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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Velkopavlovického zpravodaje,
tentokrát si dovolím svůj příspěvek
zahájit netradičně. Pozváním na akci,
která ukončí téměř tříleté úsilí vedení města o vybudování objektu s regionálním významem. Objektu, který
se v budoucnu stane součástí nového
centra města. V pátek 31. srpna 2012
se otevřou brány bývalého „zámečku“
ve Velkých Pavlovicích s novým názvem
– Ekocentrum Trkmanka se vzdělávací
zahradou a navazujícím podzemím.
První myšlenka o vzniku tohoto
projektu se datuje na konec října 2009.
V tuto dobu byl vypsán SFŽP dotační
titul na podporu environmentálních
center. Žádosti mohly být podávány
do 5. ledna 2010, tedy neskutečně krátký termín pro vytvoření stavebního projektu, zajištění všech potřebných dokladů k podání a vlastní zpracování žádosti
o dotaci. Navíc celá příprava spadla do
období vánočních svátků a přelomu
roku. Málokdo věřil, že to zvládneme.
O to radostněji bylo o pár měsíců později přijato sdělení, že naše žádost byla
vybrána k podpoře a projekt prošel

schvalovacím procesem. Usilovná práce mnoha lidí, kteří vánoční svátky obětovali práci, byla odměněna. Po této radostné zprávě však následovala neméně
náročná část. Odkoupení stavby od společnosti Moravská Agra za 5,9 mil. Kč,
doložení dalších dokumentů, realizace
6 výběrových řízení na dodavatele stavby, na technický dozor, dodavatele nábytku, audio-video techniky, gastro zařízení a naučné zahrady. V lednu 2011
zahájili pracovníci služeb města vyklízení objektu a v dubnu 2011 nastoupila
stavební firma MSO Kyjov k provedení
stavebních úprav v celkové hodnotě cca
30 mil. Kč. S vybavením, náklady na nákup objektu a úpravami okolí dosáhnou
předpokládané náklady částky 45 mil.
Kč, z toho podstatná část bude financována z evropských zdrojů.
Po 20 měsících usilovné a neskutečně náročné rekonstrukce, získá naše
město nádherný objekt se zázemím,
které bude důstojným místem pro různé vzdělávací i společenské aktivity.
Jak se nám podaří realizovat vlastní
využití objektu, jeho ekonomický i společenský význam, to již bude záležet
především na týmu, který tento objekt
bude v budoucnu spravovat. Ekocentrum Trkmanka se stane samostatnou
příspěvkovou organizací zřízenou městem. Jejím hlavním úkolem je samostatná správa i ekonomika, která nebude
městskou pokladnu příliš zatěžovat.
Jak již to bývá zvykem, investiční akce
v takovém rozsahu bývají většinou spojeny i s úpravami nejbližšího okolí. Jsou
to investice mimo vlastní projekt, tedy
rekonstrukce chodníků v nejbližším
okolí, úpravy parkovacích ploch, zeleně
a druhého vstupu ze sportovního areálu TJ Slavoj. Na jednu stranu tyto investice mírně přibrzdily další investiční
akce ve městě, jako jsou např. opravy
chodníků, částečně se dotkly i podpo-

ry kulturních aktivit či menší podpory společenských organizací, ale i zde
se v budoucnu vyšší podpory dočkají.
Na druhé straně je tato rekonstrukce součástí vytvoření nového centra
města v okolí autobusového nádraží,
sýpky a zámečku. Pevně doufáme, že
v příštím roce opravíme sokolovnu
i s tanečním parketem a zahájíme úpravy vjezdu do Velkých Pavlovic ve směru
od Bořetic. Postupně se tedy nový střed
města začne měnit k lepšímu.
O vlastní přestavbě by se dalo psát
mnohé, ale nic nemůže nahradit osobní prohlídku. Využijte tedy srdečného
pozvání zastupitelstva města a přijďte
si sami dokončené dílo prohlédnout.
Slavnostní otevření je naplánováno
na pátek 31. srpna 2012 na 13,00 hodinu,
pro veřejnost bude Ekocentrum Trkmanka otevřeno i v sobotu 1. září od 10.00
do 18.00 hodin a v neděli 2. září od 10.00
do 18.00 hodin. Otevření objektu je
naplánováno tak, aby naši občané mohli spojit svoji prohlídku s návštěvou Velkopavlovického vinobraní, které bude
probíhat v pátek 31. srpna a v sobotu
1. září. V objektu Ekocentra a navazujícího areálu TJ Slavoj bude probíhat kulturní program, vstupné v tomto areálu
se v tyto dny nebude vybírat. V průběhu
vinobraní se vstupné bude vybírat jen
v uzavřeném areálu za sokolovnou.
Na slavnostní otevření Ekocentra
Trkmanka naváže neméně významná
akce. Představení nově vybudovaného podzemí s názvem „Vinné sklepy
Františka Lotrinského“. Město Velké
Pavlovice bylo iniciátorem založení
této akciové společnosti. Nové prostory, které tato společnost vybudovala za
necelých 9 měsíců, Vás určitě okouzlí,
či minimálně zaujmou. První část tohoto podzemí bude představena poprvé
veřejnosti v pátek 31. srpna v 15.00
hodin. K letošnímu vinobraní bude pa-
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třit ještě jedna, v pořadí třetí významná
slavnost. Tou se stane otevření nového
letiště v areálu Za Dvorem. Slavnostní
otevření se uskuteční v sobotu 1. září
2012 v 11.00 hodin. Konec srpna a začátek září nám snad tedy přinese i trochu
radosti mezi všemi starostmi běžných
dnů. Budeme se těšit na Vaši návštěvu
a setkání s Vámi.
V druhé části svého příspěvku se
budu snažit odpovědět na pár častých
dotazů, které mi byly v posledních
dnech položeny.
1.) Kdy budou vybudovány další chodníky a komunikace ve městě?
V těchto dnech jsme dokončili nový
chodník V Údolí, postupně provádíme
výměnu chodníku na hřbitově a nyní
„u zámečku“. V letošním roce by mělo
ještě přijít k rekonstrukcím v ulici
Zahradní, části chodníku v ul. Bří Mrštíků
= v nové zástavbě Padělky, části Náměstí
9. května. Další rekonstrukce jsou plánovány v ulicích Růžová, Ořechová, Hlavní
a V Sadech. Většina z těchto rekonstrukcí
se již pravděpodobně uskuteční v příštím
roce. Pokud se jedná o komunikace, mimo
již provedené stavby související s novou
zástavbou v lokalitě Stará Hora – Na Pajerce a Hluboká, byly rekonstruovány komunikace v ulicích Tábor, Bezručova, V Údolí
a části ulice Úvoz. Pokud nám to ﬁnanční
situace umožní, budou ještě dokončeny
dvě krátké komunikace v nové zástavbě
Padělky.
2.) Proč není v mateřské škole pískoviště a bazén?
V zahradě mateřské školy byla provedena
generální oprava a byly odstraněny veškeré nevyhovující hrací prvky pro děti. Tyto
budou postupně nahrazovány dle ﬁnančních možností města. Byla zde vybudována podzemní závlaha, s novým bazénem
pro děti i pískovištěm je počítáno, realizace se předpokládá v roce 2013.
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3.) Proč chcete zavést poplatek z ubytování?
Poplatek byl zaveden novou vyhláškou
města na základě požadavků členů zastupitelstva města a v souvislosti s aktivitou
místních vinařů. Poplatek z ubytování je
běžnou vyhláškou, kterou uplatňuje většina měst v České republice v souvislosti
s rozvojem města. Poplatek bereme za solidární projev podpory podnikajících v oblasti cestovního ruchu, je stanoven ve výši
5,- Kč za osobu a noc, není tedy rozhodně likvidačním poplatkem, spíše se jedná
o symbolickou částku.
4.) Turisté se ptají, kde je u nás náměstí a obchody?
Slyšel jsem taky názor, že naše město je
vlastně největší vesnicí. Sice hezkou, ale
vesnicí, protože nemá pořádné náměstí s obchody, kavárničkami a službami,
které jsou na náměstích běžné. Je to
pravda, je to úkol největší, nejnáročnější
a nejkrásnější, který má toto či budoucí
zastupitelstvo určitě před sebou. Již nyní
se na přípravě usilovně pracuje a já bych
se chtěl na tomto úkolu sám podílet.
5.) Retardéry dělají velký hluk, nemohou se zredukovat či přemístit
jinam?
Retardéry byly zřízeny z důvodu zvýšení
bezpečnosti provozu na našich komunikacích na základě požadavků členů zastupitelstva a občanů z ulic, kde byly nainstalovány. Dají se samozřejmě zredukovat
i přesunout, hledáme nyní místa kam.
Pro příště je třeba umístění velice citlivě
zvážit. Je to zkušenost, která nás bude stát
nějaké ﬁnanční prostředky. Jsou nepříjemné, ale účinné i potřebné.
6.) Kdo platil pohoštění v nově otevřené uličce?
Kompletní pohoštění zaplatil investor
uličky Pod Starou Horou, včetně kultur-

ního programu, který byl pro návštěvníky
této akce připraven. Město Velké Pavlovice vypomohlo pouze s organizací celé
této akce, vzalo si nad touto akcí záštitu,
neboť celá investice byla městem vyvolána
a podporována.
7.) Jak hodnotíte ohlasy na „opilé“
či „tančící“ sklepy?
Líbí se mi více název tančící sklepy, názory určitě vyvolaly polemiku a diskuzi
mezi našimi občany. Předpokládám, že si
každý udělá svůj názor již nyní, a to z pohledu svého osobního názoru i z pohledu
úrovně dopisovatelů do novin či na internetové servery.

Ing. Pavel Procházka,
starosta města
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Z RADNICE
Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem třikrát
a mimo jiné se zabývala následující problematikou:
Rada města schválila:
– informace o dotačních akcích a průběh
jejich realizace – Ekocentrum Trkmanka,
Biocentrum Zahájka, výsadba veřejné
zeleně, byty pro seniory
– jmenování vedoucí příspěvkové organizace Ekocentrum Trkmanka Bc. Zity
Dvořákové MSc s nástupem do funkce
od 1.7.2012 na zkrácený úvazek,
od 1.9.2012 na celý úvazek
– uhrazení autobusové dopravy členů
Svazu postižených civilizačními chorobami do Prahy - návštěva Senátu
– finanční dar na zakoupení pohárů
pro vítěze noční hasičské soutěže
a šachového turnaje
– dodatek smlouvy mezi městem a spol.
Hantály a.s. týkající se likvidace komunálního odpadu
– spolupořadatelství Města Velké Pavlovice při turistické akci „Expedice krajem André“
– ukončení nájmu bytu v BD Tovární
2 k 18.7.2012
– na základě zmocnění ZMě provedla
rozpočtové opatření č. 6/2012 související s přijatou dotací ve výši 70 tis. Kč
na náklady spojené se zajištěním předávání informací PAP
– účetní vnitřní směrnice: Časové rozlišení, Opravné položky k pohledávkám
a odepsání pohledávek, dodatek č.1
ke směrnici o cestovních náhradách,
všechny s platností od 1.1.2012
– uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí mezi Městem Velké Pavlovice
a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových pro pozemky pod MŠ
– uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem „Naučná
stezka Velké Pavlovice – Zastavení
v kraji vína a meruněk“
– uzavření smluv o zřízení věcného bře-

–

–
–

–

–

–
–

mene pro stavby „Šlechtitelská stanice, VN, TS, kNN“, „Pod Břehy, k.NN
Vadovič“, „V. Pavlovice, Hodonínská,
k.NN Šiler“, a pro rekonstrukci plynovodu Zelnice, Padělky a Starohorská
spolupořadatelství města při konání soutěže mladých tenistů na dětském letním
tenisovém táboře a při konání fotbalového
turnaje dorostu „O pohár starosty města“
včetně daru pro vítěze obou soutěží
přidělení bytů: 3+1 na ul. Bří Mrštíků 2,
2+1 a 1+kk na ul. B. Němcové 25
dlouhodobý pronájem části pozemku
KN parc. č. 896, k.ú. Velké Pavlovice
- v případě záměru města na využití
pozemku bude tento navrácen, oplocení pozemku bude posunuto o 3m
od vozovky ul. Tovární a na pozemku
nebudou budovány žádné stavby, případně musí tyto být s navrácením
pozemku odstraněny
pronájem místa p. Matěji Novému
k provozování lunaparku - pronájem
činí částku ve výši 12.000,- Kč
nabídku na propagaci nabídky pozemků v podnikatelské zóně – firma
Propag servis Brno - billboard v PZ,
oslovení developerských ﬁrem, inzerce
na realitních webech, využití DVD
Modré Hory
zřízení závlahy na trávníkové ploše
na dvoře Ekocentrum Trkmanka
uzavření nájemní smlouvy mezi městem a Pozemkovým fondem ČR na užívání pozemků 855/1 a 855/2, k.ú.
Velké Pavlovice

Rada města neschválila:
– žádost VOC Modré Hory o odkoupení
ochranné známky od DSO Modré Hory
Hory (třídu 33 alkoholické nápoje) souhlas nevyslovila žádná obec ze svazku
Modré Hory
– žádost o zajištění věcného břemene –
inženýrské sítě v pozemku parc. č.

1555/1, k.ú. Velké Pavlovice, přípojky
byly povoleny jako provizorní
Zastupitelstvo města na svém IX. zasedání, které se konalo 14. června 2012,
projednalo a schválilo:
– zprávu o činnosti rady města a o průběhu investičních akcí
– celoroční hospodaření města a závěrečný účet hospodaření města Velké
Pavlovice za rok 2011 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření
– změnu příspěvku vlastním příspěvkovým organizacím na rok 2012 - MŠ
na 1.729.372,- Kč, ZŠ na 3.964.084,
20 Kč, gymnázium na 3.078.694,
60 Kč a změnu příspěvku TJ Slavoj
na rok 2012 na 354 tis. Kč
– příspěvek vlastní příspěvkové organizaci Ekocentrum Trkmanka na rok
2012 ve výši 500 tis. Kč
– prodloužení splatnosti úvěru dle úvěrové smlouvy č. 870/09/LCD ze dne
23.06.2009 s Českou spořitelnou a.s.
IČ 452 447 82 o 1 až 3 měsíce, tj. max.
do 15.8.2012
– rozpočtové opatření č. 2/2012 provedené radou města dne 5.4.2012, celkové příjmy zvýšení o 610,9 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 610,9 tis. Kč
a celkové ﬁnancování beze změny
– rozpočtové opatření č. 3/2012 provedené radou města dne 3.5.2012, celkové příjmy zvýšení o 747,4 tis. Kč, celkové výdaje zvýšení o 747,4 tis. Kč
a celkové ﬁnancování beze změny
– rozpočtové opatření č. 4/2012 provedené radou města dne 31.5.2012, celkové příjmy zvýšení o 238,2 tis. Kč,
celkové výdaje zvýšení o 238,2 tis. Kč
a celkové ﬁnancování beze změny
– změnu účelu příspěvku na rok 2012
pro Farnost Velké Pavlovice, příspěvek
bude použit na opravu nebo výměnu
dveří na kůr kostela a na přípravné
práce spojené s opravou fasády kostela
– uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje

3

Velkopavlovický zpravodaj
4/2012

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

4

ve výši 100 tis. Kč na revizi dýchacích
přístrojů, nákup člunu, výzbroje a výstroje JSDH
rozpočtové opatření č. 5/2012, celkové příjmy snížení o 6.162,8 tis. Kč, celkové výdaje snížení o 6.162,8 tis. Kč,
celkové ﬁnancování beze změny
ﬁnancování vlastního podílu stavby
penzionu - akce „B.j. 8 PB-PČB Velké
Pavlovice, ul. Bří Mrštíků“, z rozpočtu
města Velké Pavlovice roku 2012 a 2013
prodloužení splatnosti úvěru k projektu
Turistický produkt Modré Hory
do 30. 6. 2013
uzavření dodatku č.1 Smlouvy o zajištění ﬁnancování systému IDS JMK
mezi Městem Velké Pavlovice a Jihomoravským krajem
přijetí pozemku KN parc.č. 2588/5
o výměře 28m2, ostatní plocha, k.ú.
Velké Pavlovice jako daru od p. Milana
Kalužíka, Dolnopolní 6, Brno
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami č. BP 28/09, a to pozemků
parc.č. 3/3, 1325, 1328, 1331 a 1335/2,
k.ú. Velké Pavlovice z vlastnictví České
republiky do vlastnictví Města Velké
Pavlovice
podání žádosti o bezúplatný převod
pozemků KN pod komunikacemi, parc.č. 1401/1 o výměře 6252m2, 871/5
o výměře 1033m2 a 8/12 o výměře
185m2, k.ú. Velké Pavlovice od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha
prodej majetku města dle záměrů o prodeji nemovitostí a výsledku jednání:
prodej pozemku KN parc.č. 2057/10,
o výměře 6m2 v k.ú. Velké Pavlovice, dle
geometrického plánu č. 1846-29/2012,
za účelem dořešení vlastnických vztahů k pozemku pod stavbou ubytovny,
za cenu 250,- Kč/m2
prodej pozemků KN parc.č. 4352/5,
o výměře 111m2 a parc.č. 4352/6,
o výměře 24m2 v k.ú. Velké Pavlovice,
dle geometrického plánu č. 1805-8/2011,
za účelem dořešení vlastnických vztahů
k pozemku pod stavbou haly za cenu
250,- Kč/m2
prodej bytové jednotky 499/5 včetně
příslušenství a příslušných podílů dle
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění
v bytovém domě na ulici Tovární 499/8
na pozemku KN parc.č. 905/1, v. k.ú.
Velké Pavlovice současnému nájemní-

kovi za 70% odhadní ceny
– prodej rodinného domu na ulici Tovární 457/5, na pozemku KN parc.č.
853, k.ú. Velké Pavlovice současnému
nájemníkovi za 70% odhadní ceny
Některé dotazy a připomínky členů
zastupitelstva města a občanů, které
byly na zasedání uplatněny:
–
– Člen ZMě Ing. Pavel Lacina se dotázal, zda je prodej pozemků podnikatelské zóny veden v databázi nabídky
pozemků k prodeji.
– Ing. Pavel Procházka odpověděl, že
zatím byly osloveny místní firmy,
nebyla využita reklama, zda je nabídka
pozemků v databázi bude prověřeno.
– Ing. Pavel Lacina se dotázal, kdy se
bude dokončovat komunikace na Padělkách, bylo by vhodné položit aspoň
obrubníky.
– Ing. Pavel Procházka – vzhledem k rozestavěnosti domků a tím i velké pravděpodobnosti poničení povrchu komunikace se zatím asfaltový povrch
neplánuje, je navážen štěrk, aby komunikace byla pojízdná. Položení části
obrubníků a případné provedení povrchu komunikace v některých částech
bude provedeno dle ﬁnančních prostředků v podzimních měsících.
– Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se
dotázal, na kterém zasedání ZMě se
projednávalo, že se bude budovat komunikace v ul. Na Pajerce, podotkl, že na kanalizaci a komunikaci pro domky na ul.
Tovární peníze nejsou, jiné komunikace
se budují.
– Ing. Pavel Procházka – na jednání
ZMě byla schválena podpora podnikání
a prodej pozemku pro výstavbu sklepů v ul. Pod Starou Horou, výstavba
komunikace v ul. Na Pajerce byla zahájena v souvislosti s výstavbou. Kanalizace i komunikace kolem domků za drůbežářskými závody je zapracována
do územního plánu, je však nutné získat
pozemky do vlastnictví města nebo souhlasy vlastníků pozemků se stavbou, komunikace v ulici Tovární je rovněž v majetku drůbežářských závodů.
– Členka ZMě Ing. Marie Šmídová se
dotázala, zda inženýrské sítě pro sklepy
hradilo město.
– Ing. Pavel Procházka - město platilo
vodovod a kanalizaci v ulici Trávníky
po RD manželů Novákových, kde se
na tento vodovod napojí lokalita
pro bytovou zástavbu nad cihelnou

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

a kde se napojila ﬁrma ﬁnancující inženýrské sítě pro sklepy. Město vybudovalo kanalizaci v ul. Na Pajerce,
na kterou se ﬁrma napojila kanalizací
pro sklepy a která mimo to slouží jako
lapač splavené vody z pozemků ze Starých Hor. Město provádí zpevnění komunikace Na Pajerce.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se znovu dotázal, na kterém zasedání ZMě
bylo schváleno vybudování komunikace Na Pajerce a podotkl, že by investiční akce mělo schvalovat zastupitelstvo města.
Ing. Pavel Procházka - o vybudování
kanalizace a zpevnění komunikace
v ulici Na Pajerce bylo zastupitelstvo
informováno.
Člen ZMě Ing. Václav Stehlík se dotázal, proč byla v novém územním plánu
zrušena plocha pro sklepy nad vinařskou
uličkou.
Ing. Pavel Procházka – plocha byla
zakreslena v konceptu, na doporučení
odboru Regionálního rozvoje MěÚ
Hustopeče a zpracovatele ÚPD byla
vypuštěna.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík měl
dotaz, zda má město vyčísleno, kolik
bude stát údržba pozemků kolem rybníka u cihelny.
Ing. Pavel Procházka - pozemky kolem
rybníka budou osety luční trávou,
máme zájemce, kteří na základě nájemní smlouvy 2x do roka louku pokosí.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se dotázal, kolik pracovních míst je plánovaných v ekocentru, zda to budou zaměstnanci města nebo příspěvkové organizace.
Ing. Pavel Procházka - plánováno je
asi 6 – 7 míst. Zaměstnanci, kteří
budou placeni z dotace (vedoucí, lektor, 0,5 úvazku lektora a 0,5 úvazku
recepční) budou zaměstnanci města.
Ostatní (např. uklízečka, kuchařka,
správce) budou zaměstnanci příspěvkové organizace. Vedoucí ekocentra
bude zaměstnance obsazovat ve spolupráci a po dohodě s městem.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík měl
připomínku, že by ﬁrma, která prováděla rekonstrukci plynovodu v ul.
V Údolí, mohla chodník, který byl
při rekonstrukci poničen, opravit
a použít novou dlažbu.
Ing. Pavel Procházka - město uvažuje
o vybudování nového chodníku z výhodně nakoupené dlažby.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se
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–
–

–

–
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dotázal, zda bude současně řešeno
i parkování vozidel.
Ing. Pavel Procházka - rada města
již projednala návrhy řešení parkování.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík připomněl, že byl členům ZMě přislíben
plán oprav chodníků.
Ing. Pavel Procházka - úkol bude
zapsán do usnesení a plán oprav chodníků bude předložen na příštím zasedání ZMě.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík měl
připomínku, že město neinformovalo
nájemníky bytového domu v ul. Tovární 2,
že dům bude směnou převeden jinému
vlastníku.
Ing. Pavel Procházka - potřebné informace o převodu a o trvání nájmu
byly nájemníkům sděleny.

– Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík navrhl, aby na letošní slavnost vinobraní
nebyly rozdávány volné vstupenky.
– Ing. Pavel Procházka - volné vstupenky jsou poskytovány pouze návštěvám ze spřátelených měst a čestným
hostům.
– Člen ZMě Ing. Václav Stehlík doporučil, aby byly lunaparky a atrakce umístěny mimo areál vinobraní.
– Ing. Pavel Procházka - v letošním
roce je plánováno využití areálu u sokolovny, atrakce budou, jako v hody,
na parkovišti před sýpkou. Následovala diskuze týkající se ﬁnancování vinobraní.
– Člen ZMě Josef Dostoupil se dotázal,
zda město kontroluje, aby podnikatelé, kteří provozují otevřené sklepy, měli

ve svých provozovnách zpracován
provozní řád a v něm uvedeno ukončení provozu do 22.00 hod., aby nebyl rušen noční klid.
– Ing. Pavel Procházka - rušení nočního klidu město řeší vyhláškou o čistotě města. Tuto vyhlášku bude nutné
zrevidovat. Problémem je, že plošné
omezení nelze zavést. Následovala diskuze týkající se dodržování a rušení
nočního klidu.
– Člen ZMě Josef Dostoupil se dotázal,
zda by bylo možné omezit i používání
zábavné pyrotechniky.
– Ing. Pavel Procházka - situace je stejná, jako při rušení nočního klidu, plošně bohužel zakázat nelze.
Jitka Krátká, tajemník MěÚ

TELEGRAFICKY...
Oprava chodníku
na hřbitově
(18. 6. 2012)
Pracovníci služeb města začali v polovině
měsíce června 2012 s postupnou opravou
chodníků na místním hřbitově. Vzhledem
k neuspořádanému umístění hrobů je
cílem dát postupně do pořádku alespoň
hlavní síť cest.

Rekonstrukce nevyhovujících chodníčků
na hřbitově.

Vinařství Lacina otevřelo
ﬁremní prodejnu
(21. 6. 2012)
V pátek, dne 22. června 2012, otevřelo
Vinařství Lacina v prostorách místní pi-

zzerie ﬁremní prodejnu. Vinařství Lacina ve spolupráci s TWIST barem nabízí
každý den kompletní sortiment vinařství
s možností degustace všech medailových
vín – TOP 12. Historický sklep Vinařství
Lacina na ulici V Údolí se zaměřil na řízené degustace, které se konají denně
do 19.00 hod.

Vína z rodinného Vinařství Lacina můžete ochutnat nejen v historickém sklípku
V Údolí, ale i na pizzerii TWIST.

Střelby na loveckém kole
(17. 6. 2012)
V neděli 17. června 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
a třetí skončil Zdeněk Růžička. Z velkopavlovických střelců se nejlépe umístnil
Jan Krejčiřík, který si vystřílel osmé místo.

Penzionek Johanka
nabízel přes léto
občerstvení
(26. 6. 2012)
Současně se zahájením letošní turistické
sezóny otevřel Penzionek Johanka na ulici
Zelnice návštěvníky velmi vítané občerstvení. To bylo otevřeno po celé dva letní
prázdninové měsíce, denně až do šesté
hodiny večerní.
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Práce na kolumbáriu
(27. 6. 2012)
Pracovníci služeb města a dodavatelská
ﬁrma osadili koncem měsíce června 2012
na zadní straně plochy kolumbária novou
branku. Poté byly položeny na okraje budoucího chodníku obrubníky a následně
i dlažba. Další etapou bylo srovnání terénu a výsev trávníku. Pietní místo tak
postupně získalo konečnou podobu.

Výsadba okrasných rostlin v nově zrekonstruovaných prostorách zahrady
mateřské školy.

Výměna oken na gymnáziu
(4. 7. 2012)

Osazení vstupní branky kolumbária
u kostela.

Volba stárků
– HODY 2012
(30. 6. 2012)
První prázdninovou sobotu si mezi sebou velkopavlovická chasa volila stárky a
sklepníky. Volba stárků je prvním krokem
k úspěšným hodům. Kteří hoši tedy půjdou v čele letošního slavnostního hodovního průvodu? Pro letošní rok byli zvoleni
stárci Martin Buchta, Miroslav Gajdošík,
Jiří Schäfer a Jan Pleskač; sklepníci Roman Halm, Jan Schäfer, Tomáš Nesvadba
a Jaromír Hasík.

Květinové záhony
v mateřské školce
(2. 7. 2012)
Po dokončení pěšinek, cestní sítě, vybudování závlahy a výsevu trávníku pokračují
další práce podle projektu rekonstrukce
zahrady u mateřské školky. Začátkem letních prázdnin byly do záhonů vysazeny
trvalky a traviny, které svým postupným
kvetením budou zkrášlovat zahradu během vegetačního období. Traviny budou
působit dekorativně i v zimním období.
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S prvním prázdninovým týdnem započala
první část výměny oken ve školní budově
gymnázia. Firma Pramos Šitbořice vymění okna celkem v sedmi učebnách v 1.
a 2. patře. Původní okna již byla ve špatném technickém stavu a nevyhovovala ani
po stránce tepelně a zvukově izolační,
proto je nahradí moderní plastová okna,
čímž se sníží náklady na vytápění školy
a okna budou mít lepší tepelně izolační
vlastnosti. Po rekonstrukci a zapravení
oken bude do učeben nainstalovaná nová
projekční technika.

Stará okna na gymnáziu již nevyhovovala, na studenty budou čekat v září
zbrusu nová.

Fasáda Ekocentra
Trkmanka
(17. 7. 2012)
Po dokončení zateplení budovy Ekocentra Trkmanka a osazení ozdobných prvků
u oken a dveří zahájili stavaři v polovině
měsíce července 2012 konečnou úpravu
fasády. Ekocentrum Trkmanka tak získává po rekonstrukci svůj deﬁnitivní vzhled,
který se vrací k původní tváři bývalého
„Zámečku“.

Ekocentrum Trkmanka zahalené
do spleti lešení a závoje ochranných
sítí.

Zahájení stavby bytů
pro seniory
(18. 7. 2012)
Na připraveném městském pozemku
v rozvojové výstavbové trati Padělky byla
v měsíci červenci 2012 zahájena stavba projektu „Byty pro seniory I. etapa“.
V první fázi prací zemní stroje skryly ornici.

Příprava terénu v lokalitě Padělky –
místa pro výstavbu bytů pro seniory.

Kluci Bálkovi
na Zelenkově
fotbalovém kempu
(19. 7. 2012)
V červenci letošního roku se konal v Podještědském sportovním areálu v Českém
Dubu již třetí ročník Fotbalového kempu
Luďka Zelenky. A stejně jako v předchozích ročnících, i letos se jej zúčastnily naše
mladé fotbalové naděje - kluci Bálkovi,
dvojčata Tomáš a Standa. Doufejme, že
své nově nabyté dovednosti aktivně zúročí
ve prospěch velkopavlovické kopané!
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Standa a Tomáš Bálkovi na Zelenkově fotbalovém kempu 2012 v Českém Dubu.

Zahrávky odstartovaly
přípravy na krojované
hody 2012
(21. 7. 2012)
V sobotu večer, dne 21. července 2012,
uspořádala Velkopavlovická chasa tradiční Zahrávky hodů, které se konají každoročně vždy čtyři týdny před samotnými
krojovými hody. Kromě taneční zábavy
s dechovou hudbou Pálavanka proběhla
i oﬁciální volba stárků a stárek - tímto byly
pomyslně odstartovány náročné hodovní
přípravy počínaje úklidy, pokračujíce pečlivým chystáním krojů a konče pečením
výborných hodovních koláčů.

Oﬁciální volba stárků o zahrávkách se
nesla na vlnách příjemné nálady, zpěvu
i výborného velkopavlovického vína.

Olympijská charitativní
akce ve prospěch
velkopavlovické
základní školy
(23. 7. 2012)
Společnost Jednota, spotřební družstvo
v Mikulově, se zapojila do Olympijské

charitativní akce ,,Děkuji maminko, že
jsi přispěla na sport v naší škole‘‘ společnosti Procter & Gamble. Akce proběhla
v termínu od 1. června 2012 do 31. srpna 2012 a byla založena na principu, kdy
je z každého prodaného výrobku Procter
& Gamble v prodejnách Jednoty Mikulov věnována 1 Kč na sportovní vybavení
místní školy. Jednota, spotřební družstvo
v Mikulově, pro tuto akci vybrala Základní školu Velké Pavlovice. Výtěžek bude
škole předán po skončení akce zástupci
družstva a společnosti Procter & Gamble.
Sami jsme velmi zvědaví, kolik se vybere,
o částce vás budeme informovat!

Finální práce
na Ekocentru Trkmanka
(24. 7. 2012)

chy pro vybudování nového kufru a osazení obrubníků. S generálkou chodníku se
čekalo na ukončení rekonstrukce rozvodu
zemního plynu do jednotlivých nemovitostí v této části města.

Nádvoří Ekocentra
Trkmanka bude
učební třídou
(1. 8. 2012)
Nádvoří Ekocentra Trkmanka, historické
budovy velkopavlovického zámečku, se
v přelomu prázdnin proměnilo ze skladiště stavebního materiálu na místo, které
bude sloužit jako učebna environmentální
výchovy pod širým nebem, ale i k odpočinku a zábavě. Jedním z hlavních a velmi náročných úkolů bylo položení dlažby
do prostor budoucích zpevněných ploch,
které se budou střídat s trávníky.

Zásah při požáru
na dálnici D2
(13. 8. 2012)
Fasáda budovy zámečku hotová.
Konec měsíce července se nesl na Ekocentru Trkmanka ve znamení intenzivních prací, především na fasádě budovy. Jednotlivá
křídla budov postupně dostávala v tomto
období svou konečnou barevnou podobu.
Dokončen byl dvorní trakt a dále se pracovalo na hlavním uličním průčelí. Současně
byly dokončovány zemní práce na dvoře
a byl zahájen úklid vnitřních prostor objektu.

Generálka chodníku
V Údolí
(31. 7. 2012)

V pondělí odpoledne, dne 13. srpna 2012,
krátce po 13. hodině, vyjela jednotka
SDH Velké Pavlovice k požáru nákladního automobilu na třicátém km na dálnici
D2 ve směru na Brno. Díky dobré znalosti
místních podmínek najeli velkopavlovičtí
hasiči „u farmy“ (cesta na Horní Bojanovice) na polní cestu rovnoběžnou s dálnicí
a dostali se tak jako první jednotka k hořícímu vozidlu na vzdálenost 10 metrů.
Cesta k požáru jim trvala pouze 9 minut.
Nataženými dvěma proudy „C“ byl požár
zlikvidován, po příjezdu dalších jednotek
byl náklad na korbě dodávky rozhrabán
a dohašen ještě pomocí vysokotlakého
proudy vody z cisterny HZS Břeclav.

