahájení Velkopavlovického vinobraní. Veřejnosti bude prohlídka ekocentra umožněna i ve Dnech otevřených dveří
o následujícím víkendu.

Budova zrekonstruované budovy zámečku
na centrum enviromentálního vzdělávání
Ekocentrum Trkmanka.

Dobrou zprávou, která nás v poslední době potěšila, je informace o přidělení
dotace na výstavbu 9 nových bytů pro seniory. Již koncem července bude zahájena stavba malé seniorské vesničky v ulici
Bří Mrštíků. Velmi zajímavý moderní projekt předpokládá v konečné fázi výstavbu
18 samostatných bytových jednotek,
z toho 12 jednopokojových a 6 dvoupokojových bytů. V konečné fázi by nemělo
v této lokalitě chybět ani společné zázemí společenská místnost, ošetřovna, prádelna. V první etapě činí náklady na výstavbu
9 bytů 8.770 tisíc Kč. Dokončení je předpokládáno do konce srpna 2013. Dotace
na výstavbu z Ministerstva pro místní
rozvoj by měla činit 4.800 tis. Kč. Po dokončení stavby budou byty přiděleny občanům, dle pravidel stanovených MMR.
Mezi podmínky pro přidělení bytu patří jednak věk, osoby musí být ve věku
70 ti a více let, jednak zdravotní omezení.
Zájemci si již nyní mohou podat žádost
o přidělení bytu. Jedná se o nájemní
byty s regulovaným nájmem. Kdy bude
pokračováno s dostavbou dalších bytů,
není dosud jasné. Je pravděpodobné, že
se město pokusí pro druhou etapu, představující dalších 9 bytů, zajistit investora,
developera, který se této investice ujme.
Vše bude také záležet na zájmu našich seniorů o bydlení v těchto bytech. V současné době ve Velkých Pavlovicích žije 345
občanů starších 70 let. Péče o seniory se
pro nás stává jednou z nejdůležitějších
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priorit. Vytvoření příjemného prostředí se
zajištěním odpovídající péče a služeb jistě ocení nejen samotní starší občané, ale
i mnozí rodinní příslušníci. Nová investiční
akce se stane prvním krokem v komplexním zajištění péče o naše starší občany.
Plány a úkoly, které zastupitelstvo
města podporuje a rozvíjí, jsou rozsáhlé
a jejich realizace mnohdy dosti obtížná.
Občas je provází i nedůvěra občanů a obavy, zda nejsou pro naše malé městečko až
příliš odvážné a nerealizovatelné. Snad nás
může uklidnit citát amerického presidenta
Theodore Roosevelta: „Mnohem lepší je

Nové byty pro seniory s jejichž výstavbou se začne koncem července 2012
na ul. Bří Mrštíků.

odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc
neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém
soumraku bez vítězství a porážek.“
Je třeba dodat, že bez dobré spolupráce členů zastupitelstva a občanů města by
naše práce zůstala jen u pouhých plánů
a přání. Věřím, že nás následující měsíce
všechny potěší, rozpracované projekty
budou zdárně dokončeny, předány do užívání veřejnosti a do budoucna přinesou
městu i jeho občanům mnoho užitku.
Ing. Pavel Procházka, starosta města

Z RADNICE
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem pětkrát
a mimo jiné se zabývala následující problematikou:
Rada města schválila:
– členský příspěvek města ve Svazu
měst a obcí České republiky na rok
2012
– pořádání turistické akce Jarní šlapka
– z pověření ZMě provedení rozpočtového
opatření č. 2/2012 v souvislosti
s přijatou dotací pro Gymnázium
– EU peníze středním školám ve výši
610.900,- Kč
– provedení rozpočtového opatření č.
3/2012 v souvislosti s přijatou dotací
pro ZŠ – EU peníze školám
– změnu dotace z úřadu práce
– přijatou dotaci z Vinařského fondu
– provedení rozpočtového opatření
č. 4/2012, navýšení o dotaci z Úřadu
práce na dva pracovníky ve výši
238 tis. Kč
– stanovení podmínek pro podávání
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání
– odpisové plány a nařízení odvodu
z fondu reprodukce majetku příspěvkových organizací města MŠ, ZŠ
a gymnázia
– provedení a průběh investičních akcí

2

– rekonstrukce zámečku, výstavba sklepů a sociálního zařízení u zámečku,
vybudování opěrné zídky a zpevnění
komunikace ul. Na Pajerce, rekonstrukce bytu v ul. Trávníky, rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Zahradní
– smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro přípojku
el. energie „Velké Pavlovice, Bří Mrštíků“, pro stavbu podzemního komunikačního vedení „Pavlovice, Padělky
II“, pro stavbu „Velké Pavlovice, Hlavní, kabel NN“ a smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Velké Pavlovice, Bří
Mrštíků“
– stavební úpravy vodovodu v ulici
Horní, investor VAK a.s. - po havárii
vodovodu
– prodloužení inženýrských sítí plynovodu, vodovodu a kanalizace pro obytnou zónu nad cihelnou, návrh na umístění domků v obytné zóně bude řešen
komplexně pro celou zónu, domky
budou přízemní, s obytným podkrovím,
studie umístění včetně výškového
osazení domků bude předložena
k posouzení

– proplacení autobusové dopravy do družebního města Ždírec nad Doubravou setkání seniorů na akci „Vítání jara“
– rozšíření stavby lisovny a sklepa
na části pozemků parc. č. 97/9 a 97/1,
přístavba bude vybudována pod terénem a veřejná zeleň zůstane zachována, pozemek bude stavebníkovi pronajat
– složení komise pro otevírání obálek
a hodnotící komise pro stavbu „Byty
pro seniory, I. etapa“ a přidělení
zakázky „Domov seniorů Velké Pavlovice – I. etapa“ společnosti SKR stav
s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno,
s nejnižší nabídkovou cenou,
8.766.397,- Kč
– vypracování studie na rekonstrukci
radnice, stavební úpravy, výtah
pro hendikepované
– vypracování studie na rekonstrukci
ČOV
– projektovou dokumentaci na rekonstrukci ul. Brněnské a kruhového
objezdu na Dlouhé
– návrh spol. E.ON Energie, a.s.
pro město, zaﬁxovat cenu el. energie
na 3 roky, tj. do r. 2015
– prodloužení splatnosti úvěru dle
úvěrové smlouvy č. 870/09/LCD
ze dne 23.06.2009 s ČS a.s.
– konání akcí: Májové otevřené sklepy,
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Májové putování po Modrých Horách,
Nominační soutěž vín Velkopavlovické
podoblasti, Festival mladých dechovek
Mirka Pláteníka a divadelní představení pro děti
pronájem bytů v bytovém domě Hlavní
89 a v bytovém domě Nádražní 7,
včetně provedení stavebních úprav
bytů na náklady nájemců
úhradu za autobus na exkurzi pro žáky
ZŠ a studenty gymnázia na leteckou
základnu do Náměště nad Oslavou
spolu pořadatelství města při konání
Dětského dne: Putování s Večerníčkem, Po stopách pytláka Floriána
a ﬁnanční dar na ceny střelecké soutěže O pohár města Velké Pavlovice
vybudování parkovacího místa pro dva
automobily na místě předzahrádky
v ulici Tábor před RD č. 20
místa pro konání slavnostních obřadů: Obřadní síň Městského úřadu
Velké Pavlovice, Náměstí 9. května

700/40, rozhledna Slunečná, Velké
Pavlovice ev.č. 208, Hotel Kraví Hora,
Bořetice č.p. 510
– uzavření Mateřské školy Velké Pavlovice v době letních prázdnin od 1.8. 31.8.2012
– umístění a zřízení vodovodní přípojky
a vodoměrné šachty na pozemku KN
parc.č. 2212, k.ú. Velké Pavlovice
– na základě výběrového řízení a po doporučení výběrové komise na vedoucí
příspěvkové organizace Ekocentrum
Trkmanka jmenovala paní Bc. Zitu
Dvořákovou MSc

zemědělských pozemků ve vlastnictví
města za účelem výsadby porostů
energetických dřevin v katastru města,
z důvodu probíhajících KPÚ
– odkoupení části pozemku KN parc.
č. 896 pod kolnou
– návrh PD na stavbu dvojgaráže v ulici
Pod Starou Horou - stavbu je nutné
z důvodu plánované budoucí zástavby
posunout na uliční čáru, to je 5m
od hranice mezi pozemky 2168, 2169
a 2208/18, 2208/19, k.ú. Velké
Pavlovice
Jitka Krátká,
tajemník MěÚ Velké Pavlovice

Rada města neschválila:
– umístění reklamní tabule na sloup veřejného osvětlení v ul. Brněnská – vzhledem k plánované rekonstrukci komunikace a budování nového chodníku je
navržené umístění reklamy nevhodné
– odkup nebo dlouhodobý pronájem

TELEGRAFICKY...
Izolace fasády na budově
Zámečku – Ekocentra
Trkmanka
(24. 4. 2012)
Stavební dělníci dodavatelské ﬁrmy MSO
Kyjov pracovali v teplých dubnových
dnech na izolaci fasády budovy Zámečku – budoucího centra enviromentálního
vzdělávání Ekocentra Trkmanka. Fasáda
budovy je tepelně izolována minerální
vatou, což do budoucna zajistí velké úspory na vytápění objektu.

Údržba krajiny v lokalitě
Biocentra Zahájka
(24. 4. 2012)

Všechny práce se řídí projektem Ing. Evy
Wágnerové z Brna a Ing. Petra Svobody
z Odboru ochrany přírody Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Pracovníci služeb města Velké Pavlovice se pustili v třetí dekádě měsíce dubna
do odstraňování křovin, náletových dřevin a plevele z aleje kolem silnice směrem
na Němčičky. Na likvidaci větví využili
sběrný a drtící vůz Zago. V aleji bylo nedávno ošetřeno udržovacím a zmlazovacím řezem 23 stromů vrby bílé a na prázdná místa byly vysazeny mladé stromy.

Listnáče vysazené
rodinami pěkně rostou
(9. 5. 2012)

Vzrostlé sazenice mladých stromků vysazené v rámci akce „Rodina adoptuje svůj
strom“ dobře prospívají, právě díky „svým“
rodinám.

Zateplení dvorního křídla rekonstruované
budovy zámečku.

Alej směrem na Němčičky po dubnovém
omlazení prokoukla.

Mladé listnaté stromky, vysazené letos
v dubnu v rámci akce Jarní Šlapka 2012,
velmi dobře prospívají. Celkem 32 rodin
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přispělo částkou 500,- Kč na vysazení
těchto stromů v našem městě v projektu
„Rodina adoptuje svůj strom“. Platany,
lípy, babyky, duby letní, jasany, hrušně
a jilmy v budoucnu zlepší životní prostředí
ve Velkých Pavlovicích a okolí.
V období velkého sucha, které dlouhé jarní
měsíce sužovalo náš kraj, vyžadovaly mladé
stromky více než kdy jindy bohatou zálivku,
o kterou se postaraly samotné adoptivní
rodiny a zároveň se pustily i do odstraňování plevele z výsadbových misek.

Pracovníci stavební skupiny Služeb města
Velké Pavlovice se pustili v polovině května dle projektu hlavní do výstavby cestního okruhu v zahradě školky. Zároveň byly
dokončeny rozvody závlahového systému
a technologická šachta pro budoucí brouzdaliště.

Moravská Agra staví
nová sila
(17. 5. 2012)

Zelený pás na Nové ulici
(11. 5. 2012)
Pracovníci služeb města vysadili začátkem
měsíce května t.r. zelený pás z tavolníků
mezi vozovku a zrekonstruovaný chodník
na Nové ulici. Tavolníky patří k dřevinám,
které snášejí i zasolení ze sněhu při zimní
údržbě cest a dají se dobře tvarovat řezem.
Nová sila ﬁrmy Moravská Agra, a. s.

Generálka zahrady
v mateřské školce
(12. 5. 2012)
Po generální opravě budovy mateřské školky na podzim roku 2011 přišla na řadu
školní zahrada. Po základní modelaci terénu a rekonstrukci obslužných komunikací
kolem budovy byl v polovině měsíce května
2012 položen rozvod závlahového systému. Poté se začalo pracovat na budování
podloží okružní pochůzkové cesty kolem
zahrady.

Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice buduje ve svém výrobním středisku nová sila
na uskladnění obilí a dalších zrnin. Sila jsou
z produktové řady americké ﬁrmy Brock.
Pořízením nejmodernější skladovací technologie získá Moravská Agra možnost optimálně zpeněžit své produkty na trhu.

Mráz škodil
(21. 5. 2012)

Chodníčky v zahradě
mateřské školky
(16. 5. 2012)
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APRÍLES & KRTEK
vydělali nemocným
dětem na tábor
(22. 5. 2012)
V dubnu 2012 uspořádali studenti velkopavlovického gymnázia úspěšný charitativní koncert APRÍLES 2012, kde
vybírali prostřednictvím dobrovolného
vstupného a dražby obrazů studentů
a pedagogů školy peníze pro Nadační
fond KRTEK, který pomáhá a podporuje onkologicky nemocné děti z regionu
Morava. Studentům se podařilo získat
neuvěřitelných 43.290,- Kč. Díky těmto
penězům se děti po náročné onkologické
léčbě zúčastní letního tábora na Milovech.
Velkopavlovické gymnázium se tuto zprávu dovědělo z děkovného dopisu odeslaného Kateřinou Doležalovou, sociální koordinátorkou Nadačního fondu KRTEK.
Všem, kteří jste neváhali a přispěli, ještě
jednou co nejsrdečněji děkujeme!

Na konto KRTEK můžete přispět kdykoliv,
třeba hned! Odešlete dárcovskou sms ve
tvaru DMS KRTEK nebo roční DMS ROK
KRTEK na telefonní číslo 87 777. Cena
DMS je 30,- Kč, NFDO Krtek obdží 27,Kč (více na www.krtek-nf.cz).

Chovatelský úspěch Jana
Procingera
(23. 5. 2012)

Stačí jeden květnový noční mrazík a výnosy
podzimního vinobraní jsou zcela jasné už
na jaře – suma sumárum nula.
Zahrada mateřinky bude jako lusk! Moderní, plná nových hracích prvků - chybět nebude ani super rovný chodníček vhodný pro
veškerá vozítka na kolečkách.

nině i bramborách. Díky velmi členitému
katastru Velkých Pavlovic nejsou škody
na hlavní pěstované kultuře – révě vinné
nijak zásadní.

V pátek 18. května 2012 klesly teploty brzy ráno pod bod mrazu. V údolích
a kotlinách napáchal mráz škody jak na vinicích a ovocných stromech, tak i na zele-

Prostřednictvím Velkopavlovického zpravodaje často informujeme naše čtenáře
o úspěších, kterých nezřídka dosahují
malí i velcí občané Velkých Pavlovic. Když
se velkopavlovičtí do něčeho pustí, dělají
to opravdu s vervou a láskou. V květnovém čísle časopisu Chovatel je zveřejněn
seznam nejlepších chovatelů králíků,
drůbeže, holubů, okrasného a exotického
ptactva a morčat České republiky. Druhou
příčku tohoto seznamu v chovu holubů
obsadil na okrese Břeclav Jan Procinger
ml. se svým chovem plemene Český bublák bílý. Blahopřejeme!
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od 7. do 14. června spadlo 127,38 mm srážek, to je téměř 37 %. I přes vysoká čísla
z minulých dnů stále trvá srážkový deﬁcit,
protože dlouhodobý roční srážkový normál
pro Jihomoravský kraj činí 543 mm.

Příjezdová cesta
v MŠ je hotová
(14. 6. 2012)
Úspěšný chovatel Jan Procinger se svým
synovcem, taktéž zapáleným chovatelem,
Jakubem.

Jmenování Mileny
Karberové do funkce
ředitelky ZUŠ
(28. 5. 2012)
V pondělí, dne 28. května 2012, přijala ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice paní Milena
Karberová z rukou senátora a zastupitele
Ing. Stanislava Juránka a vedoucí odboru školství Jihomoravského kraje JUDr.
Hany Polákové jmenovací dekret, který
ji opravňuje k výkonu ředitelské funkce ZUŠ Velké Pavlovice na dalších 6 let.
Základní umělecká škola je jedinou školou ve Velkých Pavlovicích, jejímž zřizovatelem není Město Velké Pavlovice, ale
Jihomoravský kraj, který v letošním roce
nařídil všem ředitelům svých příspěvkových organizací povinnou účast na konkurzním řízení. Milena Karberová děkuje
všem pedagogům, žákům, jejich rodičům
a prarodičům za přízeň, za všechny krásné koncerty a besídky a těší se na další
spolupráci.

Po nové cestě se bude dětem i rodičům
do školky lépe vykračovat.

Práce na fasádě
Ekocentra Trkmanka
(6. 6. 2012)
Pracovníci dodavatelské stavební ﬁrmy
MSO Servis, s.r.o. z Kyjova pokračují v práci na fasádě budovy Ekocentra
Trkmanka. Ve dvorní části objektu je montáž izolační minerální vaty hotova, nyní se
pokračuje na uličním průčelí a bude následovat severní křídlo budovy. Izolace ušetří při provozu objektu značné množství
energie na vytápění.

Pracovníci služeb města v několika dnech
dokončili generální opravu příjezdové
obslužné komunikace v areálu mateřské
školky. Po demontáži starých panelů byly
osazeny obrubníky, navezen a zhutněn
podkladový kufr a položena betonová
dlažba.

Střelby na loveckém kole
(17. 6. 2012)
V neděli 17. června 2012 se v krásném
prostředí velkopavlovické myslivny konaly střelby na loveckém kole O pohár
města Velké Pavlovice. Letošního ročníku se zúčastnilo 28 střelců. Pohár
a první místo získal Lubomír Chylík,
který nastřílel 77 bodů, druhé místo si
vystřílel Radek Chalupník také se 77 body
a třetí skončil Zdeněk Růžička se 75
body. Z velkopavlovických střelců se
nejlépe umístnil Jan Krejčiřík, který si
vystřílel osmé místo. Ceny střelcům předal
předseda Myslivecké jednoty Velké Pavlovice a zároveň radní města Ing. Jaroslav
Benda Ph.D..

Zateplení historické budovy zámečku.

Zahrada mateřské školy
se znovu zazelenala
(6. 6. 2012)
Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice
dokončili modelaci terénu rekonstruované
zahrady mateřské školy a oseli plochy travním semenem. Díky vybudovanému zavlažovacímu systému a vydatným červnovým
srážkám trávník pěkně vzchází. Další etapou rekonstrukce zahrady je vybudování
příjezdové cesty k budově, kde nevyhovující betonové panely nahradí dlažba.

Za pouhý týden 37 %
z ročních srážek
(14. 6. 2012)
Počasí s námi poslední dobou hraje podivnou hru. Dlouhé měsíce katastrofálního
sucha vystřídalo v první polovině měsíce
června období úporných dešťů. A jaká je
tedy srážková bilance? Podle údajů z meteostanice Velké Pavlovice - Šlechtitelská stanice činí srážkové úhrny za celý rok 471,24
mm srážek, z toho jen v uplynulém týdnu

Vítězové střeleb s poháry starosty města
Velké Pavlovice.

Karolína Bártová, Věra Procingerová,
Ing. Zdeněk Karber
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Dodavatelé energií útočí na seniory
Změna dodavatele plynu a elektrické energie není nic jiného než obchod. V místním rozhlase jsem se mohli
nejednou doslechnout, že „podomní
prodejci“ nabízí v našem městě levnější
energie.
Nechtěl bych polemizovat, kteří
dodavatelé mají výhodnější ceny energií,
ale můžu s klidným svědomím konstatovat, že někdy hraničí nabídky až s výhružkami. Někteří prodejci se nebojí uvádět
nepravdivé informace o konkurenčních
dodavatelích, někteří se neštítí přitlačit
především seniory „ke zdi“.
Apelujeme tedy především na mladší
generaci, aby svým rodičům a prarodičům vysvětlila úskalí přechodu k jiným
dodavatelům, aby jim sdělili způsob, jak
se dotěrných prodejců zbavit. Přeci jenom
může vyškolený personál lákající ﬁrmy
napáchat, když už ne ﬁnanční škodu, tak
minimálně mnoho starostí.
Nejdůležitější je potřeba si uvědomit, že některé dodavatelské ﬁrmy zašlou
vyúčtování, ale nevrátí přeplatek. Ten se

jednoduše převede do dalšího zúčtovacího období. Právě to se většinou seniorům
nelíbí, protože jsou zvyklí si po roce udělat ve vyúčtování elektriky, plynu a vody
pořádek. Když se rozhodnou od smlouvy
odstoupit, nastává kolotoč se starostmi,
protože smlouva je uzavřena většinou
na dva roky. Pro doplnění uvádím, že
pokud máte nedoplatek, tak ten se musí
uhradit hned, není to třeba tak, že by se
přeplatek zaplatil v dalším zúčtovacím
období způsobem navýšení záloh.

A jak tedy na dotěrné prodejce
reagovat?
První krok dělá město samotné. Bude
vydán Tržní řád, kterým bude podomní
prodej zboží a nabídka služeb zakázána
a policie už tedy nebude prodejce pouze
legitimovat pro pozdější potřebu, ale bude
je moci zrovna pokutovat.
Druhý krok už musíte udělat sami.
Pokud Vaši rodičové, či prarodičové dají
na Vás, dohodněte se s nimi, že Vám pokaždé při návštěvě dodavatele energií

zavolají. Nejlepší je podomního prodejce
odmítnout, potom si prostudovat o ﬁrmě materiály písemné či na internetu,
pročíst diskuze se spokojenými zákazníky
a pak teprve přistoupit k případně změně
dodavatele. Hlavně nic nepodepisovat
hned a na místě!!!
Další možnost je, že babička nebo
dědeček řeknou, že jsou energie napsány
na syna či dceru, kteří je také platí a oni
samotní měnit dodavatele tedy nemohou.
S tím samozřejmě souvisí to, že nesmíte prodejcům ukázat vyúčtování energií,
protože právě tam se všechny potřebné
iniciály dozvědí.
Pro úplný pořádek uvádím, že nemám nic společného s firmami, které
dodávají energie a je mi úplně jedno,
kterého dodavatele si zvolíte. Toto upozornění bylo napsáno na základě zkušeností, které jsme získali v posledních měsících právě od seniorů.
Petr Hasil,
Městská policie Velké Pavlovice

Chyť si mého psa
Problematika pobíhajících psů je řešena
neustále a to nejen v našem městě, ale
i těch ostatních. Zdá se býti jednoduché
řešení. Psa chytnout, odvést do útulku
a po nalezení majitele přidat tučnou pokutu plus náklady na útulek.
Laik už však nerozeznává (a ani ho nezajímá), zda pes někomu utekl, zda byl
pes vypuštěn na vyvenčení schválně, zda
se po něm majitel shání nebo snad, jak
už se pomalu stává zvykem - zda byl pes
vypuštěn natrvalo.
A podle těchto „zda“ se řeší, jestli se
vůbec někdo dopustil přestupku, jestli
je možné jej postihnout, jestli se vůbec
o psa někdo přihlásí. „Jestli“ visí
nad psem a majitelem minimálně tři dny,
po které je pes umístěn v záchytném
kotci na městském úřadě. Po této době
je pes přemístěn do soukromého útulku
v Bulharech (státní neexistují, městský
nemáme), o který se starají manželé
Nunvářovi. A protože chtějí i tito manželé žít, musí se jim za uboudování (přirov-
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nej k „ustájení“) psa platit. Dělá to necelá stovka/den/pes. Podle velikosti psa.
Co se týče měřítka odchycených psů:
vrácených psů původním majitelům je to
asi 2:1. Mezi rekordmany patří v našem
městě jezevčík z ul. Starohorská. Ten má
ovšem známku na krku (teď už i s tel.číslem) a tak není problém majitele sehnat.
Takový Tomášek z ul. Nádražní (toho
jsem už dlouho neviděl) ten známku
neměl, ale zase poslouchal. Jednou mě
na něj upozornil pán u drůbežářských
závodů. Měl o něj obavy a požádal mne
o odchyt. Zavelil jsem: „Tomášku dom!“
Pes se na mě podíval, otočil se o 180°
a vydal se po chodníku směrem k domovu. Pán se na mě podíval a odkráčel beze
slov také.
Ne vždy je to se psy tak veselé. Převažují
historky smutné. Jak určitě milovníci psů
vědí, pes se nesmí utratit jenom proto,
že majitel už na něj nestačí, že majitel už
nechce po dvoře sbírat výkaly, že majitel
jej nestihl vycvičit, že prostě majiteli přerostl pes přes hlavu a to třeba i ﬁnančně.

Proto se jej někteří zbavují vypuštěním
„do volné přírody“.
Pro Karla IV (mysli pro „pána krále“), to
je tak těžké si v hlavě před pořízením psa
uspořádat priority v rodině? To je tak těžké pouvažovat nad tím, kam psa dám, až
vyroste z roztomilého štěňátka do rozměrů svých rodičů? Nemám na to? Nemám
prostor? Nemám čas? Tak si psa nepořizuji, a pořídím si tamagoči nebo plyšáka.
Petr Hasil,
Městská policie Velké Pavlovice
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PUBLICISTIKA
Národní soutěž vín Velkopavlovické vinařské podoblasti 2012
Letošní kolo Národní soutěže vín Velkopavlovické vinařské podoblasti organizovalo občanské sdružení FORUM MORAVIUM a Město Velké Pavlovice s garancí Svazu vinařů České republiky, Národního vinařského centra ve Valticích a s podporou
Vinařského fondu České republiky.
Do Národní soutěže vín Velkopavlovické podoblasti 2012
přihlásilo 69 vinařství 486 vzorků vín, které odborní degustátoři obodovali ve dnech 25. a 30.
května. Deset komisí pod vedením Ing. Marka Babisze vybralo
i vítěze jednotlivých kategorií vín
a nejlepší vzorky se utkaly o titul
Šampiona soutěže.
Šampionem soutěže se stalo bílé víno odrůdy Sauvignon
z Vinařství Proqin Velké Němčice. Jedná se o víno ročníku 2011,
pozdní sběr, suché - 6 g cukru,
z vinařské obce Velké Němčice,
z vinice v trati Punty.
V kategorii A Bílá vína suchá
a polosuchá - Sauvignon - pozdní sběr 2011 z Vinařství Proqin
s.r.o. z Velkých Němčic, který je

Vinař František Prokeš (uprostřed) – hrdý
majitel titulu Šampion soutěže.

zároveň Šampionem soutěže. Vítězi jednotlivých kategorií jsou Sauvignon - výběr z hroznů 2011 z Vinařství U kapličky,
Chardonay - slámové víno 2009 z Vinařství
Oldřich Drápal, Cabernet Moravia - ROSÉ
- pozdní sběr 2011 z Vinařství Josef Dufek,
Frankovka - pozdní sběr 2011 z Vinařství
Kubík, Louis Girardot brut - jakostní šumivé víno s.r.o. 2008 z Bohemia sekt. s.r.o..
Slavnostní předávání ocenění a veřejná
prezentace vín se konala v sobotu 9. června
2012 ve velkopavlovické sokolovně. Ta se
pro tento den změnila doslova ve vinný ráj,
vždyť kde jinde může milovník vína v jednom dni ochutnat na pět set nejlepších vín z
velkopavlovicka.
Cílem soutěže Forum Moravium je
soutěžní porovnání a odborné zhodnocení
vín s garantovaným původem ve Velkopavlovické podoblasti. Pořádáním této soutěže chtějí pořadatelé podpořit produkci
a prodej co nejkvalitnějších vín s garantovaným původem ve Velkopavlovické vinařské podoblasti a zprostředkovat komunikaci mezi producentem a spotřebitelem vína.
Věra Procingerová

ČESKÝ ROZHLAS 2 – PRAHA vysílal živě z Velkých Pavlovic
V sobotu, dne 28. dubna 2012, od 14
do 15 hodin vysílaly rozhlasové vlny stanice Praha - Český rozhlas 2 přímý přenos z Velkých Pavlovic.

pohostinnost, pěkné prostředí, živý folklór a zajímavé turistické cíle v čele s rozhlednou Slunečná.
Pro turisty je nejlákavější vidina zážitkových programů,
kterým vévodí tradiční
vinařství a tak hlavní
pozvánka lákala milovníky vyhlášeného
velkopavlovického
vína tehdy aktuálně
na sobotu 5. května 2012, kdy se zde
měla uskutečnit pod
taktovkou místních
vinařů spolku Víno
z Velkých Pavlovic
Pořad Výlety ČR 2 – Praha s duem
oblíbená akce Májové
moderátorů Kudrna & Kokmotos
otevřené sklepy.
lákal do Velkých Pavlovic.
Ing. Zdeněk Karber

Známá redaktorská dvojice Pavel
Kudrna a Jiří Kokmotos v pořadu Výlety
pozvala posluchače do našeho vinařského městečka, které nabízí návštěvníkům

Živé vysílání přilákalo před velkopavlovickou radnici řadu
místních, včetně Presúzního sboru, který si zde taktéž živě
zazpíval.
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Malokarpatští starostové a vinaři ve Velkých Pavlovicích
Za poznáním do Velkých Pavlovic
zavítali ve čtvrtek, dne 26. dubna 2012,
starostové obcí Malokarpatského regionu a vinaři z Malokarpatské vinné cesty.
Celodenní program byl zahájen přivítáním na radnici a krátkým představením
města. Hosté se zajímali především
o jeho současnost a rozvojové programy, dotační programy, odpadové hospodářství a turistický ruch.
Během odpoledne si prohlédli město, okolí rybníka a rybářskou klubovnu,
sportovní areál TJ Slavoj, stavbu Ekocentra Trkmanka, turistický areál v lokalitě
Nad Zahrady a rozhlednu.
Velmi inspirativní bylo rovněž setkání s vinaři. Ve Vinařství Lacina hosty
přijal předseda o.s. Víno z Velkých Pavlovic Ing. Pavel Lacina ml. a předseda ČZS
Ing. Pavel Lacina st.. Vínu a vinařství byla
věnována exkurze v nové provozní hale
v Rodinném vinařství manželů Poliakových ve Šlechtitelské stanici vinařské.
Dagmar Švástová

Návštěva ze slovenského Malokarpatského regionu zavítala na mnohá místa našeho
městečka - příjemný azyl, posezení a sklenku svěžího vína jim nabídl i nově opravený
vinný sklípek rodiny Lacinů.

