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SLOVO STAROSTY
a společnosti Hantály na ulici Nádražní, ale to je zatím ve velmi vzdálené budoucnosti, přesto ne nereálné.
Koncem září se uskutečnila zemědělská výstava „Dary jižní Moravy“. Jaký
smysl mělo pořádání této výstavy ovoce
a zeleniny, kolik to stálo a proč akce nebyla jen jednodenní?

Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Velkopavlovického zpravodaje,
úvodem tohoto vydání zpravodaje se
pokusím odpovědět na některé otázky
a kritiky, které zazněly na posledním
zasedání zastupitelstva města, případně na otázky, které jsou na vedení města
častěji kladeny.
Komunikace na ulici Brněnská, která je
nejhorší ulicí ve městě… žít na této ulici
je za trest, město pro zklidnění dopravy
nic nedělá, proč ji město neopraví?
Komunikace na ulici Brněnská a Hodonínská je komunikací státní, ve vlastnictví Jihomoravského kraje, není tedy
města a za její stav, údržbu a provoz
odpovídá JmK, prostřednictvím Správy a údržby cest. Rekonstrukce, která
je nezbytně nutná, je plánována na rok
2015. Možná již mohla být realizována,
ale při plánu rekonstrukce se nepodařilo dohodnout s vlastníky soukromých
pozemků, jejichž vyjádření a souhlas
byl podmínkou pro vlastní rekonstrukci
komunikace. Město Velké Pavlovice se
snaží opravu této komunikace urychlit. Přispělo finančně na vypracování
projektové dokumentace, ale je závislé
na vlastníku a správci této komunikace.
Ani po opravě komunikace nelze očekávat, že se doprava na této ulici zklidní.
Jediným řešením by bylo vybudování obchvatu kolem posklizňové linky

Výstava ovoce, zeleniny a květin byla
ve městě pořádána po téměř 30 ti letech.
Navázali jsme tak na tradici výstav, které byly ve Velkých Pavlovicích pořádány. Jaký má výstava význam pro město?
Snad obnovení tradice, propagaci ovocnářství a vinařství, osvětu a vzdělávání
ovocnářů a vinařů, zviditelnění města,
oživení činnosti zahrádkářského svazu, oživení kolektivu – zapojení občanů
do příprav, posílení komunitního života
ve městě. Náklady nejsou dosud vyčísleny, ale nejsou vysoké. Většina exponátů byla poskytnuta zdarma, výstavu
pomáhali zdarma naši občané instalovat, finančně ji podpořil senátor Hajda a některé firmy, které presentovaly
mechanizaci. Můj osobní pocit byl velmi dobrý. Podařilo se nám naplnit výše
uvedený smysl výstavy. Občané, pracovníci městského úřadu, zahrádkáři
a všichni, kteří nám pomohli, dokázali,
že zápal a nadšení se proměnilo v krásnou výstavu. Děkuji tomuto úžasnému
týmu lidí, stálo je to spoustu volného
času.
A proč nebyla jen jednodenní? Bylo nám
líto exponáty, které dalo velkou práci
sehnat a nainstalovat, po prvním dnu
zlikvidovat, když mohly být další dva
dny vystaveny. Všichni, kteří zajišťovali
dohlídku, pracovali zdarma, bez nároku
na odměnu. Této možnosti využili mnozí naši občané, kteří již sklízeli hrozny a sobotu či v neděli si našli chvilku
k prohlídce výstavy.
Velkopavlovický zpravodaj je plný
chvalozpěvů, příspěvky jsou stále o tom
stejném. Nestačilo by, aby vycházel jen
4 x do roka?
Nevím, zda jde o názor většiny občanů, ale až dosud jsme považovali zpra-