Ulice V Údolí se dočkala nového chodníku. Pracovníci služeb města se pustili
koncem měsíce července do příprav plo-

Zásah velkopavlovických hasičů při požáru automobilu na dálnici D2.
Také ulice V Údolí se dočkala nového
chodníku.

Karolína Bártová, Věra Procingerová,
Ing. Zdeněk Karber
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Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu
cestovním průkazem nebo platným
České republiky a do zastupitelstev krajů
Starosta Města Velké Pavlovice podle
§ 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb.
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů
oznamuje:
1. Volby do Senátu Parlamentu České
republiky a volby do zastupitelstev
krajů se uskuteční
v pátek dne 12. října 2012 od 14.00
do 22.00 hodin
a
v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00
do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním
okrsku č. I je volební místnost:
Městský úřad Velké Pavlovice, Náměstí
9. května 40, Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem ve Velkých
Pavlovicích v ulicích:

Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, Herbenova, Horňanského, Kopečky, Kpt. Jaroše, Lidická, Nad Zahrady,
Náměstí 9. května, Nová, Ořechová,
Padělky, Pod Břehy, Pod Školou, Růžová, Slepá, Stará, Starohorská, Tábor,
Trávníky, Úvoz, V Údolí, Zelnice.
Místem konání voleb ve volebním okrsku
č. II je volební místnost: Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavní 1, Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem Ve Velkých
Pavlovicích v ulicích:
Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, Hodonínská, Horní, Nádražní, Ostrovecká, Příční, Sokolská, Střední, Tovární, U Zastávky, V Sadech, Vinařská,
Za Dvorem, Zahradní.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky: pro hlasování
do zastupitelstev krajů - platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, pro hlasování do Senátu Parlamentu České republiky - platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo

občanským průkazem
4. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb
na adresu místa jejich pobytu.
Ve dnech voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Pokud volič nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může nejpozději
do 5. října 2012 písemně a nejpozději
do 10. října 2012 osobně požádat
městský úřad o vydání voličského
průkazu, který ho opravňuje hlasovat.
Pro volby do zastupitelstev krajů se
voličský průkaz vydává pouze voličům
zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny. Pro volby do Senátu Parlamentu České republiky se voličský
průkaz vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním
obvodu, kde jsou volby vyhlášeny,
popřípadě voličům zapsaným ve zvláštním seznamu.
6. Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů městský
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování
do přenosné volební schránky
Lenka Nesvadbová

Komplexní pozemkové úpravy – jednání sboru zástupců
V zasedací místnosti městské radnice
ve Velkých Pavlovicích proběhlo koncem
měsíce července 2012 jednání sboru zástupců a dalších orgánů v rámci Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Velké Pavlovice.
Přítomna byla Ing. Lenka Tučková
z Pozemkového úřadu v Břeclavi, starosta Ing. Pavel Procházka, předseda sboru
zástupců Ing. Zdeněk Karber a další členové, dále Ing. Oldřich Kahoun za zpraco-

vatele KPÚ – Geodis Brno a Ing. Barbora
Májková za zpracovatele plánu společných
zařízení KPÚ, ﬁrmu PZKaGIS Brno.
Ing. Májková shrnula a vysvětlila
navržená opatření Plánu společných zařízení, která vzešla z požadavků a návrhů majitelů pozemků a podnětů Sboru zástupců. Jedná se o opatření k zabezpečení přístupnosti
pozemků, protierozní opatření a zejména opatření k ochraně a tvorbě životního
prostředí.
Ing. Zdeněk Karber

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet
...a dost možná ještě dál, leží v humně seschlá lebeda. A ta mlha vychází z ní.
Víte o čem je řeč? O ničem jiném než o pálení lebedy a jiných rostlin v humnech v obci.
Začíná sezóna pálení rostlinných odpadů
- naťoviska z brambor či jenom seschlé lebedy.
Správně by se neměl v obci spalovat rost-
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linný odpad vůbec. Ale..., když už se rozhodnete zatočit se semínky či možnými
nemocemi rostlin, tak nechte rostlinné
zbytky pořádně proschnout, ať zadýmí
pár minut a potom shoří relativně čistým

Jednání sboru zástupců ve věci komplexních pozemkových úprav.

plamenem. Pokud je tráva mokrá, někteří
neznalí řidiči zapínají na ul. Hlavní či Pod
Břehy mlhovky, protože někdy to vypadá
opravdu jako mlha. A zrovna v těchto ulicích jde pohlídat směr větru. U Trkmanky
trochu dýmu snad vadit nebude.
Ale jak už jsem psal, pálit by se nemělo, ale asi se bude.
Petr Hasil
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KRAJ ANDRÉ objeven, už posedmé a navíc s mandlemi!
Jako rozpálený žhnoucí pecen vytápělo slunce cestu všem putujícím, které
neodradily vskutku více než pekelné
předpovědi počasí a s kuráží se vydali
vstříc objevování Kraje André. Letos
tak měli možnost už posedmé. Poslední
červnová a zároveň první prázdninová
sobota byla v devíti obcích po jedenačtyřicetikilometrové trase cyklostezky
Krajem André zasvěcena sportu, vínu,
dozrávajícím sladkým meruňkám a dobrůtkám připraveným právě z nich a také
nově i lahodným mandlím.
Expedice Krajem André byla odstartována v Autokempu Formanka v Hustopečích. Slavnostního zahájení se ujali
starostové čtyř obcí po trase cyklostezky –
za Hustopeče Ing. Luboš Kuchyňka, za Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka, za Starovičky Vladimír Drbola a za Bořetice Václav
Surman. Ozdobou zahájení, milým hostem,
ale především vítaným zpestřením byla půvabná Martina Štěpánková, trojnásobná
mistryně světa v krasojízdě, která předvedla
úžasnou a obrovským potleskem kvitovanou ukázku svého obdivuhodného umu.
Na startu v Hustopečích bylo pro všechny účastníky expedice připraveno předem
avizované překvapení, které se skutečně
podařilo ututlat až do úplného ﬁnále. Nejenže získali, tak jako každý rok, po zaplacení registračního poplatku startovací
balíček a dospělí i tekuté očkování proti
ptačí chřipce v podobě štamprličky, ale
premiérově si mohli pochutnat i na balíčku plném na jazyku se rozplývajících
mandliček – nového symbolu města Hustopeče. Ten dal také jméno jedné z nejmladších rozhleden blízkého i vzdáleného
okolí, kterou návštěvníci Hustopečí naleznou
od března letošního roku právě nad unikátními mandlovými sady. Její oﬁciální jméno
zní Mandlová rozhledna.

V rámci akce Expedice Krajem André
2012 bylo otisknuto razítko do takřka
pětistovky průkazů.

Turistický areál Nad Zahradami s rozhlednou Slunečná se výtečně osvědčil co
by ideální razítkovací místo.
Ve startovacím balíčku našli účastníci
expedice mimo jiné i razítkovací průkaz
s devíti políčky – v každé obci, tedy v Hustopečích, Starovičkách, Velkých Pavlovicích, Bořeticích, Vrbici, Kobylí, Němčičkách, Horních Bojanovicích a Kurdějově,
získali jedno z nich a navíc, v každé obci
na ně čekalo rozmanité občerstvení, víno
nepočítaného množství odrůd, ročníků
a chutí, meruňky, mohli navštívit řadu vinných sklípků, rozhlédnout se do kraje hned
ze čtyř rozhleden – U Obrázku ve Starovičkách, ze Slunečné ve V. Pavlovicích, Kraví
hory v Bořeticích či Mandlové rozhledny
v Hustopečích, prosvištět se po bobovce
v Němčičkách a třeba se zde i na místním
koupališti příjemně svlažit.
Kdo ve zdraví a plné síle parný den
s rekordy lámajícími tropickými teplotami
zdárně přežil, ukořistil patřičný počet razítek a navíc dorazil mezi první dvoustovkou
do cíle, získal zde, tedy opět v hustopečské

Formance, lahvinku svěžího André a pamětní list. Ostatních takřka tři sta cyklistů
získala za účast pamětní list, jako krásnou
vzpomínku na náročný, ale úžasný den
strávený na jihu Moravy. Jednoduchým
početním úkonem se tedy dostáváme
k číslu 500. Právě tolik z vás se letos vydalo
po stezkách Hustopečska, aby zde objevilo
kouzelný kraj vína, Kraj André.
Příští rok, na již VIII. EXPEDICE
KRAJEM ANDRÉ 2013, se opět těšíme
na shledanou!
Karolína Bártová

Ve stínu Slunečné se nejen razítkovalo a
relaxovalo, ale také baštilo! Specialitky
z grilu, zmrzlina a studené nápoje byly
v parném tropickém dnu nejvítanějším
sortimentem.

HOREM KOLEM DOLEM jihomoravskou Saharou
Také máte hluboko v hlavě uložené nesmyslné klišé, že je jižní Morava rovinatá
placka? Ale kde že! I v této končině můžete jezdit doslova a do písmene HOREM
KOLEM DOLEM, a to rovnou po vinařských tratích a na horských kolech. Nevěříte? Tak se zeptejte celé šedesátky účastníků již třetího ročníku stejnojmenné cyklistické akce, která se uskutečnila ve Velkých Pavlovicích o pátečním státním svátku
6. července 2012. Dali si řádně do těla a tisíckrát vyřčenou mýlku o jihomoravských
rovinkách nadobro prolomili!

Zdatní cyklisté měli možnost vybrat
si ze dvou nabízených okruhů, a to o délce
25 km a 10 km. Ani šílené vedro o teplotách
až 36°C ve stínu rovnou polovinu neodradilo od odvážného úmyslu a skutečně si nadělila delší trasu. Opatrnější zbytek si dal
raději kratší „desítku“. Ať už tak či onak,
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čekal na všechny velmi náročný cyklovýšlap po značně zvlněném terénu vyhlášených vinařských tratí okolo městečka Velké
Pavlovice.
Po trase bylo připraveno pět zastávek
s informačními tabulemi tématicky zaměřenými na historii a současnost viničních
tratí, vinařství a pěstování révy vinné.
Zároveň byly tyto zastávky pojaty jako
občerstvovací stanice, kde bylo možné
ochutnávat víno pěstované právě v těchto místech. Průvodce a současně i hlavní
organizátor akce, pan Karel Reichman,
účastníkům putování povyprávěl spousty
zajímavostí a ochotně a trpělivě odpovídal
na všetečné dotazy.
Náročný výlet byl zakončen v turistickém areálu Nad Zahradami s rozhlednou
Slunečná. Kdo měl ještě zbytky sil a energie, mohl pokořit jako pomyslnou třešničku na dortu pětasedmdesát schodů dělící

pevnou vinorodou zemi od ochozu a rozhlédnout se do kraje. Krom ohromného výhledu do dáli měl možnost ještě kouknout
přímo pod sebe a všimnout si, že se mezi
povětšinou dospělými účastníky cyklovýšlapu pohybuje i jeden sedmiletý hošík. Ten,
navzdory všem kopcům a horku, ujel celou
trasu sám na vlastní pohon. Proto smekáme a chválíme!
Akce HOREM KOLEM DOLEM,
pořádaná místním o. s. JPK, se konala
za podpory Vinařského fondu, ve spolupráci s městem Velké Pavlovice a provozovatelem areálu pod rozhlednou Slunečná.
Všem patří velké poděkování, stejně tak
i všem účastníkům za výdrž pravé jihomoravské Sahary, ať už byli z Náchoda, Ostravy, Českého Krumlova, Karlových Varů,
Prahy, Plzně nebo Mělníka :-)!

I na jihu Moravy jsou místa, kde si
mohou dát cyklisté kvalitně do těla!

Karolína Bártová

O to lahodnější je vrchařská prémie
a samozřejmě i motivace pro překonání
sebe prudšího krpálu.

VÍNO V ORANŽOVÉM trumﬂo
i Karlovarský festival
Letos už posedmé, v noci podruhé a s folkovým písničkářem Jaroslavem Hutkou zcela poprvé, otevřelo se ve Velkých Pavlovicích osmnáct vinných sklípků
místních vinařů sdružených ve spolku Víno z Velkých Pavlovic. A to vše v rámci už
tradičně vyhledávané akce VÍNO V ORANŽOVÉM aneb Noční otevřené sklepy, konané 7. července 2012. Stovky milovníků vína putovaly se spokojeným úsměvem na rtech
ze sklípku do sklípku a ochutnávaly, nejen víno...
Vinaři připravili pro účastníky akce
řadu gurmánských specialit – grilovalo se
maso, klobásy, ochutnávaly se pomazánky
rozličných druhů a nechyběly samozřejmě
ani meruňky a sladké dobrůtky připravené právě z tohoto pro Velké Pavlovice tolik
typického teplomilného ovoce. Oranžově
sytá barva zralých plodů meruněk dala této
letní akci jméno, a proto byly k mání prakticky všude. Mnohde i ve formě tekuté!
Příjemným zpestřením odpoledního
a nočního ochutnávání byla přítomnost
již zmiňovaného milého hosta – známého
folkového hudebníka, skladatele a písničkáře Jaroslava Hutky. Ten vnesl do sklepů
nezaměnitelnou pohodovou a uvolněnou
atmosféru a nenašel se snad nikdo, kdo by
si s ním alespoň nepobrukoval.
Další zajímavostí bylo fakt, jak mnozí
z návštěvníků letošní akci pojali. Mnozí nelenili a dorazili v oranžovém „stejnokroji“
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a někteří vtipálkové dokonce nezaváhali
zainventovat do koupě vskutku legračních
oranžových paruk!
Celá úžasná akce byla zakončena
na náměstí před radnicí slavnostním půlnočním ohňostrojem. Po krásné podívané
na pestrobarevnou přehlídku světlic tancujících po nočním černém nebi se příjemně
znavení vínomilci pomalu rozešli s předsevzetím, že si nejpozději za rok tuto akci
zopakují.
Nutno na závěr zmínit, že se letošních
otevřených sklípků zúčastnili lidé snad
ze všech koutů České republiky a také
ze sousedního Slovenska. Největší vzdálenost museli překonat turisté z Karlových
Varů, kteří dokonce dali přednost Vínu
v oranžovém před věhlasným Karlovarským ﬁlmovým festivalem.
Karolína Bártová

O první červencové sobotě bylo ve Velkých Pavlovicích živo nejen v ulicích
města...

... ale i v chládku vinných sklípků. Víno
v oranžovém opět lákalo!

Velkopavlovický zpravodaj
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Děti se vydaly „Po stopách pytláka Floriána“
V neděli 24. června 2012 se v areálu
myslivny a v její blízkosti konal již tradiční
dětský den s názvem „Po stopách pytláka
Floriána“. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť, na kterých plnily soutěžní
úkoly, za které získávaly razítka.
Děti si zastřílely ze vzduchovky,
poznávaly rostliny, živočichy, po hmatu
poznávaly nejrůznější přírodniny a vysvětlovaly, jak se máme chovat v přírodě.
Poslední disciplínou byl hod patronou
na pytláka Floriána. Velmi vítaným a využívaným zpestřením byla jízda na koňském povoze.
Za splnění všech úkolů byly děti
odměněny špekáčkem, limonádou, oplatkem a malým dárečkem. K tomu si všichni
pochutnávali na přinesených moučnících
a spokojené maminky si mezi sebou měnily recepty na ty dobroty.
Věra Procingerová

Za splnění úkolu razítko, za razítka dobrůtky a dárečky! Pátrat po pytláku Floriánovi
je prostě báječná zábava!

Do Vídně na kafíčko,
NA KOLE!
To není vtip, ale skutečnost! Hádáte,
kdo si asi tak mohl střihnout takový výletek a následně si také vychutnat zasloužené kafíčko u rakouských sousedů? Věrný
„přítel country“, vášnivý cyklista a skvělý
fotograf František Kobsa se svou country
kolegyní, výbornou tanečnicí, Růženkou
Šubíkovou. Jak už jste se na našich webových stránek mohli mnohokrát dočíst, tanečníci scházející se pod názvem „Přátelé
country“ nejen rádi tančí, ale také velmi
často vyráží na společné cyklistické výlety.
Nejčastěji na kratší odpolední, ale občas
i na celodenní, či několikadenní - na delší
vzdálenosti.
Jeden z takových podnikli „countrysti“ v loňském roce a to na dětský pobytový
tábor Kláskův mlýn na Vranovské přehradě, kde jejich kamarádi dělali instruktorky
a instruktory. Výlet to byl dvoudenní a ujeli
celkem 265 km.
Další dálkový dvoudenní „cyklomaratón“ si letos na začátku letních prázdnin
naservíroval jako sólo jízdu František Kobsa. Oslavil v Černošicích u Prahy pasování
svého vnuka Daniela na školáka a domů
vyrazil na kole. Za dva dny s přenocováním
v jižních Čechách ujel úžasných 309 km.