MODRÉ HORY odstartovaly cykloseriál KRAJEM VÍNA 2012
Třetí květnovou sobotu slavnostně odstartoval ve Velkých Pavlovicích nový seriál
turistických akcí na Moravských vinařských stezkách s názvem Krajem vína 2012.
Premiérový díl nesl název Májové putování Modrými Horami a okolím a byl zorganizován Nadací partnerství ve spolupráci s DSO Modré Hory a Městem Velké Pavlovice.
Během letošního roku se uskuteční
v rámci akce Krajem vína 2012 celkem
čtyři výlety, díky nimž budou moci cykloturisté ze sedla kola nebo jen tak pěšky
poznat všechny vinařské podoblasti jižní
Moravy a zároveň si zasoutěžit o hodnotné a praktické ceny. Mezi hlavními
výhrami, pro účastníky alespoň tří akcí
ze čtyř, bude horské kolo Amulet, cyklodres vinařských stezek ATEX nebo cykloturistické mapy SmartMaps pro chytré
telefony.
Tak to už stojí za to, dát si trochu
do těla a navíc si jako bonus rozšířit obzory, co říkáte :-)?
Májové putování Modrými horami a okolím, které se uskutečnilo slunečného dne 19. května 2012, zavedlo
účastníky expedice na Velkopavlovicko, do jednoho z nejkrásnějších a nej-
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lahodnějších vinařských regionů jižní
Moravy.
Cyklisté i pěší měli možnost zahájit
svou cestu vinnými keři posetou krajinou, tak často a právem přirovnávanou
ke kouzelnému Toskánsku, mezi devátou
a jedenáctou hodinou a to od sokolovny
ve Velkých Pavlovicích.
Přítomné sportovce zde osobně přivítali zástupci organizačního týmu, jmenovitě za Nadaci partnerství koordinátor
stezek pan Luboš Kala, za DSO Modré
Hory Ing. Přemysl Pálka a za město Velké Pavlovice místostarosta Ing. Zdeněk
Karber.
U velkopavlovické sokolovny získali putující oproti úhradě startovacího
poplatku nezbytné razítkovací průkazy,
neboli pasy a jiné drobné, avšak vskutku
nezbytné propagační předměty, třebas
takovou skleničku na víno, které byly
součástí dárkového balíčku. Dále si pak

měli možnost dle své zdatnosti vybrat
ze dvou okruhů vhodných jak pro náročné turisty, tak pro rodiny s dětmi.
První náročnější okruh, dlouhý
36 km, provedl putující příjemně zvlněným terénem po vyhlídkách Modrých
Hor. Na trase z Velkých Pavlovic přes
Velké Bílovice, Vrbici, Kobylí, Bořetice, Němčičky až do cíle pod rozhlednou Slunečná bylo připraveno celkem
6 zastávek, tedy razítkovacích míst.
Druhý rekreační okruh, dlouhý
22 km, ukázal výletníkům malebné
údolí říčky Trkmanky, která se klikatí
nejníže položenými lokalitami Modrých Hor. Na trase z Velkých Pavlovic
přes rozhlednu Slunečná, Kobylí, Bořetice, Němčičky až do cíle pod rozhlednou Slunečná čekala na cyklisty
4 razítka na stejném počtu zastávek.
Oba okruhy měly jednoho společného a navíc velmi příjemného jmenovatele – na všech razítkovacích stanovištích
bylo možné odhalovat tajemství zdejších vinných sklepů a prohlédnout si
původní i nové technologie výroby vína
a samozřejmě také ochutnávat skvělé te-
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kuté poklady zde hospodařících mistrů
vinařů.
K tomu všemu byl připraven ve většině obcích po trase cykloputování lákavý doprovodný program. Kobylí zvalo
na dětské krojované Hodečky a košt
vín, Němčičky zase na Růžový víkend
a na soutěž o nejlepšího tanečníka verbuňku a Velké Pavlovice na večerní hřeb
- přehlídku mužáckých pěveckých sborů
z Modrých Hor pod rozhlednou Slunečná.
Dne plného sportu, vína, kultury,
folklóru a nezapomenutelných zážitků si užívaly stovky fanoušků Modrých
Hor, kteří se k nám, jak sami jednoznačně tvrdí, za rok zase rádi vrátí.

Akce Putování po Modrých Horách,
ať už jarní nebo podzimní, je stále
oblíbenější. Rok co rok se na startovním stanovišti objevuje řada nových
tváří, ale i pravidelných účastníků,
kteří si nenechají žádný ročník ujít.

Kdo by se domníval, že vinným
krajem šlapou do pedálů jen dospělí,
secsakrametsky by se mýlil. Nádhernou krajinu jižní Moravy rády objevují
i děti.

Karolína Bártová

MODROHORŠTÍ MUŽÁCI zazpívali pod Slunečnou

Velkopavlovický Presúzní sbor nemohl samozřejmě
pod Slunečnou chybět. Nutno podotknout, že zpíval
úžasně!

Slavnostním završením celodenní akce
KRAJEM VÍNA 2012,
která se uskutečnila
v sobotu 19. května
2012, byla Májová přehlídka modrohorských
mužáckých sborů pod
rozhlednou Slunečná
ve Velkých Pavlovicích.
Zde nám tyto pěvecké sbory z pětilístku
obcí Modrých Hor, tedy
z Velkých Pavlovic, Bořetic, Němčiček, Kobylí

a Vrbice, zazpívaly písně, které promlouvají právě o tom, co je pro tento kraj tolik
typické.
Mnohé skladby, které pod Slunečnou zazněly, si zdejší lidé zpívají po staletí. Lidové písně jsou nejen vzácným
kulturním dědictvím předávaným z generace na generaci, ale také vždy úžasným uměleckým zážitkem umocněným
všudypřítomnou vinorodou krajinou
okolo rozhledny Slunečná...
Ing. Zdeněk Karber
(Videoreportáž Videostudia Grégr z této
akce naleznete na www.velke-pavlovice.cz)

Pod křídly SOKOLA přes Pálavu
Poslední slunečná aprílová sobota,
dne 28. dubna 2012, vylákala již na druhý přechod Pálavy nejen členy pořádající
T.J. Sokol Velké Pavlovice, ale také přátele zdravého pohybu z řad široké veřejnosti. Přes tři desítky nadšených turistů,
v čele se starostkou velkopavlovického
Sokola Ing. Janou Václavkovou, si užívaly letního počasí, probouzející se přírodu
a radost ze zdolání jediné pořádné hřebenové túry na jihu Moravy.
Z výšlapu, jehož výchozím bodem
byla známá vinařská obec Pavlov, dále
putování přes Dívčí hrady, Sirotčí hrá-

dek, stolovou horu a Klentnici, jsme
si odnesli opálená a prohřátá těla,
v duši pozitivně naladěnou náladu
podpořenou sportem vyprovokovaným adrenalinem, v paměti nám
utkvěly úžasné pohledy do krajiny
pod Pálavou a celkové uspokojení
z příjemně prožitého dne s přáteli.
Při závěrečném posezení v Mikulově jsme se dohodli na pokračování ve společných túrách po dalších
místech a alternativách tras pálavskou přírodou.
Účastníci výšlapu na Pálavu

Pěší výlet hřebenovkou přes Pálavu vyšel
na výbornou, počasí stejně jako loni více než
přálo a hřálo :-)!
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PODYJÍ s vinicemi ŠOBES, krajina posetá překvapením
Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice uspořádalo pro zájemce z řad
široké veřejnosti a jakéhokoliv věku velmi lákavý zájezd do nedalekého Národního
parku Podyjí.

Turistický dorost u vinného stánku posvačil a pomlsal dobrůtky z baťůžků...

Zájezd se uskutečnil v sobotu
28. dubna 2012. O pěší výlet, jehož hlavním cílem byla světově proslulá vinice
Šobes, byl obrovský zájem a tak po sedmé
hodině ranní vyrážel od velkopavlovické
sýpky takřka plný autobus po poznání
a nových zážitcích dychtících účastníků
zájezdu.
Výchozím místem pěšího výšlapu
byla vinařská a zároveň i příhraniční
obec Havraníky, která leží jen několik
málo kilometrů od hranice s Rakouskem
a současně také jen několik málo desítek
metrů od hranice s Národním parkem
Podyjí. Ten zde byl nařízením vlády České
republiky vyhlášen 1. července 1991 a má
hned dvě svá oﬁciální „nej“. Je dosud jediným moravským národním parkem a
zároveň je se svou rozlohou 103 km² také
nejmenším národním parkem České republiky.
Příroda Podyjí je nádherná, skvostná
a monumentální, dalo by se říci - takřka nedotčená. Turistické chodníčky parku jsou
již sice řádně prochozené, ale ne vždy se
zde proháněli batůžky obtěžkaní výletníci.
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na jejím místě starší předchůdkyně, která však neodolala ničivé povodni v roce
2002. Do roka byla na stejném místě
vystavěna lávka zcela nová.
Překonání úzkého dřevěného mostku
vyžadovalo od některých notnou dávku
odhodlání, odvahy a úsilí, neboť se jedná
o mostek lanový, tudíž se stabilně lehce pohupující. Lehce ovšem pouze do té
doby, než na něj vkročí odvážné, neohrožené a škodolibým humorem oplývající
děti, které řádnému pohybu intenzivním
rozhoupáváním velmi rády napomohou.
Každopádně, vidina lahodného vinného občerstvení ve stánku ﬁrmy Znovín, a.s., která na proslulých vinicích
Šobes hospodaří a je zároveň i jejich majitelem, byla nakonec silnější než všechny
fobie dohromady a tak jsme se, v plném
počtu a krásně nahoupáni, pustili do prvního strmého stoupání. Ačkoliv bylo něco
málo po desáté hodině dopolední, dřevěný, po víně vonící stáneček, byl už v obležení turistů a v první moment asocioval
pověstný „Václavák“.
Nevadí! Posadili jsme se, odpočinuli, někteří posvačili, nakoupili turistické
známky, orazili si razítka do vandrbuchů,
většina fotila „o sto šest“, samo sebou se
ochutnávalo víno z místní produkce a kochalo se.
U stánku se nacházely také informační tabule s nabídkou rozmanitých,
především turisticko-vinných programů
a také jsme se zde dočetli, že vinice Šobes je jedna z nejstarších viničních tratí
v České republice, je řazena mezi deset
nejlepších vinařských poloh v Evropě

Do roku 1989 se na této lokalitě rozprostíralo přísně střežené hraniční pásmo tzv.
železné opony a tak se sem běžný smrtelník
vůbec nedostal.
Jak se říká, vše zlé je pro něco dobré. Právě proto, že byla tato pohádkově
vyhlížející krajina, která je dnes považová
na za ukázku výjimečně zachovalého
říčního údolí v bohatě zalesněné krajiny jihozápadní Moravy,
tak dlouhou dobu nepřípustná,
můžeme se zde dnes kochat pohledem na unikátní nepoškozené
a nezničené přírodními poklady
a scenérie.
Jeden takový pohled se nám
nabídl jen malý kousek od Havraníků a to v momentě, kdy jsme
spatřili visutý most, tedy lávku,
přes řeku Dyji. Je to první ze tří
lávek, která pěší či cykloturisty,
dovede suchou nohou na druhý
Visutá lávka přes řeku Dyji – jediná spojnibřeh řeky, k úpatí vinicemi osázenéce s vinicemi Šobes a lahodným vínem ﬁrmy
mu kopci Šobes. Konkrétně tato lávZnovín – motivace k překonání „vodní houka je relativně nová, pochází teprve
pačky“ přímo dokonalá! Přešli všichni.
z roku 2003. Do roku 2002 stála
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...naopak dospělácká základna se oddala ochutnávce tekutých pokladů... a věřte,
chutnaly!
a svými mikroklimatickými podmínkami
připomíná vinice na Rýně či v údolí francouzské Rhôny. Výtečná chuť vína tyto
atributy už jen podtrhla.
Odtud jsme se vydali po turisticky
značených trasách na vyhlídku s názvem
Sealsﬁeldův kámen. Cestou jsme minuli
kupříkladu papírnu Devět mlýnů – zachovalý splav posledního z šesti mlýnů,
které byly kdysi na Dyji postaveny. Na
místě posledního mlýna byla později vystavěna papírna a dokonce i hotel Gruber.
Obě stavby dnes už připomínají pouhá
torza. A také jsme se prošli Kamenným
mořem. Nazývají se tak velmi zajímavé a
rozsáhlé svažité plochy balvanů vzniklé
zvětráváním skalních masivů.
Během celého dne bylo obrovské
vedro s koncem dubna se absolutně neslučující a to jsme ještě netušili, že se večer ve zprávách dovíme, že právě v tento
den padly i 212 let staré teplotní rekordy.
Čím stoupalo výše slunce na obloze, teplota vzduchu k tropickým třicítkám, naše
tepová frekvence k infarktovým stavům
a hustota vrstevnic na mapě ke zcela
zpité hnědé barvě, tím jsme se stále intenzivnějším překonáváním sebe sama
a zároveň šíleného kopce, blížili k vysněné
vyhlídce (i když, možná by v těch chvílích
někteří ten sen i rádi oželili..).

Odměna však byla vskutku monumentální. Fascinující výhledy do svěží,
jarem se probouzející krajiny v mžiku
vykoupily všechnu tu dřinu a malicherné
naříkání, jak už nemůžeme... Najednou
se snad v každém z nás rozprostřel klid,
pokora a uvědomění si maličkosti člověka
v poměru s nekonečnou fantazií, kreativitou a prostou nádherou přírody.
Při pohledu do kaňonu nás oslepovaly odrazy sluníčka pohrávající si
na hladině řeky Dyje, která se klikatí
hluboko zařezána mezi příkrými kamenitými stěnami průrvy. Vše bylo tak čisté, samozřejmé a jednoduché, obrovské
a krásné... Až se chce na odlehčení použít známou větičku z Werichovy pohádky
Tři veteráni „Přírodo přírodo, kam chodíš
na ty nápady?“
Sealsﬁeldova vyhlídka nás doslova
překvapila, stejně jako původ jejího názvu. Je pojmenována po spisovateli, cestovateli, novináři, politiku a diplomatovi
Charlesi Sealsﬁeldovi, který se narodil
v nedalekých Popicích (r. 1793). Tento
muž psal dobrodružné příběhy ze života
přistěhovalců a je rovněž autorem prvních indiánek. Předpokládá se, že z jeho
vyprávění čerpal i Karel May. Nejznámější
z jeho románů Tokeah aneb Bílá růže poprvé vyšel v roce 1828 a to i s předmluvou

amerického prezidenta Jeffersona.
I tento fakt svědčí o tom, že výlet
do Národního parku Podyjí je plný nečekaných překvapení a rozšiřování si všeobecného přehledu. Apropo, vlastně hned
úplně první překvapení, kvitované upřímným nadšením především dětí, nás čekalo
hned v úvodu celého výletu a to když jsme
na okraji obce Havraníky spatřili obrovskou, několik metrů do nebe se tyčící
dřevěnou vatru. Tu zde připravili místní
k příležitosti blížícího se termínu pálení
čarodějnic! Taktéž, naprosto ohromující
pohled.
Z nádherné vyhlídky jsme se vydali
zpět do Havraníků a odtud jsme přejeli
do sousedního Znojma. Vzhledem k tomu,
že bylo opravdu celkem dost nepříjemné
horko, skoro nikomu se už moc nechtělo
vymetat památky, i když to měli mnozí
v plánu. Člověk míní, počasí mění... Většina z účastníků zájezdu velmi rychle
zapadla do některé z příjemných znojemských hospůdek s nezvratným předsevzetím, že si ty památky dá příště. V sobotu si
každý raději dal něco málo tekutého zlata
na osvěžení a dobrý obídek jako závdavek.
Příjemnou tečkou byla sladká porce studené zmrzliny a hurá domů.
„Sláva nazdar výletu!“ O dešťových
kapkách nemůže být řeč a o tom ostatním jste si právě teď přečetli. Zájezd
byl opravdu úžasný a opět na plné čáře
potvrdil starou pravdu – největší skvosty máme na dosah ruky, „za humny“
a mnohdy o nich ani nevíme!
PS: Za všechny účastníky zájezdu velmi děkuji jmenovitě Ing. Lence Bukovské
za perfektní organizaci, trasu, program
a šťastný a bezpečný návrat domů :-)!
Karolína Bártová
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Na výlet do KUTNÉ HORY – pokladnice stříbrňáků a zážitků
Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice si velmi rychle buduje výbornou
značku kvality co by organizátor skvělých poznávacích zájezdů a výletů.
Začátkem května nás Ing. Lenka Bukovská, vedoucí SVČ při ZŠ, provedla NP
Podyjí a hned čtrnáct dnů na to, o víkendu 12. a 13. května 2012, se stalo hlavním
cílem čtyřiceti zvídavých účastníků dvoudenního zájezdu úchvatné město stříbra
Kutná Hora.
Kutná Hora s chrámem sv. Barbory, katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a spoustou dalších unikátních památek tvoří
architektonický skvost evropského významu a právě proto byla roku 1995 právem
zapsána na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO.

Sedlec...
Naše poznávání začalo na předměstí samotné Kutné Hory, tedy v místní části
Sedlec, kde se nacházejí v těsném sousedství hned dvě ojedinělé památky. Ty nás
sice vítaly ne příliš příjemnou raní dešťovou sprškou, což nám ale ve výsledku
vůbec nevadilo. Rychle jsme se přesunuli
do Kostnice v podzemí hřbitovního kostela Všech svatých a doslova jsme v mžiku, v němém úžasu a s otevřenou pusou,
na studené mokré kapky zapomněli.
Kostnice je něco úžasného. V momentě
kdy do ní člověk vstoupí žasne a vůbec si
neuvědomí morbiditu materiálu, ze kterého je výzdoba vlastně vytvořena. A materiál je to vskutku neobvyklý – exhumované
lidské kosti pocházející z ostatků čtyřiceti
tisíců objetí dvou zničujících morových
ran. Ty zde do současné podoby roku 1870
seskládal poloslepý mnich František Rint.
Dnes se můžeme už jen dohadovat, co ho
k takovému nápadu a následně i činu vedlo...
Fascinováni jsme se odebrali tento zážitek
v dobrém slova smyslu rozdýchat do katedrály Nanebevzetí Panny Marie. Už při
překročení prahu mohutných vstupních
dveří nás příjemně zalilo měkké světlo vnikající do chrámové lodi obrovskými čirými
štíhlými okny, které se odráželo od teplých žlutých stěn na první pohled skromně vyzdobeného chrámu. Svůj omyl jsme
přehodnotili záhy a to hned po spatření
úchvatného oltáře a nebo samonosné
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Detail výzdoby sedlecké kostnice – žádný modurit, sádra či jiná
náhražka, ale pravé lidské kosti.
Při pohledu až zamrazí...
klenby či taktéž samonosného točitého
schodiště – děl geniálního „ďábelského“
architekta J. B. Santiniho Aichla, který tuto
stavbu z let 1290-1320 opravil v 18. století
v barokně gotickém stylu.
Krása Sedleckých památek předčila veškeré naše očekávání a při pohledu do propagačních materiálů na nás ze všech stránek
přímo sršelo, že to nejlepší nás teprve čeká.
Zvědaví a natěšení jsme se bleskurychle
přesunuli do centra samotné Kutné Hory
a vydali na obchůzku.

interiér hlavní lodi zdobí úchvatná zlatá
kazatelna a také socha dalšího významného symbolu města – horníka stříbrných
dolů. Výstavba chrámu byla zahájena
v roce 1388 hnutím Petra Parléře, ﬁnancována byla cechem horníků stříbrného
města Kutná Hora a její výstavba trvala
dlouhých pět století, neboť stejně jako
dnes, peněz se velmi často nedostávalo.
Z „Barborky“, jak chrám kutnohorší familiérně nazývají, jsme přešli okolo Kaple Božího těla a Jezuitské koleje
na Vlašský dvůr. V budově zmiňované koleje sídlí GASK – Galerie Středočeského
kraje, odkud na nás dýchnul nezaměnitelný pozdrav z naší jihomoravské domoviny a to v podobě vůně vína a vyhrávání
cimbálové muziky podtržené zpěvem
Jožky Šmukaře. Konala se zde vinná akce
s ochutnávkou „Rosé vína v Kutné Hoře“,
na kterou osobně zval aktuálně už tehdejší hejtman Středočeského kraje MUDr.
David Rath. Je až komické, že se mu hned
den na to stala osudnou právě krabice
od vína.... hořká ironie.
Ale vraťme se od politiky na Vlašský
dvůr, který byl vlastně po staletí taktéž
centrem vysoké politiky a koneckonců je
tomu tak do dnes, i když již jen na místní
úrovni. V současné době zde sídlí Městský
úřad Kutná Hora, mincovní muzeum a ga-

Kutná Hora...
Hned na úvod jsme zavítali do ikony
a symbolu města Kutná Hora – majestátného pozdně gotickému chrámu sv. Barbory – patronky horníků. Katedrála ozdobená typickou trojicí hlavních věží temně
šedé barvy, stovkami dalších drobných
věžiček a desítkami nosných vnějších oblouků, je nádherná už z venku, natož když
vstoupíte dovnitř.
Okolo hlavního honosného oltáře je
do oblouku rozmístěno několik drobných
oltáříků vyzdobených především výjevy
z báňského života, na kůru se nacházejí
obrovské varhany s tisíci píšťal, členitý

Opustit Kutnou Horu bez fota u svaté Barborky? Nemyslitelné!
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lerie. Původně byl však palác královskou
mincovnou a na konci 14. století se stal
dokonce královským sídlem. Díky svému
obrovskému stříbrnému bohatství byla
Kutná Hora rovnocenným konkurentem
Prahy a právě na Vlašském dvoře se razily
nejslavnější české mince – Pražské groše,
jimiž ve středověku platila celá Evropa.
Nejen světskou zábavou a praktickým
studiem historie je člověk živ. Takovým
putováním rychle vytráví a žaludek se neúprosně ozývá hlasitou písničkou. Šupky
dupky do hospůdky, na oběd, pivíčko, kafíčko či zákuseček a hurá opět do ulic...
V sobotu odpoledne nás čekal, jak
jsme se poté všichni jednohlasně shodli, největší hřeb dne – zážitková turistika
v podobě exkurze do Českého muzea stříbra. Zde jsme si zvolili na doporučení naší
bezvadné průvodkyně Lenky okruh č. 2,
jehož součástí bylo i sfárání do hlubin bývalých stříbrných dolů. Během prohlídky jsme
se dověděli tolik novinek ze života horníků
a jejich náročné práce, že jsme si po východu
na denní světlo připadali jako chodící internetová encyklopedie Wikipedie.
Tak třeba – my jsme byli v hloubce
pouhopouhých 20 metrů pod zemí, ale
běžní horníci až 600! Pracovití chlapíci
se dožívali v průměru jen 35 let a jejich
platové podmínky byly více než mizerné
a nespravedlivé. Cesta dolů do „práce“ jim
po speciálních klouzačkách trvala 20 až
30 minut, pak pracovali více méně ve tmě,
zimě a prachu šest hodin a pak se škrábali
po uzoučkých žebřících nahoru dvě až tři
hodiny. Ale cesta dolů a nahoru nebyla
dlouhá léta počítána do pracovní doby.
A aby toho nebylo málo, ještě hodinu museli posedět v „přechodné“ místnosti, aby
si jejich oči přivykly dennímu světlu. Suma
sumárum 4 až 5 hodin v práci zadarmo.
No a my? Podobali jsme se permoníkům!
Vyfasovali jsme bílý pláštík s typickou špičatou kapuckou, helmu, baterku a vzhůru
dolů! Bylo to úžasné! Vřele doporučujeme.
Vzhledem k tomu, že jsme jen v dolech překonali na 160 schodů a za celý
den jsme toho měli nachozeno až nad hlavu, rádi jsme přivítali přejezd autobusem
do nedalekého města Čáslav. Slupli jsme
večeři a většina z nás se ještě vypravila
na příjemnou podvečerní procházku taktéž historickým jádrem města.

Vzhůru dolů do dolů – stříbrných, kutnohorských. Jen škoda, že už v nich, co se týče
drahého kovu, vůbec nic nezbylo :-), to by byl suvenýr!

Hřebčín Kladruby...
Slunečné, avšak velmi studené nedělní ráno nám zcela jasně připomnělo, že se
v kalendáři objevila jména májových zmrzlých mužů – letos se dostavili naprosto
přesně a navíc v plné síle. No a také jsme
si někteří vzpomněli, že je druhá neděle
v květnu, tedy svátek matek. Stejně jako den
předchozí jsme se jej rozhodli oslavit exkurzí, tentokrát však naše kroky vedly do přírody a za zvířaty.
Namířili jsme si to do Kladrub nad
Labem do světoznámého Národního hřebčína. Ten zde byl založen Rudolfem II. již
v roce 1579. Prohlídka byla nádherná, zavítali jsme do stájí, výběhů, porodnice hříbátek a samozřejmě jsme nasávali hromady
dalších informací. Třeba to, že v roce 1995
byl starokladrubský kůň uznán jako kulturní památka, roku 2002 došlo k uznání
kladrubského hřebčína a kmenového stáda
běloušů národní kulturní památkou, že populace starokladrubských koní čítá 1100

jedinců, přičemž se jich přímo v Kladrubech
chová na 550, z toho 65 klisen a 4 plemeníci.
A také to, že se zde 15. května 2006
narodil hřebec Favory Alta XXI, který byl
věnován jako svatební dar Královským Výsostem vévodovi a vévodkyni z Cambridge,
svatba se konala 29. dubna 2011. Jen škoda,
že si jej ze stájí do dneška nevyzvedli a nijak
o tento vzácný dar za snůškou nesmyslných
výmluv nejeví zájem. Jiný kraj, jiný mrav...
Ve Velké Británii si pravděpodobně se slušností a taktem příliš těžkou hlavu nedělají
a ani na ty pověstné „zuby darovaného
koně“ také moc nepohleděli, když jej znají
jen z fotograﬁí, možná...
Z hřebčína bylo už jen kousek k naší
poslední zastávce - sladkému, lahodným
kořením a cukrovou polevou vonícímu městu Pardubice. Ještě naposled, alespoň skrze
okna uhánějícího autobusu, pokochání
pohledem na ladný pohyb cválajících bělostných klisen s prozatím nemotornými černými hříbátky po boku a hurá do Pardubic.

„Travička zelená“ i pro vzácného malého „kladrubáčka“ lahodná! Jak si na ní pochutnal.
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Pardubice...
Zde nás čekal spíš už jen oběd a nákup perníčků. Někteří však nelenili, prošli si krásné náměstí s populární budovou radnice,
jíž pozorný divák a fanda seriálu Vyprávěj
okamžitě poznal. Ukazuje se totiž v seriálu
vždy, když se začne odvíjet pasáž z rodného města hlavního hrdiny Karla Dvořáka,
tedy právě z města Pardubice. Ten kdo
na úplné ﬁnále pokořil klikaté dřevěné
schodiště vysoké vyhlídkové Zelené věže,
uviděl nejen náměstí s radnicí a monumentálním morovým sloupem, ale i pardubický zámek, v dáli kopec Kunětická hora se
stejnojmenným hradem, kde byl natáčen
seriál pro děti Arabela.
K pohádkám a pověstem odtud nebylo
daleko, naopak, byly na dosah ruky. V prostorách věže bylo možné vyslechnout si
pověsti o vzniku města Pardubice, vysvětlení, proč je ve znaku města právě bílý kůň,

to vše za doprovodu hudby a za pohybu
vystavených pohádkových ﬁgurín. Děti
byly unešeny, ani nedýchaly a my dospělí?
Taktéž, avšak nejen pardubickou Zelenou
věží – celým víkendem.
Jeden vedle druhého jsme si uvědomili, jak
je ta naše malinká zemička v samotném
středu Evropy nádherná, bohatá a zároveň, jaké významné a přelomové události
evropského i celosvětového významu se
zde vždy odehrávaly. Právem je nazývána
země česká srdcem Evropy a nejen proto,
že leží uprostřed kontinentu, ale právě proto, že tep jejího srdce od pradávna udává
tempo a směr toku dějin. Může to znít jako
klišé, možná to i klišé je, ale nezmění to nic
na skutečnosti, že je to neoddiskutovatelná
pravda...
Zájezdu se zúčastnily všechny věkové skupiny, od dětí až po seniory a každý si v bohatém rozmanitém programu našel to „své“.

Studentka Karolína si splnila svůj velký sen,
prožila den v Jaderné elektrárně Temelín
Není nad to, splnit si aspoň jednou v životě „svůj velký sen“. Karolíně se to
podařilo! Nevíte, o čem je řeč? Začtěte se...

Tak to je fakt zážitek a adrenalin – den v Temelíně! Pro dívku možná trošku netradiční,
ale „proti gustu žádný dyšputát“.
Jmenuji se Karolína Osičková a je mi čerstvých osmnáct let. Pocházím z Velkých
Pavlovic, kde studuji osmileté gymnázium.
Asi před měsícem jsem dostala jedinečnou
možnost nahlédnout pod pokličku dění Jaderné elektrárny Temelín.
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V lednu tohoto roku jsem si na internetu všimla soutěže o tzv. zážitkový den. Po
bližším zkoumání portálu jobs.cz, který
tuto soutěž pořádal, jsem zjistila, že jednou
z výher je den v jaderné elektrárně. Už nějakou dobu mě jaderná fyzika velmi zajímá,

Za což patří velké poděkování Ing. Lence
Bukovské, která zájezd zorganizovala,
naplánovala, perfektně nás provázela, ladila svým rozzářeným úsměvem permanentní dobrou náladu a navíc, vzala s sebou
svého super muže Václava – excelentního
řidiče, který nás bez sebemenšího zaváhání
dopravil „tam i zpět“.
Co více si přát? Snad jen další výlet! Už
nyní prozradíme, že nejbližší nás čeká
v září a to jednodenní do Kunšťátu na věhlasný keramický jarmark a na exkurzi
do pivovaru v Černé Hoře. Na jaře roku
2013 pak do neprobádaných míst Moravského krasu aneb Macocha tisíckrát jinak.
Zde se zdržíme opět i přes noc.
Tak neváhejte a vydejte se s námi!
Karolína Bártová

neváhala jsem tedy ani minutu a přihlásila
se do kategorie Jaderný technik/jaderná
technička.
Několik následujících týdnů jsem pak
„otravovala“ všechny známé a rodinu,
aby pro mě hlasovali. Dosáhnout nejvyššího počtu hlasů naštěstí nebylo nijak extrémně těžké, neboť v mojí kategorii bylo
jen 16 soutěžících. Už jsem se tedy těšila,
až mi přijde e-mail od jobs.cz, který by
potvrdil výhru. E-mail ale stále nepřicházel. Začínala jsem mít obavu, že mě třeba
do elektrárny nepustí, protože mi tehdy ještě nebylo osmnáct.
Po téměř nekonečném čekání, kdy jsem
dvakrát denně netrpělivě kontrolovala příchozí poštu, mi napsala paní Lenka Kovaříková. Potvrdila mou výhru zážitkového
dne a připojila bližší informace. Můj den
jaderné techničky byl určen na 15. května
v jaderné elektrárně Temelín. Už jsem se
nemohla dočkat.
Jak se blížil 15. květen, začínala jsem být
trochu nervózní, přece jen je to od nás z jihomoravských Velkých Pavlovic do Temelína docela daleko. Aby mě tatínek uklidnil,
domluvil u našich přátel v Českých Budějovicích, že u nich můžeme ze 14. na 15.
přespat.
Vyrazili jsme tedy už o den dříve. Stejně jsem
ale byla nervózní, abych nic nezapomněla.
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Do elektrárny jsem potřebovala jen občanský průkaz, nicméně i ten jsem kontrolovala asi desetkrát před odjezdem a po cestě
do Budějovic ještě nejméně pětkrát.
V Temelíně jsem měla být už v 5:45, bylo
potřeba vyřešit vstupní a bezpečnostní formality. Přivítala mě paní Hanka Marečková,
moc příjemná paní, díky které ze mě opadla
většina nervozity. Paní Marečková mi zařídila vstupní kartu, ještě jsem poskytla otisk
ruky a hurá přes bezpečnostní kontroly. Velký žlutý rám potvrdil, že zatím ještě nesvítím
a už jsme se vydaly do areálu elektrárny.
Po cestě za panem Ondřejem Češkou jsem
se od paní Marečkové dozvěděla, v které
budově se co nachází a také spoustu dalších zajímavých věcí. Věděli jste třeba, že
plány na dostavbu Temelína váží 70 kilo?
S panem Češkou jsme navštívili ranní
poradu, tzv. ROPku, a potom už začala
prohlídka areálu a jednotlivých budov.
Nejprve jsme se vydali ke chladícím věžím,
kde se k nám připojili páni kameramani
a pan Pavel Šimák. Odtud jsme mohli zrovna pozorovat zkoušku dieselových motorů,
na které jsme se byli podívat později. Stopadesátimetrové chladící věže jsou opravdu impozantní dominantou celé jaderné
elektrárny. A každá věž má 111 nožiček :-).
Potom jsme pokračovali do strojírny, abychom si prohlédli turbínu. Původně jsem
myslela, že mě nějaká turbína a parovody
nebudou zajímat, ale opak se stal pravdou.
Pan Češka dokázal o turbíně mluvit velice záživně a já jen ohromeně poslouchala
a prohlížela si obrovskou šedesátimetrovou turbínu.

Největším překvapením pro mě bylo, že
jsem se mohla podívat i do blokové dozorny. Do opravdické blokové dozorny! Samozřejmě jen na zelený koberec do rožku, ale
i tak to pro mě byl neskutečný zážitek, asi
nejsilnější za celý den. Vždyť tady se řídí celý
reaktor! S respektem jsem pozorovala pány
operátory, jak dělají svou každodenní práci,
a netroufala jsem si prakticky ani špitnout.
Z dozorny se mi sice moc nechtělo, ale radši
jsme nechali operátory při práci a vydali se
projít si hygienickou smyčku do tzv. kápéčka neboli kontrolovaného pásma. Přiznám
se, že jsem moc netušila, co mě čeká. Jasně,
o žlutých kombinézách jsem slyšela, ale nevěděla jsem, že budu muset všechno oblečení vyměnit za žluté a sundat i všechny šperky. Ale co, holka z Moravy se přece neztratí
ani v kontrolovaném pásmu. Takže hurá
do žlutého! Na radu paní Marečkové jsem si
vybrala boty o dvě čísla větší a hned jsme se
společně vydaly zkontrolovat dozimetry.
Když jsme se znovu převlékli do civilu,
vyrazili jsme na oběd. Jsem moc ráda, že
jsem si mohla s mými průvodci popovídat
o různých možnostech studia. Od pana
Češky jsem dostala radu, že na psychotesty, které jsou důležité pro získání stipendia,
bych měla jít odpočatá a v absolutní pohodě. Pan Šimák mi zase vyprávěl o Letní univerzitě. Už se moc těším, až budu na vysoké
a budu se moci Letní univerzity v Temelínu
nebo v Dukovanech také zúčastnit.
Po obědě jsme šli navštívit výcvikové centrum a simulátor. Přivítal nás pan Josef
Blažek a provedl mě po celém centru.
Ze začátku jsem opravdu nemohla uvěřit,

že si můžu projít celou, úplně přesnou kopii blokové dozorny. Ale bylo to naprosto
úžasné. Nejradši bych si nechala od pana
Blažka vysvětlit každičké tlačítko a tlačítečko. Pan Blažek měl se mnou neskutečnou
trpělivost a ochotně zodpověděl všechny
mé dotazy.
Nakonec mi pan Šimák ukázal pár prezentací o Temelínu a stážích Jaderné maturitě
a Letní univerzitě a paní Marečková mě
pozvala do Informačního centra Vysoký
Hrádek.
Závěrem tohoto článku bych ráda poděkovala všem, kteří se o mě ten den starali.
A to hlavně paní Marečkové za to, že
na mě byla velmi milá a starala se o mě „jako
o vlastní“ :-). Panu Šimákovi za fotograﬁe
a rady do budoucna. Panu Češkovi za obsáhlý výklad, jsem ráda, že jsem se toho tolik dověděla. Děkuji také panu Blažkovi, že
se mě ujal u simulátoru a přiblížil mi práci
operátorů. Chtěla bych také poděkovat
panu řediteli, že si na mě našel pár minut,
moc si toho vážím.
Mé díky patří samozřejmě také pánům
kameramanům za zvěčnění krásného dne
a paní Lence Kovaříkové z jobs.cz, která mi
tento den zprostředkovala.
Můj den v Temelíně byl pro mě ohromným
zážitkem a velkou životní zkušeností. Celý
den jsem nasávala informace jako houba.
Dříve jsem hodně váhala mezi studiem
zpěvu a jaderné fyziky. Teď už mám více
méně jasno. Jaderka vede!
Karolína Osičková,
studentka Gymnázia Velké Pavlovice

Velkopavlovičtí pomohli v rámci
KVĚTINOVÉHO DNE
Necelých devadesát minut postačovalo dobrovolníkům z řad velkopavlovické
jednoty Orla a členů Lidové strany k oslovení a prodeji 150 přidělených kytiček,
které pomáhají v boji proti zákeřné nemoci. Poděkování patří všem kteří přispěli
zakoupením žluté kytičky v hodnotě 20,Kč v rámci 16. ročníku KVĚTINOVÉHO
DNE, který pořádá nezisková organizace
Liga proti rakovině.
Jejím hlavním cílem je nádorová prevence a výchova ke zdravému způsobu

života, zlepšení kvality života onkologických pacientů a podpora onkologického
výzkumu.
Děkujeme všem, kteří pomáhají a všem
dobrovolníkům za pomoc při organizaci
KVĚTINOVÉHO DNE ve Velkých Pavlovicích!

Orel jednota Velké Pavlovice
a MO KDU-ČSL

Velké poděkování patří „ligovým hráčům“ proti zákeřné nemoci: Věra
Ševčíková, Lucie Šlancarová, Štěpán
a Matěj Prokešovi, Štěpánka Veverková, Matyáš Fůkal, Hana Veverková
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Skládku si vzal oheň
Napsali o nás; Břeclavský deník 2.5.2012 * Velké Pavlovice – Zásah sedmi hasičských jednotek si vyžádal požár skládky ve Velkých Pavlovicích. Oheň se tam
rozšířil v neděli před půlnocí. Hasiči kvůli němu vyhlásili dokonce druhý stupeň
požárního poplachu
„Oheň totiž zachvátil skládku o rozměrech sto krát dvacet metrů, navršenou
místy až do výše patnáct až dvacet metrů,
a kouř se šířil směrem na obytnou zástavbu Velkých Pavlovic,“ uvedl mluvčí hasičů
Jaroslav Haid.
Na místě byli kromě domácích dobrovolníků také záchranáři z Břeclavi, Hustopečí, Velkých Bílovic, Rakvic, Podivína
a Lednice.

„Proti plamenům na silně zakouřeném
požářišti jsme nasadili tři proudy se smáčedlem a dva vysokotlaké proudy. Kromě intenzivního zásahu jsme také monitorovali
případné koncentrace škodlivin, které by
mohly ohrožovat obyvatele Velkých Pavlovic,“ pokračoval mluvčí.
Následné měření ukázalo, že neohrozily. Oheň vypukl před desátou hodinou
večerní, pod kontrolou byl zhruba o dvě

hodiny později. Hasiči poté požářiště prolévali vodou, aby zlikvidovali stále žhavá
ohniska. „Protože oheň zachvátil skládku,
škoda nebyla vyčíslena,“ dodal Haid.
Autor: Lukáš Ivánek, Břeclavský deník

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
Kde a jak se mohou obyvatelé Velkých Pavlovic
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených
elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která
k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom
ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní,
tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje
na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor,
kompresor, topné těleso, buben, plášť
apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze
osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad
a náklady spojené s jejich odstraněním
jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na
těchto místech: Sběrný dvůr města Velké
Pavlovice; otvírací doba: pondělí 12.00 18.00 hod., středa 12.00 - 18.00 hod., sobota 08.00 - 12.00 hod.
Více na www.elektrowin.cz
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Staré spotřebiče žijí díky
recyklaci dalšími životy
Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat
padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace
vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného:
v co největší míře znovu využít veškeré
materiály, které se z nich podaří při zpracování získat.
Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak:
20 kilogramů železa, 10 kilo plastů, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně je
to u dalšího typického velkého spotřebiče, který nechybí prakticky v žádné české
domácnosti, u chladničky. I její recyklací
se dá získat kolem 20 kil železa, plastů je
průměrně 16 kilogramů.
Zájem o takto získané materiály jako
o druhotné suroviny se samozřejmě u různých zpracovatelů liší. Zejména pro hutě
znamená železo přidané do tavby spolu se
železnou rudou velmi významnou úsporu
energie.
Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči „domácího šetření“,
můžeme si ji představit například takto:
recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik

energie, kolik za celý měsíc spotřebuje
průměrně velká lednička.

Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto
se i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze
starých spotřebičů tak mohou vzniknout
dejme tomu zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo živičné směsi,
a zároveň umožňuje zachovat přirozený
travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy ke garážím, odstavné plochy,
chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny,
výběhy pro koně a další plochy.
Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem polyetylenu, který se získává z průmyslových
i komunálních odpadů a obalů.
Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetrná – materiál je totiž
znovu stoprocentně recyklovatelný.
Ani další výrobce by se bez plastového
recyklátu ze spotřebičů neobešel - lisuje
z něj poklice na kola automobilů. Každý
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nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů
ze starých spotřebičů.
Většinu recyklátu zajišťují spolehliví
dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří
mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů,
kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané
kolektivním systémem ELEKTROWIN.
PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny využívá

v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl.
Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro tepelně izolační
omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou
jsou vhodné nejen jako finální omítky
u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení
a revitalizaci starších rodinných domů.
PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde nahradila molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou

výztuž sedacího nábytku v domácnostech
i sedaček v nově vyráběných automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její
tvrdá varianta takřka výhradním tepelným
izolantem v potravinářském průmyslu –
v pivovarech či mlékárnách.
Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že
vysloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, aby se o ně mohli
postarat odborníci?

Z FARNOSTI
NOC KOSTELŮ – jedinečný zážitek
V pátek 1. června 2012 se již počtvrté otevíraly kostely v České republice návštěvníkům v rámci mezinárodního projektu NOC KOSTELŮ.

Velkopavlovický kostel Nanebevzetí Panny Marie se proměnil v rámci Noci kostelů
v koncertní síň...

Záštitu nad tímto mezinárodním
projektem převzali Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda
ČBK, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský a další více než třicítka osobností
církevního i politického života.
Také kostel Nanebevzetí Panny Marie
ve Velkých Pavlovicích otevřel své dveře
široké veřejnosti tímto netradičním způsobem již počtvrté. Noc kostelů se v pátek
1. června ve Velkých Pavlovicích těšila
velkému zájmu návštěvníků. Ti se zúčastnili mše, vydali se na prohlídku kostela,
navštívili i jindy nepřístupnou věž a pohovořili s otcem P.ThLic. Markem Kardaczynskim.
Velkopavlovický kostel se v průběhu večera několikrát proměnil ve velkou
koncertní síň a posluchači prožili jedinečný kulturní zážitek ve spojení rozdílných
hudebních žánrů v podání schóly Boží
děcka, Chrámového sboru Laudamus,
Mužáckého Presúzního sboru, Žesťového
kvartetu a řady dalších mladých umělců...
Věra Procingerová

První svaté přijímání a slavnost Božího Těla v kostele
Nanebevzetí Panny Marie
Neděle 10. června 2012 byla pro velkopavlovické farníky zvláště svátečním
dnem. Ve slavnostně vyzdobeném kostele
se slavily hned dva svátky. První z nich Tradiční Slavnost Těla a Krve Páně lidově Boží

Tělo nepokazil ani deštík, jež byl v těchto
dnech pro nás samozřejmostí.
Průvod městem je ve Velkých Pavlovicích již tradicí a letos tomu nebylo jinak.
Otec Marek Kardaczyński nesoucí nejsvě-

tější svátost se společně s farníky, zastavil
u čtyř oltářů, kde se společně pomodlili. Je
obdivuhodné s jakou obětavostí a pokorou
se každoročně o přípravu a zdobení oltářů, starají, rodiny pana Ladislava Veverky,
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Františka Veverky, Stanislava Kostrhuna
a Jany Konečné.
Druhou slavností, pro samotné aktéry
velmi významnou, bylo první svaté přijímání. Po tříleté přípravě, tuto svátost přijaly Terezie Hiclová, Martin Grůza, Štěpán
Fůkal a Ondřej Bank. Drobná nervozita rodičů, kteří byli aktivně zapojeni do průběhu mše, nebyla vůbec třeba. Děti to vzorně
zvládly, za což patří veliký dík paní Mileně
Melicharové, která je po celou dobu na tento velký den pečlivě připravovala.
Bc. Martina Hiclová

Otec Marek Kardaczyński na Slavnosti Těla a Krve Páně...

Těšanská jarní „víkendovka“ se vydařila
Každý půlrok, když píšu článek o Těšanech, nikdy nevím, jak začít. Tentokrát
začnu statistikou. Dvacet pět ku devatenácti. To není výsledek hokejového snažení,
ale počet účastníků na farní víkendovce. Děti dvacet pět, vedoucí devatenáct. Tak to
máme takovou menší přesilovku dětí.
V sobotu ráno nás čekal společný výlet
do Borkovan a prohlídka tamního kostela. Na zpáteční cestě byly pro jednotlivé
skupinky připraveny úkoly. Po cestě jsme
potkávali nemocné, které Ježíš uzdravil.
Při tomto úkolu se opravdu hodí velký
počet vedoucích, protože v Bibli je uzdravených nepřeberné množství. Nejprve jsme
pomocí otázek měli zjistit, jak byli nemocní a pak nás čekal sportovní nebo logický
úkol. A aby naše snažení nebylo marné,
za každý úkol jsme inkasovali „Těšanské
denáry“, které jsme brzo překřtili na „Saďova Eura“ na počest hlavního vedoucího. Že
si za ně děti budou moct nakupovat na závěr
víkendovky různé dárky, zatím nevěděli.
Z desetikilometrové procházky jsme
se vrátili v jednu hodinu, a to už pro nás
Milena Melicharová s Markétou Bálkovou měly nachystaný oběd – sekanou
s bramborem, která v nás
zmizela, ani nevíme jak. Pak
bylo nezbytné po sobě umýt
talíř a příbor, což pro někoho mohl být šok.
Také nás přijel navštívit otec Marek. Po nutném
poledním klidu byla připravena rukodělná činnost. Tentokrát jsme vzali
Hry na víkendovkách nejsou jen zábavné, ale také
útokem koupelny rodičů
poučné. Není nad to si vyzkoušet některé pasáže z Bible
a posbírali po domácnosv praxi, třeba omývání nohou :-)!
tech zbylé obkladačky,

Vždy, když začínáme plánovat program v Těšanech, jsme rádi, že děti, které
již odrostly, chtějí zůstat a pomáhat jako
vedoucí. A stejně tomu bylo i letos (vždyť
už máme skoro na každé dítě jednoho
vedoucího). A že je to náročné, Vám také
potvrdí. Vymyslet takový dvoudenní program zabere téměř dvouměsíční snažení.
Letos jsme si jako ústřední téma vybrali postavu Pána Ježíše Krista. A vzali
jsme to pěkně od začátku. V pátek byly děti
rozděleny do čtyř skupin podle čtyř evangelistů. Dostaly také barvu a symbol. Nejdříve jsme „prostudovali“ jeho narození
v Betlémě, a to skoro došlo i na zpívání koled. Zvládli jsme i hry a večerní mši, kterou
vedl otec Marek, a po večeři jsme hlavně
my vedoucí s chutí zalehli do spacáků.

18

ze kterých jsme si vyráběli mozaiku ve tvaru
ryby jako symbol křesťanů. A pak už tu byl
fotbálek, vybíjená a báječná hra – umývání
nohou, význam snad nemusím vysvětlovat.
Po tom všem začal táborák, kde bylo
nezbytné říct, že celé zápolení vyhráli
zelení a došlo na slibovanou burzu – plyšáci, náušnice, pexesa, bloky, pastelky aj.
bylo možno zakoupit za velmi levný peníz,
a tak si každý odnesl z Těšan věc podle své
libosti. V neděli jsme už jen uklízeli, balili se
a šli na mši. A zase skončil víkend v Těšanech.
Na závěr vždy děkuji maminkám
za buchty, sponzorům za věcné dary a vedoucím za skvěle odvedenou a dobrovolnickou práci.
Teď bych ráda poděkovala všem,
kteří se vždy snaží o pohodovou náladu
v Těšanech, dětem, že je to s námi stále baví
a rodičům, že nám své ratolesti na víkend
„zapůjčí“.
Eva Sadílková

Na společné snídaňové hostině s kamarády určitě chutná víc než doma.
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KULTURA
Festival mladých dechovek Mirka Pláteníka letos již popáté
V neděli 3. června 2012 uspořádala Základní umělecká škola ve spolupráci
s Městem Velké Pavlovice již V. jubilejní Festival mladých dechovek Mirka Pláteníka.
V letošním roce přijeli do Velkých Pavlovic zahrát Svatobořáci ze Svatobořic – Mistřína s kapelníkem Přemkem Doležalem a uměleckým vedoucím Antonínem Pavlušem,
dechovka ZUŠ Dolní Bojanovice, kterou vede Mgr. Stanislav Esterka a Holóbkova
mozeka z Protivanova u Prostějova pod vedením Jiřího Holuba. Jako vždy samozřejmě nechyběla naše velkopavlovická dechovka pana učitele MgA. Zbyňka Bílka.

Zpěváci velkopavlovické dechovky ZUŠ pod vedením MgA. Zbyňka Bílka.
Přestože počasí nevypadalo ze začátku
příliš příznivě, vše dobře dopadlo, hrálo se
až do konce venku na place za sokolovnou
a téměř dvě stovky příznivců dechovek si
opravdu přišly na své. Kapely předved-

ly tradiční repertoár i populární melodie
a písně z ﬁlmů a kapelníci ukázali, že umí
nejen dobře hrát, ale že jsou zároveň i vtipnými a zábavnými konferenciéry.

Všem dobře známý muzikant, bývalý kapelník Mistříňanky Antonín Pavluš
zavzpomínal na své přátelství a spolupráci s Mirkem Pláteníkem, který byl podle
jeho slov nejen vynikajícím hudebníkem,
ale také výborným a spolehlivým přítelem
a dobrým člověkem.
Cyril Veverka pozval přítomné publikum na oslavy 40. výročí založení Starohorky, které se uskuteční 12. prosince 2012.
Zavzpomínal na první úspěšné přehrávky,
ke kterým velkopavlovické muzikanty připravoval zakladatel této později velmi oblíbené kapely pan učitel František Jaroš v roce
1972.
Celé odpoledne provázela slovem
vesele, vtipně a příjemně paní Stanislava
Bílková a společně s ředitelkou ZUŠ Milenou Karberovou popřály panu Antonínu
Pavlušovi k 65. narozeninám a poděkovaly
sponzorům festivalu - paní Jitce Pláteníkové a Městu Velké Pavlovice za podporu
a všestrannou spolupráci.
Odpoledne s dechovkami se opět vydařilo a už se všichni těšíme na další ročník.
Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice
(Videoreportáž Videostudia Grégr z této
akce naleznete na www.velke-pavlovice.cz)

Vítání nejmladších občánků do života
Vítání dětí do života má ve Velkých Pavlovicích již velmi dlouhou tradici. Rodiče
narozených dětí se s oblibou této malé slavnosti účastní v doprovodu rodinných příslušníků a považují ho právem za významnou rodinnou událost.
Vždyť narození malého človíčka je
velkým zázrakem, nejkrásnějším důkazem lásky, pro všechny v rodině velkým
okamžikem radosti a štěstí. O kousek toho
štěstíčka se můžeme čas od času podělit
s rodinami při malé slavnosti v obřadní síni,
která vždy na chvíli ožije a do slova zavoní
vůní miminek.
Dne 2. června 2012 byly starostou města panem Pavlem Procházkou slavnostně
uvítány do života a zároveň do svazku našeho městečka nejmladší děti: Zoe Nováková,

Robin Podešva, Petr Lebeda,
Tomáš Záruba a Matyáš Melichar. Básničkou a písničkou
přišla malá miminka pozdravit i
děvčátka z mateřské školy.
V letošním roce se narodilo
již deset dětí, devět malých princů a jedna malá princeznička,
jejíž krásné jméno Zoe, řeckého
původu, je vykládáno právě jako
„život“.
Z matriky Dagmar Švástová

(Videoreportáž Videostudia Grégr z této
akce naleznete na www.velke-pavlovice.cz)

Nejkrásnější obřady na radnici – vítání nových
občánků.

19
3

Velkopavlovický zpravodaj
3/2012

Setkání školního ročníku 1941/42
Ve své mysli se zajisté do dob svého
mládí na chvíli vrátili mnozí účastníci sobotního setkání školního ročníku
1941/42. Pro tento den možná právě
symbolické setkání o životě u nás ve Velkých Pavlovicích, před lety a nyní v současnosti…, neboť malou chvíli před tímto
slavnostním setkáním byli v obřadní síni
přivítáni do života naši nejmladší občánci.
Hosty z řad našich občanů, rodáků i
občany z okolních obcí přijal starosta Vel-

kých Pavlovic pan Pavel Procházka. Vzácná, sváteční nálada záhy naplnila výstavní
sál na radnici, k čemuž přispěly i poetické
verše a písně v podání paní Markéty Veverkové a Lucie Břouškové.
Při společném přípitku na zdraví, které je nezbytnou podmínkou spokojeného
žití v čase, který nám všem byl do vínku
darován a za zpěvu „živijó“, dovolím si
říci, že z tváří mnoha hostů bylo znát srdečné dojetí!