„Do třetice všeho dobrého!“, říká
staré přísloví. A není „dobré“ kafíčko
skvělou motivací? Navíc ve Vídni, třeba
i s pravým sachrem navrch? Proč ne? V
sobotu 4. srpna 2012 znovu nasedl na
sedlo byciklu František Kobsa a jako
partnerku si přizval Růženku Šubíkovou.
Po pohodových trénincích se rozhodli vydat na jednodenní výlet do Vídně a zpět.
S úsměvem na tváři ušlapali neuvěřitelných 206 kilometrů, ani krátká dešťová
přeháňka jej nedokázala smýt.
Zdá se vám tato vzdálenost šílená
a pro amatérské lidské tělo zničující?
Ale jděte! František s Růženkou dorazili

v klídku domů, slupli „kačeno-knedlo-zelo“ připravené výbornou kuchařinkou
Zdeničkou Kobsovou a večer si ještě jako
závdavek jeli všichni zatančit do Němčiček na country bál!
Blahopřejeme, smekáme a přejeme
spousty dalších najetých kilometrů!
Ve zdraví, bez karambolů a technických
závad!
Františku, Růženko, jste jedničky!
PS: Cílem dalšího cyklovýletu plánovaného na rok 2013 je soutok řek Moravy a Dunaje – cca 200 km!
Karolína Bártová
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A co napsala o skvělém výkonu svých kamarádů na webových stránkách
Přátel country paní Jana Vondrová?
Náš „ministr cyklistiky“ už loni
vyslovil přání, že by si rád zajel do Vídně
na kafíčko - a jak jinak, než na kole. Zároveň tím chtěl oslavit 20 let založení ﬁrmy ZAF velosport.
Taková cesta se neobejde bez zodpovědné přípravy a tréninků. Nakonec tým,
který se rozhodl cestu absolvovat, čítal dvě
osoby. Před cestou probrali všechny možné
komplikace (technické, počasí...), spočítali
množství chlebů s řízkem i iontových nápojů potřebných k výkonu.
Pak už zbývalo vybrat ten správný den.
Aby nebylo moc horko, aby nefoukal silný
vítr, aby nepršelo a aby byl den ještě dost
dlouhý, aby se stihli za světla vrátit domů.
Den D nastal v sobotu 4. 8. 2012, kdy
naši dva odvážní cyklisté Franta a Růža nasedli v půl šesté ráno na svá kola a vydali se
na vysněnou cestu. Cestu zvládli výborně,
ochutnali vídeňské kafíčko, ale neminula je

dešťová přeháňka
(ale i na tu byli připraveni).
Vrátili se večer
v 19 hodin a za celý
den ujeli 206 km.
Zdenička, která
vytvářela zázemí
a byla připravena
v případě potřeby
pro cyklisty přijet
autem, přichystala
pro naše sportovce
večeři na uvítanou
(kachnu s knedlíkem a se zelím MŇAM).
...a večer už nechyběli na country
večeru v Němčičkách!!!

Přátelé country na jednom z mnoha svých cyklovýletů!

PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
Učení nemusí být mučení, jen vědět JAK NA TO!
Měsíc září je již od nepaměti spojen se začátkem nového školního roku. Opět
se objeví noví prvňáčci před branami škol a většina z nich bude plna očekávání.
Stejně tak rodiče, kteří takto své děti vedou, mají představy o tom, co a jak bude.
Mají svá očekávání na děti i učitele. Jistě nebudu daleko od pravdy, když napíši,
že velká část rodičů chce, aby se jejich dítěti ve škole líbilo a bylo spokojené.

A co můžeme pro to udělat my? Jako
rodiče můžeme dítěti především předávat
zkušenosti, a to v oblasti organizace povinností a času, samotného učebního stylu
a samostatnosti našeho dítěte. Platí čím
dříve, tím lépe. Ideálně na prvním stupni
ZŠ a nejlépe hned od začátku.
V oblasti organizace přípravy na výuku platí známé heslo - čím mladší dítě, tím
kratší příprava. Pokud se to nedaří, je třeba ji rozložit na menší celky. Jinak by dítě
bylo otrávené a jen bychom v něm pěstovali
nechuť k přípravě samotné i ke škole. Nehledě na pokles soustředěnosti k přípravě
samotné.
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Co se říká, je, že v pravidelnosti je síla,
a i zde to platí. Dítě by mělo mít nějaký přibližný časový úsek, kdy se učí a kdy si chystá věci do školy. Někdo se učí a připravuje
hned po návratu ze školy, další později odpoledne. Večerní učení těsně před spaním
se u menších dětí nedoporučuje.
Dále se zamysleme nad samostatností v přípravě dítěte. Tu vidím až pro druhý
stupeň ZŠ. Do té doby ale dítě v samostatnosti cvičme a sledujme, zda vše zvládá
a jak. Dítě by mělo cítit oporu, podanou pomocnou ruku, pokud mu něco nejde, něčemu nerozumí. Zároveň by mělo chápat, že
učení je jeho prácí, povinností. A pokud ho

naučíme, že povinnosti se neodkládají, i to
je bonusem.
Nyní se zaměříme na oblast samotného učebního stylu. Je zjištěno, že teprve
začátkem 3. třídy (kolem 8 – 9 roku věku)
si dítě začíná uvědomovat samotný proces
poznávání ,,poznává, jak poznává“. Do té
doby je tedy především na rodiči, jak bude
s dítětem pracovat a v podstatě ho připravuje na to, až se bude učit jednou samo.
Do té doby můžeme vnímat, jak se naše
dítě nejlépe učí a jak si pamatuje. Můžeme
mu pomoci najít učební styl, který by mu
vyhovoval. Mezi lidmi nejvíce dominují
sluchové a zrakové typy.
Sluchové typy vnímají především sluchem - pak je dobré, aby si četlo učivo nahlas,
nebo je od někoho poslouchalo - často si odnese hodně už z výuky samotné (vybavuje
si na základě zvukové představy a uložení
těchto zvukových podnětů v paměti). Kdo
má hudební sluch, může se učit i formou
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A v úplném závěru je myslím dobré připomenout, že děti by měli cítit naši
podporu a zájem. Zvláště ty malé, které se
chtějí blýsknout v našich očích. Jsou samy
smutné, když jim něco nejde a neví jak
na to. A čím víc to nejde, tím míň to chceme dělat. Pomozme jim tedy, ptejme se jich
a hledejme s nimi cesty, ale zároveň je cvičme v samostatnosti. A když si nevíme rady,
je tu možnost doučování, porada se školou,
pedagogicko-psychologickou poradnou,
školním psychologem, speciálním pedagogem aj.
Všem, kteří dočetli tento článek do konce, pak přeji především hodně sil a všem
dětem spokojenost v tomto novém školním
roce.
Jak se efektivně NAUČIT UČIT aneb
VYCHYTÁVKY nejen pro školáky!

písní (př. zhudebněná anglická abeceda).
Tyto děti zprvu můžeme zkoušet tak, že
nám říkají látku nahlas, později se touto
formou mohou zkoušet samy - a učivo si
nahlas opakovat.
Zrakový typ naopak potřebuje mít
věci graﬁcky znázorněné - podtrhané, barevné. Často stačí, když si zápisky nebo
něco jiného jen čte, a stačí i potichu. Opakovat si může doma v duchu, písemnou
formou nebo opět říkáním nahlas. Také si
hodně odnáší již z výuky.
Ovšem často se tyto dva typy vzájemně
kombinují s mnoha dalšími i mezi sebou
a některý jen více převažuje. I zde je tedy
potřeba občas kombinovat v přípravě
všechny způsoby učení. Příkladně, někdo
si t potřebuje učivo i psát (má myšlení
na špičce pera), jiný při učení musí zase být
v pohybu (chvíli sedět, chvíli ležet, chvíli
být v tureckém sedu aj.), další vše potřebuje zkusit, více znázornit a někdo musí
u učení i pít - a dokonce je to pro některé
účelné a žádoucí. Vše je důležité vnímat
a dítěti pomoci najít kombinaci pro něj
vhodnou. Na učení i přípravu je také příhodné mít svůj prostor - pokoj, ale jsou
i děti, co se rády připravují třeba u kuchyňského stolu v jídelně a výsledky jejich přípravy jsou stejně kvalitní jako u těch, co se

učí v klidu dětského pokoje. Rozdíly jsou
v míře hluku, který děti potřebují. Některé
vyžadují klid, jiné se třeba zase raději učí
při hudbě, v hluku.
Všechny tyto sluchové, zrakové typy
souvisí samozřejmě s pamětí. Bez té by
bylo učení vlastně k ničemu. Paměť můžeme podpořit tréninkem. Klidně už v předškolním věku formou zábavné činnosti.
I zde dobře zjišťujeme, zda si dítě lépe pamatuje, co je na obrázku, nebo lépe to, co
uslyší. Čím větší logiku pak to, co si máme
zapamatovat, pro nás má, tím si toho zapamatujeme více. Je dobré ve věcech hledat
nějaký systém nebo smysl, fungují mnemotechnické pomůcky.
Závěrem tedy - jako rodiče můžeme
našemu dítěti ukázat vhodné postupy
a metody, co pomáhají a třeba pomáhali nám při učení a přípravě do školy.
Do 4. třídy je to vhodné. Do 5. třídy žádoucí.
Na druhém stupni už by dítě mělo mít
osvojeny techniky učení, které u něj fungují. Pokud tomu tak není, ve 13-14 letech
už může vyvstat problém, jak naložit s velkým objemem textu, nebo se ho učit. Pokud dítě - žák žádné strategie nemá, musí
je rychle hledat, a v lepším případě najde,
nebo v horším případě to vzdá a nějak třeba
školou prochází.

Mnemotechniky (paměťové techniky)
napomáhají zapamatovat si mnohem více
informací a přesunout je z krátkodobé paměti do té dlouhodobé. Mezi tyto mnemotechniky patří:
AKRONYMA - použijeme počáteční
písmena a nebo slabiky názvů, toho co si
máme zapamatovat - př. ŠOG-LIDOOPI-ŠIMPANZ, ORANGUTAN, GORILA
nebo př. PČR-PÁD, ČÍSLO, ROD.
AKROSTIKA - počáteční písmena stojí
na začátku slov, ze kterých složíme větu př. struny na kytaře - EVA HODILA GRANÁT DO ATOMOVÉ ELEKTRÁRNY
(e,h,g,d,a,e).
LOGIKA - př. počty dnů v měsíci na kloubech obou rukou.
METODA LOCI - (lat. LOCUS = místo)
se používá pro zapamatování informací
s důrazem na jejich přesnou posloupnost.
V duchu si vytvořme trasu nějakým důvěrně známým místem, asi nejvhodnější
je trasa vlastním bytem. Na této trase si
vytýčíme zastávky - vtiskneme si je do paměti a pak už jen na jednotlivých zastávkách ukládáme informace. Následně si je
vybavíme právě s tímto místem.
Další techniky jsou KATEGORIZACE
(rozčlenění informací do kategorií dle nějakého klíče) a ještě třeba STRATEGIE
PRVNÍHO PÍSMENE.
Mgr. Jana Pláteníková
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„Trápíte se? Nevíte jak dál? Přijďte, popovídáme si …“
S touto nabídkou přichází Studio
H - Psychoterapeutická poradna - paní
Hudečková. Studio H působí ve Velkých Pavlovicích pravidelně, každý
měsíc, v úzké spolupráci se Salonem
Elisha-mode paní Tomkové. Tato vzájemná spolupráce má již svou dlouhou
tradici a i podle ohlasu návštěvníků se
Studio H v salonu Elisha-mode dobře
zabydlelo, stává se už jeho neodmyslitelnou stálicí.
Co vám Studio H nabízí?
Psychoterapii – Léčba zaměřená na psychiku člověka, pomoc realizovaná slovem,
s podporou nejrůznějších technik a postupů. Při této práci přistupujeme ke každému klientovi zcela individuálně a usilujeme
o nalezení takového terapeutického přístupu, který bude právě pro něj nejvhodnější,
nejpřijatelnější, ale také nejpřínosnější.
Míváte poslední dobou pocity smutku, aniž byste znali jejich příčinu? Připadáte si osamělí? Nedaří se vám pracovně ani v osobním životě? Dostali jste se
do bezvýchodné životní situace? To
všechno a řada dalších problémů jsou

Není nad to „být v pohodě“...
důvody pro to, abyste si „našli cestu k
nám … a popovídali si.“
Restrukturalizaci těla (RT) – Tato metoda pracuje na několika úrovních: mentální, emociální, ale především fyzické.
Z hlediska práce na úrovni fyzického těla
patří k jedněm z nejkompletnějších systémů. Při RT dochází k uvolnění a odstranění bolesti svalů, kloubů, pocitu těžkých

nohou, uvolnění krční i bederní páteře.
Metoda RT je doporučována jako komplexní neagresivní rehabilitační program pro všechny, kteří jakýmkoliv způsobem zatěžují svůj pohybový aparát.
Pomáhá při jakémkoliv zablokování páteře či skřípnutí nervů. Je vynikající jako
doprovodný pooperační program po operacích kloubů či zlomeninách končetin.
Jaroslava Hudečková

Pedikúra a masáže MARIE
...nabízí nový druh úlevové, tlakové, relaxační masáže a to: Thajská
masáž nohou. Jedná se o úžasnou proceduru, při které se stimulují reﬂexní
body jednotlivých lidských orgánů,
následuje masáž svalů lýtek, vmasírování masážního oleje do chodidel a v
neposlední řadě protažení a uvolnění
jednotlivých prstů na nohou. K této
masáži se využívá speciální dřevěný
kolík. Thajská masáž nohou má velmi
uvolňující účinek a působí příznivě na
psychiku a odbourání stresu.
V provozovně Vám mohou být nabídnuty
tyto masáže:
• Jemné mobilizační techniky - kombinace: thai masáž, mobilizační cvičení,
akupresura šíje a hlavy
• Havajská masáž - relaxační perla mezi
masážemi
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• Baňkování – hluboká detoxikační metoda působící i metabolicky, stimulace
imunitního systému, regenerace tkáně, pomoc při migrénách a akutních
bolestech zad
• Masáž lávovými kameny - kameny
zahřáté na 45°C až 50°C, mají pozitivní vliv na meridiánové dráhy, prohřejí
a uvolní celé tělo
• Dornova metoda – jedná se o jemnou
nebolestivou manuální techniku obratlů a kloubů k vyrovnání statiky těla
• Dále nabízím kompletní pedikérské
ošetření, lakování, gel-lakování,
vytvrzování
• Prodej krémů, mastí, masážních gelů
a jiných kosmetikých přípravků
k ošetření těla
• Dárkové balíčky za velmi příznivé
ceny
• Dárkové poukazy – lze kombinovat
masáže s pedikúrou

Provozovna se nachází na ulici Nová 13,
Velké Pavlovice. Kontaktní telefon 519 428
746, 723 173 446.
Na Vaši návštěvu se těší
Marie Jurenová (Mazalová)
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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

Staré spotřebiče obsahují skryté
hrozby i šanci na úspory
Odevzdat vysloužilý spotřebič k ekologické recyklaci na místě zpětného odběru znamená přispět k úspoře primárních
surovin, ropy a elektrické energie.
Kolektivní systém ELEKTROWIN,
který se o vysloužilá elektrozařízení stará,

spočítal, že od roku 2005 díky zodpovědnosti
lidí došlo k úspoře desítek milionů litrů ropy
a stovek milionů kWh elektrické energie.
Umožnilo to důsledné využití všech
materiálů, z nichž byly spotřebiče před
lety vyrobeny a které se díky umu zpracovatelů mohly stát druhotnými surovinami
místo toho, aby skončily jako odpad.
Současné normy použití nebezpečných látek v nových výrobcích prakticky
vylučují nebo je omezují na naprosté minimum tam, kde je ani moderní technologie zatím nedokáží nahradit. U starších
spotřebičů, které už dosloužily a nyní
se dostávají ke zpracování, se ale s nimi
zpracovatelé stále setkávají. Právě proto
je důležité, aby své práci opravdu dobře
rozuměli.

Vražedná trojice: kadmium, azbest,
šestimocný chrom
Při ochraně kovů před korozí, především v elektrotechnice, se například dříve
hojně využívalo kadmium. To je toxická
látka, která se do těla dostává potravou
a dýcháním. Ukládá se především v ledvinách, ale také v játrech, která poškozuje.
Může způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium patří mezi karcinogenní látky.
Ve starých sporácích nebo pračkách
se běžně používal azbest. Ten je silně karcinogenní. Jeho vlákna se při vdechování
zabodávají do plic a postupně mohou
vyvolat rakovinu plic nebo ﬁbrózu.

KULTURA

Další z nebezpečných látek, s nimiž si
zpracovatelé musejí umět poradit, je šestimocný chrom. Ten poškozuje dýchací cesty
a může vést k perforaci nosní přepážky
nebo k bronchitidě. Jeho sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.
Tato nebezpečí si často neuvědomují různí amatérští „recyklátoři“, kteří se
snaží staré spotřebiče rozebírat a využít
některé jejich části – například kompresory z lednic nebo motory z praček.