Poděkování všech zúčastněných patří
organizátorům tohoto setkání, zejména
pak paní Marii Prokešové, která se vždy
této role ochotně ujímá.
Z matriky Dagmar Švástová
(Videoreportáž Videostudia Grégr z této
akce naleznete na www.velke-pavlovice.cz)

Král Knihoslav I. uvítal prvňáčky mezi novými čtenáři
Slunečný, třešněmi a na dveře klepajícími prázdninami vonící pátek, dne
15. června 2012, se bezpochyby zapíše
tučným písmem do života letošních
prvňáčků navštěvujících Základní školu ve Velkých Pavlovicích. Právě v tento
den byli pozváni králem Knihoslavem
I. do místní knihovny, aby zde pod jeho
přísným dohledem prokázali své čtenářské znalosti a dovednosti a stali se
tak právoplatnými čtenáři. Určitě nikoho nepřekvapí, že všichni šikovní
školáčci náročným trojlístkem zkoušek prošli a byli ke své obrovské radosti
pasováni do řad pravoplatných knihomolů.
Akce „Pasování prvňáčků na čtenáře“ se zúčastnily třídy 1.A paní učitelky
Mgr. Evy Drienkové a 1.B paní učitelky Mgr. Dariny Zborovské. Scénář byl
u obou tříd totožný, pojďme tedy společně
nahlédnout pod pokličkou pátečního dění
v nitru naší knihovny….
Malé školáčky na úvod přivítala
dvorní dáma a zároveň i pověstná „pravá ruka“ samotného krále Knihoslava
I., snad všem známá a oblíbená paní Eva
Sadílková. A je dost možné, že někteří
žáčci poznali pod úchvatnou maskou krále místního mladého vinaře Petra Mikulicu. Tímto oběma hlavním protagonistům
velmi děkujeme! Ta dětem prozradila, že
se nedaleko nachází sám král knih a že ho
musí pořádným pokřikem „Králi Knihoslave!“ nalákat. To se povedlo a „čtenářské zkoušky“ mohly začít.
Nebylo by to pravé pohádkové dopoledne, kdyby zkoušky nebyly právě tři.
Jako pověstné tři oříšky, nebo tři dcery
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a nebo právě tři úkoly. První tkvěl v sesklá- šlo do tuhého, neboť děti dostaly seznam
dání svého vlastního jména z jednotlivých knih a jejich autorů a měly je v regálech
rozstříhaných a rozsypaných barevných vyhledat. A protože i tímto úkolem prošli
písmenek. Jednoznačnou výhodu měly ty už najisto „skoročtenáři“ sebevědomě,
děti, které po svých rodičích zdědily krát- bez jediného zaváhání a zaškobrtnutí,
ké příjmení a závdavkem kratičké křestní naznal přísný Knihoslav I., že již nemá
jméno. Kdo to má naopak se trošku za- stejně jinou možnost a bez dalších průtahů
potil, ale nakonec prošli zkouškou úplně pozval prvňáčky ke slavnostnímu ceremovšichni a na výbornou!
niálu pasování na čtenáře.
Druhý úkol byl ryze pohádkový. Děti
si vyslechly ze staříčka gramofonu celkem
pět ukázek ze známých českých pohádek
autora Karla Jaromíra Erbena a měly co
nejrychleji uhádnout, o kterou pohádku
se jedná a navíc napsat její název do předem připraveného formuláře. Co myslíte,
zvládly tento těžký úkol? Nepochybujte ani
na vteřinku. Na jedničku s hvězdičkou!
Třetí úkol bývá v každé pohádce nejtěžší a vězte, také Knihoslav I. prvňáčŽáci 1.B se toho za hodinku strávenou
ky trošku potrápil. Prostřednictvím své
v knihovně opravdu hodně dověděli
dvorní dámy Evy dětem vysvětlil, jak jsou
a přiučili.
v knihovně řazeny dětské knihy, jak se
v nich vyznají,
proč mají na
hřbetech červené, zelené
nebo modré
značení, proč
má každá kniha štítek s tučným černým
písmenem na
hřbetu a jak
se mezi tolika
knihami hledá právě ta
jediná knížka,
Z krále Knihoslava I. šel obrovský respekt, stejně i ze vzdělané
kterou zrovna
dvorní dámy. (1.A třída)
chci. Tady už
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To bylo radosti! Knihoslav I. uchopil meč a za vyslovení důstojné kouzelné
formulky „Pasuji tě tímto na nového čtenáře Městské knihovny ve Velkých Pavlovicích“ položil na rameno každého prvňáčka obrovský meč, osobně poblahopřál
a poté ještě každý novopečený čtenář obdržel z rukou dvorní dámy několik dárků
– zbrusu novou průkazku čtenáře, knihu,
pamětní list, kouzelnou záložku, sladkost
a malou taštičku.

Děti byly nadšené, šťastné, stejně jako
paní učitelky a pořadatelé spokojeni, že se
celá akce bez problémů vydařila. Navíc
všechny potěšilo, jak byli letošní prvňáčci
šikovní, zapálení pro věc, aktivní, ukáznění, prostě jedničky.
Pan král Knihoslav I. se s dětmi rozloučil s přáním, aby se do knihovny co nejčastěji vracely, aby se čtení stalo jejich zálibou a potřebou, neboť právě skrze knihy
naleznou spousty nových věcí, vědomos-

tí, knihy jim otevřou nové světy, nejen ty
pohádkové…
Karolína Bártová
PS: Děkujeme všem, kteří se jakkoli
podíleli na organizaci a ﬁnancování této
akce – Městské knihovně a Turistickému
informačnímu centru Velké Pavlovice,
Městu Velké Pavlovice, Základní škole Velké Pavlovice, Mgr. Evě Sadílkové,
Petru Mikulcovi a Františku Popelkovi
za zapůjčení meče.

SPOLKY AKONÍČKY
MÁJOVÁ ZÁBAVA velkopavlovických a senických seniorů
Již tradičně pořádá občanské sdružení velkopavlovického Svazu postižených civilizačními chorobami Májovou zábavu, v letošním roce společně
s našimi družebními seniory ze Senice
a jejich novou předsedkyní Marií Slezákovou. O pozvání do Velkých Pavlovic
je vždy velký zájem, bylo by nás i na dva
autobusy, řekl koordinátor třetího sektoru Senica Mgr. Ondrej Krajči.
Ve vyzdobeném sále sokolovny přivítal hosty místostarosta města Ing. Zdeněk
Karber, k přání hezkého odpoledne se
připojily také předsedkyně seniorů Marie
Slezáková ze Senice a Emílie Zajícová
z naší základní organizace. Pan František
Pazdera z Rajhradu, který po celý večer
hrál a zpíval k tanci i poslechu zahájil
„Májovou“ prvním valčíkem.
V přestávkách mezi tancem a občerstvením „seničtí“ zazpívali za doprovodu harmoniky lidové písničky ze Záhorí.
Připraveno bylo také vystoupení taneční
skupiny Přátel country s ukázkou tanců.
V půlhodinovém programu předvedli čtyři tance, dva s vlastní choreograﬁí (Tequila Sheila a Hergot to je baba!) a ukázku
párových tanců a liniových tanců. Dá se
říci, že svým vystoupením předčili nejen
naše očekávání, ale naše hosty přímo
okouzlili. „Dobře pozrite ich lahké nožky,
ozaj velmi silný zážitek, vďaka Vám za toto
prekvapenie“ byla slova Ondreja Krajči.
A my se přidáváme a všem tanečníkům
country skupiny upřímně děkujeme.

Tanečníků na parketu postupně
přibývalo a veselá zábava pokračovala
do pozdních hodin. Tombola, která je
součástí našich akcí, byla obohacena
nejen lahvemi vína od našich sponzorů,
ale také věcnými dárky, které na tuto
akci věnovalo Město.
V debatách se pak probíralo, co
nám ještě nadělí letošní počasí po dnešní mrazivé noci… (v Senici naměřili
-4 °C), která se podepsala na vinicích
a v zahrádkách. Naše kronika se také
velmi líbila a vzkaz Mgr. Krajči v ní
pro nás zůstane krásnou a trvalou vzpomínkou na naši „Májovou zábavu“.

Poděkování
Našim přátelům z družebního města
Velké pavlovice děkujem za společně strávený Májový večer 2012 v příjemném prostředí společnosti dobrých lidí. Přejeme
jim mnoho, mnoho životní pohody, zdraví,
spokojenosti v rodině, ale i mnoho nápadů
v činnosti organizace ve městě Velké Pavlovice. Těšíme se na následující společné přátelské setkání v našem městě Senica.
Děkuji ještě jednou Mgr. Ondrej Krajči,
Slzáková, Macková
Poděkování patří všem, kteří tento
skvělý večer připravili – organizátorům
výboru, neúnavným „desítkářkám“
a sponzorům Pekařství Jitka Pláteníková, panu Pavlu
Hav- líkovi i Městu
Velké Pavlovice a
všem, kteří se na akci
podíleli.
Blížila se půlnoc a s písničkou
„…neublížil som,neublížil som“ se
vydal autobus směr
Senica. Rádi Vaše
pozvání přijímáme
a těšíme se na společné setkání u vás.

Úvodního předtančení na letošní „mezinárodní“ Májové
zábavě seniorů se bravurně zhostili Přátelé country.

Josef Bazala
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Společně jsme přivítali jaro
Ve Studenci v sále muzika hraje.
Senioři mají bál, pěkných žen plný sál.
Ve Studenci v sále veselo dnes bude,
pivo, víno popijem, písničku si zapějem...
(Anička Krátká)
Vítání jara v Horním Studenci s družebními seniory Ždírce nad Doubravou byl dalším, protentokrát jarním,
cílem zájezdu členů občanského sdružení Svazu postižených civilizačními
chorobami z Velkých Pavlovic a to dne
28. dubna 2012.
Po krátkém zastavení nás přivítal
starosta města Ždírec nad Doubravou
Jan Martinec, společně s místostarostou
a předsedkyní klubu seniorů paní Miluší
Mühlfajtovou a my jsme se rozjeli za poznáváním okolí.
Chráněná krajinná oblast Železné hory
Nejvyšší vrch Vestec s nadmořskou
výškou 668 m n. m. těsně míjíme a s průvodním slovem pana starosty přijíždíme
na rozhlednu. Trochu jiná, ale má tu výhodu, že ne jako na Slunečnou musíte šlapat po schodech. Tato díky poloze je přístupná i pro vozíčkáře. Pohled na náš kraj
z této výšky bude pro vás jistě také zážitek.
Dole pod námi je kamenolom, ale další těžbu zastavil památný obří strom, který je chráněnou památkou a do jeho duté-

ho kmene vcházeli někteří ze zvědavosti novali - ŠSV, a. s., Mgr. Luboši Vintrovi,
a jiní v něm našli úkryt před slunkem, kte- Viniu, a. s., Ing. Veronice Vykydalové, Ivaré vydatně hřálo.
nu Kalivodovi z Pavlovínu, s. r. o., panu
Část malých vesniček v okolních Radomíru Balounovi a dalším.
lesích obývají dnes většinou chalupáři
Poděkování si především však zaslouz Prahy, nebo Brna, ale máme tady i obec se ží naši hostitelé z Vysočiny i náš výbor,
čtyřiceti obyvateli s vlastním obecním úřa- který zorganizoval tento zdařilý zájezd
dem a starostou. Také plně automatizovaný pro své členy v rámci družební smlouvy
vepřín, který obsluhuje jediný člověk a to a s pozváním k nám letos, tedy na Velkoi přesto, že masem zásobuje nejen náš kraj.
pavlovické vinobraní.
Vracíme se zpět, autobus zdo- Srdečně zveme a těšíme s na vás!
lává jízdou po úzké lesní cestě převýšení
Za SPCCH ve Velkých Pavlovicíh
více než 100 metrové zpět dolů do HorníJosef Bazala
ho Studence, kde ve vyzdobeném sále čekají senioři, dětský pěvecký
sbor pod vedením učitelek
paní Hojné a paní Horákové,
aby v krátkém vystoupení zahájil společné setkání.
Hudební skupina pod
vedením MUDr. Aleše Bílka
hrála první takty a netrpěliví
tanečníci zaplnili postupně
celý parket. „Skvělá zábava“
pochvalovala paní Janáčková, která vzpomněla májovou zábavu u nás a hlavně
pochválila víno, které se
Chráněná památka – obrovský starý dutý strom
nalévalo. „Moc dobré, díky
se stal jednou z největších atrakcí. Málokdo
vám za ně“ a my také děkuodolal a alespoň do jeho útrob nenahlédl.
jeme všem, kteří nám jej vě-

Cíl výletu seniorů? Praha a Senát
Ve čtvrtek, dne 7. června 2012,
uspořádal SPCCH zájezd do Prahy
spojený s návštěvou Senátu. I přes
menší účast našich občanů byl autobus zaplněn zájemci z okolí. Praha nás
uvítala pěkným počasím a odměnou za
dosti pro nás náročnou cestu na Hradčanské náměstí nám byl pohled na její
krásu.
Na nádvoří Valdštejnského paláce nás přivítal pan senátor Jan Hajda,
na jehož pozvání jsme senát navštívili.
Následovala prohlídka historických částí
Valdštejnského paláce s výkladem příjemné paní průvodkyně. V jednacím sále
Senátu pak proběhla beseda s panem se-
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nátorem, při které
odpovídal na otázky, které jsme mu
pokládali. Následoval dobrý oběd
v senátorské jídelně a poté návštěva
krásných Valdštejnských zahrad.
Celý zájezd byl
účastníky ohodnocen jako velmi zdařilý. Těšíme se na další
akce.
Marta Schäfferová

Návštěva Senátu a krátké posezení v lavicích námi zvolených
zastupitelů byl obrovský zážitek i pro dříve narozené.
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Šikézní country ČARODĚJNICE prosvištěly okres!
V pondělí 30. dubna 2012 se převlékli Přátelé country do kostýmů a pro tento
večer se stali strašidly ženského pohlaví.
Naše čarodějnice oblétly okres, navštívily shromáždění a zahájení strašidelného
předprvomájového průvodu v Poštorné,
které pořádala taneční skupina Country
rebels. Průvod měl namířeno do Charvátské N. V., kde nastaly ty pravé čarodějnické reje. Velkopavlovické čarodějnice se
dlouho nezdržely.

Měly především namířeno na kynologické cvičiště do Dolních Bojanovic, kde
pořádaly bojanovské čarodějnice a VSPH
DIAGONÁLA Dolní Bojanovice letošní
pálení čarodějnic. Po přistání a slavnostním deﬁlé si užily tanečních rejů za doprovodu bluegrassové kapely Popojedem.
Spousty úžasných fotograﬁí a také videa
najdete na webových stránkách Přátel country: http://pratelecountry.blogspot.com/
Jana Vondrová

No šup šup a alou na taneček! Nebo
snad nejsem dostatečně šikézní???

Na návštěvě ve vinném sklípku...
MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY
snoubily víno s jídlem
Stovky milovníků skvělého velkopavlovického vína navštívily v sobotu,
dne 5. května 2012, jihomoravské městečko Velké Pavlovice, aby se mohly opět
po roce vydat se skleničkou v ruce rozkvetlými prosluněnými ulicemi po malebných vinných sklípcích. Vinaři ze spolku
Víno z Velkých Pavlovic zvali do Májových
otevřených sklepů, kterých při této příležitosti otevřeli rovných třináct.
Kromě vína měli účastníci akce možnost ochutnávat i řadu gastronomických
specialit, ať už moderních kulinářských
majstrštyků nebo tradičních místních
pochutin, a tak poodhalit taje snoubení
vína a jídla. Komu se nechtělo putovat

pěšky, mohl využít koňské
bryčky, která během celého
dne křižovala ulice městečka.
Kdo neměl vinných zážitků do večera dost a měl
náladu se bavit dál, mohl
Krásné ženy, výborné víno, a večer došlo dokonce
se zúčastnit Večerní besedy
i na profesionální pěvecké vystoupení! Ideální
u cimbálu s cimbálovou mukombinace podtržená krásným slunečným počasím.
zikou OLiNa, kde proběhlo
Co více si od Májových sklepů přát?
slosování vstupenek o vinné
ceny. Hudebně-vinné posezení se uskutečnilo v sále místní sokolov- přišel suchý azyl společně s pohárkem
ny, což byla doslovně rána do černého. dobrého vína k duhu!
Karolína Bártová
K večeru se nad Velkými Pavlovicemi zatáhla mračna a spustila se letošní první (Videoreportáž Videostudia Grégr z této
pravá a nefalšovaná letní bouřka, proto akce naleznete na www.velke-pavlovice.cz)

Čtyři zlaté z Prešova pro velkopavlovické vinaře
Z mezinárodní soutěže vín Muvina 2012, která se ve dnech 7. – 9. června konala
již posedmnácté ve slovenském Prešově, si moravští a čeští vinaři odváží 56 zlatých
medailí, jednu velkou zlatou a titul Championa. Účast našich vín organizačně zajistilo Národní vinařské centrum a ﬁnančně podpořil Vinařský fond.
Čtyři zlaté medaile si z Prešova odváží i velkopavlovičtí vinaři. Marek Lacina
za Zweigeltrebe rosé 2011, Vinařství Baloun za Ryzlink vlašský pozdní sběr 2011,
Vinařství Halm za víno Frankovka modrá
zemské 2011 a Víno Zborovský za Muškát
Ottonel pozdní sběr 2011.
Titul Championa získalo Vinařství
Krist za Chardonnay, pozdní sběr 2011
a velkou zlatou medaili a absolutně nej-

vyšší bodové ohodnocení celé soutěže
(92,67 bodu ze 100) si vysloužila Pálava,
výběr z hroznů 2011 z Vinařství Lahofer.
V záři zlatých medailí se ještě blýskla Vinařství U Kapličky a Vinařství Volařík,
která si shodně vezou po pěti zlatých medailích.
„U našich slovenských sousedů jsou
vína z České republiky tradičně oblíbená
a dosahují zde také velmi dobrých výsled-

ků na soutěžích, ale zvýšení počtu medailí
z roku na rok o více než polovinu a nejvyšší bodové ohodnocení pro naše víno
předčilo naše očekávání,“ komentoval
Ing. Marek Babisz, hlavní sommeliér
Národního vinařského centra, který
na soutěži koordinoval účast našich vín.
Soutěži Muvina byl přidělen patronát
O.I.V., mezinárodní organizace pro révu
a víno, což ji řadí mezi prestižní světové
soutěže vín, jakými jsou např. Vinalies Internationales Paris nebo Sélections Mondiales des Vins Canada, kde se už vína
z Moravy a vína z Čech letos ukázala v nejlepším světle. Zdroj: NVC,Omnimedia
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Baloun má z Monte-Carla další zlato
Ve dnech 26. a 27. dubna 2012 se
v Monte-Carlu konal již šestý ročník mezinárodní soutěže vín Femmes et Vins du
Monde (Women and Wine of the World).
Jak název této prestižní soutěže
napovídá, degustují zde pouze ženy, jejichž
„jury“ jsou složené z pěti různých skupin
- colleges: Enologie (vždy předsedkyně komise), Produkce, Obchod/PR/Distribuce,
Formace/Media/Sommelerie a tzv. Découverte Grand Public Oenophile, což znamená slečna či paní-milovnice vína. Hodnotí
se 100 bodovým systémem podle pravidel
O.I.V. a pouze 30 % z celkového počtu vzorků může získat medaile.
Pětapadesát degustátorek osmadvaceti národností (Belgie, Bolívie, Burkina Faso, Česká republika, Čína, Francie,
Chorvatsko, Irsko, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Kolumbie, Kypr,
Lucembursko, Moldavsko, Monaco, Mosambik, Německo, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko,
Thajsko, Ukrajina, Uruguay a Velká Británie) ohodnotilo přes 300 vzorků a udělilo
celkem 116 diplomů, z toho 3 diamantové, 27 zlatých a 86 stříbrných. Soutěže se
zúčastnila vína z 21 zemí, a to z Austrálie,
Bulharska, České republiky, Číny, Francie,
Chile, Chorvatska, Itálie, Izraele, Jihoafrické republiky, Kypru, Libanonu, Maďarska, Německa, Nizozemska, Portugalska,

udělená ocenění v soutěži Femmes et Vins du Monde jsou
Novas neboli hvězdy: Nova
de Diamant čili diamantová
Nova tedy představuje velkou
zlatou medaili, Nova d’Or
zlatou a Nova d’Argent stříbrnou medaili.)
Oficiální výsledky byly
zveřejněny na http://www.
femmesetvinsdumonde.com,
jež potvrdily mé domněnky
a odhalily barvy medailí:
Vinařství Baloun z Velkých
Pavlovic již popáté v MonVína ze sklepů Radomila Balouna zná celý svět. Svou
te-Carlu obhájilo své zlato
lahodnou chutí, vůní a jiskrou oslovilo degustátry
(Sauvignon 2011) a navíc
nekonečné řady náročných soutěží.
si odneslo ještě tři stříbrné
Novy za Sylvánské zelené,
Chardonnay
a Ryzlink vlašský, všechna
Rumunska, Řecka, Španělska, Švýcarska
ročníku
2011.
a USA, přičemž 35 % jich pocházelo
Společnosti Znovín Znojmo se sídz Francie a 65 % ze zahraničí.
lem
v Šatově byly za jejich Tramín výběr
Paralelně s výše uvedenou soutěží
z
bobulí
2011 a Muškát moravský výběr
zde letos znovu proběhl již tradiční Grand
z
hroznů
2011 uděleny stříbrné medaile
Concours d‘Emballage o nejlepší „paca
Vinařství
U kapličky v Zaječí získává krokaging“ neboli adjustáž, kterého se mohou
mě
dvou
stříbrných
ocenění (Pálava 2011
zúčastnit jen oceněná vína. Jelikož mezi
a
Sauvignon
2011)
k
tomu ještě vysoce cevystavenými vzorky jsem při tomto hodněný
diamantový
diplom
Nova de Diamant
nocení zahlédla láhve zúčastněných vinařů
neboli
velkou
zlatou
medaili
za Víno Daliz České republiky, věděla jsem již, že mebor
Muškát
moravský
2011,
což
je pro naše
daile (hvězdy) získala vinařství Baloun,
vinařství
v
mezinárodním
klání
opravdu
Znovín a U kapličky, avšak jakých barev,
velkou
poctou.
Helena
Baker,
AIWS
to ještě bylo opravdu ve hvězdách... (Pozn.:

Vinařství BUCHTOVI získalo 6 medailí na FESTWINE 2012
Velkopavlovické Rodinné vinařství
Buchtovi sklízí jeden úspěch za druhým. Ještě se ani nestačilo pořádně
potěšit bronzovou medailí ze soutěže
O Hustopečskou pečeť 2012 za Ryzlink rýnský ročníku 2010 a už se na ně
sesypalo hned šest medailí z 8. ročníku prestižní mezinárodní soutěže vín
FESTWINE pořádané Vinnou galerií
v Brně. Buchtovi zde po zásluze získali jedenkrát nejcennější zlato, čtyřikrát
stříbro a jedenkrát bronz.
Přihlášené vzorky se hodnotily
ve dnech 22. a 23. května 2012 v Národním
vinařském centru – na zámku ve Valticích,
kde vína od Buchtů dopadla následovně:
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Chardonnay výb. 2011
– Zlatá medaile, Rulandské
šedé p.s. 2011 - Stříbrná
medaile, Muškát moravský
p.s. 2011 - Stříbrná medaile,
Veltlínské zelené p.s. 2011
- Stříbrná medaile, Zweigeltrebe rosé p.s. 2011 - Stříbrná medaile, Mohrohorské
rosé p.s. 2011 – Bronzová
medaile.
Rodinnému vinařství
Buchtovi patří obrovská gratulace a přání, ať se jim stále
daří!
Karolína Bártová

Výsledková listina soutěže FESTWINE – šestinásobný důvod k úsměvu vinařské rodiny Buchtovi.
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Z mateřské školy...
Děti z mateřinky popřály svým zlatým

MAMINEČKÁM
„Maminko moje, řeknu to hned,
že bych tě nedal za celý svět,
maminko moje, rád tebe mám,
proto ti svoje srdíčko dám...!
Touto krásnou básničkou začínala letošní besídka ke dni maminek v Mateřské
škole ve Velkých Pavlovicích. Každá třída
měla besídku jiný den na jiné téma. U Be-

rušek se hrála pohádka O zajíčkovi a lišce,
u Sluníček pohádka O koťátku, které
zapomnělo mňoukat, u Kuřátek Z pohádky do pohádky a v Koťátkách předvedly
děti, jak pracují dospělí - Hrou na řemesla.
Vše bylo protkáno hudbou, říkadly,
dobrou náladou, především však štěstím a nejsilnější podobou lásky, láskou
mateřskou.

Besídka a velká pusa z ještě větší lásky! Nejkrásnější dáreček pro každou maminku.

Kolektiv učitelem Mateřské školy
Velké Pavlovice

Školkaříci na PRINCEZNOVSKÉM výletě
Na co se školáci a školkaříci celý rok nejvíce těší? No přeci
na výlet! A pro nás, Mateřskou školu ve Velkých Pavlovicích, ten den
nastal v pondělí 21. května 2012,
když je na hradech a zámcích
v pondělí zavřeno - ne tak pro naši
školičku.
Paní kastelánka nás už na zámku
v Miloticích očekávala. Chlapci se
převlékli do kostýmů princů, děvčata do šatů princezen a všichni se
vydali s paní kněžnou na prohlídku
zámeckých komnat. V tanečním a
společenském sále jsme si zatančili,
chlapci zašermovali.

Ruku líbám, Výsosti a vítám Vaše Veličenstvo
na zámku v Miloticích!
V úterý 29. května 2012 se děti z mateřské školy vypravily do divadla Radost
v Brně na pohádku „Jak morčata pekla bábovku“. Veselé představení plné
zvířátek, humoru, písniček, nádherných
loutek a poutavého příběhu děti doslova
pohltilo. Přes veškerou pozornost věnované podívanné na jeviště ani na darebačení
nezbyl čas, byly prostě unešené.

Svačinka v zámeckém parku pak
chutnala znamenitě. Dětem se líbily
i rybičky v kašně a páv, který se procházel
po trávníku. Cesta domů za zpěvu písní
rychle utekla a už jsme stáli před školkou.
Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už
jsme tu!
Kolektiv učitelek MŠ

Víte, jak pečou
morčata bábovku?

Po představení ještě děti navštívily nově vybudované muzeum loutek,
kde si vyzkoušely jejich vedení a prostřednictvím interaktivních tabulí se dověděly
vše o repertoáru, hercích a historii divadla
Radost. A také o umělcích, kteří vlastnoručně speciálně pro divadlo Radost loutky
vyrábějí.
Kolektiv učitelek MŠ

Už jste si někdy zkusili vodit velkou
divadelní loutku marionetu? My jo!
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Poděkování
mateřinky

kovské a žáků 7.A třídy základní školy.
Na školním hřišti gymnázia děti zdolávaly překážky, plnily úkoly na stanovištích.
Za splnění všech disciplín obdržely sladkou odměnu. Tímto děkujeme organizátorům za hezkou a zdařilou akci.
Při zakončení školní docházky nemůže chybět společné tablo a rozloučení
s předškoláky a to díky obětavé pomoci
paní Karolíny Bártové a paní matrikářky
Dagmar Švástové.
V současné době se v mateřské škole
dokončuje areál školní zahrady. Rovněž
děkujeme Městu Velké Pavlovice a jeho

pracovníkům za úsilí, s jakým se podílejí po celý rok na zvelebování naší školky
a všem pracovnicím infocentra za zveřejňování našich příspěvků na webových
stránkách města.
Náš dík patří také všem sponzorům
a rodičům za dary, pomoc a spolupráci.
Dětem přejeme prázdniny plné neobyčejných zážitků a všem příznivcům mateřské školy příjemnou dovolenou.

Ze základní školy & Střediska volného času při ZŠ...

dvaceti zájmových útvarech pracovalo přes
280 žáků a studentů. SVČ pořádalo několik
kulturních akcí a řadu tuzemských i zahraničních zájezdů pro veřejnost.
Ocenit musím výbornou spolupráci se Sdružením rodičů – Domino o.s,
vedené paní Martinou Hiclovou, za podporu školy a jejích aktivit v průběhu celého školního roku.
A na co se těšit pro příští školní rok?
Od září se rozběhne anglické oddělení
školní družiny, pro žáky budou otevřeny
nové volitelné předměty, v rámci volnočasových aktivit řada zajímavých kroužků
a další novinky přijdou s nástupem nového školního roku 2012-2013.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem
pedagogům naší školy za kvalitní a obětavou práci s dětmi během celého roku,
provozním zaměstnancům za spolehlivou
práci pro školu a popřát všem mnoho slunečných, příjemných dnů při trávení zasloužené dovolené v prázdninových měsících.
Pěkné léto všem čtenářům VP zpravodaje
přeje RNDr. Ludvík Hanák, ředitel školy

Školní rok utekl jako voda, prázdniny klepou na dveře a my se ohlížíme
co hezkého a podnětného nám přinesl.
Nejen starosti s dětmi, ale také spoustu
zážitků a radosti.
Jednou z červnových akcí bylo sportovní dopoledne, které pro nás připravilo Středisko volného času při ZŠ Velké
Pavlovice pod vedením Ing. Lenky Bu-

Školní rok 2011/2012 je u konce
Školní rok 2011-2012 končí a tak
mi dovolte tradiční malé ohlédnutí za
tímto obdobím v Základní škole Velké
Pavlovice. Školu celkem navštěvovalo
284 žáků, 154 na prvním stupni a 130
v šestém až devátém ročníku. Z devátých ročníků vychází 36 žáků, 29 z nich
bylo přijato na střední školy a sedm na
odborná učiliště. Z pátých tříd bylo na
víceleté gymnázium přijato 10 žáků.
Také v průběhu tohoto školního roku
se žáci naší základní školy účastnili velkého množství naukových a sportovních
soutěží. K nejvýraznějším úspěchům lze
zařadit účast v okresních a krajských kolech fotbalových turnajů školních družstev, účast v okresních kolech olympiád
a recitačních soutěží a účast v mezi-

národní dějepisné badatelské soutěži
,,Hospodářské výnosy Františka Štěpána
Lotrinského na území Hodonína, Holíče a Velkých Pavlovic‘‘; dále zapojení
do soutěže „Poznáváme vesmír“ a účast
žáků v televizní soutěži „Bludiště“.
Také letos se podařilo významně zmodernizovat technické zázemí pro výuku.
S využitím evropských dotací, provozních
prostředků od zřizovatele, ale také sponzorských ﬁnancí byly zakoupeny další čtyři interaktivní tabule do kmenových tříd,
zrekonstruována PC učebna se studovnou
a knihovnou na prvním stupni a koncem
školního roku slavnostně otevřena kaskádovitě uspořádaná posluchárna s kapacitou 40 míst. Za zmínku také stojí podpora
výuky s pomocí multimediálních učebnic.
Rovněž středisko volného času se
v letošním školním roce činilo. Ve více než

Jiřina Zigová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

ZŠ modernizuje, otevřela novou POSLUCHÁRNU
Základní škola Velké Pavlovice
v pondělí, dne 21. května 2012, slavnostně otevřela novou, moderně zrekonstruovanou učebnu – tzv. posluchárnu, která se
nachází v budově II. stupně školy. Pozvání
k této významné události přijali i starosta
města Ing. Pavel Procházka a místostarosta Ing. Zdeněk Karber. Sdružení rodičů ZŠ zastupovala jeho předsedkyně paní
Martina Hiclová.
Kaskádovitě uspořádaná posluchárna, která bude sloužit nejen k běžné výuce,
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ale také při soutěžích, projektových dnech
a slavnostních setkáních, byla symbolicky
zprovozněna přestřižením stuhy starostou města Ing. Pavlem Procházkou a ředitelem školy RNDr. Ludvíkem Hanákem.
Po otevření učebny následovalo setkání vedení města se zaměstnanci základní
školy a diskuse zaměřené zejména na otázky školství ve Velkých Pavlovicích.
RNDr. Ludvík Hanák, ředitel Základní
školy Velké Pavlovice

Slavnostní otevření nové zrekonstruované třídy na II. stupni ZŠ Velké
Pavlovice.
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Prvňáčci objevili poklad – TISÍC ZLATÝCH DUKÁTŮ!
Jarní teplé sluníčko vylákalo do přírody také prvňáčky ZŠ Velké Pavlovice. Cílem jejich vycházky, uskutečněné v rámci
dětmi oblíbeného předmětu Prvouka, byl
parčík u Trkmanky. Zde se děti pustily
do sbírání právě kvetoucích pampelišek, ze kterých pletly „zlaté“ věnečky. Ty
potom pouštěly po proudu říčky Trkmanky.
A samozřejmě se navíc dověděly, že je
pampeliška nejen krásná, ale také léčivá,

přímo smetánka lékařská –
známá bylinka na rozličné
neduhy. Na jejím nektaru
si velmi rády pochutnávají
včeličky a posléze i samotné
děti, když jim maminka osladí chlebík medem.
Mgr. Eva Drienková,
Mgr. Darina Zborovská

První školní projekt prvňáčků
na jedničku s hvězdičkou

Parčík u Trkmanky zjara zářil zlatožlutou barvou
jako pravý poklad, navíc medově voněl.

Měsíc květen se stal pro letošní prvňáčky navštěvující ZŠ Velké Pavlovice
velkou a v konečném výsledku také velmi úspěšnou premiérou. Dostali za úkol
vypracovat společně se svými rodiči
první školní projekt.
Malí školáčci měli písemnou a potažmo i výtvarnou formou vytvořit prezentaci popisující povolání jejich rodičů.
Zadání se chopili nadmíru zodpovědně
a pečlivě.
A výsledek? Naprosto úžasný! Všichni si zaslouží obrovskou červenou jedničku s hvězdičkou a ještě větší pochvalu.

Vojtěch Plšek

Mgr. Eva Drienková
a Mgr. Darina Zborovská,
třídní učitelky prvních tříd
Malá ukázka krásných prezentací
(všechny práce najdete ve fotogalerii
na www.zs.velke-pavlovice.cz)

Klára Zborovská

Divadlo POLÁRKA bodovalo!
V rámci výuky českého jazyka a literatury žáci II. stupně opět vyjeli do Divadla
Polárka v Brně. Žáci 6. a 7. tříd zhlédli představení s názvem Starořecké báje a pověsti
a žáci 8. a 9. tříd představení Merlin.
Šesťáci a sedmáci se celé představení
výborně bavili a na závěr dostali od herců
sazenice dvou stromků, dubu a lípy. Dostali za úkol je doma vysadit tak, aby až vyrostou, se jejich větve vzájemně láskyplně pro-

plétaly, stejně jako postavy ze starořeckých
bájí stařeček Filemon, který se po smrti
proměnil v dub, se svou ženou Baucis, která se proměnila v lípu.
Neméně, snad ještě více, byli představením Merlin okouzleni naši „puberťáci“
osmých a devátých tříd, což už je co říct.
Vesměs mladí a kreativní herci divadla
si je naprosto získali svou vitalitou, vtípky, někdy až dvojsmyslnými narážkami,

Martin Bílek

na což naši žáci velmi dobře slyší. Největší
úspěch sklidil mezi žáky mladý herec Tomáš Sukup, který ztvárnil Merlina, bájného kouzelníka krále Artuše.
Ještě na druhý den ve škole si žáci
divadlo pochvalovali a chtěli si o něm
povídat. No, a když jsou naši žáci spokojeni, dokonce něčím nadšeni, hřeje to
na duši i nás, jejich kantory.
Mgr. Jitka Šaňková,
učitelka Základní školy Velké Pavlovice
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Putování za historií obchodu a obchodování
V rámci nového předmětu „Základy
ekonomie“ se žáci 9. ročníků ZŠ Velké
Pavlovice vydali v pátek 25. května 2012
do břeclavského muzea poznávat historii obchodu a obchodování na výstavu
s názvem ,,Koloniál u pana Bajzy“.
Prostřednictvím obchodníků z knížky Karla Poláčka ,,Bylo nás pět“ jsme
se mohli seznámit s vystaveným zbožím
dobového koloniálu, cukrárny, obchodu
s textilem a řeznictvím.
Dozvěděli jsme se mnohé o uchovávání potravin v době, kdy nebyly ledničky
ani mrazáky. Naučili jsme se také několik
triků ze světa reklamy. Překvapilo nás,

Doktor Diblík
jak ho neznáme
Dětský lékař pan doktor Diblík se
o mnoho z nás stará už od našeho raného dětství.
Tentokrát jsme měli možnost poznat
ho i z jiné stránky. V úterý 15. května přišel za námi do školy a v rámci prevence
nám přednášel o návykových látkách,
mezi které patří i kouření, aby si mnoho
z nás uvědomilo, jak škodí svému zdraví.
Dozvěděli jsme se, že kouření se k nám
dostalo z Ameriky díky Kolumbovi. Prvním oﬁciálním kuřákem byl důstojník,
kterého udala jeho služka. Byl zatčen
a upálen na hranici jako kacíř.

jaké zboží v době dvacátých let 20. století, do které je celá výstava situována, bylo
považováno za luxusní. A určitě překvapující pro děti bylo, že řada výrobků se
dochovala do dnešní doby.
Výstava byla také interaktivní, takže
jsme ocenili modistický salón paní Létalové, kde jsme si vyzkoušeli řadu klobouků.
Také jsme si mohli zahrát na obchodníky,
vyzkoušet si prodávat noviny, vážit zboží
na vahách a prodávat na jarmarku.
Výstava byla velmi zajímavá a poučná a děkujeme za nádherný výklad paní
Evě Sadílkové, která se nás v muzeu ujala
a provedla dobami dávno minulými.
Veronika Prokešová

Před vývojem moderní medicíny lidé
netušili, že je kouření nezdravé a životu
nebezpečné. V 19. století se zjistilo, že
tabák obsahuje nikotin, který způsobuje
vážné, někdy i nevyléčitelné nemoci. Kuřákům, kteří vykouří denně dvacet cigaret,
hrozí rakovina plic. Ta nebolí, nemáte žádné problémy, až na to, že sem tam zakašlete a jste velice unavení. Rakovina rozežírá
plíce, dokud je zcela nezničí, pak přichází
smrt. Přestat kouřit vyžaduje silnou vůli,
proto kuřák často přestane až po té, když
vidí, co drastického se děje s člověkem,
který rakovinou prošel, nebo prochází. Nikotin se vstřebává do všech orgánů, tak je
velká pravděpodobnost, že může onemocnět jakoukoliv formou rakoviny.
I s alkoholem, když to přeháníme,
můžeme skončit tragicky. Alkohol je další návyková látka, která má při velkém

„Základy ekonomie“ vězí právě
v dokonalém umění „kterak kornout
na zboží úhledně umotat“. A pak
přesně zvážit, spočítat a prodat.

a častém požívání za následek rakovinu
a poruchy funkce jater a ledvin.
Pan doktor se zmínil i o AIDS. Musí to
být hrozné, když má člověk životní plány,
které mu pak zkazí třeba jen jedna neuvážená noc. Nakonec vás skolí „blbá“ rýma.
Všechny tyto informace pan doktor
prokládal smutnými i humornými, někdy
až morbidními historkami ze svého mládí.
A co pro nás z přednášky vyplynulo? Zdraví máme jen jedno a patří mezi
cennosti, které nelze nahradit. Buďme
k němu tedy ohleduplní a dávejme si pozor na to, co děláme.
Přednáška většinu z nás zaujala,
rychle uběhla, dokonce jsme se i zasmáli.
Mohli jsme pak už jen prohlásit:
„Pane doktore, děkujeme, jste třída!“
Žáci 8.A a 8.B ZŠ Velké Pavlovice

Babice čarodějnice rejdily letos u Trkmanky
Poslední dubnový den je již od nepaměti zasvěcen svátku Čarodějnic.
Traduje se, že ošklivé babice vylétají
na svých košťatech ze svých temných
příbytků a pouštějí se do víru strach
nahánějícího rejdění a strašení lidí.
Jeden takový čarovný rej se onoho magického data, vepsaného do kalendáře jako 30. duben roku 2012, odehrál
i ve školní družině Základní školy
ve Velkých Pavlovicích.
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Početná skupinka družinkových dětí
se díky nápaditým kostýmům, které jim
pořídily a nebo dokonce vlastnoručně
vyrobily a ušily šikovné maminky a trošce
strašidelného make-upu v podobě tvářiček
pomalovaných pavouky a jinými milými
zvířátky, proměnila v nefalšované čarodějnice a čarodějníky.
V doprovodu paní vychovatelek se
nepřehlédnutelný a nepřeslechnutelný
čarodějnický průvod vydal městem smě-

rem na Floriánek a po cyklostezce kolem
skateparku do lesoparku u Trkmanky.
Zde se malé čarodějnice i čarodějové
vydováděli u několika veselých čarosoutěží a pořádně se proletěli na svých košťatech. Po celou dobu čarodějné veselice
nás provázelo slunečné počasí a hodně
velké teplo všechny účastníky sletu značně vyžíznilo.
A tak jsme na závěr našeho čaroprogramu nasměrovali náš průvod
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ke kavárně u Zborovských, kde jsme se
občerstvili a současně si smlsli na osvěžující zmrzlině. Sladká tečka na závěr
ukončila náš čarodějnický program.
Doufáme, že se akce všem dětem líbila
a v příštím roce si ji v družince rády
zopakují!
Na závěr bychom chtěly velmi poděkovat všem rodičům za pečlivou přípravu
krásných kostýmů.

Vychovatelky školní družiny
Mgr. Lenka Tesařová & Naďa Slámová,
ZŠ Velké Pavlovice
Zlolajdy a Kadimůry, Brkoslávky a Hrůzomilky, no koukněte, jaký jsme
„čupr čarodějnice“! A pak že není dorost!!!

Trojlístek oslav
MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ
Poprvé s výpravou „Z pohádky do pohádky s Večerníčkem“
Středisko volného času při ZŠ Velké
Pavlovice ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů a pod záštitou Města
Velké Pavlovice uspořádalo v neděli
27. května 2012 den dětí ve znamení
„Z pohádky do pohádky s Večerníčkem“
- plné pohádkových bytostí a úkolů.
Start celé trasy byl u prodejny ZAF
velosport na ulici Hlavní, kde děti obdržely u Malé Čarodějnice soutěžní kartičku
s osmi zastaveními, sladkou odměnu od
majitelů ﬁrmy ZAF Velosport manželů
Kobsových a posilněni pamlskem vyrazily na cestu plnou dobrodružství, fantazie,
zkrátka, na cestu do říše pohádek.

U Boba a Bobka si vyzkoušely skákání v pytli, u Rumcajse pálily ze vzduchovky do terče, skládání večerníčkovské čepice mnohým sice moc nešlo, ale nevadí,
jdeme dál! Třebas ke Klukovi z plakátu,
kde se projely na koloběžce.
Putování končilo na myslivně, kde
každý malý účastník expedice mezi pohádkové bytosti oproti své orazítkované
kouzelné kartičce obdržel špekáček, který si sám nebo za pomoci rodičů opekl.
Program byl zpestřen skákacím hradem
a stánky s cukrovinkami.
Za to, že vše vyšlo, patří poděkování
všem, kteří se na celé akci ochotně podíleli. A o tom, že se odpoledne podařilo,

Jaký úkol budeme asi plnil u Rumcajse? Odpověď je nasnadě! Přece
střílet, protentokrát ze vzduchovky!

svědčí i skutečnost, že přišlo více než osmdesát dětí s rodiči.
Ing. Lenka Bukovská

Podruhé s divadlem
„Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové“
Velmi netradiční, o to krásnější a zajímavější, dárek dostali k Mezinárodnímu
dnu dětí žáci Základní školy a nižšího stupně gymnázia od Města Velké Pavlovice. Nejednalo se o žádný balíček sladkostí, nebo
hračku či kornout lahodné zmrzliny. Byl to
balíček přímo zážitkový, popotáhněme s dětmi za sametovou mašličku a rozbalme si jej!
Jenomže je to v tom jeden malý háček,
musíme se přesunout do sálu sokolovny...

no a tady už všechno začíná v plné parádě
– divadelní vystoupení! A ne ledajaké –
herecké a šermířské v podání společnosti
„Pernštejni“ s vše říkajícím názvem „Řím
- legionáři, gladiátoři a Césarové“.
Interaktivním představením byly děti
naprosto nadšené a s pozdravem „ave,
César“ se za velkého potlesku rozcházely.

Děti si na Den dětí splnily velký sen
– staly se alespoň na chvíli římskými
vojáky.

Mgr. Eva Drienková
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Potřetí se sportem „DĚTI DĚTEM aneb Den dětí pro mateřinku :-)!“
Děti z mateřské školy strávily
ve středu dopoledne, dne 6. června
2012, krásný sportovní den na hřišti
za budovami ZŠ a gymnázia, kde
pro ně bylo připraveno celkem 9 soutěžních disciplín ke Dni dětí.
A proč zrovna v tento čas? Původně
se měla celá akce uskutečnit v lesoparku
u Trkmanky a to přesně na MDD, tedy
v pátek 1. června, ale počasí tomu snad už
z úcty k letité tradici nepřálo a tak byla celá
akce posunuta a přemístěna právě sem.
Celkem 78 dětí ze čtyř oddělení mateřinky si na hřišti vyzkoušelo skákání v pyt-

li, podlézání laťky, prolézání pavoučí sítě,
slalom mezi kužely, lovení rybičky v lahvi, házení šišek do koše, skákání panáka
a hledání korálku v trávě.
Odměnou za každý splněný zapeklitý úkol bylo jedno razítko do kartičky. To
jste měli vidět tu radost a úsměv od ucha
k uchu, když se zcela zaplnila!
Poděkování za vzornou spolupráci
při organizaci Dne dětí pro mladší kamarády z mateřinky patří žákům 7.A, kteří si
vzali celou akci na svá bedra a také Městu
Velké Pavlovice za ﬁnanční podporu.
Ing. Lenka Bukovská

Lovení rybičky na udičku, netradiční
sportovní disciplína dětské olympiády.

Školní výlet druháčků
za krásami Lednice
V pátek, den přesně na svátek nechvalně proslulého Medarda, se žáci
2.A a 2.B vydali na výlet do nedaleké
Lednice. První cesta vedla do zámku,
kde jsme se seznámili s historii rodu
Lichtenštejnů, a pak lodí k minaretu.
Výstup na minaret byl velmi fyzicky
náročný, zdolali jsme rovných 302 schodů. Ale zvládli to všichni. Žáci bedlivě
poslouchali a dívali se kolem, aby si
odnesli maximum poznatků.
Zpáteční cestu jsme šli pěšky a prokoumali jsme velkou část zámecké zahrady. Rozpoznávali jsme stromy, pozorovali četné
ptactvo jako např. volavky, divoké kachny,

Medard se v Lednici ustavičně připomínal zataženou oblohou, ale bylo to jen takové
škádlení, mokrou spršku naštěstí nespustil!
čápy a jejich hnízda. Děti dnes už také
vědí, jaký je rozdíl mezi francouzskou
a anglickou úpravou zahrady.

Výlet se všem moc líbil, některým
dětem se nechtělo ani domů.
Mgr. Jitka Řádková,
Mgr. Dagmar Šmídová

Sedmáci vyrazili na výlet do Zlína
– na mezinárodní ﬁlmový festival pro děti a mládež
Brzy ráno v pondělí 28. května 2012
jsme se všichni žáci 7. ročníků naší ZŠ
sešli na vlakovém nádraží ve Velkých
Pavlovicích a těšili se na společné dva
dny bez dozoru rodičů, i když pod přísným dozorem pana učitele a paní učitelky. Cesta byla velice příjemná a rychle uběhla. Samozřejmě jsme mysleli
na slušné vychování a pustili všechny
dospělé osoby sednout.
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Hned po příjezdu do Zlína nás čekalo první ﬁlmové představení – Hip Hop
Expres. Film byl německý s anglickými
titulky, ale naštěstí probíhal i překlad
do češtiny. Po ﬁlmu jsme se šli ubytovat na internát. Jenom jsme se rozdělili
do pokojů, vzali svačiny, které nám
nachystaly maminky, a zase se vrátili
do centra města. Nechyběl krátký rozchod, abychom se stavili někde na oběd.

Neodolali jsme a obsadili stolky v MC-Donald´s a KFC.
Jenže to by nebyl školní výlet, abychom ho mohli trávit jenom v restauraci.
Pro děti byl připravený naučně-soutěžní
program s Lesy ČR zaměřený na ekologii.
Většina z nás si šla vyzkoušet své znalosti
z přírodopisu – poznávání rostlin, zvířat
a také, jak šetřit přírodu správným tříděním odpadu. Na všechny soutěžící čekala
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malá odměna. Navíc se po Zlíně pohybovaly postavičky z Večerníčků, které všem
dětem rozdávaly sladkosti.
Během celého odpoledne jsme měli
možnost jít si vyrobit vlastní tričko
s potiskem nebo navštívit maskérky, které nás ﬁlmově nalíčily. Takže při zpáteční
cestě na večeři jsme se vraceli jako tygři,
upíři nebo s krásným motýlem na tváři.
Aby nás učitelé unavili, tak po večeři
nás ještě vytáhli na prohlídku Zlína. Viděli
jsme lyžařský svah, který jsme si pro zlepšení své kondice museli vyběhnout. Také
jsme si prohlédli celý Zlín z nejvyšší budovy. K naší radosti a ke zklamání učitelů
nebyli schody otevřené a tak jsme mohli vyjet těch 16 pater výtahem. Hurááá!
A protože jsme byli hodní, zůstali jsme chvíli
na večerním koncertu.
Večer a hlavně noc proběhli v poklidu a ráno jsme se všichni ve zdraví sešli na

snídani. Modrý tygr – český ﬁlm pro děti – byl naším prvním představením
po úklidu pokojů. Bohužel
z technických důvodů jsme
viděli jenom polovinu. Zklamaní jsme se přesunuli
na druhé náměstí a ve chvíli,
kdy jsme čekali na další ﬁlm,
jsme šli koupit malé upomínkové předměty pro sebe
i domů pro blízké.
Na poslední promítání,
které jsme měli v plánu, jsme
Školní výlet sedmáků do Zlína, za ﬁlmy a také mezi
se rozdělili. Někteří shlédpostavičky z Večerníčků!
li „Modré nebe“ a ostatní
dokument „Modelka“. Pak
už jsme měli jenom čas si jít pro tašku a če- vše se nakonec v dobré obrátilo, protože
kala nás cesta zpátky domů.
jedna milá paní ji našla a v pořádku vrátila.
Jediným škraloupem na celém výletu Takže vlastně vše dopadlo na výbornou.
byla ztráta peněženky jednoho z nás. Ale
Žáci 7.A Základní školy Velké Pavlovice

BRANNÝ DEN plný úkolů, soutěží i zdravovědy
V pondělí 7. května 2012
se konal na I. stupni velkopavlovické základní školy
branný den. Všichni jsme
s napětím čekali, jaké úkoly
budeme plnit. Paní učitelka nám totiž utajila, kam
půjdeme. Splnilo se naše
očekávání, cesta směřovala
na rozhlednu Slunečná.
Naštěstí se nestalo žádné neštěstí :-)! Školáci
se naučili na branném dnu zvládat první pomoc
praktickou cestou.

Nadšenci čtyřiašedesáti černobílých
polí se tak jako v minulosti mohli sejít
již po několikáté v znovuožilém kroužku Šachy. Kroužek probíhal na I. stupni
ZŠ, kde se mladé naděje učily základním
principům šachové hry. Své znalosti později mohly uplatnit na školních turnajích, kde se jim dokonce podařil postup
do krajského kola školních týmů, konající se stejně jako okresní kolo v Břeclavi.
Kroužek zdobila soutěživá atmosféra,
která se projevovala při klání na každé šachovnici, jež gradovala v letošním celoročním turnaji, odkud si nejúspěšnější hráči
odnesli nejen diplomy, ale také medaile.

První úkol byl o rostlinách. Museli jsme poznat jejich druhy a přiřadit
k nim název. Tento úkol byl více pro holky.
Potom jsme se vydali k myslivně. Tam
nás čekalo rozpoznávání lesních zvířat.
Dalším úkolem bylo házení kostkou do kruhu a pak následovaly úkoly:
poznávání ptactva, přenášení raněného,
rozluštění morseovky. Tento den se mi
moc líbil, protože jsme se hodně naučili,
i když jsme neseděli v lavicích.
Adéla Dostoupilová,
žákyně V.A ZŠ Velké Pavlovice

Přihlásit se do kroužku šachu?
Tah pour excelent!

Téměř vzorová účast ukazovala zájem
a nadšení kluků. Což je ta nejlepší vizitka,
kterou se kroužek může prezentovat.
ŠACHOVÉ TURNAJE
Okresní kolo školních týmů v Břeclavi:
Šimon Bedřich, Martin Horák, Dominik
Rolíšek, Štěpán Prokeš – umístění 2. místo ze 7 postup dne 27. 11. 2011.
Krajské kolo školních týmů v Břeclavi: Šimon Bedřich, Martin Horák, Dominik
Rolíšek, Štěpán Prokeš, Lukáš Pejchl,
Martin Bank – umístění 8. místo z 12 dne
24. 1. 2012
František Kynický,
vedoucí šachového kroužku

Pěšák, dáma, král, šach, mat
a černobílá šachovnice k tomu – to
je královská hra, šachy. A my ji už
zvládáme!
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Školní rok ve znamení ŠÍLENÝCH KOČEK alias CRAZY CATS
Na začátku letošního školního roku
2011/2012 se v malé tělocvičně sešlo 14
malých netrpělivých slečen. Všechny
očekávaly, co se bude dít. Přihlásily se
totiž do kroužku Roztleskávačky a pod
vedením Kamily Kunické a Marie Holáskové je nečekal zrovna lehký úkol –
nacvičit taneční sestavu s pompony, aby
s ní mohly případně vystoupit.
Nebyla to žádná hračka. Nacvičit zvedačky a správné kroky zabralo spoustu
času a trpělivosti. Občas se musel zvednout i hlas, protože dohnat tolik holek ke
společné práci se některé dny zdálo téměř
nemožné.
Dalším úkolem bylo vybrat si jméno.
Po několika hodinových debatách, kdy
se jednotlivé strany předháněly s návrhy
vhodné přezdívky, se konečně rozhodlo.
„Budeme Crazy cats! Šílené kočky!“ A tak
bylo na světě i jméno a před skupinou Crazy cats i první vystoupení, které se odehrálo na domácí půdě ve velké tělocvičně Velkých Pavlovic. Před prvním vystoupením
nebyly nervózní jen vystupující „kočky“,
ale i jejich vedoucí. Přes drobné, i některé
větší chybky se ovšem vystoupení zvládlo
a bylo odměněno potleskem.
Tím ale práce nekončila. Musely se
vylepšit sestavy a provedení, tudíž Crazy
cats musely dřít ještě víc. Ale nebojte se.
Celý rok to nebylo jen o tvrdém trénování. Na denním pořádku nechyběla legrace, hraní her, sem tam nějaké to lenošení
a pozobávání dobrůtek. A aby se „kočky“
ještě víc stmelily, uskutečnilo se na konci

dubna „Soustředění
roztleskávaček“. Roztleskávačky přespaly
z pátku na sobotu na
SVČ ve Velkých Pavlovicích.
Soustředění bylo
zahájeno
návštěvou
místní cukrárny, kde
se dívky osvěžily zmrzlinkou a posilnily jinými sladkostmi. Potom
následoval
trénink.
Dvě hodiny se pilovala sestava a vymýšlely nové kroky, dokud
Jak se vám líbíme, což takhle nás potkat o půl noci!?
všechno nesedělo. Ale
ani únava nebránila
v zábavě. Po večeři
čekalo roztleskávačky vyprávění straši- nou skladbou vystoupily na taneční akci
delných příběhů a následná procházka KROK-SUN-KROK, kde už bylo vidět,
spojená se stezkou odvahy. I přes původní že nervozita spojená s vystoupením lehce
jekot, drobné slzičky a nadávání vedou- opadla. V těch okamžicích nás ještě čekacím, se nakonec nejvíc a nejlépe vzpo- lo do třetice, dnes už můžeme s klidným
mínalo právě na tuto zmíněnou stezku. svědomím říci velmi povedené, vystoupePo návratu už následovalo jen koukání na ní na Dnu dětí ve Velkých Bílovicích, kde
ﬁlmy a pojídání laskomin. Ráno po snída- holky sklidily ohromné ovace přihlížejícíni bylo zakončené hraním her.
ho obecenstva.
A pak se konečně začalo něco dít.
Velký dík patří vystupujícím slečnám,
Crazy cats se zúčastnily, i přes nároč- na kterých je vidět snaha i nadšení a taky
nou a únavnou cestu vlakem, každoroč- SVČ, které umožňuje fungování kroužku
ně pořádného Dne tance v Hodoníně, a všechny společné akce.
kde všechny vyděsily svým make-upem
a skladbou nazvanou Monsters are alive.
Kamila Kunická a Marie Holásková,
V pátek, dne 25. května 2012, zavívedoucí kroužku roztleskávaček
taly roztleskávačky z Velkých Pavlovic
CRAZY CATS
do nedalekých Hustopečí, kde se stej-

Tři roky kytary pro více než padesát
mladých muzikantů
Kytarový kroužek pod mým vedením funguje už tři roky. Za tu dobu mi
tzv. prošlo pod rukama něco kolem padesáti či více dětí. Letos jich bylo přihlášených dvaatřicet.
Kytara je jedním z mála hudebních
nástrojů, které se dají vyučovat skupinově
a na jejichž zvládnutí nepotřebujete znalost
not. V kroužku se děti učí doprovodnou kytaru „k táboráku“. Když je hraní opravdu
začne bavit a mají trpělivost, naučí se i své
oblíbené rockové nebo popové hity.
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Základem pro hraní je tedy píle
a trpělivost. Největší důraz v kroužku klademe nejdříve na rytmus. Budoucí hráč
musí rytmus cítit a musí jej umět správně
udržet. To někdy není jednoduché a několik prvních týdnů to není ani moc zábavné.
Snažím se tedy dětem zjednodušovat známé písničky a popěvky, aby se tak základní
tři čtyři akordy naučily zábavnou formou,
než budou schopny zahrát celé písničky.
Po pár měsících šikovný začátečník
už umí zahrát složitější trampské písně
a ke konci roku se začíná učit valčíko-

vý rytmus. Samozřejmě, hodně záleží
na každém jednotlivém hráči – s menšími
dětmi celý rok jen procvičujeme jednoduchá cvičení, aby nás konečně přestaly bolet prstíky a pořádně jsme domáčkli struny, zatímco ty starší žáky můžu začít trápit
těžšími akordy.
Kdybych měla hodnotit letošní „kytarové děti“, musím je pochválit. Zprvu
jsem měla obavy, aby to ti nejmenší nevzdali, ale ke konci roku se všichni výrazně zlepšili a hodně se toho naučili. Mají
ode mě velkou pochvalu, protože vydržet
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rok hrát Zlaté střevíčky a Když jsem já
sloužil je opravdu výkon.
Většina dětí je teď na konci roku mírně pokročilá. Všichni se snažili a pilně trénovali a troufám si tvrdit, že to na koncertě bylo vidět a hlavně slyšet.
Těm mým nejstarším pokročilým bych
ráda věnovala celý odstavec. Většinu z nich
vedu už tři roky a učila jsem je úplně od začátku. Musím říct, že udělali obrovský pokrok. Sice mě často zlobí s tím, že nechtějí
hrát písničky, které pro ně nachystám, že
jsou na ně moc těžké a že je nebaví a podobně. Pak se na mě celou hodinu šklebí,
někdy dokonce trucují tak, že schválně dělají chyby nebo nehrají vůbec. Ale mám je
ráda, tak nějak jsem k nim přirostla, k těm
mým kyselým šklebíkům.