Zpracovatelé musejí patřit ke špičce v oboru
Pro kolektivní systémy zajišťující sběr
a ekologické nakládání s vysloužilými
spotřebiči je tedy velmi důležité, aby měly
za partnery jen zpracovatele, kteří jsou
špičkami ve svém oboru.
Například náš největší kolektivní
systém, ELEKTROWIN a.s., v současné
době spolupracuje se společnostmi AGM
recykling s.r.o., FERMET s.r.o., Charita
Opava, Kovohutě Příbram nástupnická,
a.s., Marketa-Remone s.r.o., MHM EKO
s.r.o., ODAS ODPADY s.r.o., OZO Ostrava s.r.o., Praktik system s.r.o., Pražské služby, a.s., RESPONO, a.s., Rumpold s.r.o., Rumpold-T /chráněná dílna/
s.r.o., ŘEMPO HOLOUBEK PARTNER,
S-FIRMA, s.r.o., STEELMET, s.r.o. a ZELENÁ DÍLNA s.r.o.
Odevzdávejte na místa zpětného odběru
kompletní spotřebiče!
Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí!
Seznam míst zpětného odběru naleznete
na www.elektrowin.cz

ré podpořilo už tak výbornou náladu
a atmosféru příjemné prázdninové noci.
Karolína Bártová

Sv. Anna & Colorado, jedinečné spojení
pro skvělou zábavu plný hudby, tance i zpěvu. Stalo se tak
„Svatá Anna – chladno z rána...“ říká
prastará pranostika. Ne tak však z večera,
a to přímo hudebního, s velkopavlovickou country skupinou Colorado, která již
po několikáté za sebou proměnila taneční
sál místní sokolovny v pravý divoký západ

v sobotu 28. července 2012 v rámci prázdninové akce s názvem „Letní hudební
večer aneb Sv. Anna pod hvězdama“.
Oproti ryzímu westernu tu byl snad
jen jeden jediný zásadnější rozpor –
namísto whisky se popíjelo vynikající jihomoravské víno z místních sklípků, kte-

Country kapela Colorado to na letošní
Svaté Anně úžasně rozbalila!
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Uměním poznáváme
své sousedy
Výstava fotograﬁí, kterou se koncem loňského roku představili účastníci
projektu ve Velkých Pavlovicích a Senici, vzbudila velký ohlas a zájem dalších
vystavovatelů. Dokladem toho, že se vystavené práce skutečně líbily, je nabídka
Městské knihovny v Břeclavi a Městské
knihovny v Hustopečích, které pravidelně výstavy výtvarného umění pořádají.

Výstava fotograﬁí v břeclavské knihovně.

Přivítáme
Michala Viewegha
Skutečnou kulturní lahůdku se
podařilo zajistit pedagogům velkopavlovického gymnázia nejenom pro
své studenty, ale i pro milovníky dobré
české literatury. V úterý 23. října 2012
přivítáme nejznámějšího současného
českého spisovatele Michala Viewegha.
Studenti gymnázia si jeho autorské
čtení poslechnou v odpoledních hodinách.
Městská knihovna Velké Pavlovice pak nabízí široké veřejnosti setkání s nejvydávanějším, nejprodávanějším, ale především
s nejčtenějším českým prozaikem ve stejný
den od 17.00 hodin na městském úřadu.
Autor oslavil na jaře letošního roku významné životní jubileum a příští rok tomu
bude 30 let, kdy mu začaly časopisecky
vycházet první povídky. Dnes má na svém
kontě téměř tři desítky vydaných románů,
novel, povídek, literárních parodií, fejeto-

16

V Městské knihovně v Břeclavi se výstava konala od 9. do 31. května 2012, více než
60 fotek bylo vystaveno ve všech prostorech
původní i nové budovy knihovny, takže díla
si prohlédlo a obdivovalo za uvedený měsíc
více než 3 000 čtenářů i dalších návštěvníků. Krátké video z výstavy si mohli zájemci
prohlédnout již v květnu na webových stránkách města Velké Pavlovice.
Od začátku června 2012 převzala štafetu Městská knihovna v Hustopečích,
jejíž prostory hostily výstavu do konce měsíce. Výstavu vidělo přes 320 návštěvníků
knihovny. Setkala se s vynikající odezvou,
dokladem je zájem hustopečské knihovny
o poskytnutí další souborné výstavy, takže
znovu bude příležitost představit výstavu fotograﬁí s tématikou dovolených a cestování, kterou jsme ve Velkých Pavlovicích viděli
v roce 2010. „Také bych se chtěla umět
takhle dívat“, napsala do návštěvní knihy
jedna ze čtenářek.
Vzhledem k tomu, že fotograﬁe reprezentují život obou našich partnerských
měst, jsme rádi, že se výstava dostala
i do okolních mikroregionů a že bude její

prezentace dále pokračovat v podzimních
měsících pro změnu zase na Slovensku.
Uvedený mikroprojekt byl spoluﬁnancován Evropskou unií, z prostředků fondu mikroprojektů spravovaného
Regionem Bílé Karpaty
Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice

Výstava fotografií v hustopečské
knihovně.

nů, biograﬁí a jednu divadelní hru „Růže nadávat na život jen proto, že jsme už zase
pro Markétu aneb Večírky revolucionářů“ chytili kamínek od náklaďáku a musíme
z roku 2004. Je nositelem prestižní Ceny měnit přední sklo.“
Pokud rádi surfujete po internetu,
Jiřího Ortena z roku 1993, ceny Magna
Litera z roku 2005, za román Biomanželka můžete si více informací i fotograﬁí vyhledat na webových stránkách autora www.
získal ocenění Český bestseller 2010.
Městská knihovna se může pochlu- viewegh.cz
Chystejme si tedy také svoje origibit všemi Vieweghovými knihami, čtenáři
mají tedy dostatek času, přečíst si cokoli nální otázky a hodně se společně těšme
na předposlední letošní říjnové úterý.
z bohaté bibliograﬁe tohoto autora.
Abychom zájemcům o setkání přiblíMgr. Pavla Míchalová,
žili osobnost spisovatele, dovolili jsme si
Mgr. Dana Růžičková
z jeho webových stránek převzít odpověď
na otázku redaktora
Marka Kožušníka:
„Žijete hezký život?“
„Ano. Nežiju život
bez chyb, ale myslím,
že ano. Rouhal bych
se, kdybych si stěžoval. Někde jsem četl
větu: „Méně nároků,
více vděčnosti.“ A je
to tak. Nezastavět si
Současný autor skvělých románů Michal Viewegh
životní obzor banálnavštíví Velké Pavlovice!
ními problémy. Ne-
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Městská knihovna Velké Pavlovice
vyhlašuje výtvarnou soutěž pro mladší děti na téma

„Nakresli naši knihovnu“
Obrázky od dětí očekáváme
v městské knihovně
v době od 1. do 30. září 2012
Cenou za vítězný obrázek bude krásná kniha.
Dalších 5 oceněných dětí čeká sladká odměna.

Těšíme se na všechny obrázky, ze kterých uspořádáme krásnou výstavku

NA NÁVŠTĚVĚ VE VINNÉM SKLÍPKU...
Velkopavlovičtí vinaři v San Franciscu zabodovali
Ve dnech 15. až 17. června 2012 hodnotily v San Franciscu odborné komise
více než 4.500 vzorků vín z celého světa.
Z České republiky se soutěže zúčastnilo
115 vín, z nichž bylo 80 oceněno (4 velké
zlaté, 4 zlaté, 31 stříbrné a 41 bronzové medaile). Ani velkopavlovičtí vinaři se v San
Franciscu neztratili, získali deset medailí.
Vinařství Pavlovín, s. r. o. si vysloužilo velkou zlatou medaili za Chardonnay,
výběr z hroznů 2011 a stříbrné medaile
za Frankovku rosé, výběr z hroznů 2011
a Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2011.
Vinařství Lacina získalo dvě bronzové
medaile za Dornfelder, jakostní víno 2011
a Rulandské šedé, jakostní víno 2011.
Vinařstvi Mikulica získalo stříbrnou medaili za Aurelius, pozdní sběr 2011 a bronzo-

vou za Rulandské bílé, pozdní sběr 2011.
Vinařství V & M Zborovský bylo oceněno stříbrnou medailí za Ryzlink vlašský,
pozdní sběr 2011 a bronzovými medailemi

za medovinu 2011 a za Rulandské modré
klaret, výběr z hroznů 2011.
Zdroj informací:
www.wineofczechrepublic.cz
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SPOLKY A KONÍČKY
Rok 2012 – 150 LET SOKOLA * 150 LET V POHYBU
Málokterá organizace sehrála v moderních dějinách naší země takový význam, jako právě Sokol. Dějiny tohoto
společenství jsou doslova strhující a zrcadlí v sobě veškeré pozitivní i tragické
události české společnosti. Za 150 let jeho
existence se stal Sokol fenoménem, který
proslavil naši zemi po celém světě.
K samotnému založení organizace
došlo již v roce 1862. Příznivá politická situace v tehdejší rakouské monarchii nabízela vlastenecky orientovaným intelektuálům možnost nejen vlastního uplatnění,
ale i příležitost k emancipaci českého národního života. Miroslav Tyrš a Jindřich
Fügner velice dobře pochopili význam své
doby a rozhodli se založit český tělocvičný
spolek nazvaný Sokol podle jihoslovanského označení pro hrdinu.
Od počátku se v Sokole upevňovalo
nejen zdraví, ale vytvářelo se také demokratické a bratrské prostředí, které ve své
době nemělo obdoby. Již Miroslav Tyrš
zdůraznil, že: ,,Naše věc je národní, ba
všelidská a tím povznesená nad všechny
strany náboženské a politické.“
….tolik z historie…
Po celý rok 2012 probíhaly oslavy
150 let vzniku Sokola různými sportovními událostmi, ale především přípravou
všech cvičenců na XV. Všesokolský slet
v Praze, který je již čtvrtým sletem od obnovy Sokola v roce 1990.
Tělocvičná Jednota Velké Pavlovice patří pod Sokolskou župu Slováckou.
Také naše župa se zapojila v letošním roce
do příprav na XV. Všesokolský slet. Hned
v lednu proběhly Sokolské dny v Hodoníně. To bylo poprvé, kdy byly veřejnosti
předvedeny některé ukázky sletových
skladeb v naší župě.
V neděli 27. května 2012 se uskutečnil Župní sokolský slet ve Veselí nad
Moravou, kterého se zúčastnilo celkem
425 cvičenců v 10 skladbách. Z naší
župy bylo 203 cvičenců zastoupeno
v 8 skladbách. Byla to velmi vydařená akce
- krásné počasí a dobrá nálada zanechala
ve všech cvičencích pěkné vzpomínky.
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Nácvik naší skladby Česká suita.

Ve dnech 16. - 17. 6. 2012 proběhl
Krajský sokolský slet Jihomoravských žup
Brno na sokolském stadionu na Kounicově ulici. Toto již byla opravdová průprava na Prahu - všesokolský slet. Program
po oba dny byl pestrý jak po sportovní
stránce, tak zde také bylo mnoho kulturních doprovodných programů – každý
si mohl vybrat. V Brně bylo předvedeno
14 sletových skladeb a cvičilo celkem
1.598 cvičenců. Z naší župy se zúčastnilo 169 cvičenců a z toho 61 dětí. Slet se
opravdu vydařil nejen organizačně, ale
i letním, skoro tropickým počasím.
Vyvrcholením oslav 150. výročí založení Sokola byl již zmiňovaný XV. Všesokolský slet v Praze. Cvičenci z naší župy
(krom dětí) vyrazili již 30. června do Prahy. Za naší jednotu jsme cvičily pouze
2 cvičenky a to Iveta Hiclová a já (Jana
Václavková) v ženské skladbě „Česká
suita“. Celkově za župu v Praze cvičilo
140 cvičenců.
V neděli 1. července od 10 hodin
procházel sletový průvod Prahou z Václavského náměstí přes Národní třídu,
Smetanovo nábř., Nám. Jana Palacha a
Pařížskou ulicí na Staroměstské náměstí. Průvodu se zúčastnilo kolem 15.000
Sokolů z 15 zemí světa. V průvodu jste
mohli shlédnout nádherné historické sokolské prapory, účastníky v sokolských,
ale také v lidových krojích, k slavnostní náladě přispěly rovněž hudební tělesa a folk-

lórní soubory. Průvod byl ukončen zhruba
ve 12.30 hod.. Byla to opravdu krásná podívaná. Počasí vzorové, opět skoro tropické.
Odpoledne se konalo vystoupení
sokolských pěveckých souborů v Chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Večer
proběhlo v divadle ABC slavnostní zahájení sletu předvedením opery Prodaná nevěsta, které nastudovaly sokolské soubory
a od Tyršova domu vyšel lampionový průvod na Petřínskou rozhlednu, ale bohužel
za vydatného deště.
Od 2. do 5. července cvičenky
a cvičenci pilovali hromadná vystoupení. Krom nácviků probíhaly po celé dny
doprovodné programy po Praze. Za zmínku stojí např. různá pódiová vystoupení
v Tyršově domě i mimo něj, v Tipsport
aréně v Holešovicích komponovaný sportovní program Sokol Gala, kde Sokolové
prezentovali část ze svých sportovních
činností. Jako host vystoupila a Sokoly
přivítala Věra Čáslavská (bývalá česká reprezentantka a sedminásobná olympijská
vítězka) a mnoho dalších, zajímavostí byli
představení Sokolů z Dánska a USA.
Dne 5. července ve 21 hodin byl slet
zahájen hromadným vystoupením I. programu (bohužel opět za vydatného deště)
a dne 6. července ve 14 hodin začal II. program na nejmodernějším stadionu v ČR
na Slávii (Synot Tip Aréně), tentokráte
za krásného slunečného počasí. Zúčastnilo se přes 10.500 cvičenců. Celkově se
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v obou programech představilo 17 skladeb, z toho 12 České obce sokolské,
1 skladba Sokola na Slovensku, 2 skladby České asociace sportu pro všechny
a 2 vystoupení dánských hostů. Z toho
5 skladeb bylo předvedeno v I. i II.
programu. Bylo to nádherné, nálada
úžasná, vzpomínky nepopsatelné a hlavně nezapomenutelné. Již nyní se těšíme
na nácviky dalších skladeb. Sokolu a sletu Zdar!!!

Trochu zajímavostí:
V areálu stadionu v Edenu se v době
nácviků, zkoušek a vystoupení vypilo
4.500 desetilitrových barelů vody (i to
bylo málo). Nejstaršímu cvičenci bylo
93 let, nejmladšímu 2 roky. Nejpočetnější
skladbou byla Česká suita, v níž vystoupilo
zhruba 1.800 cvičenek. Sletu se účastnili
cvičenci z Austrálie, USA, Kanady, Francie, Švédska, Německa (Sokol Mnichov
a Lužičtí Srbové), Švýcarska, Rakouska,

Slovenska, Srbska, Bulharska, Slovinska,
Chorvatska, Španělska, Polska, Ruska
a Ukrajiny. Celkem 1.276 zahraničních
cvičenců.
Při vzpomínce na výročí bych chtěla
připomenout, že v roce 2013 naše jednota
Sokol Velké Pavlovice oslaví 100. výročí
od svého založení (23.11.1913).
Jana Václavková, starostka a náčelnice
T.J. Sokol Velké Pavlovice

Hrad Bítov
a Vranovská přehrada
... to byl další cíl zájezdu členek
Dámského klubu z cyklu „Poznáváme
svůj kraj“.
Jednodenní výlet se uskutečnil
na konci měsíce června. Naší první zastávkou byl hrad Bítov, který se majestátně tyčí nad Vranovskou přehradou
a je obklopen krásnými jehličnatými lesy.
Patří k největším moravským hradům.
Byl založen v 1. čtvrtině 13. stol. a nejvíce
rozšířen v 13. a 14. století.
Po zajímavé prohlídce hradu a jeho
okolí jsme odjely na další část našeho putování – Vranovskou přehradu.
Byla vystavěna v r. 1930-34. Betonová
hráz je vysoká 59,9 metrů a dlouhá 292,5

m. Délka vzdutí je 29,8
km. Při její výstavbě bylo
zatopeno městečko Bítov i
soutok Dyje se Želetavkou.
Po velmi chutném
obědě jsme si udělaly malou procházku po pláži
a v 15 hodin nasedly
na loď Viktoria. Při plavCož takhle si dát plavbu lodí! A nemusíte ani k moři, Vrabě jsme obdivovaly manovská přehrada se k tomuto účelu více než nabízí.
lebná zákoutí s chatkami
ukrytými mezi stromy
a pozorovaly plující loďky i plachetnice, poznáním, že i u nás jsou místa, která stokteré nás tiše míjely. A ten vzdoušek a to jí za to, abychom je poznaly a obdivovaly
ticho – no prostě paráda!
jejich krásu.
Prožily jsme opět jeden pěkný slunný
Za Dámský klub
den, naplněný novými zážitky a hlavně
Mgr. Alena Kocmánková

Hasiči zápolili
v požárním útoku, v noci

Závody v požárním útoku vyžadují pečlivou
přípravu a souhru celého týmu...