Snažím se je seznámit s folkovými klasikami
českých autorů, zároveň
však hrajeme i jejich oblíbené písně. Pravda, holky
mi řeknou, že chtějí hrát
tu a tu písničku, třeba od
Tomáše Kluse, já ji doma
složitě „oakorduju“ a pak
mi v kroužku řeknou: „Ale
to je moc těžký!“ Nicméně
nezbývá jim nic jiného než
Ale je nás, co? Mladých kytaristů s Kájou!
nekecat, zatnout zuby a hrát.
A jak jim to pak jde :-)!
Začít se učit hrát doprovodnou kytaru i rozřezané od strun. A holky se musí roznení nikdy pozdě, zvládne to každý od de- loučit s dlouhými nalakovanými nehty :-).
Karolína Osičková, vedoucí kytarového
seti třeba do sta let. Člověk jen musí chtít
a překonat bolavé prsty, někdy dokonce
kroužku SVČ při ZŠ Velké Pavlovice

Červnové pohádkové zprávičky ze školní družiny
V měsíci červnu jsme s malými žáčky ve školní družině vstoupili do kouzelné a tajemné říše pohádek. Veškeré
naše pohádkové dění jsme odstartovali
tradiční oslavou svátku Dne dětí, kterou jsme pojali sladce, zvesela a hravě.
S dětmi jsme vyrazili mlsat do blízké
cukrárny, kde si každý vybral podle své
chuti z bohaté nabídky sladkých dobrot.
Následující program nám přerušilo
deštivé počasí, a tak jsme rychle utekli
zpět do družiny, kde jsme naši malou oslavu zakončili několika drobnými soutěžemi a hrami.
Následující dny jsme se s dětmi ponořili do víru pohádek a příběhů plných čar
a kouzelných bytostí. Nejednalo se však
o současné moderní pohádky, ale naopak
o ryze klasické starší pohádky od známých
českých spisovatelů. Každý den jsme vzali
do ruky knížku pohádek a jednu z nich si

přečetli. Poté vždy následovala krátká debata o hlavních pohádkových postavách,
kouzelných věcech, ale také malé zamyšlení nad problematikou dobra a zla.
Děti na to vzaly do ruky barevné pastelky a papíry a vytvářely pěkné ilustrace vybraných pohádkových postaviček.
Nejvíce legrace a smíchu jsme si užili při
secvičování krátkých divadelních scének,
kdy se naši malí čtenáři rozdělili do několika skupinek, zvolili si některou z přečtených pohádek a tu pak předvedli svým
spolužákům. Úkolem pro ostatní diváky
bylo uhodnout, o jakou představovanou
pohádku či pohádkovou bytost se jedná.
Z celé naší pohádkové zábavy vzešla spousta pěkných obrázků, kterými si pak vyzdobili celou naši školní družinu.
S pohádkami jsme se bavili prakticky
až do úplného konce celého letošního školního roku. Na úplný závěr jsme si jako milé
rozloučení připravili pohádkové nocování

Naše milá školní družinka.
v družině, kde jsme si užili spousty zábavy,
her, legrace, ale i strašení a dobrodružství.
A pak? Huráááá na prázdniny!!! Za dva
měsíce v družince odpočatí a plní sil se těšíme s dětmi na shledanou!
Mgr. Lenka Tesařová a Naďa Slámová,
vychovatelky ŠD při ZŠ Velké Pavlovice

Za papír AQUAPARK! Plavčit jela 2.B a 6.A
Ve středu, dne 23. května 2012, se
uskutečnilo letos poslední, rozhodující a
hlavně nejnapínavější kolo sběru starého
papíru. Žáci Základní školy V. Pavlovice
měli možnost během celého školního
roku odevzdat sběr celkem 5x.
Výsledky se sčítaly, průměrovaly
a jako vítězové vyšly ve GRANDFINÁLE
třídy 2.B a 6.A. Ty za odměnu vyrazily

do vyškovského aquaparku, což bylo
po celou dobu „papírového klání“ největším hnacím motorem a motivací.
Nejpilnějším sběračům posíláme dodatečně obrovskou gratulaci a doufáme,
že si to v aquaparku pořádně užili!
A jak dopadlo V. kolo sběru na ZŠ?
Odevzdáno bylo celkem 13.141 kg starého papíru - I. stupeň – 9.275 kg a II. stupeň – 3.866 kg.

Nejúspěšnější třídou I. stupně byla
pro V. kolo sběru třída 1.A, v jednotlivcích
pak Anetka Pleskačová taktéž z 1.A. Na II.
stupni nejvíce papíru nasbírali žáci 6.A,
v jednotlivcích zvítězila Míša Otřelová
právě z 6.A.
Všem žákům a rodičům, kteří se letošního „sběrového maratonu“ zúčastnili
velmi děkujeme!
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Dopravní soutěž cyklistů Na kolo? Hlavně bezpečně!
Velké Pavlovice se opět po roce
staly hostitelem okrskového kola
„Dopravní soutěže mladých cyklistů“
pořádané BESIPem. Každou zúčastněnou školu vždy reprezentují dvě
smíšená družstva kategorií mladší a
starší žáci. V obou kategoriích se jedná
o čtyřčlenné družstvo složené ze dvou
chlapců a dvou dívek.
Za Základní školu Velké Pavlovice v dopravní soutěži zápolili:
I. kategorie – mladší žáci * Lukáš Hájek,
Tomáš Kosík, Barbora Čapková, Renáta Martincová

II. kategorie – starší žáci * Lukáš Kynický, Lukáš Kocourek, Tereza Kopecká,
Adéla Klaužíková
Soutěžilo se celkem ve 4 disciplínách
- pravidla provozu na pozemních komunikacích (testy), jízda podle pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích, jízda zručnosti a první pomoc.
Jak „Dopravní soutěž mladých cyklistů“
dopadla?
Mladší kategorie:
1. místo * ZŠ Křepice
2. místo * ZŠ Nikolčice
3. místo * ZŠ Velké Pavlovice

(Tato družstva postoupila do okresního
kola , které se konalo 3. května 2012 v Mikulově.)
Starší kategorie:
1. místo * ZŠ Zaječí
2. místo * ZŠ Nikolčice
3. místo * Gymnázium Hustopeče
(V této kategorii se našim žákům nedařilo
a neobsadili postupové místo.)
A z čeho měli žáci největší strach? Z jízdy podle pravidel silničního provozu , kde se
jezdí 4 minuty dle dopravních značek, poté
i podle zprovozněných semaforů a nakonec dopravní situaci řídí dopravní policista.
Pro některé to bylo vůbec poprvé, co se
setkali na ostro s policistou v křižovatce.
Ing. Lenka Bukovská

Za PET víčka LANOVÉ CENTRUM! Slaňovat jela 2.A a 7.A
Na začátku školního roku 2011/2012
byla na ZŠ Velké Pavlovice vyhlášena celoroční soutěž ve sběru použitých PET
víček, jednalo se o klání třídních kolektivů. Za nasbíraná víčka nám nabídla ﬁrma
u Olomouce 5,- Kč za 1 kg. Použitá víčka
jí slouží jako vstupní surovina na výrobu
umělé trávy a na výrobu rohoží z umělé
hmoty. Nikdo začátkem soutěže nedokázal odhadnout, jak vše ve ﬁnále dopadne
a zda se žáci vůbec zapojí.
Zapojili se a podařilo se! Celkem bylo
nasbíráno neuvěřitelných 358 885 kusů
pestrobarevných víček z PET lahví. No jak
by se také dětičky a žáčci nesnažili, když
byl hlavní motivací zájezd do lanového
centra!!!

A které třídy si tedy
po právu a zaslouženě na
tento super adrenalinový výlet do brněnského lanového
centra PROUD vyrazily?
Za I. stupeň to byla třída 2.A,
která nasbírala 71.487 víček
(průměr na žáka činí 4.467
kusů) a za II. stupeň třída
7.A, která nasbírala 49.533
víček (průměr na žáka činí
3.095 kusů).
Vítězům posíláme obrovskou gratulaci!
Ing. Lenka Bukovská,
vedoucí SVČ při ZŠ Velké
Pavlovice

Počítání víček, to byla ale fuška! Sčítačům prošlo rukama rovných 358.885 kousků!

Školáci v okresním kole McDonald‘s Cupu čtvrtí

Hvězdný velkopavlovický tým na fotbalovém
McDonald‘s Cupu.
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Po vítězství v okrskovém kole McDonald’s
Cupu ve fotbale, bojovali
ve středu 9. května 2012
žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Velké Pavlovice o titul nejlepšího družstva na okrese.
V silné konkurenci se jim
bohužel nepodařilo vysněný pohár získat a museli
se spokojit s pomyslnou
bramborovou medailí, tedy
čtvrtým místem.

Zklamání chlapců z výsledku alespoň částečně zhojil Patrik Havlík, který
byl vyhlášen „Hvězdou turnaje“ pro celou kategorii „B“, za což si odnesl diplom
i odměnu.
Patrikovi gratulujeme a klukům
budeme držet palce zase za rok,
v dalším ročníku fotbalové soutěže
McDonald‘s Cup.

Mgr. Miroslava Kosíková

Velkopavlovický zpravodaj
3/2012

Z gymnázia...
Noví absolventi velkopavlovického gymnázia převzali vysvědčení
V odpoledních hodinách dne 8. června 2012 se na našem gymnáziu uskutečnilo slavnostní předání maturitních
vysvědčení novým absolventům školy.
Slavnosti za účasti rodičů, pedagogů
a dalších hostů byl přítomen starosta
města pan Ing. Pavel Procházka. Ředitel
školy PaedDr. Kropáč Vlastimil ve svém
úvodním vystoupení zhodnotil průběh
maturitních zkoušek a popřál absolventům hodně štěstí při dalším studiu, které
je čeká na vysoké škole.
V letošním školním roce maturovalo 21 studentů oktávy s třídním učitelem Mgr. Petrem Kadlecem v osmiletém
studijním oboru, z nichž osm prospělo
s vyznamenáním. V druhé maturitní třídě
4. A s třídní učitelkou Mgr. Pavlou Míchalovou složilo zkoušku dospělosti 24 studentů čtyřletého studijního oboru. Šest
studentů prospělo s vyznamenáním a dva
studenti budou opakovat ústní maturitní
zkoušku v září tohoto roku.
Očekávalo se, že v druhém roce státních maturit se předejde nedostatkům
z minulého roku, ale problémy nastaly

u testů z matematiky a zejména pak u hod- rozletěli do světa za naplněním svého
nocení písemných prací z českého jazyka. životního cíle, který maturitou začíná.
Studenti našeho gymnázia u společné
PaedDr.Kropáč Vlastimil,
části maturitní zkoušky, tj. v didakticředitel Gymnázia Velké Pavlovice
kých testech a u písemných prací z českého a anglického jazyka
uspěli a nemusí skládat opravné
zkoušky. Je nanejvýš zřejmé, že
diskuze a pochybnosti o nové podobě maturitní zkoušky neustanou ani po letošních maturitních
zkouškách.
Starosta města pan Ing. Pavel Procházka poblahopřál studentům k dosaženým studijním
výsledků a vyzval je, aby využili
všech možností v dalším studiu a
co nejlépe se uplatnili ve zvolené
profesi.
Příjemné setkání bylo doprovázeno kulturním programem,
které pro již bývalé studenty
připravili vyučující Jana Strouhalová a Jana Týmal Valoušková
spolu se studenty školy.
Nejen gymnazistka Zuzka zářila při přebírání
Noví absolventi velkopavlomaturitního vysvědčení štěstím a úlevou...
vického gymnázia se tímto dnem

Student Michal Hakala a „SOČka“
na téma „Ekonomika a řízení“
Michal Hakala je studentem posledního ročníku osmiletého studijního oboru velkopavlovického gymnázia
a v letošním školním roce se pustil do
Středoškolské odborné činnosti (SOČ)
v oboru č. 13 Ekonomika a řízení.
Vypracoval práci s názvem „Finanční
zajištění občana na stáří“. S touto prací
reprezentoval svou školu na krajském
kole SOČ, odkud z prvního místa ve své
kategorii postoupil do kola celostátního.
Michal se nám svěřil s tím, co jej přivedlo k vypracování této práce. Mimo jiné
o sobě a práci prozradil...
„Do soutěže SOČ jsem se přihlásil,
protože úspěšné umístění může pomoci

k přijetí na vysokou školu. Některé školy
k soutěži pouze přihlížejí v případě odvolání, jiné na jejich základě přijímají bez přijímacích zkoušek. Chtěl jsem mít jistotu,
a proto jsem se rozhodl vypracovat práci.
Samotná práce po stránce zpracování
vypadala velice složitě. Neměl jsem doposud žádné zkušenosti s tím, jak psát odbornou práci. V tomto ohledu děkuji za rady
paní Ing. Šmídové a panu Ing. Mrázkovi.
Přiblížil se duben a s ním i termín
okresního kola na Městském gymnáziu
v Kloboukách. Zde jsem uspěl a postoupil do krajského kola v Brně. Měl jsem již
dobré výsledky Scio testů a proto pro mě již
sočka nebyla natolik důležitá. Díky tomu
jsem byl naprosto uvolněný a oproti ostatním jsem neměl tolik zkušeností.

Student Michal Hakala,
vítěz soutěže SOČ.
Na brněnské gymnázium jsem dorazil
chvíli před osmou hodinou ranní. Bohužel,
hned začaly komplikace. První věc byla
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prezence. Ve vstupní hale byly prezenční
archy, kde se měl každý soutěžící podepsat
a tím stvrdit svou účast. Já se však podepsat nemohl. Nebyla na vině propiska, která mi zásadně dopíše vždy v tu nejvhodnější
chvíli. Jednoduše jsem tam nebyl zaregistrovaný. Zarazilo mě to, ale nakonec to byla
pouhá administrativní chyba.
Našel jsem paní Mgr. Antonovičovou,
která měla krajské kolo na starost. Potvrdila mi, že práci skutečně dostala a jedná
se pouze o drobnou chybičku. Tak jsem se
na ono prázdné místo dopsal a šel vyčkat
do auly školy na slavnostní zahájení.
Ještě před zahájením jsem byl trochu
zděšen ostatními soutěžícími. Celkem nás
bylo přes 150 soutěžících. Co mě však zarazilo, bylo to, co velká část soutěžících dělala. Ještě před začátkem se plni stresu učili
nazpaměť obrovská kvanta textů. Soutěž
zahájil předseda úvodním slovem. Pár minut
mluvil o minulých úspěších Jihomoravského kraje, zmínil i zahraniční soutěž v USA,
do které lze se SOČkou pokračovat. Po skončení slavnostního zahájení se každý soutěžící
odebral do učebny určené pro konkrétní obor.

Byl jsem mile překvapen. Obhajoba se
konala v malé učebně s přátelskou komorní
atmosférou, kde byla spousta prostoru pro
diskuzi. Už jen obhajoba ostatních soutěžících byla zajímavým zážitkem, protože nejen komise, ale i všichni přítomní mohli se
soutěžícím diskutovat. Po skončení obhajoby každého soutěžícího z oboru nás komise
požádala o 30 minut času na vyhodnocení.
Poté přišlo vyhodnocení. Probíhalo
pouze v rámci oboru. Hodnocení začalo
od posledního místa. Pořád jsem očekával,
kdy zazní mé jméno. Nakonec jsem zbýval
pouze já. Z toho bylo jasné, že mám první
místo. Mýlil jsem se. První místo obsadil
Martin Hakala. Další drobná úsměvná
chybička. Nakonec nám popřáli mnoho
štěstí, rozloučili jsme se a rozešli.
Samotnou soutěž hodnotím jako velice
zajímavý zážitek, nezávisle na výsledku. Už
jen proto, že se setkáte se soutěžícími z oboru, který je vám blízký. Zážitek to byl zajímavý, když pro mě nebyl výsledek pro přijetí
na VŠ podstatný, tak jsem se alespoň naučil
psát odbornou práci. A to je schopnost, která se může na VŠ hodit každému.

Doufám, že nejsem poslední ze studentů našeho gymnázia, kdo se pokusí uplatnit
svůj koníček v této soutěži.“
Michal Hakala,
oktáva Gymnázia Velké Pavlovice
Jak bylo již v úvodu zmíněno, Michal
Hakala reprezentoval velkopavlovické
gymnázium v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti v Kutné Hoře,
kde se umístil v náročné a početné konkurenci na skvělém 5. místě. Nebyla to sice
žádná z trojice nejvyšších příček, ale i tak
získal cenné a bohaté životní zkušenosti,
které využije v dalším studiu.
Problematikou ﬁnančního zajištění občanů se bude i nadále zabývat. Jeho
cílem je vytvořit co nejsrozumitelněji
napsaný návod, který by mohl využít každý občan. Doufejme, že se mu to podaří
a nám ostatním pomůže.
Jeho zásluhou se jméno našeho gymnázia dostalo mezi na celostátní úroveň,
což je pro nás velmi cenné a zavazující.
Michalu Hakalovi gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu!
Ing. Marie Šmídová

Karolínu dělil pouhý půlbod od „českého“ vítězství
Ve čtvrtek, 26. dubna 2012, se
na Středisku volného času v Brně konalo
krajské kolo Olympiády v českém jazyce
středních škol. Do soutěže se nominovalo celkem 28 soutěžících z Jihomoravského kraje. Břeclavský okres v tomto
kole soutěže reprezentovala Karolína
Osičková, studentka Gymnázia Velké
Pavlovice.
Karolína je studentkou septimy
a s přiměřenou dávkou sebevědomí se
pustila do řešení zadaných úloh. Zis-

kem 22,5 bodu obsadila druhé místo a jen
půl bodu ji dělilo od vítězství.
„Literatura a jazyky mě zajímají, hodně čtu současné autory“ komentuje svůj
úspěch Karolína, která se již dnes těší
do celostátního kola této naukové soutěže.
K dosaženému úspěchu naší studentce
velmi blahopřejeme!
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Prvenství z krajského kola zeměpisné
olympiády zamířilo
na velkopavlovické gymnázium
Ve středu, dne 18. dubna 2012,
se na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konalo krajské
kolo zeměpisné olympiády. Postup
z okresního kola si do této soutěže
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zajistil Jan Bohůn, student Gymnázia Velké Pavlovice. Honza je studentem 3. ročníku Gymnázia Velké Pavlovice a do školy každodenně dojíždí
z Moravské Nové Vsi.

Karolína Osičková zvládá perfektně
svůj rodný český jazyk, mimo mnohé jiné... Její všestrannost, talent, ale
i zapálení můžeme jen tiše závidět...

Na soutěž se velmi těšil a s přiměřenou
dávkou zdravého sebevědomí se neobával konkurence dalších dvanácti soupeřů
z ostatních středních škol jihomoravského kraje. „Zeměpis a cestování po světě
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mě baví, informace si vyhledávám nejen
v časopisech, ale hlavně z internetu. Rád
bych se v budoucnu podíval na Nový
Zéland nebo Island“, prozrazuje o sobě
Honza.
Krajské kolo v Brně vyhrál a zajistil
si postup do republikového kola, které

se uskuteční v Plzni. Honzovi k dosaženému úspěchu blahopřejeme a budeme
mu držet palce v republikovém kole této
soutěže.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

Bylo nás třicet, nejen na oslavách
Diamond Jubilee v Anglii
Jan Bohůn – student 3. ročníku
Gymnázia Velké Pavlovice

V sobotu 2. června 2012 jsme
od naší školy, gymnázia ve Velkých Pavlovicích, vyrazili vstříc novým zážitkům
do Velké Británie. Po projetí Německem a Francií jsme v brzkých ranních
hodinách nasedli v Calais na trajekt,
který nás vysadil v Doveru. Celou neděli jsme strávili v Londýně. Počasí nám
moc nepřálo, ale nám to příliš nevadilo,
protože jsme byli celí rozjásaní z toho,
že jsme se stali přímými účastníky oslav
Diamond Jubilee - 60 let panování královny Alžběty II..
Celé město bylo plné příprav, Picadilly Street se proměnila v jednu ohromnou tabuli prostřenou v barvách Union
Jack. Právě na této ulici měli někteří z nás
možnost z bezprostřední blízkosti spatřit prince Charlese. Nebyl to jediný člen
královské rodiny, kterého bylo možno
v Londýně zahlédnout. O pár hodin později jsme na řece Temži pozorovali celou
ﬂotilu lodí, mezi nimiž byla i hlavní loď se
samotnou královnou. Plni zážitků jsme
se odebrali ubytovat do rodin.
Další den se konal výlet na největší obydlený zámek na světě Windsor
a odpoledne jsme si naplno užili v Legolandu. Úterý jsme započali delší cestou,
směřovali jsme na jih k moři do letoviska
Brighton. Zde jsme navštívili překrásné
akvárium s mořskými živočichy, prošli se
nádhernými uličkami The Lanes a obdivovali Royal Pavilion. Nikdo z nás se neváhal projít po 533 metrů dlouhém molu,
které skýtalo bezpočet atrakcí.

Účastníci zájezdu do zprvu deštivé, ale pak i sluníčkem prohřáté Anglie.

Přišla středa a vysvitlo slunce. Tu
jsme prožili opět v Londýně. Naše poznávání pokračovalo na Royal Observatory
v Greenwich. Podle tohoto místa se řídí
čas v celé Evropě. Spousta studentů si
zde pořídila jedinečnou fotograﬁi na nultém poledníku. Jednou nohou tu můžete
stát na východní polokouli, zatímco druhá už objevuje její západní příbuznou.
Všichni jsme byli ohromeni impozantností Tower of London. S úžasem jsme
hleděli na korunovační klenoty. Jak se
měnila podoba mincí a bankovek jsme se

dozvěděli v Bank of England. Nikdo neodolal tomu, aby si mohl sáhnou na zlatou
cihlu v hodnotě 220 000 liber.
Zájezd jsme ukončili nákupy v Green-wich a pak už jsme vyrazili směrem
k hranicím. S Anglií jsme se rozloučili
u Eurotunelu. Cesta zpět byla rychlá, bezpečná a příjemná. Děkujeme všem našim
studentům za disciplinovanost a milé
zážitky.
Mgr. Jana Michnová
a Mgr. Jana Týmal Valoušková
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Anglické Vzdělávací divadlo Medvěd na našem gymnáziu
Studenti našeho gymnázia se každoročně zúčastňují anglických studentských představení divadla Domino v Brně
a tato představení se jim vždy velmi líbí.
Předmětová komise anglického jazyka se proto rozhodla rozšířit nabídku
tohoto zábavného způsobu výuky anglického jazyka o novou, netradiční
formu a pozvala na naši školu anglické putovní Vzdělávací divadlo Medvěd
(The Bear Educational Theatre), které
je nositelem vítězné ceny Evropské unie
Label za rok 2004 a které nabízí interaktivní divadelní představení pro žáky
a studenty základních a středních škol
s cílem usnadnit jim výuku anglického
jazyka a anglických reálií.
Divadlo Medvěd na naši školu zavítalo v pátek 1. června 2012. Divadelní soubor, tvořený čtyřmi dospělými rodilými

mluvčími, předvedl ve velké školní tělocvičně nejdříve hodinové představení pro
nižší stupeň osmiletého gymnázia; jednalo se o zábavnou hru o vztazích mezi mladými lidmi nazvanou Láska v džínovém
oddělení (Love in the Jeans Department),
ve které si studenti zasoutěžili ve znalosti
slovní zásoby i gramatiky.
Po nezbytné výměně kulis a krátké přestávce následovalo dvouhodinové
(dvoudílné) představení pro studenty vyššího stupně osmiletého gymnázia a studenty čtyřletého gymnázia nazvané Historie Anglie I a II (The History of England
I and II) mapující zábavnou a soutěžní
formou stěžejní události v rané (1. díl)
i moderní (2. díl) historii Anglie. Studenti se na improvizovaném pódiu mohli
osobně setkat a dokonce i utkat s Kelty,
Římany Anglosasy, Vikingy i Normany
vystupujícími v dobových kostýmech,

pohovořit si s Vilémem Dobyvatelem,
Jindřichem VIII., slavnou královnou Alžbětou I. nebo neméně slavným premiérem
Winstonem Churchillem, utkat se v týmové soutěži o nejlepšího znalce anglické
historie nebo si zahrát české letce v proslulé letecké bitvě o Anglii.
I když divadlo bylo nepochybně ovlivněno improvizací celé scény a ne právě
nejlepší akustikou velké tělocvičny, jeho
velkou předností bylo zapojení všech studentů gymnázia, bezprostřední kontakt
s herci a možnost živého poslechu i aktivního použití anglického jazyka.
O úspěchu divadla svědčí skutečnost,
že studenti se plně ponořili do děje, byli
pozorní a reagovali často spontánním
smíchem na rozmanité situace a tvořivé
kreace přítomných herců.
Za PK AJ Ing. Oldřich Tesař,
4. 6. 2012 Velké Pavlovice

Rodilý mluvčí na velkopavlovickém gymnáziu
Meet John Albert Kuba
Od března 2012 máme na našem
gymnáziu novinku, na kterou jsme náležitě hrdí. Vyučuje u nás rodilý mluvčí John
Albert Kuba. Každé pondělí s úsměvem
a milým pozdravem vstupuje do sborovny
a vzápětí osvěží svou přítomností, laskavým projevem a skvělou angličtinou hodiny studentů třetích ročníků.
John Albert Kuba pochází ze státu
Iowa, ale již 11 let žije v České republice,
nyní v Podivíně. Jeho čeští předkové odešli do USA před více než 100 lety. Díky
změně rozvrhu v maturitním týdnu jsme
měli to štěstí přivítat Johna na hodině
angličtiny v kvartě. John se se studenty
zaměřil na některé momenty z historie
ČR i USA, velký důraz kladl na okolnosti
odchodu českých obyvatel do USA.
Úsměvy na tvářích studentů vyvolaly okamžiky, v nichž John používal česká
slova a také překřtění blízkého Kobylí
na Koblihy.
A jak hodinu vnímali studenti?
„Myslela jsem, že nebudu rozumět, ale
většině jsem rozuměla (díky tomu, že pan
Kuba mluvil pomalu). Jeho vyprávění bylo
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velmi zajímavé. Výslovnost českých slov
s anglickým přízvukem byla vtipná.“

Myslím, že to nám trochu ukázalo, jak to
bude vypadat v Londýně.“

„Líbilo se mi všechno, ale moc jsem
nerozumněla otázkám, které pokládal. Bála
jsem se, že to bude nuda, ale byla to sranda.
Líbilo se mi, že některá slova řekl česky.“

Poslední názor odkazuje ke školnímu
zájezdu do Anglie, na který jsme vyrazili
v sobotu 2. června 2012 a o kterém se také
v tomto zpravodaji mnohé dočtete. Věřím, že to bude další z důležitých okamžiků
na cestě našich studentů k lepší angličtině.

„Zajímavé zpestření hodiny, mnohonásobně lepší než některé anglické nahrávky. Mohlo by to být déle než jednu hodinu.“

Za učitele anglického jazyka
Mgr. Jana Týmal Valoušková

„Pan Kuba měl dobrý
fórky, zajímavá byla historie
jeho rodiny. Myslel jsem, že
lidé odcházeli jen za doby komunistů, jeho rodina odešla
před více než 100 lety.“
„Byl jsem parádně zmatený, když jsme se od prozkoumávání USA dostali k české
zabíjačce.“
„Rozuměl jsem všemu.
Jen mi přišlo, že s námi mluvil
jako s malými dětmi. Ovšem
někteří nereagovali ani na to.

John Albert Kuba na hodině angličtiny se studenty
gymnázia.
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Debrujáři a fyzikální olympionici na hvězdárně v Sobotišti
V pátek, dne 27. dubna 2012, navštívili členové klubu debrujárů a účastníci okresního kola fyzikální olympiády
z Gymnázia ve Velkých Pavlovicích hvězdárnu v Sobotišti u Senice.
Za velmi krásného počasí pozorovali
Slunce a jeho sluneční aktivitu menším
dalekohledem venku a velkým v kupoli
hvězdárny. Čas do večerního pozorování
využili procházkou po naučném chodníku
a seznámili se s historií této menší obce,
která měla největší význam v 19. století za
příchodu Habánů.
Večerní pozorování se také nádherně
vydařilo. Za jasné oblohy byl vidět Měsíc,
Mars, Saturn se svými prstenci i Venuše.
Studenti se navíc dověděli o zajímavém úkazu, který se měl toho času odehrávat na obloze zhruba za šest týdnů, tedy

6. června 2012, kdy měla přes
Slunce přecházet planeta
Venuše. Od pracovníků hvězdárny obdrželi informaci, že
se tak bude dít ráno od 5.00
do 6.45 hodin a že bude tento ojedinělý jev pozorovatelný pouhým okem. A také, že
půjde o vskutku výjimečnou
událost. Vždyť další podobnou podívanou bude možné sledovat až 21. prosince
v roce 2117, což je za rovných
Mladí astronomové Gymnázia Velké Pavlovice
105 let!
ve hvězdárně Sobotiště u Senice.
Nyní již můžeme říci,
že se červnové pozorování
opravdu vydařilo. Počasí přálo, obloha přes které pomaloučku putovala malá čerbyla jako vymetená a tak se i naprostý ná tečka – planeta Venuše. Tak tedy, za 105
laik mohl brzy ráno podívat do žhnoucí- let u dalšího sledování na shledanou :-))!
ho žlutého pecnu vycházejícího sluníčka,
Ing. Marie Šmídová & členové Klubu
debrujárů při Gymnáziu Velké Pavlovice

Studenti procestovali o DNU ZEMĚ celou modrou planetu
z hodin zeměpisu.
Země byla rozdělena
na osminy a každá třída si vylosovala jednu
část. Pak už začaly
přípravy na to, jak
nejlépe ostatním třídám představit právě
ten „svůj“ kousek
Země.
Studenti zpracovávali zvětšenou
mapu, hledali zajímavosti do powerpointových prezentací,
O Dnu země byla na gymnáziu opravdu veselo, některé
zajímali se o kladodvážné studentky se daly dokonce do tance :-)!
né i negativní vlivy
na životní prostředí.
Nejvíce času jim jisDen věnovaný Zemi připadá na 22. du- tě zabraly přípravy vlastních vystoupení,
ben. Svátek, původně věnovaný oslavě jara kterými se snažili s humorem, a někdy i s
a všech jeho krás, dnes upozorňuje hlav- nadsázkou prostřednictvím textů básnině na problémy ekologie, na ničení život- ček nebo scének ukázat, jaká ta naše planího prostředí a snaží se připomenout to, neta vlastně je.
No a pak už zaplnili soutěžící aulu
co je na naší planetě krásné.
školy a postavili se nejen před učitelskou
Gymnázium Velké Pavlovice si porotu, ale i své spolužáky z dalších ročníke Dnu Země připravilo projektový den ků, aby se pustili do boje o sladkou odmězaměřený na poznání a seznámení s naší nu v podobě dortů, či dne volna na výlet
modrou planetou trošku jinak, než známe pro absolutního vítěze.

Ale řešila se i vážnější témata, třeba
kontroverzní otázka svobody Tibetu.
Nejvíc nadšení, elánu a bojovnosti
projevili nejmladší studenti, a tak nezbývá než pogratulovat primě k vítězství
a poděkovat také ostatním za snahu,
nové poznatky i vesele prožité dopoledne
24. dubna 2012.
Ing. Marie Holásková
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Vědomostní soutěž EUROREBUS 2012
Že jste o této soutěži ještě nikdy
neslyšeli? Pak vězte, že letos proběhl
již 17. ročník této vědomostní soutěže,
do které se snaží zapojovat i studenti
našeho gymnázia. Příprava není jednoduchá a vyžaduje znalosti ze zeměpisu, dějepisu, biologie i z aktuálního
společenského dění. V tomto školním
roce soutěžila družstva tercie (V. Krausová, O. Krůza, M. Trčková) a sekundy
(J. Hrabec, K. Malinová, J. Osička).
Po dvou korespondenčních kolech
se obě družstva probojovala do krajského kola, které se konalo 3. května
2012 v Brně. Družstvo tercie se umístilo
na 9. místě (z 39 tříd) a družstvo sekundy
skončilo na skvělém 4. místě (z 22 tříd).
A protože prvních 5 družstev postupovalo do celostátního ﬁnále, radost sekundy
byla na místě. I když družstvo tercie nepostoupilo, radovali jsme se z postupu všichni společně a chuť soutěžit nám zůstala
i do příštího ročníku.
Natěšení jsme v pátek 8. června vyrazili v časných ranních hodinách zaklepat
na ﬁnálovou bránu a nevadilo ani to, že

jsme museli vstávat už před čtvrtou hodinou ranní. Však jsme si v autobusu stačili
ještě trošičku pospat. Celostátní ﬁnále
soutěže Eurorebus se konalo v chodovském TOP HOTELU PRAHA za účasti
asi tisícovky lidí. Kromě bohatého doprovodného programu čekaly všechny soutěžící i poměrně náročné testy, v nichž se
rozhodlo o konečném pořadí 17. ročníku
Soutěže školních tříd i Soutěže jednotlivců. Moderátor Jan Kovařík už tradičně
dokázal navodit skvělou atmosféru a vyhecovat všechny k plnému výkonu.
Chvilku samozřejmě trvalo, než
se testy vyhodnotily. A to byla příležitost pro cestovatele D. Přibáně, který se
s námi rozdělil o svoje dobrodružné zážitky
v besedě „Trabantem napříč Afrikou“.
Prostřednictvím obrazu a mluveného slova jsme se tak mohli stát účastníky cesty
z Egypta až k jižnímu cípu Afriky.
A konečně přišel dlouho očekávaný
čas vyhlášení výsledků. Z 55 soutěžících tříd z celé republiky kategorie ZŠ01
se družstvo sekundy ve ﬁnále umístilo
na 36. místě. Na metu nejvyšší jsme v letošním roce zatím ještě nedosáhli, ale tě-

Sportovní boj o poháry gymnázia
Tak jako každý rok i letos se 3.dubna 2012 konal turnaj ve fotbale chlapců
a 10. dubna 2012 turnaj v přehazované
dívek.
Turnaje chlapců se zúčastnily čtyři
třídy – prima, sekunda, tercie a kvarta.
Všichni kluci byli již od rána plní energie
a těšili se na zápasy. Když byli oblečeni
do svých dresů, naklusali do velké tělocvičny na nástup a pak už jen čekali až
přijdou na řadu.
Při zápase s primou sehrála svou
roli jejich nezkušenost, a tak sekunda
vyhrála nad primou 2:0. Napětí každým
zápasem rostlo. Na řadu přišla sekunda
s tercií. Zápas byl tak vyrovnaný, že se to
ukázalo i na výsledku 1:1.
Kvarta si od začátku vedla výborně.
Nad primou zvítězila 3:1. Zato tercie na
tom nebyla moc dobře, a i přes větší zkušenosti s primou prohrála. Další zápas
hrála sekunda proti kvartě. To byl rozho-
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dující a nejvíce obávaný zápas. Nakonec
však skončil vyrovnaně 0:0.
Turnaj se nezadržitelně přiblížil
ke konci a bylo tu vyhlášení vítězů.
Na posledním místě se umístila tercie,
která zrovna neměla svůj den. Na třetím místě prima, pro kterou je toto místo perfektní, protože jsou prvním rokem
na našem gymnáziu. 2. místo si právem
vysloužila třída sekunda a na stupni vítězů se nyní smála kvarta, která předvedla
vynikající výkon. Pohár dostala sekunda
a kvarta, hrdě si je vystavily ve svých třídách.
O týden později se konal turnaj děvčat v přehazované. Když byla všechna
družstva oblečena do sportovních úborů,
nastoupila si do řad a vyslechla si pokyny
a úvodní slova k turnaji. Všechna děvčata se rozcvičila a poté se ozvala píšťalka
- jasný signál, že hra může začít.
Na hřiště nastoupily třídy tercie
a sekunda. Zápas začal a sekunda si

šila nás alespoň skutečnost, že jsme byli
jedinými reprezentanty okresu Břeclav.
A jak to osobně cítili naši soutěžící?
„Na soutěži Eurorebus jsem byl poprvé, ale soutěž se mi líbila velice. Skoro
na všechny otázky se dalo odpovědět, ale
pár chybiček se vloudilo. Moderátora Honzu Kovaříka jsem znal z televize, a vím, že
má smysl pro humor. Před testem jsme si
mysleli, že to bude lehké, ale po rozdání
testů jsme poznali, že tomu tak není. Eurorebus je zábavná soutěž a tak bych všem doporučil, aby si to zkusili. Doufám, že příští
rok si to určitě zopakujeme a dostaneme se
do celostátního kola jako letos.“ (J. Hrabec)
„Mé dojmy z Prahy byly vesměs dobré.
Sál na psaní testů byl opravdu veliký, zúčastnilo se hodně lidí a mimosoutěžní aktivity byly zábavné. Vtipný moderátor všemu
dodal tu správnou atmosféru a reportáž
o Africe se mi taky líbila.“ (J. Osička)
Oběma soutěžním družstvům za dosavadní výsledky děkuji a současně jim
přeji hodně úspěchů v dalším 18. ročníku soutěže EUROREBUS.
PaedDr. Stanislav Kameník,
Gymnázium Velké Pavlovice

na začátku nevedla moc dobře. Ale hbité hráčky skóre rychle dorovnaly. Tímto
stylem zápas pokračoval dál. Každý bod
protivníka vzbudil v družstvu sekundy ještě větší touhu po výhře. Znovu se
ozvalo zapískání píšťalky, která tentokrát
oznamovala konec hry. Nakonec se skóre
ustálilo na 17:12 pro sekundu.
Dále na řadu přišla třída prima
proti kvartě. Kvarta si již od začátku vedla dobře. Zápas ubíhal a kvarta neustále
zvyšovala své skóre. Na pole primy létaly
dobré smeče kvarty, díky kterým skončil
zápas 3:20 pro kvartu.
Začal třetí zápas a na hřiště naklusaly třídy sekunda a prima. Zde se ukázaly o rok větší zkušenosti sekundy, která
nakonec nad primou vyhrála 22:4. Přišel
další zápas, kde si zahrála zase sekunda
s kvartou. Kvarťanky znovu využily jejich
umění smečování a sekundu porazily
9:15.
Předposlední zápas si zahrála kvarta
proti tercii. Pro kvartu to zezačátku vypadalo bledě, ale po velkém povzbuzování
tercii předehnala a na tabulce na konci
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zápasu se objevilo 13:17 pro kvartu.
Turnaj děvčat uběhl jako voda a poslední zápas si zahrála tercie s primou.
Prásk! Bum! Písk! Ozývalo se z hřiště.
Ani jsme se nenadáli a zápas a zároveň
turnaj byl u konce. Tercie zvítězila nad
primou.
Družstva znovu nastoupila na hřiště a čekala na vyhodnocení. Na čtvrtém
místě se umístila celkově prima, na krásném bronzovém místě tercie, 2. místo si
zasloužila sekunda a 1. místo vybojovala
kvarta.
Poháry si z rukou pana ředitele
odnesla sekunda a kvarta. Turnaje se velice vyvedly a všichni se těšíme na další.
Tereza Slámová,
studentka sekundy

Účastníci sportovního klání.

Nabídka letního
dětského tábora v MORÁVCE
Pro děti ve věku 7 – 15 let nabízíme pobyt
na LDT Morávka v krásném prostředí Beskyd.
Jedná se o stanový tábor s celodřevěnými podsadami a postelemi s molitanovými matracemi.
Jeden stan je pro dva táborníky. Tábor je postaven na louce se srubem, ve kterém je kuchyně.
Tábor je vhodný jak pro partu kamarádů, kteří chtějí zažít prázdninová dobrodružství,
tak i pro jednotlivce, kteří zde najdou nové přátele.

od 22. července do 3. srpna 2012
Cena:

3.250,– Kč

V ceně je ubytování, stravování (5x denně), doprava, materiálně-technické zajištění tábora i celotáborové hry.

Téma letošní celotáborové hry je příběh AVATAR.
Táborníci se budou snažit zachránit nádhernou planetu Pandoru a její původní obyvatelstvo – kmen Na’vi
– před průzkumnou posádkou z planety Země, která chce získat cenný minerál.
Neváhejte a pomozte Na’viům zachránit jejich domov. V programu tábora bude také výtvarná tvorba
(drátkování, výroba šperků, batikování, malba na porcelán), karneval, sportovní olympiáda,
diskotéky, táborák a promítání ﬁlmů.
Jedná se o tradiční dětský stanový tábor, který již 16 let organizuje Šmídová Marie, Gymnázium,
Velké Pavlovice, 69106, telefon 519428568, mobil 720565310. Přihlášku si můžete stáhnout
na www.moravka.hu.cz nebo vyzvednout na Gymnáziu Velké Pavlovice.
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Za základní umělecké školy...
O hudebním vyučování trochu jinak…
Když přijdou rodiče přihlásit své
dítě do ZUŠ, obyčejně mají představu,
jakých dovedností ve hře na hudební
nástroje jejich malý umělec dosáhne, ale
málokdy tuší, jakou vysokou přidanou
hodnotu nabízí rodinám s dětmi instituce, jako je základní umělecká škola,
bez ohledu na získaný stupeň virtuozity
svých žáků.
Již téměř tři desítky let mám možnost
pozorovat, jak maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, někdy i tety nebo sestřenice,
s menšími dětmi, s kočárky i s pejsky, vodí
své děti do ZUŠ, čekají na chodbě, až skončí
hodina, nenápadně poslouchají za dveřmi,
jak si jejich malí hudebníci počínají, nebo se
přímo účastní vyučovacích hodin. Při této
příležitosti mají možnost si popovídat s pedagogy i s ředitelkou nejen o vyučování, ale
i o svých neuvěřitelných příhodách, které
často zažívají cestou do školy.
Nejkrásnější zážitky však přináší společná účast na koncertech a besídkách, kdy
celé rodiny přijdou ve slavnostní náladě
a ve slavnostním oděvu s fotoaparáty a s
kamerami, prožívají se svými dětmi trému,
drží jim palce a často i dýchají do rytmu.
Všichni tak mají společné téma, společný
cíl a děti, o které se rodiče stále zajímají,
sami s nimi aktivně hrají a zpívají, chválí je
nebo třeba i kárají, nikdy netrpí pocity ano-

nymity a přehlédnutelnosti, což jim usnadňuje zařazení do společnosti v dětství
i v dospělosti.
Když se někdy vracím do ZUŠ z banky nebo z pošty, často vídám některého
z žáků, jak po skončení vyučování vychází
z budovy, rozhlédne se, usměje a šťastně
rozběhne („jé, taťka na mě čeká v autě…“).
Každý učitel i ředitel byl kdysi žákem a dovede se vžít do těchto radostných pocitů.
Taky jsem byla ve slavných šedesátých letech minulého století žákyní „Lidové školy umění“. Chodili jsme s bratrem
do hudebky do Kopřivnice, já jsem hrála
na klavír, bratr na příčnou ﬂétnu, často
jsme hrávali spolu, měli jsme rádi, když „to
bylo v moll“, mnohokrát nám ujel autobus
do Ženkavy, museli jsme jít pěšky, mobily
neexistovaly, rodiče o nás měli strach.
Často však pro nás tatínek jezdil autem
a čekával na nás před školou. To jsou nezapomenutelné okamžiky. Tatínek byl ředitelem ZDŠ (pamětníci si vzpomenou, že to
byla základní devítiletá škola) v Ženkavě
a pro své negativní postoje ke vstupu spojeneckých vojsk do ČSSR (Československé
socialistické republiky), byl zbaven své
funkce a musel ze ženkavské školy odejít.
Našel si tenkrát místo učitele na průmyslovce v Kopřivnici a okamžitě si získal
sympatie svých žáků i kolegů. Jednou dostal za úkol zajistit tu takzvanou kulturní

vložku na školní oslavu VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce) a samozřejmě
využil mých hudebních dovedností.
Hrála jsem tenkrát velmi vhodnou
skladbu od „sovětského autora“ Kabalevského Toccatinu. Bylo mi deset,
měla jsem tmavočervené sametové šaty
s velkým množstvím knoﬂíčků na zádech
od zcela nepřípustných kapitalistických
příbuzných z Paříže. Když jsem vstoupila na pódium v kopřivnickém kulturáku,
začali průmyslováci hvízdat, velmi jsem se
lekla, ale spořádaně jsem usedla ke klavíru,
hvízdání však neustávalo a já jsem si říkala,
že se mi asi na zádech ty knoﬂíčky porozepínaly a že je to hrozná ostuda, ale zahrála
jsem svou skladbu, uklonila se a odešla.
Teprve později jsem pochopila, že
studenti z průmyslovky hvízdáním dávali
mému tatínkovi najevo své sympatie a že to
byla manifestace a protest proti tehdejším
praktikám KSČ a nastupující normalizaci.
V roce 1970 se rodiče rozhodli, že
změní své působiště a na inzerát si našli
místo s bytem pro učitelskou dvojici ve Velkých Pavlovicích. Když jsme se s bratrem
Ivanem na konci školního roku 1969/70
loučili v kopřivnické LŠU s paní učitelkou
Jaroslavou Irschikovou, paní učitelka nás
oba políbila a plakala a nebylo to zdaleka
jen o hudbě…
Milena Karberová, ředitelka ZUŠ

Mladí umělci ZUŠ opět po roce koncertovali ve velkém
V neděli 20. května 2012 uspořádala
Základní umělecká škola Velké Pavlovice koncert, na kterém vystoupily instrumentální, vokální a taneční soubory.
Na pódiu se během necelé hodiny a půl
představilo více než sto účinkujících.
Početné publikum, které zcela zaplnilo výstavní sál radnice, mělo možnost vidět
a poslechnout si velký pěvecký sbor všech
žáků hudební nauky pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Týmal Valouškové, akordeonový soubor Roberta Zemana, komorní
pěvecký sbor Mgr. Josefa Hanáka, ﬂétnový
soubor Mgr. Jana Míchala, pěvecký sbor
Květoslavy Jarošové, žesťový kvartet MgA.
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Zbyňka Bílka, krojovanou cimbálovou
muziku Martina Čecha a krojovaný taneční soubor Lucie
Stránské.
Ředitelka ZUŠ
Milena Karberová
poděkovala všem
žákům a jejich pedagogům za výborné
výkony a vzornou reprezentaci
školy. Rodičům a
prarodičům žáků
patří také obrovské

Cimbálová muzika opět perlila, sklidila ohromný úspěch.
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Dívčí pěvecký sboreček v posledních letech hodně omladil,
žádnou výjimkou už nejsou ani školčátka.

poděkování a to za to,
že podporují své děti
v uměleckých činnostech, pečlivě dohlížejí
na pravidelné domácí
cvičení a v neposlední
řadě se podílí na přípravách na četná vystoupení.
Srdečné pozvání na koncert přijal
i vzácný a milý host,
pan učitel Oldřich
Jeřábek, který na naší
ZUŠ vyučoval více než
půl století a nyní se těší
z toho, že se velkopavlovická umělecká škola

stále rozvíjí, zvyšuje úroveň svých žáků,
prestiž a podporuje souborovou hru, zpěv
a tanec tak, jak o to usiloval i samotný zakladatel školy pan Karel Franc.
Sám pan učitel Jeřábek se nechal slyšet, že má koncerty velkopavlovické ZUŠ
velmi rád, neboť mají ohromně vysokou
úroveň a strčí do kapsy leckterou, třeba
i brněnskou, obdobnou školu. Podle jeho
slov mají naše děti o hudbu a folklór samy
zájem, že je mají v krvi a u srdíčka a to jde
prostě vidět a hlavně slyšet. Snad nejvíce jej
oslovilo muzicírování cimbálové muziky,
u kterého si stíral kapesníčkem z usměvavých tváří slzičky dojetí. Z jeho očí vyzařoval neskrývaný obdiv a úcta k mládí a talentu hudebníků.
Ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice
Milena Karberová & Karolína Bártová

Klavírní absolventský koncert
NELY ŠKROBÁKOVÉ
a LADISLAVA VALOUŠKA
Základní umělecká škola Velké Pavlovice uspořádala dne 19. dubna 2012
ve výstavním sále místní radnice Klavírní
absolventský koncert Nely Škrobákové
a Ladislava Valouška. Na koncertě spoluúčinkovali všichni klavíristé ze třídy
Mileny Karberové - Anabela Horáčková, Renata Martincová, Beáta Bláhová,
Terezie Hiclová, Kristýna Machačová
a Eva Škrobáková.
Přítomné publikum mělo příležitost
poslechnout si velmi známé skladby slavných autorů: A. Dvořáka, B. Smetany,
F. Chopina, C. Debussyho, L. van Beethovena, W. A. Mozarta, S. Joplina i J. Ježka.
Základní umělecká škola je institucí,
kterou navštěvují žáci od 5 do 20 let, což
jistě nemalou měrou ovlivní jejich životní
styl. Žáci, kteří se naučí mít spontánní radost z tvořivé činnosti, se neorientují pouze
na materiální hodnoty.
LADISLAV VALOUŠEK svým absolventským vystoupením ukončil I. cyklus
ZUŠ, který trvá 7 let a zaujal obecenstvo
provedením Dešťového preludia Des-dur
a Valčíku E-dur Fryderyka Chopina, moderní skladbou z Dětského koutku Clauda
Debussyho Paňácův tanec a Slovanským

tancem g-moll, op.46 Antonína Dvořáka
ve čtyřruční úpravě zahraným společně se
svou učitelkou.
NELA ŠKROBÁKOVÁ absolvovala
II. cyklus ZUŠ, což představuje celkem 11
let docházky do hodin klavíru. A že se hře
na klavír po celá léta věnovala s velkým
zaujetím, bylo rozhodně slyšet na výborných výkonech při provedení velmi obtížných skladeb, kterými byly například
slavná Patetická sonáta c-moll Ludwiga
van Beethovena a všem dobře známý Bugattistep Jaroslava Ježka. Se sestrou Evou
zahrála Humoresku v originální tónině Ges
dur Antonína Dvořáka a malým bonbónkem pro publikum byla Marianelliho hudba
z ﬁlmu Pýcha a předsudek a Motýl Sereje
Bortkiewicze.
Ředitelka ZUŠ a učitelka klavírní hry
Milena Karberová blahopřála absolventům k jejich výborným výkonům a poděkovala všem ostatním žákům za pěkná
vystoupení.
Velký dík si zaslouží také rodiče a prarodiče mladých hudebníků, kteří své děti podporují ve hře na klavír a vytvářejí tak ideální
podmínky pro jejich kulturní rozvoj.
Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

(Videoreportáž Videostudia Grégr z této
akce naleznete na www.velke-pavlovice.cz)

Nela Škrobáková – absolventka
II. cyklu ZUŠ s mladší sestrou Evou.

Ladislav Valoušek – absolvent
I. cyklu ZUŠ.
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Absolventský koncert klarinetisty ONDŘEJE TESAŘE
ZUŠ Velké Pavlovice uspořádala
v úterý, dne 22. května 2012, další z řady
absolventských koncertů. Májový patřil
Ondřeji Tesařovi - absolventovi I. cyklu
hry ve hře na klarinet pod vedením pana
učitele Václava Stehlíka a zároveň také
člena žákovské dechovky pana učitele
MgA. Zbyňka Bílka.
Početnému publiku z řad široké veřejnosti, celé své rodině a mnoha příbuzným
velmi hezky zahrál Čajkovského Neapolskou píseň, Adagio z Koželuhova klarinetového Koncertu Es-dur a vystoupil i s komorním souborem, ve kterém si zahrál se svými
spolužačkami - Zdeňkou Bálkovou, Natálií
Doulgeridou a Simonou Herůfkovou.

Nálada na koncertě byla uvolněná,
příjemná a veselá. Nechybělo předávání
květin a dárků ani osobní gratulace ředitelky ZUŠ Mileny Karberové.
Dík patří panu učiteli Václavu Stehlíkovi, paní učitelce Liselottě Stehlíkové za
korepetice a samozřejmě rodině Kouřilové a Tesařové za podporu a zájem o hudební vyučování.
Za celou ZUŠ Velké Pavlovice přejeme Ondrovi mnoho úspěchů a radostného muzicírování s dechovkou!

Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

Klarinetista Ondřej Tesař - absolvent
I. cyklu ZUŠ.

Absolventský klavírní koncert NIKOLY KYNICKÉ
Zrychlený tlukot srdce, jemné
pocení a třes rukou, napětí v celém těle...
S těmito pocity se 1. června 2012 museli poprat účinkující absolventského koncertu
Nikoly Kynické, který se konal v překrásném prostředí Galerie Závodný v Mikulově. Přestože poctivě trénovali, tréma přišla a usídlila se v jejich duších.
Nikola koncert zahájila skvělým provedením Valčíku G dur od Fryderika Chopina.
Kromě klavírních skladeb od W. A. Mozarta, L. van Beethovena, Jaroslava Ježka,
Emila Hradeckého aj. jsme si vychutnali
také kousky, které zazněly ve ﬁlmech Pearl
Harbor, Amelie z Montmartru, Harry Potter
apod..
V programu vystoupili také Tereza
Veiglová, Anna Dobrucká, Hanka Bálková,
Eliška Otřelová, Klára Hluchá, Vojtech Antoš, Lukáš Pejchl a Šimon Bedřich. Naše
pozvání přijala i Nela Škrobáková, kterou
vyučuje paní ředitelka Milena Karberová,
Štěpánka Veverková, žákyně pana učitele
Martina Čecha, Karolína Osičková, která
studuje zpěv u Mgr. Josefa Hanáka, Lucie
Kynická ze třídy MgA. Zbyňka Bílka a student Gymnázia Velké Pavlovice Jaroslav
Tesák.
S každým dalším číslem tréma pozvolna mizela a střídal ji pocit radosti a nadšení
z pěkně prožitého podvečera. Na reakcích
diváků bylo znát, že se jim výkony našich
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Mladí hudebníci doprovodili na absolventském koncertě
svou spolužačku Nikolu Kynickou.
účinkujících mimořádně líbily. Program
byl rozmanitý, instrumentální části střídal
zpěv. Poslední skladba Tennessee od Hanse
Zimmera, kterou zahrála absolventka Nikola Kynická, byla doplněna prezentací fotograﬁí, na kterých tato půvabná dívka zářila.
Fotograﬁe byly pořízeny právě v unikátním
prostředí Galerie Závodný profesionální fotografkou.
Na závěr bych ráda zopakovala slova
majitelky galerie Mgr. Vladimíry Břucháč-

kové Závodné: „Ze všech stran se na nás valí
negativní zprávy o stavu společnosti. Když
ale vidím tyto šikovné a nadšené mladé lidi,
nemám o nás a naši budoucnost strach.“
Jsem ráda, že diváci odešli spokojeni a budou se vracet na další koncerty ZUŠ Velké
Pavlovice.