V sobotu, dne 7. července
2012, proběhl ve večerních hodinách na tréninkovém hřišti
TJ Slavoj Velké Pavlovice již
dvanáctý ročník noční soutěže
v požárním útoku „O putovní
pohár starosty města Velké
Pavlovice“.
Soutěže se zúčastnilo 17
družstev, z čehož byla čtyři
družstva žen. Domácí družstvo
„A“ soutěž odstartovalo s letošním nejlepším časem 20,63
s. Družstvo „B“ při prvním
pokusu dosáhlo času 24,12 s,

...v samotném závodě se určitě vyplatí!
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ovšem při druhém pokusu se polepšilo
v „osobním“ rekordu na 20,95 s.
Družstvo „A“ mělo druhý pokus neplatný - těsně po startu spadla savice

z čerpadla a nářadí na základně se tak rozhodilo. Navíc byl start ještě předčasný.
Nejlepšího času dosáhli ve splnění
požárního útoku jedni z favoritů soutěže,

SDH Pasohlávky. V prvním pokusu (třetí
na startovní listině) se jim podařilo srazit
terče v čase 17,65 s.
Nově zakoupený putovní pohár
pro děvčata skončil ve Tvrdonicích. Zasloužily si jej časem 24,14 s z druhého kola.
Petr Hasil

NAPSALI O NÁS...
České vinařské závody koupily po Viniu i vinařství Pavlovín
Napsali o nás * Břeclavský deník; 9.7.2012 - Velkopavlovické vinařství Pavlovín má nového majitele. Většinový podíl společnosti koupily České vinařské závody,
do jejichž majetku patří také Vinium Velké Pavlovice. Za Pavlovín zaplatily více než
padesát milionů korun.
práva na dalších sedmnáct hektarů vinic,“
uvedl generální ředitel
Českých vinařských závodů Libor Výleta.
„Od tohoto spojení si slibujeme zejména posílení pozice
naší vinařské skupiny
v oblasti gastronomie
a vinoték,“ zhodnotil
hlavní přínos vinařství
Pavlovín pro nového
Sídlo ﬁrmy Vinařství Pavlovín ve Velkých Pavlovicích.
majitele.
České vinařské závody
už
majetkově
ovládají
také jedno z nej„Koupí vinařství Pavlovín jsme získali
větších
vinařství
v
České
republice,
a to Vinipřibližně pětašedesát hektarů vinic včetum.
Tato
vinařská
společnost
má
rovněž
sídlo
ně technologického zázemí na zpracování
ve
Velkých
Pavlovicích.
a skladování vína. A navíc ještě výsadbová

„Koupí většinového podílu ve vinařství Pavlovín chceme potvrdit, že se celá
naše skupina chce i nadále soustředit
na kvalitu vyráběného vína,“ nechal se
slyšet předseda představenstva Českých
vinařských závodů Miroslav Kurka.
Důkazem je podle něj dvaačtyřicet
medailí, které získalo Vinium od začátku
tohoto roku. A to nejen v České republice,
ale i v Rakousku a na Slovensku. O kvalitě
vín z vinařství Pavlovín pro změnu svědčí
jejich nedávný úspěch na mezinárodní výstavě vín v americkém San Francisku, kde
získaly velkou zlatou medaili a dvě stříbra.
Společný podnik České vinařské závody a Vinium Velké Pavlovice vyprodukoval v roce 2011 více než deset milionů lahví tichých vín dodaných na trh. Obě ﬁrmy
v tomto roce utržily 368 milionů korun.
Autor: Michal Šupálek,
Břeclavský deník

Šance a kritika aneb KDYŽ VINNÉ SKLEPY TANČÍ
Napsali o nás * Břeclavský deník; 14.7.2012 - Ve Velkých Pavlovicích končí práce na nových sklepech, které vybočují z tamní architektury. Přivést ale mají movité
investory. Ještě poslední detaily a extravagantní vinné sklepy ve Velkých Pavlovicích
se roztančí naplno. Pod velkým očekáváním a kritice řady místních navzdory.
„Budovy vybavujeme nábytkem, dokončujeme fasády, kolaudujeme a doděláváme
silnici. Jedna část je již hotová,“ říkal v pátek
v rozhovoru pro Břeclavský deník jednatel
developerské společnosti Libor Štros.
Ačkoliv má řada patnácti sklepů pastelových barev město a lidi v něm ekonomicky podpořit, část Velkopavlovických cedí
jejich název skrz zuby. Pokládají je za rušivý
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a nevzhledný prvek v jinak tradičním místě.
„Objevila se zpráva, že názory jsou padesát
na padesát. Já si to nemyslím. Podle mě je to
spíše osmdesát ku dvaceti procentům nespokojených,“ sdělil Štros.
Cítí osobní zášť
Domnívá se, že někteří z nich stavby
kritizují i kvůli osobní zášti. „Pár místních

totiž chtělo pracovat u stavební ﬁrmy, která si
je ale nevybrala. Takže trochu existuje i osobní zášť,“ mínil developer.
Například vinař Marek Suský pokládá
roztančené sklepy za dobrý nápad.
Nabízí šanci tamním podnikavcům,
vzhledu by ale jedničku rozhodně nedal.
Palec by sklonil dolů.
„Myšlenka je to rozhodně zajímavá.
Sklepy ovšem nejsou nijak oku lahodící.
Architektonicky se mi nelíbí. Když jedete
z vinice, jste zvyklý na tradiční pohled a prostředí a najednou se objeví pastelové budovy, není to nic moc,“ líčil Suský.
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Jde tedy o otázku zvyklosti? Nejspíše
ano. „Pokud budou sklepy stále stát, za pár
let nad nimi lidé jen mávnou rukou. Zvyknou
si. Ostatně každá stavba měla v minulosti své
odpůrce i příznivce,“ zamýšlel se vinař.
Obchodní šance
Pro něj, stejně jako pro další desítky
výrobce vína, se otevírá možnost prodeje.
A podle Štrose výrazná. Zvýšit o něco zisky
by si měli rovněž restauratéři. Majitelé sklepů či nájemníci údajně rozhodně nebudou
vařit jídla ani vyrábět svá vína.
„Dohoda s městem je taková, že chceme přivést investory. Nějaké objednávky na
víno už jsou. Nebudu říkat konkrétní částky,
ale pohybují se v řádech sta tisíců a milionů
korun,“ prozradil developer.
„Příležitost to rozhodně je. Pokud bude
možnost, kontakty bych samozřejmě rád navázal. Uvidíme,“ reagoval Suský.
Starosta Pavel Procházka pokládá
výstavbu za dobré řešení. Město pod jeho
vedením prodalo část pozemků, na kterých

Vinařská ulička Starohorka vzbudila vlnu emocí a pozornost, jedni jsou
pro, druzí proti...
sklepy vznikly. „Kdybychom je rozprodali
jednotlivcům, nic pospolitého by tam nebylo. Městu a místním pěstitelům to rozhodně
ekonomicky pomůže. Znám většinu lidí, kteří
si sklepy koupili, jsou to podnikatelé a slušní
lidé,“ ujišťoval Procházka.
Zástupce developerské firmy nyní
jednají s Velkopavlovickými, kteří mají

pozemek za nově vystavěnou vinnou uličkou. „Chceme tam postavit jednotný plot,“
podotkl Štros. Ve správě města podle starosty skončí i tamní nová kanalizace. Podle
starosty bezplatně. Sklepy oﬁciálně otevřou
patnáctého srpna.
Autor: Lukáš Ivánek,
Břeclavský deník

Hlásím přistání, zazní již brzy ve Velkých Pavlovicích
Napsali o nás * Břeclavský deník; 9.8.2012 - Fanoušci sportovního letectví
na Břeclavsku si mohou radostí výsknout. Kromě letecké základny v Břeclavi
a dráhy u Kraví hory v Bořeticích mají v budoucnosti přibýt další dvě oﬁciální plochy
pro nadšené piloty. V září bude slavit otevření velkopavlovické letiště, příští rok už
by se mohlo přistávat i v Drnholci.
„Do Velkých Pavlovic se přesouváme
z dráhy na Kraví hoře v Bořeticích. Neměli
jsme tam totiž možnost parkování letadel,
u nové dráhy jsme si hangár opravili ze staré
haly. Slavnostní otevření nové dráhy i hangáru bude prvního září na velkopavlovické vinobraní,“ pozval na prohlídku i širokou veřejnost předseda leteckého klubu Nad krajem
André Ladislav Králíček.
Nová vzletová a přistávací plocha
pro sportovní letadla se rozkládá na šestihektarovém pozemku západně podél silnice
z Velkých Pavlovic k Trkmanicím. Do hangáru zaparkují piloti své stroje z prozatímního uložení na základnách v Břeclavi, Miroslavi a Vyškově. Značnou část nákladů na
vznik letiště uhradilo město Velké Pavlovice.
„Zatím máme členů a letadel poměrně málo. Počítáme ale s rostoucím zájmem.
Hlavně po otvíračce, kdy si piloti zázemí
a dráhu prohlédnou a věc se rozkřikne. Dráha je pro ultralehká letadla, budou tam ale
moct přistát i větší stroje než dvoumístné jako
v Bořeticích,“ doplnil Králíček.

Do kukuřice už ne
Z nové velkopavlovické dráhy se milovníci pohledu na zemi z oblaků těší. „Z každé
takové aktivity musí mít pilot radost. Velkopavlovickou dráhu dělají naši kamarádi. Držíme jim na otevíračku palce. O Drnholci taky
víme. Na asfaltovou plochu s čmeláky jsem
se chodíval dívat už jako dítě, když jsem snil

o vlastním létání,“ usmíval se vedoucí letového provozu na břeclavském letišti Václav
Hrůza.
„Velké Pavlovice budou výhodné hlavně
pro větroně, které se vrací ze severu v pozdním odpoledni, kdy končí správná termika
a letadlo ztrácí výšku. Než přistát někde
na poli v kukuřici a riskovat, bude moct pilot
v klidu sednout na novou dráhu. Podobně
jako v Bořeticích, kde jsem takhle dvakrát
přistával taky,“ dodal Hrůza.
Travnatou dráhu vedle asfaltové mají
v plánu zřídit v Drnholci Na Výsluní. Tam
doposud přistávaly pouze zemědělské stro-
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je, které na pole létaly s hnojivem a postřiky.
Desetihektarový pozemek pro sportovní piloty tam před osmi lety koupil Petr Marcinčák z Mikulova.
„Městys schválil změnu územního plánu
a nyní čekám na další povolení. Pokud půjde

vše bez problémů, příští rok se bude moct
používat. Pole už vlastním čtyři roky, stačí
jen vyznačit dráhu, ostatní je připraveno.
V budoucnu pak budu řešit, kde postavím
hangár,“ plánuje Marcinčák.
Bořetickou dráhu provozuje letecký

klub Kraví hora. Aeroklub Břeclav sídlí nedaleko Ladné. Kromě leteckých sportů se
zaměřuje i na modelářství a parašutismus.
Autor: Petr Vlasák,
Břeclavský deník

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ
Vodní radovánky nahradily propocené dresy
Velké Pavlovice (LETNÍ RETRO)
- Velkopavlovické koupaliště sloužilo
bezmála tři desetiletí, ve dne i v noci.
Skončilo hlavně kvůli chybějící čističce
a problémům s vodou.
Vstupné stálo korunu. V časech největší
slávy si cestu k padesátimetrovému bazénu
našlo ve slunečný den i pět set lidí. Dnes
ve stejném místě, kde před lety skákali lidé
v plavkách do vody, kopou do míče fotbalisté Slavoje. Další díl seriálu Deníku Rovnost
Letní retro je věnovaný zaniklému koupališti ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku.
„Původně stavba nového koupaliště
začala v roce 1960 za říčkou Trkmankou
pod kopcem Floriánkem. Byl to velkolepý
projekt, i se skokanskou věží. Práce ale
zastavilo pohyblivé podloží. Až roku 1965
si lidé v akci Z vybudovali menší koupaliště na konci města ve směru na Bořetice,“
vzpomíná Jiří Šula.
Právě on se později o provoz městského
koupaliště staral. Osm let. Areál dotvářelo
několik houpaček i prolézaček a provozní
budova se šatnami a občerstvením. Jako jediná stojí v místě dodnes. „Když jsme bazén
napustili, byla to paráda. Voda byla čistá,
lidé spokojení. To ale vydrželo tak deset dnů.
Chyběla čistička. Skalice a chlorové vápno na
udržení kvalitního koupání nestačily,“ přiznává s odstupem Šula.
Potíže byly navíc s výměnou horšící
se vody. Pitné vody, kterou se bazén plnil,
byl totiž v té době nedostatek. „Volali jsme
na vodárnu. Řekli nám, že můžeme napouštět třeba jenom půl hodiny. Nebo také vůbec.
Byl to neustálý problém,“ připomíná Jaroslava Drbolová, která měla coby úřednice města koupaliště na starosti.
Přesto měl velkopavlovický bazén i bez
toboganu a dalších vodních atrakcí zvlášť
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Velkopavlovické koupaliště v dobách své největší slávy. Nebylo by špatné ani dnes,
co říkáte :-)?
v úvodu sezony příznivce. Táhl zejména děti
a mládež. Na vstupné, limonádu a třeba tatranku jim dlouho stačila pětikoruna. „Byli
rádi za to, co je. Možností nebylo v té době
tolik,“ srovnává Drbolová.
Diskotéky u vody
Další lákadlo, které na velkopavlovické koupaliště přitahovalo davy mladých,
se staly v osmdesátých letech koncerty
a diskotéky. „Venku se téměř nehrálo, byla
to výjimka, pár akcí za rok. Ale stály za to.
Na koupaliště běžně chodilo pět set až osm
set lidí a byla tam pokaždé nádherná atmosféra. Přestože o pár metrů dál byla voda,
nikdy se nic nestalo,“ diví se i po letech diskžokej Tonda Schäffer.
Koupaliště v domovském městě navštěvoval i za denního světla, ale jen sporadicky.
„Byl tam jen jeden velký bazén, pro děti nic
moc. To byl handicap,“ míní.
Návštěvníků začalo ubývat také kvůli
modernějšímu, lépe řešenému koupališti

v sousedních Němčičkách. Velkopavlovický bazén chátral a na opravu nebyly peníze.
V létě roku 1992 otevřelo koupaliště své
brány naposled. Po sedmadvaceti letech
provozu. „Ve hře byla i případná oprava, ale
koupaliště bylo v tak dezolátním stavu, že
by byla stejně drahá jako postavení úplně
nového areálu. Zastupitelé proto rozhodli,
že později najdeme jiné, lepší místo,“ vysvětluje starosta Velkých Pavlovic Pavel
Procházka.
Radnice pak vyšla vstříc tělovýchovné jednotě Slavoj, koupaliště zlikvidovala
a zahrnula. V jeho místě vznikla druhá
travnatá plocha, po které fotbalisté léta
volali. „Nové koupaliště by se městu i řadě
obyvatel líbilo. Ale musíme být střízliví. Nejprve je potřeba dotáhnout do konce projekty,
na které máme dotace. S bazénem počítáme, ale není to priorita nejbližších let,“ má
Procházka jasno.
Michal Šupálek,
Břeclavský deník

Velkopavlovický zpravodaj
4/2012

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Z mateřské školy...
„Škola princů“ končí, začíná ta „skutečná“
V posledních červnových dnech roku 2012 byli malí předškoláčci z Mateřské
školy ve Velkých Pavlovicích oﬁciálně přijati do řad právoplatných školáků. Stalo
se tak při příležitosti slavnostního Pasování na prvňáčky, které pro ně připravily
paní učitelky ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice.
přivítali matrikářka paní
Dagmar Švástová a místostarosta pan Ing. Zdeněk Karber. Nechyběly
samozřejmě ani všechny
paní učitelky ze školky
v čele s ředitelkou MŠ
paní Jiřinou Zigovou, které se o děti celá léta strávená v mateřince s láskou
a nekonečnou trpělivostí
staraly a mnohdy jim byly
doslova druhou maminkou.
Program se nesl v duchu princů a princezen,
stejně jako tablo, které si
mohl každý koncem školního roku prohlédnout za
Tablo předškoláčků školního roku 2011-2012.
výkladní skříní prodejny
Děti a jejich rodiče, sourozenci, praZAF Velosport. Právě za
rodiče a kamarádi se sešli ve společen- princátka se v den fotografování děti přeském sále na velkopavlovické radnici, kde vlékly, aby tak ukázaly, že ještě stále žijí
je již v nádherně vyzdobených prostorách v říši pohádek, ale na druhou stranu už