Účinkujícím ze srdce děkuji za velmi
pěkný zážitek – Jana Týmal Valoušková
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SPORT
Velké Pavlovice spasil žolík Nesvadba
Napsali o nás; Břeclavský deník
2.5.2012 * Velké Pavlovice - Nakonec se
papírové předpoklady naplnily. Velké Pavlovice potvrdily roli favorita, ale od 36. minuty
musely otáčet nepříznivý stav po úspěšném
pokutovém kopu bořetického Baštáře. Slavoj vyrovnal brzy po změně stran a svůj drtivý tlak nakonec proměnil dvě minuty před
koncem střídající Nesvadba ve vítěznou
branku červenobílých.
„Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát.
Jen jsme mohli rozhodnout mnohem dříve
a dohrávat v klidu. Převahu jsme měli už
po první brance, ale nemohli jsme se prosadit,“ začal hodnocení velkopavlovický kouč
Luděk Šefránek.
Trošku zklamala divácká návštěva, která
čítala jen 315 platících diváků. Návštěvnost
vinařských derby tak má stále sestupnou tendenci a na dvanáct stovek přihlížejících mohou oba účastníci jen vzpomínat.
Celý zápas se hrál za silného bočního
větru, který ovlivňoval let míče. Oba týmy
hrály hlavně mezi šestnáctkami a hledaly
dlouhými nákopy útočníky. Ti však málokdy
mířili mezi tři tyče. Jedinou větší šanci měl
obránce Slavoje Měřínský, který se z obrany
vydal dopředu a tvrdou střelou prověřil bořetického brankáře Otáhala.
Sporná penalta
Do té doby chladné hlavy hráčů změnila až 36. minuta. Sudí odpískal k údivu
většiny diváků pokutový kop za to, že hostující hráč zatáhl za dres bořetického hráče.
Nabídnutou výhodu pokutového kopu pak
Petr Baštář s přehledem proměnil ve vedoucí branku.
„Ten moment jsem vůbec neviděl
a nebudu se k tomu vyjadřovat. Rozhodčí to
pískl, tak penalta byla. Pro nás to znamenalo
impuls, abychom začali pořádně hrát,“ tvrdil hostující funkcionář.
To ale musel skousnout ještě Machalovu větrem krásně zatočenou střelu, která
vyděsila Chromka. Velkopavlovický brankář
pak před odchodem do kabin ještě vychytal
kapitána Bořetic Kamila Novotného.
„Bylo to utkání dvou poločasů. V tom
prvním jsme ještě s domácími drželi krok.

pětačtyřicetiminutovce jich vyslali hned jedenáct. Domácí Celtic ale dlouho držel nad
vodou právě brankář. Ten musel hasit další hlavičku Šabaty, únik Vintrlíka a vyrazil i přímák Pilarčíka.
Bořetičtí zahrozili ve druhé půli
jen dvakrát. Machala v 64. minutě
nevyužil chyby Chromka a z ostrého úhlu netreﬁl branku. A když ani
Gehr z dálky nemířil mezi tři tyče,
přišel trest. V poslední desetiminutovce ještě Otáhal vychytal dvě
střely z bezprostřední blízkosti, ale
na křižnou střelu Nesvadby už neměl nárok. Velkopavlovický mladík
byl přitom na hřišti jen šest minut
a chvíli před vítěznou brankou treﬁl
břevno.
„Na tréninku se stále věnujeme útoku a proměňování šancí. A
v zápase to takto vypadá. Asi budu
muset dát na radu kamaráda, abychom zakončení na chvíli úplně přestali trénovat a klukům to vyženeme
z hlavy,“ zamyslel se Šefránek.
V domácích řadách zavládlo
Derby Celtic Bořetice versus Slavoj V. Pavzklamání, protože pomýšleli alelovice A, bořetické jsme ve ﬁnále položili
spoň na bod. „Zase nebudu celou
na lopatky.
noc spát. Ale nějak už tu první
A třídu musíme dohrát a zachránit.
A kdybychom proměnili dvě naše gólovky,
Čekají nás doma ještě čtyři zápasy
mohlo být vše jinak. To bychom ale nesměli a nalosované máme hratelné soupeře,“ dívyrobit takovou hrubku v obraně,“ krčil ra- val se raději kupředu Kmínek.
meny bořetický trenér Jaroslav Kmínek.
Celtic Bořetice – Slavoj Velké Pavlovice
Po brance tlak
1:2 (1:0)
Jak naznačil, po změně stran jako by Branky: 36. Baštář (pen.) – 50. Kerel, 88.
na hřišti byli jen hosté. Ve 49. minutě ještě Nesvadba
Jakub Šabata hlavičkoval těsně vedle, ale ŽK: Machala, Dufek M., Gehr, Hirko –
za minutu už se radoval, když jeho spolu- Vintrlík, Šabata, Měřínský
hráč a jmenovec Kerel vystihl rozehrávku Střely na branku: 5:14 (v poločase 3:3)
Baštáře a sám proti Otáhalovi se nemýlil.
Rohy: 3:8 (2:1)
„Po rychlé brance, která nás dostala Diváků: 315 platících, reálně okolo 500
do sedla, jsme ještě více zvýšili tlak, vysunuli dopředu dalšího hráče. Jsem rád, že tato Bořetice: Otáhal – Novotný (K), Baštář,
taktika zafungovala. S Bořeticemi mám Petrásek M, Hirka, Dufek M., Gehr, Petrájinak dobré vztahy, ale derby je pro hráče sek D., Kadlec, Machala, Šťavík. Střídali
i diváky vždy dobrý zápas. A pokud ho vy- Dufek a Bystřický.
hrajete, je to o to lepší,“ smál se velkopavlo- Velké Pavlovice: Chromek – Měřínský,
vický trenér.
Příkazský, Kerel, Vašek, Jilka, Zájeda, PiVyrovnávací branka opravdu nastar- larčík, Vintrlík, Šabata, Škrabela. Střídal:
tovala hosty k neskutečnému výkonu. Nesvadba.
Zatímco v prvním poločase mířily na bořetickou branku jen tři střely, ve druhém
Autor: Martin Daneš, Břeclavský deník
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Fotbalový oddíl Slavoj Velké Pavlovice
O víkendu ve dnech 16. a 17. června 2012 byly dohrány krajské i okresní
fotbalové soutěže ročníku 2011/2012.
Z hlediska sportovního je třeba hodnotit
účinkování velkopavlovických fotbalistů
v soutěžích jako velice úspěšné.
A muži:
Do jarních odvet vstupovalo mužstvo
bez zkušených hráčů Loubka, Svrčiny, Latýna a Kotouna, bylo doplněno o několik
mladých hráčů, kteří se výrazně prosazovali

A mužstvo - TJ Slavoj Velké Pavlovice 2012

B muži:
Béčko bojovalo podle předpokladů
o záchranu v Okresním přeboru. První část
jarní sezóny byla velmi špatná, porážek
přibývalo a mužstvo klesalo ke dnu tabulky.
Na zlepšených výkonech ke konci sezóny se
výrazně podepsalo omlazení mužstva, když
v některých zápasech nastoupilo až 5 dorostenců a svým aktivním přístupem k fotbalu
výrazně přispěli k záchraně v soutěži.
Nakonec skončilo B mužstvo na 12.
místě tabulky se ziskem 28 bodů a silně
pasívním skóre 34:67. Střeleckou oporou
týmu byl opět Pavel Procházka, který se podílel svými 12 vstřelenými brankami na více
než jedné třetině branek.
Na jaře nejčastěji hráli:
Honz Libor – Hajda Jiří, Kalužík Patrik,
Melichar Libor, Suský Josef (Jilka Michal, Halm Roman) – Varmuža Michal,
Havlík David, Jambor Jakub, Nesvadba
Tomáš (Procházka Martin, Pohl David,
Ulica Tomáš, Michna Kamil) – Procházka
Pavel, Šaněk Ondřej (Zájeda Lukáš, Hejl
Vladan).
Trenér: Hříba Stanislav
Asistenti: Melichar Libor, Bartůněk Jaroslav
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v dorostu. Sice v některých zápasech byl
projev velmi omlazeného mužstva nevýrazný, důležité zápasy hráči zvládli a ve velmi
nabité konkurenci I.A třídy, skupiny B nakonec skončili na výborném 6.místě se ziskem
39 bodů a aktivním skóre 45:40.
Mužstvo velmi dobře zvládlo i prestižní
derby v Bořeticích, kde ambiciózního soupeře jednoznačně přehrálo a zvítězilo 2:1
brankami Kerela a Nesvadby.
Nejlepším střelcem mužstva byl opět
Jakub Šabata, i když v některých zápasech

nastoupil na místě středního obránce.
Na střeleckou korunu mu ale tentokrát
stačilo pouhých 7 vstřelených branek, těsně za ním skončil Marek Ondryáš, který
vstřelil 6 gólů.
V jarní části soutěže nejčastěji nastupovali:
Chromek Jakub – Nesvadba Tomáš,
Příkazský Erik, Měřínský Tomáš, Jilka
Michal (Zájeda Lukáš) – Vintrlík Pavel,
Pilarčík Viktor, Vašek Petr, Kerel Jakub
(Jambor Jakub, Havlík David, Škarabela
Radek) – Šabata Jakub, Ondryáš Marek.
Trenér: Šefránek Luděk
Asistent: Miklík Pavel
Vedoucí družstva: Šaněk Karel

Dorost – TJ Slavoj Velké Pavlovice 2012

Dorost:
Dorost patřil na jaře jednoznačně k nejlepším mužstvům soutěže, i když minimálně 3 hráči už stabilně nastupovali
mezi muži. V některých kolech nastoupilo
dokonce mezi muži 6 dorostenců. Konečné 3. místo v tabulce se ziskem 48 bodů
a skóre 63:33 znamená jednoznačně nejlepší výsledek dorostu za posledních 20 let.
Za dorost na jaře nejčastěji nastupovali:
Václavek David (Kunický Dominik) –
Šebesta Daniel, Halm Roman, Pilarčík
Ondřej, Forejta Dominik, (Cichra Petr,
Nesvadba Tomáš) - Procházka Martin,
Pohl David, Pohl Denis, Havlík David,
Hovězák Vojta (Šefránek Dominik, Kocourek Michal) – Galbavý Lukáš ( Plšek
Tomáš, Springer Pavel, Zájeda Lukáš).
Trenér: Halm Roman
Asistent: Maincl Václav
Vedoucí družstva: Janovský Aleš
Starší žáci:
Starší žáci zvládli nakonec sezónu velmi dobře, hráči ročníku 1997 se rozehráli
k solidním výkonům, vhodně je doplňovali
mladší hráči a výsledkem je konečné 6.místo

v tabulce se ziskem 29 bodů a skóre 50:72.
Mužstvo nemělo ve svém středu výraznější
střeleckou individualitu, ke konci sezóny
se rozstřílel Kryštof Kaderka a zaslouženě
se stal s 10 vstřelenými góly kanonýrem
mužstva.
Mladší žáci:
Mladší žáci skončili v tabulce na 9.místě
se ziskem 19 bodů. Tentokrát mělo mužstvo
dostatek hráčů, trenéři mohli pravidelně
střídat a dali šanci všem, kteří se na zápasy
dostavili.
Trenéři st. a ml.žáků: Forejta Pavel,
Lanžhotský Pavel
Asistent: Pohl Zbyněk
Vedoucí družstva: Pohlová Alexandra
Základna:
Základna hrála v této sezóně poprvé se
dvěma družstvy. Starší základna odehrála
celkem 18 mistrovských zápasů, z nichž 10x
zvítězila, 7x prohrála a jeden zápas skončil
remízou při konečném skóre 126:110.
K nejlepším střelcům patřili Adam Springer – 32 branek, Lukáš Hovězák – 29 branek a Michal Tesař – 26 branek.
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Mladší základna odehrála stejný počet
zápasů, také 10x vyhrála, 6x prohrála a dvakrát remizovala při skóre 107:85. Kanonýrem družstva byl Tomáš Krejčí – 41 branek,
zdatně mu sekundovali Miroslav Fic – 21
branek a Adam Hříba – 19 branek.
Trenéři: Hříba Stanislav, Pilarčík Viktor
Ženy:
Družstvu žen se podařilo obhájit druhé místo v tabulce Moravskoslezské divize,

skupina B, když zaostalo pouze jeden bod za
vítězem. Trenérům se podařilo vyřešit problém s úzkým kádrem příchodem několika
hráček z Drnholce a okolí. Je jen škoda, že
holky zbytečně ztratily několik dobře rozehraných zápasů venku a zůstaly těsně pod
vrcholem.
Družstvo nakonec získalo 37 bodů se skóre
60:39. Holky opět výrazně „táhla“ svými výkony a také brankami Hana Málková, zdatně jí sekundovaly i ostatní opory týmu, ať už

Iva Rathouská, Mirka Kalová, brankářka
Lenka Hykšová a další.
Trenér: Levčík Radek
Asistenti: Stehlík Laďa, Kučerka Z
Zdeněk
František Č
Čermák

Tenis mládeže nemá ve Velkých Pavlovicích dlouhou tradici
Třetí rok hrají naši mladí tenisté
soutěže organizované Českým tenisovým svazem.
Již od první sezóny hrajeme ve všech
mládežnických kategoriích, tedy mladší
žactvo, starší žactvo a dorost.
První rok 2010 pod vedením trenérky
p. Lenky Filipové se dá hodnotit jako rok,
kdy jsme získávali první zkušenosti se závodním hraním. Přesto se podařilo dosáhnout dílčích úspěchů i co se týká sportovním
výsledků. Ve všech třech kategoriích jsme
zaznamenali určitě dobré výsledky a příslib
do budoucna. Hlavně dorostenci nastupovali proti o mnoho starším hráčům a pro ně
to byl opravdu velmi těžký rok. Velká škoda
je, že po sezóně od nás p. Filipová odešla.

Míša Otřelová – křehká velkopavlovická tenisová naděje.

Po zimní přípravě vedené p. Kachlíkem
a p. T. Bartošem nastoupili mladí tenisté
do dalšího ročníku 2011 již zkušenější, což
se odrazilo i na výsledcích. Dorost skončil na 4. místě ve své skupině a viděli jsme
spoustu hodnotných utkání. Starší žactvo
skončilo na 5. místě ve velmi vyrovnané
skupině a jen pár smolných zápasů rozhodlo o tom, že jsme nebojovali o postup až
do posledního zápasu. Nejlepšího výsledku dosáhli mladší žáci, kteří s přehledem
vyhráli celou soutěž. Bohužel z organizačních důvodů jsme přenechali vyšší soutěž
pro rok 2012 celku BORS Břeclav výměnou za výpomoc s hostováním chlapců
v mladších žácích.
Přípravu na další rok 2012 zahájili
tenisté pod vedením p. Kachlíka a p. Blažka. Již na začátku letošního ročníku jsme
se potýkali se spoustou organizačních
problémů. Nakonec se nám podařilo sestavit družstva do všech tří kategorií. Už to
se dá považovat za velký úspěch.Prvotní
nadšení našich zkušenějších hráčů bohužel upadá a mladých bohužel mnoho
nepřichází.
I tak si ale vedeme ve všech kategoriích
vcelku dobře.
Dorostenci nastupují ve složení: Franc
Marek, Melichar Jan, Šefránek Dominik,
Kaderka Kryštof, Bauerová Vendula a Hovězáková Sabina.
Dále vypomáhají starší žáci: Hájek
Lukáš, Maincl Jan, Češek Filip a Otřelová
Michaela.
Starší žáci nastupují letos takto: Kaderka Kryštof, Hájek Lukáš, Maincl Jan,
Češek Filip, Kynický Matěj, Bedřich Šimon,
Melicharová Michela, Otřelová Michaela,
Punčochářová Andrea, Halmová Tereza.
Mladší žáci: Pernecký Dominik,
Texl Filip, Celnar David - všichni hostová-

ní z BORS Břeclav, Bedřich Šimon, Pejchl
Lukáš, Franc Jakub, Janošková Iva, Bláhová Beáta, Otřelová Eliška, Šefránková
Natálie.
V letních měsích pořádáme pro naše
hráče tenisový kemp. V minulých třech letech se to podařilo a doufáme, že i letošní
rok tomu nebude jinak.
Naši mladí tenisté se zúčastňují i turnajů jednotlivců a to s rozdílnými úspěchy.
Konkurovat hráčům trénujícím až 5x týdně a pod vedením velmi zkušených trenérů
je opravdu velmi těžké. Navíc je jen účast
na turnajích časově a také ﬁnančně náročná.
Je velká škoda, že se nedaří přistavět
další kurty ve sportovním areálu. Odtrénovat a odehrát velké množství zápasů
na dvou kurtech se rovná malému zázraku.
Díky vstřícnosti soupeřů se odehrají některé zápasy i ve venkovním prostředí. To
ovšem přináší další náklady na cestování.
Na malém počtu kurtů nám stojí i další
rozvoj mládežnického tenisu. Nelze udělat
další nábor mládeže, protože by asi nebyl
prostor pro trénování. Musím připomenout i širokou základnu rekreačních tenistů, kteří si také rádi zahrají.
Velký dík za organizování soutěží
patří všem nadšencům z řad dospělých
i dětí. Také všem členům tenisového oddílu
za každoroční přípravu kurtů na sezónu
a údržbu během roku.
Pokud máte chuť sledovat výsledky
našich mladých tenistů podrobněji, můžete
na internetových stránkách www.cztenis.
cz, družstva, jihomor., dorost III. třída.AD,
st.žáci III. třída CS, ml.žáci III. třída DM.

Miroslav Maincl
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Mládež a muži soutěžili v RYBOLOVNÉ TECHNICE
Klub sportovního rybářství Velké Pavlovice uspořádal v sobotu, dne
28. dubna 2012, závody v rybolovné
technice a to Jarní kolo ligy mládeže
a Přebor MRS v sedmiboji.
Obou závodů se zúčastnilo celkem 78
závodníků – 71 juniorů a 7 mužů. Velkopavlovický KSR reprezentovalo 8 účastníků.
Za Muže nastoupili Ing. Jiří Šula a Jan
Bombera, za Juniory Jakub Procinger,
Jakub Svoboda a Petr Peška, v kategorii Žáci
Ondřej Latýn a Martin Horák a v kategorii
Žákyně Julie Šulová.
Závody se uskutečnily ve sportovním
areálu TJ Slavoj Velké Pavlovice, konkrétně
se házelo na travnaté ploše tréninkového
fotbalového hřiště. Zázemí závodníkům
poskytlo příjemné prostředí rybářské bašty
u sousedního rybníka, stravování pak nedaleká Restaurace Sport.
Ředitel závodů pořádajícího Klubu
sportovních rybářů Velké Pavlovice pan
Ing. Jiří Šula děkuje všem, kteří se jakkoliv
zasloužili o hladký a bezproblémový průběh náročného programu obou souběžně
běžících celodenních závodů. Jmenovitě
hlavním rozhodčím Františku Škarpíškovi
a Marii Šulové, zástupcům hlavních rozhodčích Pavlu Koblihovi a Václavu Halmovi, garantu soutěží Jiřímu Šulovi st., bodovací komisi Michaeli Šulové, technickému
řediteli Radku Bártovi a samozřejmě všem
dobrovolníkům.

LIGA MLÁDEŽE – JARNÍ KOLO
– 28. dubna 2012
Celkový počet soutěžních družstev – 16
(Čížkovice, Humpolec, Husinec, Plzeň 1,
RT Bílina „A“, RT Bílana „B“, Ostrava,
Pelhřimov „A“, Pelhřimov „B“, Písek „A“,
Písek „B“, Žirovnice, Sedlčany, Frýdek Místek, Jihlava, KSR Velké Pavlovice)
Medailové umístění JARNÍ KOLO
LIGY MLÁDEŽE
1. Frýdek – Místek
(počet bodů* 1933,980)
2. Písek „A“ (počet bodů * 1889,575)
3. Humpolec (počet bodů * 1595,265)
Medailové umístění JUNIOŘI
– PĚTIBOJ
1. Martin Krejčí, Kroměříž
(počet bodů * 526,890)
2. Michal Slezák, Kroměříž
(počet bodů * 474,730)
3. Jakub Procinger,
KSR Velké Pavlovice
(počet bodů * 357,370)
Medailové umístění JUNIORKY
– PĚTIBOJ
1. Jitka Pausarová, Jihlava
(počet bodů * 452,795)
2. Jana Jankovičová, Jihlava
(počet bodů * 435,835)
Medailové umístění ŽÁCI - PĚTIBOJ
1. Ladislav Slezák, Znojmo
(počet bodů * 238,440)

2. Ondřej Latýn, KSR Velké Pavlovice
(počet bodů * 236,600)
3. Dušan Kazda, Jihlava
(počet bodů * 216,560)
Medailové umístění ŽÁKYNĚ – PĚTIBOJ
1. Emílie Zajíčková, Znojmo
(počet bodů * 109,970)
2. Julie Šulová, KSR Velké Pavlovice
(počet bodů * 94,525)
3. Martina Mullerová, Znojmo
(počet bodů * 88,390)
Medailové umístění MUŽI – PĚTIBOJ
1. Ing. Miloslav Krejčí, Kroměříž
(počet bodů * 549,480)
2. Jan Bombera, KSR Velké Pavlovice
(počet bodů * 542,410)
3. Bc. Karel Kobliha, Jihlava
(počet bodů * 540,140)
PŘEBOR MRS V SEDMIBOJI 2012
– 28. dubna 2012
V přeboru sedmiboje mužů měly zastoupení kluby z Kroměříže, Jihlavy a Velkých
Pavlovic.
Medailové umístění MUŽI
– SEDMIBOJ
1. Ing. Miloslav Krejčí, Kroměříž
(počet bodů * 943,270)
2. Bc. Karel Kobliha, Jihlava
(počet bodů * 902,590)
3. Jan Bombera,
KSR Velké Pavlovice
(počet bodů * 889,515)
Karolína Bártová

Velkopavlovičtí v Jarním kole
I. ligy „ertéčka“ stříbrní

Udice jako zbraň :-)! Do zápolení s tímto netradičním
sportovním náčiním se s vervou pouští dospělí, ale i děti.
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Moravský rybářský
svaz – místní organizace Jihlava uspořádal dne
5. května 2012 závody
v rybolovné technice Jarní kolo I. ligy. Závodů
se zúčastnilo čtyřčlenné
družstvo Klubu sportovního rybářství Velké Pav-

lovice ve složení Ing. Jiří Šula, MVDr. Juraj
Mészaros, Ján Mészaros a Jan Bombera,
které v konkurenci dalších jedenácti týmů
vybojovalo skvělé druhé místo s výsledkem
1997,68 bodů.
Reprezentantům Velkých Pavlovic k výbornému výsledku blahopřejeme!
Karolína Bártová
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Sedm medailí ze ZLATÉ UDICE - kapitální úlovek domácích
Celý poslední dubnový víkend byl
ve Velkých Pavlovicích ryze rybářský.
Po sobotním double závodě v rybolovné
technice přišly v neděli dne 29. dubna
2012 na řadu děti, které si zasoutěžily v oblastním kole ZLATÉ UDICE.
K závodům se zaregistrovalo celkem
18 účastníků ze tří místních organizací
a rybářských klubů – pořádající Klub
sportovního rybářství Velké Pavlovice,
Jihlava a Lysice.
Závodníci byli rozděleni do tří základních kategorií – Žáci (do 15 let), Žákyně
(do 15 let) a Dorost (do 18 let). Klub sportovního rybářství Velké Pavlovice reprezentovali v kategorii Žáci Martin Horák, Kryštof Kaderka, Tobiáš Kaderka, Onřej Latýn
a Jiří Šula; v kategorii Žákyně Julie Šulová
a za Dorostence nastoupili Petr Peška, Jakub Procinger a Jakub Svoboda.
Na programu závodů byly následující
disciplíny – Lov ryb udicí – plavaná, Rybářské znalosti a dovednosti – testy, poznávání
ryb, živočichů a rostlin a Rybolovná technika – pětiboj. Celý průběh soutěží byl řízen
dle oﬁciálních Směrnic pro zlatou udici –
www.rybsvaz.cz.
Celodenní rybářské klání se uskutečnilo v krásném prostředí revitalizovaného
velkopavlovického rybníka, v jehož vodách
se soutěžilo v první disciplíně, tedy v lovu
ryb udicí. Zázemí a azyl malým závodníkům

i pořadatelům poskytla nová moderní rybářská bašta, v jejíž klubovně proběhl písemný
znalostní a dovedností test. Ideální prostor
pro rybolovnou techniku našli závodníci
na sousedním travnatém fotbalovém hřiště
TJ Slavoj.
Velkopavlovickým závodníkům se velmi dařilo, obsadili ve všech třech kategoriích
první příčky a mezi sebe si rozdělili celkem
7 medailí – 3 zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzové,
čímž si kromě velké radosti zajistili také přímý postup do květnového krajského kola
soutěže ZLATÁ UDICE v Týnci.
Medailové umístění – ZLATÁ UDICE
2012; Velké Pavlovice * 29. 4. 2012

Mladí rybáři skládali písemné testy soutěže Zlatá udice v příjemných
prostorech rybářské bašty.

Kategorie DOROSTENCI
1. Jakub Procinger, Velké Pavlovice
2. Jakub Svoboda, Velké Pavlovice
3. Petr Peška, Velké Pavlovice
Kategorie ŽÁCI
1. Ondřej Latýn, Velké Pavlovice
2. Martin Horák, Velké Pavlovice
3. Kryštof Kaderka, Velké Pavlovice
Kategorie ŽÁKYNĚ
1. Julie Šulová, Velké Pavlovice
2. Hana Vlachová, Lysice
3. Soﬁe Danácová, Lysice
Karolína Bártová

Šup živého červíka na háček! I to
k pravé rybařině patří a neštítí se ani
děvčata :-)!

Velkopavlovičtí sportovní rybáři na ZLATÉ UDICI bronzoví
O víkendových dnech 19. a 20. května 2012 se uskutečnilo v podlužácké
obci Týnec Svazové kolo soutěže Zlatá
udice, kterého se zúčastnilo také družstvo Klubu sportovního rybářství při TJ
Slavoj Velké Pavlovice.
Za naše město nastoupil devítičlenný
tým ve složení – kategorie Dorostenci Jakub Procinger, Petr Peška a Jakub Svoboda; kategorie Žáci Martin Horák, Ondřej
Latýn, Kryštof Kaderka, Tobiáš Kaderka
a Jiří Šula a kategorie Žákyně Julie Šulová.
Soutěž Zlatá udice se skládá ze tří základních disciplín – lov ryb udicí na plavanou, rybářské znalosti a dovednosti –

písemný test a poznávací část (určování
ryb, rostlin a živočichů) a rybolovné techniky. Vše podléhá přísným směrnicím vydaných Českým rybářským svazem.
Soutěžící musí během náročného
klání prokázat řadu dovedností a znalostí z oblasti nejen samotného rybaření, ale
i fauny a ﬂory, přírody a v neposlední řadě
se blýsknout v netradiční sportovní disciplíně – rybolovné technice, kde je třeba
notná dávka nejen síly, ale i soustředění
a sebekázně.
Naši hoši a jedna dívenka se mezi
konkurencí neztratili. Nastoupili proti
soupeřům z Kroměříže, Lysic, Znojma
a pořádajícího Týnce a jako družstvo se
umístili na krásném třetím, čili bronzo-

vém místě. Družstvo velkopavlovických
rybářů reprezentovali Martin Horák, Ondřej Latýn, Kryštof a Tobiáš Kaderkovi,
Julie Šulová a Jakub Procinger. Všem velmi blahopřejeme!
Také v jednotlivcích naši bodovali.
V kategorii Žáci posbírali 7. místo – Kryštof Kaderka, 8. místo – Ondřej Latýn,
11. místo – Martin Horák, 15. místo - Tobiáš Kaderka a 18. místo – Jiří Šula (šestiletý předškolák!). V kategorii Žákyně se
Julie Šulová umístila na 4. místě a v kategorii Dorostenci vybojoval skvělé 2. místo
Jakub Procinger, 4. místo pak Petr Peška
a 7. místo Jakub Svoboda. Taktéž posíláme velkou gratulaci!
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Naši malí-velcí rybáři na Zlaté udici v Týnci.

Medailová umístění v jednotlivých
disciplínách:
Petr Peška
- 1. místo v Dorostu v chytání ryb
Julie Šulová
- 2x 2. místo v Žákyních v chytání ryb
a ve znalostech
Kryštof Kaderka - 2x 3. místo v rybolovné
technice a v chytání ryb
Jakub Procinger - 1. místo ve znalostech,
3. místo v rybolovné technice
Jakub Svoboda - 2. místo v ryblovoné
technice
Všem závodníkům velmi děkujeme
za účast, pečlivou přípravu a reprezentaci
Klubu sportovního rybářství a města Velké
Pavlovice.
Velké poděkování patří i rodičům
mladých závodníků za veškerou podporu,
motivaci, přípravu a v neposlední řadě
za pochopení časové náročnosti tohoto
dnes již netradičního koníčka.
Karolína Bártová
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