Ze základní školy...
Pohádkové nocování ve školní družince
Z pátku na sobotu, 15. až 16. června 2012, se uskutečnila ve školní družině ZŠ Velké Pavlovice netradiční
a o to atraktivnější akce s názvem „Pohádkové spaní ve školní družině“. Tuto
neobvyklou zábavu v ještě neobvyklejším čase připravily pro své malé družinkové svěřence paní vychovatelky zcela
poprvé. Byla to tedy velká družinová pre-

miéra a pro mnohé děti se jednalo o úplně
první spaní mimo domov a bez rodičů.
Okolo šesté hodiny podvečerní se
školní družina zaplnila početnou skupinou dvaatřiceti malých dětí s velkou převahou prvňáčků a druháků. Někteří přišli
sami, jiní v doprovodu svých maminek či
tatínků. Všechny z nich však spojovala

jednou nožkou opatrně a nesměle vstupují
do světa ne snad úplně dospělých, avšak
o trošku větších a zodpovědnějších.
Škola je místo úžasné, které otevře
dětem celý svět. Jenomže proto, aby se
toho co nejvíce naučily, budou muset začít hodně pracovat a stát se zodpovědnými samy za sebe. Určitě jim v tom budou
ochotně nápomocny paní učitelky, které
v rámci akce pasování zastoupil ředitel
Základní školy ve Velkých Pavlovicích
RNDr. Ludvík Hanák. Pan ředitel děti srdečně pozdravil a ujistil je, že se už na ně
ve škole všichni moc těší.
Děti dostaly jako vzpomínku na tento mimořádný životní okamžik knížku
a stužku, aby každý poznal, že už jsou
velcí školáci.
Karolína Bártová

A jsou z nás školáci - prvňáci!

zvědavost a velké očekávání, co se vlastně
bude dít, jaké pohádkové dobrodružství
na ně čeká a hlavně jak to vypadá večer
po setmění v naší družině. Zda se tam čirou náhodou neprohánějí nějací zlobiví
duchové nebo víly!
Pohádkově naladěni a s dobrou náladou jsme se s vervou pustili do víru všeho
dění. Úvodem jsme si řekli několik důležitých slov o bezpečnosti při našem pobytu
v družině. Přeci jenom, zůstat v družině do
večera a k tomu zde nocovat, se nepodaří
každý den a pro některé malé účastníky se
jednalo o první takové samostatné spaní.
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Následovala hodinka, kdy děti dostaly prostor pro volnou zábavu plnou deskových her a stavění z Lega a Sevy. Poté jsme
vyrazili do blízkého parčíku, kde jsme si
zahráli několikrát po sobě oblíbenou hru
s názvem Živé pexeso a vytvořili si hezké
společné skupinkové fotky.
Z pobytu venku nám docela vyhládlo
a tak přišla zcela přirozeně řada na radostně očekávanou večeři. Společnými
silami jsme si připravili chutné toastíky
s kečupem. Po večeři jsme se pěkně pobavili u několika pohádkových soutěží.
Podle malovaných obrázků jsme poznávali nejrůznější pohádkové postavičky
a při pantomimě jsme si ověřili rozsah našich znalostí pohádek.
Čas utíkal jako voda, setmělo se
a přišla chvíle obléci si pyžamka a ulehnut
do spacáků. Na dobrou noc jsme si pustili na DVD kreslenou pohádku Kocour
v botách. A jestli vás zajímá, jak se spalo,
tak musíme konstatovat, že velmi dobře.
A ani žádní zlobiví duchové nás nestrašili.
To až nad ránem se prohnal družinou
nějaký zlobivý skřítek a naši malí účastníci
rázem procitli a už se jim nechtělo jen tak
ležet ve svých pelíšcích. A tak pod vedením
paní vychovatelky nastoupily děti na pořád-

nou družinovou rozcvičku na chodbě školy.
Pak už jsme se vrhli
na snídaně a zaplnili
si naše bříška sladkou
vánočkou a makovým
závinem.
Najedeni jsme si
ještě zahráli několik
drobných pohádkových
her a jako pěknou závěrečnou tečku každý
malý účastník obdržel
pamětní pohádkový diplom a drobný dáreček.
Pak už nezbývalo, než si
sbalit všechny své věci
a odebrat se domů.
První družinová
spací akce se vydařila.
Doufáme, že se všem
dětem líbila a že si ji
v příštím školním roce
zopakujeme :-)!

Výborná a vlastnoručně připravená večeře přišla k duhu!

Mgr. Lenka Tesařová
a Naďa Slámová,
vychovatelky ŠD
při ZŠ Velké Pavlovice
A pak šupky dupky do hajan!

Devátý konec školního roku = první velká derniéra

Rozloučení s žáky devátých ročníků na radnici města.
Ve čtvrtek 28. června 2012 se s
jednodenním předstihem rozloučili
žáci devátých ročníků s velkopavlovickou základní školou. Žáci devátých
tříd si tento den budou pamatovat až
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do konce života. Tímto dnem skončila
jejich povinná školní docházka a pomalu se začala odvíjet nová životní etapa.
Po prázdninách nastoupí na střední
školy, budou se setkávat s novými spo-

lužáky, hodnotit jiné učitele, poznávat
věci, se kterými se na základce třeba
vůbec nesetkali.
Rozloučení s letošními devátými
ročníky proběhlo na Městském úřadě
ve Velkých Pavlovicích. Žáky a ostatní hosty přivítaly třídní učitelky Lenka
Veverková a Jaroslava Procházková.
Svým slovem k přítomným také promluvili ředitel školy RNDr. Ludvík Hanák
a zastupitel Zdeněk Krčmař. Z jejich rukou byla předána závěrečná vysvědčení.
Poté si vzali slovo samotní žáci,
kdy z úst jejich zástupců Michala Procingera a Anny Hiclové zaznělo poděkování učitelům za výdrž a snahu něco
děti naučit. Na důkaz díků byly předány
učitelkám a učitelům květiny. Na závěr
nechyběly ani slzičky, které budou snad
pro všechny slzami štěstí.
Věra Procingerová
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Za reprezentaci školy – den na letecké základně
Gymnázium a Základní škola Velké
Pavlovice přijaly v úterý 19. června 2012
pozvání na 22. základnu letectva Náměšť nad Oslavou, které jim bylo předáno v rámci dubnového odhalení pamětní desky plukovníka Josefa Pavelky.
Celkem čtyřicet vybraných studentů
a žáků dostalo možnost za odměnu prožít
den na letecké základně. Doprovod jim
dělali ředitelé obou škol PaedDr. Vlastimil
Kropáč a RNDr. Ludvík Hanák a zástupci
města místostarosta Ing. Zdeněk Karber
a radní Ing. Jaroslav Benda Ph.D..
Vojáci studenty provedli vzpomínkovou síní, ukázali jim leteckou techniku

v hangárech i pod širým
nebem. Žáci si mohli letadla prohlédnout nejen
zvenku, ale dostali možnost usednout za knipl
letounu L-39 Albatros
i vrtulníku Mi-24/35,
čehož neváhali využít.
Dověděli se také, proč každé letiště musí mít vlastní hasiče nebo jak jsou
při startu a při přistávání
letadel důležití sokolníci
se svými dravci.
Věra Procingerová

Exkurze na letecké základně v Náměšti nad Oslavou
se stala pro všechny její účastníky silným a nezapomenutelným zážitkem. Jen málokomu se podaří do těchto
prostor zavítat, navíc získat odborný výklad.

Badatelská soutěž na téma
ŠTĚPÁN LOTRINSKÝ
a ochotně vysvětloval, ukazoval, jak bude
zámeček vypadat a k čemu bude sloužit.
A aby představa dětí byla úplnější, vzal
je na exkurzi. Prošli zámeček od půdy
po sklep a zájem dětí byl čím dál větší.
A tak není divu, že se začaly shánět i po
starých fotograﬁích a po všem, co by jim
prozradilo taky něco víc o historii zámečku.

Tým mezinárodní vědomostní soutěže na téma významné historické osobnosti Štěpána Lotrinského.
Ve čtvrtek, 21.června 2012, se pětičlenné družstvo Základní školy Velké
Pavlovice ve složení Zdeňka Bálková
8.A, Jirka Buchta 7.B, Jana Dofková
8.A, Pavel Krejčiřík 7.A a Zuzka Škorpíková 8.B zúčastnilo mezinárodní
badatelské soutěže na téma František
Štěpán Lotrinský a jeho hospodářská
činnost na panstvích Holíč, Hodonín
a Velké Pavlovice.
Soutěž se skládala ze dvou částí – vědomostní a badatelské. Vědomostní část

byla zaměřena na hospodářské aktivity
Štěpána Lotrinského na panstvích Holíč,
Hodonín a Velké Pavlovice a děti dostaly
jako pomocný materiál knihu, pomocí
které do této problematiky pronikly. Jako
badatelský objekt si vybraly velkopavlovický zámeček.
Příprava byla velmi náročná, materiálu k historii zámečku moc není, zato
o budoucnosti zámečku se děti dozvěděly opravdu hodně. Velké poděkování
patří panu starostovi Ing. Pavlu Procházkovi, který je pozval na radnici a trpělivě

Za zprávu o badatelské činnosti sklidili mladí badatelé veliký úspěch. Neztratili se ani ve vědomostní části soutěže
a v animačním programu na holičském
zámku se pak mohli nejen setkat s Marií
Terezií, Františkem Štěpánem Lotrinským a jejich dvorem, ale taky projít chátrající, ale kdysi velmi krásný zámek, který
sloužil jako letní sídlo císařského páru.
Mohli se dotknout věcí, kterých se před
mnoha lety dotýkal samotný císař a císařovna a v zámku jejich duch určitě zůstal.
Myslím, že děti, a to nejen naše, a jejich doprovody strávily nádherný den plný
soutěžení, napětí, doteku historie a především krásné atmosféry a tak, i když jsme
si neodnesli první, ani druhé či třetí místo,
určitě stálo za to se této soutěže zúčastnit
a všichni budeme na ni rádi vzpomínat.
Mgr. Jaroslava Procházková – Poulíková
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Mladí šachisté zápolili o starostovský pohár
O posledním vyučovacím týdnu školního roku 2011/2012 se uskutečnil v aule
Gymnázia ve Velkých Pavlovicích Šachový turnaj o pohár starosty města Velké
Pavlovice. Pořadatelé byli velmi potěšeni
hojnou účastí a vysokou úrovní sportovního klání. Poděkování patří ředitelům
ZŠ a Gymnázia Velké Pavlovice za spolupráci s organizací akce, panu starostovi za
propůjčení jména a krásné ceny pro každého hráče a panu místostarostovi za účast
na zahájení turnaje i závěrečném vyhlášení vítězů.
K turnaji nastoupilo celkem 10 žáků základní školy a 10 studentů gymnázia - z toho
3 dívky. Bez ztráty a zcela suverénně zvítězil
výborně hrající Jan Krůza. Zasloužené druhé místo obsadil Robin Podrázský, který se

za poslední rok velmi zlepšil a je velkou pavlovickou nadějí. Bronz po boji získal zkušený Petr Machač.
Obrovským překvapením šachového
turnaje se stal žák 3. třídy ZŠ Dominik Rolíšek – vítěz kategorie mladších žáků. Dominik zároveň obsadil celkové skvělé 4. místo,
v semiﬁnále i v boji o bronz měl obrovskou
převahu, ale zkušenější soupeři těžké situace zvládli o kousek líp a tak přenechali mladšímu konkurentovi pověstnou bramborovou medaili. I když v tomto případě chutnala
i brambora nečekaně sladce!
Velmi profesionální výkon podala i křehounká ozdoba klání Kristýna Machačová,
která ovládla kategorii dívek a zahrála řadu
pěkných partií.
Akce se zúčastnili také tři sedmiletí
prvňáčci - Martin Bílek, Vojtěch Plšek a Mi-

Zápolení nad čtyřiašedesáti černobílými
poli šachovnice je bezvadná zábava!
roslav Náležinský. Všichni hráli moc dobře
a obzvláště Miroslav Náležinský dělal favorizovaným soupeřům nemalé potíže!
Závěrem bychom rádi poděkovali
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na zdárném průběhu šachového
turnaje.
Petr Pisk

Nejlepší sběrači papíru řádili
v AQUAPARKU
Žáci tříd 2.A a 6.A ZŠ Velké Pavlovice
se po zásluze stali vítězi soutěže ve sběru
starého papíru. Za odměnu dostali celý
školní rok slibovaný a pro ně vysněný zájezd do vyškovského AQUAPARKU.
Aby nebyl výlet nudný, vypravili se
na něj vlakem a to hned se dvěma přestupy
– v Zaječí a v Brně. Což byl pro některé účastníky „sběrového plavčení“ možná ještě větší
zážitek než samotné vodní i podvodní řádění.
Možná tomu nebudete moci ani uvěřit, ale
mnohé děti vlakem takřka necestují.

Aquapark je
od vyškovského
vlakového nádraží
vzdálen pouhých
10 minut chůze,
což bylo v uplaBezvadné pokoupáníčko plné úžasných vodních atrakcí – to už ta
kaném počasí celnámaha se sběrem opravdu stojí za to!
kem fajn. I když,
stejně se nakonec
všichni namočili, tak těch pár dešťových vítězil červený tobogán, který byl nejdelší
a jeho dojezd byl do venkovního velkého
kapek stejně nijak neuškodilo.
Žáci na vodních atrakcích strávili bazénu.
Ing. Lenka Bukovská
celé dopoledne a v oblíbenosti s převahou

Žáci 2.A byli první! A vyrazili do PROUDU, jako Trosečníci
Tak jsme to vyhráli! Odměnou nám
byl zájezd do lanového centra PROUD
v Brně. A co vlastně? Soutěž ve sběru víček
od PET lahví!
Jeli jsme vlakem, takže pro některé druháky už byla zážitkem jenom ta
cesta. Program, který jsme absolvovali,
měl název Trosečník. Žáci byli rozděleni
do skupinek, každá skupinka měla svou
instruktorku. Celým programem nás pro-
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Víčka z PETek udělala z druháků Trosečníky a ještě se navíc proletěli i na lanech!

vázel „trosečník“ z pustého ostrova, který dětem zadával úkoly.
Musely podojit kozu (samozřejmě ne
živou), nasbírat plody k obživě, nanosit
životodárnou vodu apod.. Když vše splnily, vydaly se na cestu z ostrova. Byl pustý
a malí trosečníci museli zdolat divočinu.
To už jsme se přesunuli na lana. Očekávaná panika a strach z výšky se nedostavil. Každý chtěl vylézt o kousek výš než
ten před ním, takže během pár minut se už
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pohybovali ve výškách mnoha metrů
nad zemí.
Jakmile slanili na zem, už lezli celí
nadšení znovu nahoru. Závěrem se na obzoru objevila loď a my jsme se i s hlavním
trosečníkem konečně mohli pustit na cestu do civilizace.
Žáci byli neskutečně nadšení a myslím,
že to byl pro ně zážitek na celý život. Soutěžit
se přece jenom vyplácí.
Poděkování určitě patří Ing. Lence Bukovské, která celou akci zorganizovala.
Mgr. Dagmar Šmídová,
třídní učitelka 2.A

Něco málo autentických zážitků
z pera druháčků...
V úterý 19. 6. 2012 jsme jeli do lanového centra PROUD v Brně. Když jsme
dorazili na místo, bylo to tam hezké.
A ještě lepší byla zábava.
Hráli jsme si na trosečníky, kteří ztroskotali jsme na ostrově. Mysleli jsme, že jsme tam sami, ale byl tam
i Robinson. Nakreslil nám mapu ostrova
a museli jsme překonávat různé překážky.
Prvním úkolem bylo sázení semínek, potom jsme stavěli stan, přenášeli

ovoce a vodu, dojili kozu a vodili ovce.
Když jsme vše splnili, šli jsme si obléct
lezecké postroje a přilby. Každý dostal
dvě vlaječky, které musel pověsit někam
do výšky.
A všichni jsme lezli nahoru a dolů
jsme skákali. Létali jsme jako andílci.
Sloupy byly vysoké aspoň 10 m, ale byli
jsme jištěni lanem. Bylo to super!

Matěj Prokeš, Anna Drápalová,
Matěj Kocmánek, Hanka Bálková
a Eliška Konečná, 2.A

Za takřka 50 tisíc PET víček lanové centrum i pro 7.A
Návštěva lanového centra PROUD
v Brně byla pro třídu 7.A ZŠ Velké Pavlovice odměnou za výhru ve sběru PET
víček. Očekávaný den nastal ve čtvrtek
21. června 2012 a hned po ránu jsme
byli potěšeni krásným počasím, které
bylo nutností, protože toto centrum se
nachází pod „širým nebem“.
Nejdříve se všichni rozcvičili na nízkých překážkách. Ve trojicích se naučili, jak
se vzájemně bezpečně jistit. Obrovským
problémem bylo pro některé se dostat
do bezpečnostních „celotělových úvazů“.
A pak už jsme mohli téměř tři hodiny testovat svou sílu, vytrvalost a také

statečnost na vysokých
lanových překážkách,
kde se většina z nás řádně zapotila. Důležitá
pro nás byla i vzájemná důvěra, kterou jsme
k sobě museli při vzájemném jištění mít.
Určitě tento výlet
byl pro nás jako třídní
kolektiv velice důležitý
a už se těšíme, až společně budeme moct zase
příští rok bojovat o další
odměnu.
Žáci 7.A

Snaha se vyplácí! Víčko k víčku a do PROUDu se
vydala taky 7.A.

Tábor? Sluníčko, koupání, déšť i nocování u přespolňáků!
Středisko volného času při Základní škole ve Velkých Pavlovicích připravilo pro mladší školní děti první turnus
příměstského tábora, který byl letos
rozdělen na dvě části. První skupina
pod vedením Aničky Holáskové a Petry
Hájkové měla svoji základnu ve Velkých
Pavlovicích na Domečku. Druhá přespolní skupina pod vedením Vaška Bukovského a Marie Holáskové si vytvořila svoji základnu v Bořeticích v budově
základní školy.
Ve Velkých Pavlovicích táborničilo 17
dětí, v Bořeticích 15, ale zde byly děti dokonce už od 4 let, a to z důvodu uzavření

Ať je teplo nebo zima, na táboře s kamarády, je vždy prima!

27

Velkopavlovický zpravodaj
4/2012
mateřské školky. Děti postupně navštívily
ZOO Hodonín, vyřádily se na koupališti
v Němčičkách, zahrály si taktéž v Němčičkách minigolf a také strávily zábavné, ale
i poučné odpoledne s bořetickými hasiči
v parku u kostela.
Vrcholem tábornického harcování
bylo přenocování v Bořeticích, ve školní
tělocvičně. Podvečer si děti rozdělaly oheň

na táborák, opekly špekáčky a po setmění
se vydaly na strašidelnou stezku odvahy,
po zbrusu nové cyklostezce mezi poli a vinohrady. Aby se moc nebály, cesta byla vyznačena svítícími sklenicemi, ve kterých
byla zapálena malá čajová svíčka.
Poslední den, se pokazilo počasí, avšak
ani to nezabránilo zahrát si poslední hru
- šipkovanou. Děti vyzrály na déšť a šipky

vytvářely z kamení a přírodního materiálu.
Tábor se dětem moc líbil a byly velmi
spokojené. Prožily krásný týden plný her,
ve společnosti svých kamarádů ze školy
a díky časové paralele s Bořeticemi si
našly i řadu nových přátel.
Ing. Lenka Bukovská

TÁBOR SVČ při ZŠ Velké Pavlovice
aneb Do Kdousova přiletěli ufouni!

Tábor v Kdousově je již letitou značkou velmi dobré kvality –
perfektně se baví malí svěřenci...

V sobotu 14. července 2012 po cestě
velkopavlovických dětí na týdenní tábor
proběhl telefonát s paní správcovou naší
budovy o tom, že v okolí Kdousova byly
spatřeny podivné jevy.
Všechny děti byly ještě v sobotu rozděleny do čtyř skupin a podle vlastních nápadů si vymyslely názvy družstev: červení
- Papriky, žlutí - Bleskouni, modří - Žraloci
a zelení - Skokani, nakreslily vlajky a dostaly
rozlišovací šátky. Při večerním nástupu pak
s vyděšeným výrazem přiběhli dva vedoucí
s informací, že zahlédli na louce přistávat
UFO. a v jeho blízkosti nějaké neznámé tvory.
Hned první den přišla dětem zpráva od
těchto cizích bytostí. Byla to jen směsice čísel a tak ji musely rozluštit, aby zjistily, jaké
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...a jak vidno z fotografie, možná ještě více dospělí
instruktoři :-))!

mají tito tvorové požadavky. Po vyřešení se
ukázalo, že nás budou celý týden zkoušet
a prohledávat naši zemi, aby zjistili, zda je
vhodná pro jejich druh.
Celý týden jsme hráli spousty her
a utkali se v mnoha soutěžích. Naštěstí se
našel jeden hodný pomocník - Uﬁ, který dětem pomáhal a radil naší řečí, jak na jeho
sourozence z vesmíru vyzrát.
Děti sbíraly mimozemskou DNA,
byla zkontrolována síla radioaktivity, zachránily a vyplatily kuchaře, kterého nám
na jeden den unesli ufouni ke zkoumání,
a dokonce jsme při stezce odvahy zahlédli létající talíř.
Při hře Náhoda si děti vyzkoušely, jak
je těžké hodit kostkou každé číslo pouze jednou, při Šipkované plnily mladší děti úkoly

od svých starších spoluhráčů a ve čtvrtek
se všichny přestrojily do kostýmů. Vedoucí
v tematických kostýmech ufounků a děti
jako šmoulové, čarodějnice, víly, baletky,
zvířátka, miminka a mnohé další prošly
střed Kdousova a večer si užily diskotéku.
V pátek proběhla závěrečná bitva, kdy
cizí bytosti rozhodly, že země pro ně není
nejvhodnější a chtěly unést alespoň jedno
družstvo na svoji zem. Síly všech družstev
však byly vyrovnané a tak jsme nakonec
všichni zůstali na Zemi.
I když nám počasí nepřálo tolik jako
vloni, zažili jsme spoustu zábavy a ani
při dešti jsme se nenudili.
Anna Holásková
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Ohlednutí za LDT Morávka 2012
I letos se třicetičlenná skupina táborníků a vedoucích vypravila do horského
prostředí Beskyd na svůj oblíbený stanový tábor v Morávce.
Tématem celotáborové hry byl příběh
AVATAR. Táborníci se snažili zachránit
nádhernou planetu Pandoru a její původní
obyvatelstvo – kmen Na’vi – před průzkumnou posádkou z planety Země, která chtěla
získat cenný minerál. Při plnění úkolů hry
táborníci prokázali svou hbitost, důvtip
i schopnost překonávat překážky. K vzájemnému rozlišení si nabatikovali trička, vytvořili oddílové vlajky a pak se s chutí pustili do
vlastního zápolení.
Letošnímu táboru přálo i počasí. Byl
čas na výlety, koupání na koupališti chaty
Paskov, brouzdání v horském potoku a noční hry v mimořádně teplých nocích. Líbilo
se i malování na skleničky a vlastní výroba
langošů.
K pravé táborové pohodě přispěla
i výborná strava, kterou si mohli táborníci
v druhé polovině tábora vybírat podle svého
přání. O zdárný průběh tábora se přičinili

Táborníci z Morávky.
i všichni vedoucí, za což jim patří velké poděkování.

Již nyní se těšíme na příští Morávku!
Ing. Marie Šmídová, vedoucí tábora

Z gymnázia...
Návštěva v antice aneb Komenský
my měl (snad) radost...
Upéct legionářské placky, vlastnoručně vyrobit sandály nebo divadelní
masku, zkrášlit svou hlavu originálním
účesem či břečťanem si mohli vyzkoušet v projektu Římská hodina žáci navštěvující ve školním roce 2011-2012
třídu primy.
Po pilné práci následovala zasloužená odměna – bílá prostěradla se proměnila na tógy – symbol římského
občanství, pěnové žíněnky na římská
lůžka – Římané totiž jedli v pololeže, a
hostina mohla začít. Aula gymnázia se

v našich představách stala
honosnou síní patricijského domu v antickém Římě.
Tři hodiny neuvěřitelně
rychle utekly a doufejme,
že vzpomínka na příjemné
chvíle dětem pomůže upevnit vztah k historii. Vždyť
i staří Římané věděli, že historie je učitelkou života.

Mgr. Pavla Míchalová,
Mgr. Renata Bláhová

Opulentní římská hostina plná autentických pochutin...
hmmm, také byste si dali říct?
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Víte, co znamená íver, olovrant nebo žubrienka?

Při závěrečné plavbě výletní lodí po Dunaji jsme už věděli, že íver je kousek dřeva –
tříska a žubrienka je larva obojživelníků, třeba žab.

Studenti třídy tercie z velkopavlovického gymnázia to už ví. Na konci školního roku, přesněji ve středu 13. června
2012, podnikli s třídní učitelkou Janou
Strouhalovou a paní učitelkou Pavlou
Míchalovou jednodenní školní výlet
do Bratislavy. Kromě nejznámějších
dominant Bratislavy - Hradu, Nového
mostu s vyhlídkou Ufo nebo chrámu

sv. Martina - si mohli vyzkoušet své znalosti jazyka našich „bratrů Slováků“.

ni zasloužili jedničku. Své vědomosti mohli
prokázat v malém testu, kterému byli podrobeni na Hviezdoslavově náměstí. Význam slov, kterým nerozuměli, si velmi
rychle vymámili z okolojdoucích lidí. Ne
vždy to byl ale lehký úkol - většina osob byli
cizinci.
Navzdory předpovědím počasí, které
prorokovaly vydatný déšť a nárazový vítr,
jsme v Bratislavě prožili krásný den. Plavba
po Dunaji na výletní lodi Prešov za tím
vším udělala pěknou tečku.
Pokud se Vaše návštěva Bratislavy
datuje do dob dávno minulých, nebo jste
dokonce hlavní město našich sousedů nikdy nenavštívili, určitě neváhejte a zajeďte se podívat. Architektura centra města
připomíná Vídeň a navíc vlak Vás tam
z Břeclavi zaveze za necelou hodinu.
Jana Strouhalová

Vzhledem k datu
narození si studenti nemohou pamatovat doby,
kdy naše státy byly ještě
spojené, avšak ze znalostí slovenštiny by si všich-

Ze základní
umělecké školy...
Muzikálová premiéra
JÁNOŠÍKA sklidila
obrovské ovace
V pátek, dne 29. června 2012, se
uskutečnila v Domě kultury ve slovenské Senici premiéra dětského muzikálu
Jánošík, ve kterém účinkují i žáci ZUŠ
Velké Pavlovice. Slavnostního zahájení
se zúčastnil primátor Senice RNDr. Ľubomír Parízek a za Velké Pavlovice místostarosta Ing. Zdeněk Karber.
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Nutno podotknout,
že se předpremiéra muzikálu konala ve Velkých
Pavlovicích, a to ve středu 27. června 2012, kdy
ji shlédli žáci I. stupně
ZŠ a nižšího stupně
gymnázia. Jejich nadšení bylo jasnou předzvěstí obrovského úspěchu
v Senici.
Všem žákům ZUŠ
za krásné zpívání, tancování a muzicírování pa-

Z Velkých Pavlovic zpívaly, hrály a tančily v muzikálu
Jánošík sestry Hana a Eliška Bálkovy, Lucie Kynická,
Barbora Listová, Klára Pejchlová a Hanička Bálková,
která se jako zástup naučila celou choreograﬁi za pouhých
14 dnů, na violu zahrál Pavel Hanzálek, na kontrabas
Petr Hanzálek, Karel Kosík a Jan Hůlek z Mikulčic
na housle.
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tří velký obdiv a poděkování. Stejně jako
učitelům ZUŠ - jmenovitě Lucii Stránské, která celý vstup tanečnic připravila
a nacvičila a Martinu Čechovi za do-

provod cimbálovou muzikou. Učitelé
s dětmi vystoupení intenzivně, pečlivě
s láskou a zapálením několik měsíců připravovali.

Muzikál byl podpořen v Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenské
a České republiky Spoločne bez hraníc.
Milena Karberová

TURISTIKA
Břeclavsko je rozhlednový ráj
Po rozhledně Kraví hora v Bořeticích, U Obrázku ve Starovičkách, Nedánov v Boleradicích, Na Podluží v Novém
Poddvorově, Akátové věži Výhon v Židlochovicích a samozřejmě naší velkopavlovické Slunečné vyrostla koncem měsíce
března 2012 na kopci nad Hustopečemi
Mandlová rozhledna. Tím ale rozhlednový boom na Břeclavsku zdaleka nekončí.
V posledních letech zde vyrostla rovnou
desítka nových rozhleden.
Unikátem se pak může chlubit nedaleké Zaječí, které má rozhledny hned dvě.

Mandlová rozhledna Hustopeče.

Rozhledna U Křížku v Drnholci.

První z nich, rozhledna Na Majáku, byla
slavnostně otevřena 5. července 2012.
Druhá rozhledna nesoucí jméno Dalibor stojí nedaleko vinařství U Kapličky
a je stejně jako Maják volně přístupná.
Bílý hranol Dalibora najdete hned vedle
kapličky a má celkovou výšku 11metrů.
Po zdolání méně než 40 schodů se Vám
otevře dech beroucí pohled do širokého
okolí Nových mlýnů, Pálavy a Lednicko-valtického areálu.
Zatím poslední, desátou nově postavenou rozhlednou je rozhledna v Drnholci. Protože jedenáctimetrová rozhledna
stojí ve viniční trati U Křížku, je
tak i nazvaná. Vedle ní stojí přes
sto let starý kříž, který postavila
rodina Scherak. Z rozhledny je
nádherný pohled zejména na jih
– do Rakouska. Návštěvníci mají
krásný výhled třeba na město Laa
an der Thaya. Vidět z ní můžete
také Akátovou věž na kopci Výhon
u Židlochovic, za dobré viditelnosti pak rozhledna Vladimíra
Menšíka u obce Hlína. Rozhledna
je vybudována z dřevěných komponentů, které jsou spojované
ocelovými prvky. Má pevné základy, tvoří ji čtyři pilíře a schodiště
ve středu.
Tak tedy vydejte se vzhůru na vyhlídkové plošiny všech nových
rozhleden.
Pokud je budete chtít navštívit
všechny, máte s plánováním výletů na dlouhou dobu vystaráno!
Věra Procingerová

Rozhledna Na Majáku – Přítlucká
hora u Zaječí.

Rozhledna Dalibor v Zaječí.
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SPORT
Putovní pohár neodputoval, zůstal u domácího DOROSTU
Víkendové dny konce června patřily
ve Velkých Pavlovicích opět fotbalu a to i navzdory tomu, že byla již ukončena jarní fotbalová sezóna. Na zeleném pažitu stadionu
TJ Slavoj se konal 5. ročník turnaje dorostu
O pohár starosty města. Zúčastnila se jej
mužstva z pořádajících Velkých Pavlovic,
z družebního města na Vysočině Ždírce
nad Doubravou, Koryčan a Řečkovic.
Vítězem se stal tým domácích Velkých Pavlovic se ziskem 7 bodů, putovní pohár tedy
po zásluze letos nikam neodputoval!
Blahopřejeme!

Výsledky jednotlivých zápasů:
Velké Pavlovice - SK Řečkovice 1:0 - Gól: Pilarčík Ondřej
Velké Pavlovice - Ždírec nad Doubravou 0:0
Velké Pavlovice - Koryčany 2:0 - Góly: Kunický Dominik, vlastní
Konečné pořadí turnaje:
1. Velké Pavlovice * 7 bodů
2. Řečkovice * 6 bodů
3. Ždírec * 4 body
4. Koryčany * 0 bodů
Nejlepší střelec - Jan Baláž (Řečkovice) - 3 góly
Nejlepší brankář - Radim Fousek (Ždírec)
Nejlepší hráč – Ondřej Pilarčík (Velké Pavlovice)
Karolína Bártová

Tenisový kemp zlepšil kondici mladých tenistů

Účastníci letního tenisového kempu mládeže.

Ve dnech 9. - 12. července 2012 se
konalo již tradiční soustředění našich
tenistů. V areálu TJ Slavoj se sešlo tento
rok 14 nadějí našeho tenisu. Celé čtyřdenní soustředění vedli mladí trenéři
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z Brna - Jakub Winkler, Martin Fabián
a Lukáš Kočka, kteří připravili opravdu zajímavý, ale také velmi náročný
program.

Vedle tenisových tréninků bylo celé soustředění
věnováno zlepšení kondice
dětí. Tenis se střídal s různými hrami, fotbálkem, vybíjenou, ale také třeba výběhem
na rozhlednu Slunečná nebo
do parku u zastávky. Vzhledem k opravdu výbornému
přístupu trenérů se nikdo ani
na chvilku nenudil.
Celá podařená akce se
mohla konat za přispění
TK Velké Pavlovice, Slavoje
V. Pavlovice, města Velké Pavlovice, Restaurace SPORT,
OV Memoriálu Vl. Trsťana,
Pekařství Pešák a Pekařství
Pláteníková, Vinařství Baloun
a Josefa Konečného.
Děkujeme všem sponzorům, trenérům a také mladým
tenistům za velmi dobrý přístup k soustředění.
Za TK Velké Pavlovice
Dalibor Šefránek,
Jiří Otřel a Miroslav Maincl
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