vodaj za zdroj informací o životě našeho
města, o kroniku místního života. Ten,
kdo si zpravodaje doma uchovává, bude
moci za pár let zalistovat v zažloutlých
stránkách a připomenout si dobu před
pár lety. Tvůrci zpravodaje berou jeho
náplň zodpovědně a záleží jim na jeho
kvalitě. Že jsou některé informace čerpány z webových stránek města? To je
pravda, ale kdo například ze starších
občanů brouzdá po internetu. Není nic
jednoduššího, než zpravodaj zeštíhlet,
vydávat ho 4 x ročně, možná i zrušit.
Stejně jako mnohé kulturní a společenské akce. Pak by stejně nebylo o čem
psát. Jen nevím, zda by některým našim
občanům zpravodaj nechyběl.
Město má údajně starý autobus, na co
městu bude, kolik stál a kolik bude stát
jeho provoz?
Město má skutečně v současné době
vlastní autobus. Myšlenka jeho pořízení vznikla na základě žádosti TJ Slavoj
o pomoc s financováním dopravy hráčů
na zápasy. TJ Slavoj ročně vynakládá
na dopravu hráčů několik set tisíc korun a pomoc s dopravou by jim značně
pomohla řešit financování klubu. Autobus jsme získali sponzorským darem
od pana Stokláska, majitele firmy ČAD
Blansko. Jedná se o starší zájezdový autobus značky Karosa, který je v dobrém
stavu a bude sloužit převážně k dopravě
sportovců, místních kolektivů, neziskových organizací ve městě a místních
škol. Náklady na provoz nezatíží výrazně rozpočet města, pojistné činí cca
2.000,- Kč měsíčně a další náklady jsou
odvislé od provozu autobusu.
Velkopavlovické vinobraní je příliš
brzy, většinou burčák teprve začíná,
návštěvnost v tomto termínu je slabá,
nemělo by se konat v pozdějším termínu?
I přes veškeré úsilí a různorodé kvalitní programy, se nedaří výrazněji zvýšit
návštěvnost velkopavlovického vinobraní. Termínem konání jsme se vždy
chtěli vyhnout vinobraní v Mikulově
a ve Znojmě. V příštím roce se slavnost
uskuteční ve dnech 12.–13. září 2014.
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Nabídka programu slavností bývá
pestrá, bohužel návštěvnost místních
občanů je velmi slabá. Zvažujeme o zeštíhlení programu a úspoře nákladů. Je
pravděpodobné, že v příštím roce bude
uspořádáno vinobraní současně s výstavou ovoce a zeleniny.
Výsadba zeleně aneb stromy ano či ne?
Věčné a zpravidla i bouřlivé téma
mnoha diskusí. V posledních letech
bylo ve městě vysazeno několik set nových stromů, ve stávající i nové zástavbě např. v lokalitě Padělky. Další stromy byly vysazeny v extravilánu města,
většinou podél účelových komunikací či
cyklostezek. Vysazen byl park u železniční zastávky a okolí Biocentra Zahájka. Málokteré město se může pyšnit tak
rozsáhlou výsadbou. Projekty se připravují i pro další akci – ozelenění sportovního areálu, příjezd do Velkých Pavlovic
v ulici Hodonínská či ulice Pod Břehy
a Dlouhá. Na druhé straně bylo vykáceno několik krásných starých stromů –

na hřbitově, v ulici Nádražní vedle DZ,
lesík u zastávky ČD. Vedení města má
cíl zajistit lidem bydlení co nejpříjemnější, v krásném a zdravém prostředí
a zvolilo k tomu cestu zeleného města.
Přináší to s sebou spoustu práce, úsilí,
každoroční údržby nejen pracovníků
služeb města, ale i vlastníků nemovitostí. Přesto se tato práce vyplatí a věřím,
že ji ocení i budoucí generace. Pro město je výsadba zeleně jednou z priorit.
Těšíme se na období, kdy stromy trochu
odrostou a vytvoří tolik potřebný stín
ve žhavých letních měsících.
Co nás čeká v následujících měsících?

do nájmu bude pro všechny občany
města uskutečněn den otevřených dveří
s možností prohlídky tohoto objektu.
Ze společenských a kulturních akcí bych
Vás chtěl pozvat na již tradiční Podzimní
šlapku aneb ukončení turistické sezony,
která se uskuteční v neděli 17. listopadu.
Vycházka je určena především pro místní občany, není náročná, ba naopak příjemná, neformální. V době předvánoční
se uskuteční vánoční jarmark. Bližší
informace ke všem akcím najdete na
www.velke-pavlovice.cz. Budeme potěšeni Vaší účastí.
Pavel Procházka, starosta města

Do konce roku zbývají dva měsíce.
Prioritou je dokončení výstavby komunikace na Padělkách a dokončení zemních prací u bytů pro seniory. Od listopadu by měli noví nájemci těchto bytů
oživit novou stavbu. Stále se ještě nabízí možnost bydlení pro dvě osoby starší
70 let. Podmínky získáte na městském
úřadě. Před vlastním předáním bytů

Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem čtyřikrát
a mimo jiné se zabývala následující problematikou:
- průběžně projednala a vzala na vědomí
informace o činnosti městského úřadu,
o průběhu investičních akcí, o činnosti
služeb města a o činnosti TIC
Rada města schválila:
- stanovení nájmu bytů pro seniory ve výši
57,20 Kč/m²
- provedení víceprací na chodníku
ul. Hlavní, v části u obchodního domu
cca 60 tis. Kč
- objednávku 1000 tun recyklátu za cenu
cca 100 tis. Kč na zpevnění polních cest
mimo zastavěnou část města
- uzavření smlouvy mezi městem a spol.
Strabag a.s. na prodloužení místní komunikace cca 495 m², název akce „MK
Pajerka – I. prodloužení“ za cenu díla
307.261,35 Kč
- uzavření smlouvy na vypracování projektu ozelenění v okolí sportovního areálu, ulice Hodonínská a Dlouhá a podání
žádosti o dotaci
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- jmenování vedoucího služeb města od 1. 10. 2013 je funkcí pověřen pan
Jan Herzán
- pronájem sálu v přízemí ZUŠ na 3–4
hodiny týdně v dopoledních hodinách,
za účelem konání „Trdlohrátek“, programu určeného pro maminky s dětmi
od 3 do 24 měsíců

č.6/2013 na základě zmocnění ZMě,
v návaznosti na vrácení dotace z JM kraje na volbu presidenta republiky a přijetím dotace ze SFDI na zvýšení bezpečnosti chodců
- zaplacení letové ukázky dravých ptáků
pro žáky ZŠ a gymnázia (ochrana dravců) ve výši 5.000,- Kč

- uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem a spol. EO.N Distribuce, a.s. pro
uložení kabelového vedení NN stavby
„V. Pavlovice, Vinařská ulička, kNN“
venkovního vedení VN včetně podpěrného bodu VN pro stavbu „V. Pavlovice. vVN, Šlechtitelská stanice“ a stavby
přípojky NN „Velké Pavlovice, Padělky,
k.NN, Pláteník“

- plán inventur na rok 2013, jehož součástí je jmenování členů inventarizačních
komisí

- spoluúčast města při pořádání akce
DSO Modré Hory „Putování za burčákem“ dne 7. 9. 2013

- neuplatňovat částečný odpočet DPH
na vstupu, z důvodu neúměrně velké
administrativní náročnosti, vzhledem
k očekávanému přínosu

- provedení

rozpočtového

opatření

- „Vnitřní směrnici o dlouhodobém a drobném dlouhodobém majetku města, jeho
evidenci a ocenění“ a „Směrnici upravující oběh účetních dokladů“ s platností
od 1. 1. 2013, v souvislosti s doporučením
auditu města a v souvislosti s vydáním
nových účetních předpisů
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- vyřazení opotřebovaných knih z fondu
městské knihovny, celkem 454 svazků
starých 20–30 let, které nejsou půjčovány cca 10 roků, knihy budou nabídnuty
k prodeji za cenu cca 10,- Kč
- prodej vozidla Octávia SPZ 1B7 5629,
bude vypracován znalecký posudek
na určení prodejní ceny vozidla
- souhlas se studií pro změnu užívání
stavby – části prostor v suterénu RD
č.p. 934 k podnikání, jako vinný sklep
pro malovýrobní zpracování a skladování vína
- zřízení parkovacího stání na pozemku
parc.č. 1076, k.ú. V. Pavlovice, na ulici
Vinařská – parkoviště musí být provedeno z rozebíratelného materiálu z důvodu
případných oprav inženýrských sítí v pozemku
- umístění RD v lokalitě Padělky na pozemku KN parc.č. 4641/632, k.ú. Velké
Pavlovice – z boku na ul. Růžová 2m
od hranice pozemku a stavební čára
v ulici Ostrovecká bude 6m od komunikace

- umístění reklamní cedule 50x70 cm
na sloup VO na ul. Brněnská pro Richarda Homolu – SCHMIDT-REALITY,
Hustopeče, upozorňuje však, že město
připravuje změnu OZV, ve které bude
zpoplatněno umístění reklamy, jako zábor veřejného prostranství
- výměnu bytů k 30. 9. 2013 – do uvolněného bytu 1+1 v bytovém domě na ul. B.
Němcové se nastěhují 2 nájemnice, které
v současné době bydlí v 1+0
- přidělení bytu 1+0 v BD v ul. B. Němcové
- přidělení bytu 3+1 v bytovém domě na ul.
Bří Mrštíků 2, v bytě provedena výměna
oken, bude navýšen nájem na 60,- Kč/
m2, smlouva bude uzavřena na dobu půl
roku
- spoluúčast města při vydání almanachu
ke 100. výročí založení TJ Sokol
- služební cestu do Francie - návštěvu
zástupců družebního města Echenon
ve dnech od 4. 10. 2013 do 10. 10. 2013
a poskytnutí věcného daru pro zástupce

města Echenonu do výše 3.000,- Kč
- věcné dary (poháry) pro vítěze VI. ročníku turnaje v malé kopané O pohár starosty města Velkých Pavlovic
- partnerství města v žádosti o podporu
– projekt „Popularizace zemědělských
věd na základních a středních školách
k badatelsky orientované výuce“
- partnerství města v žádosti o podporu
– projekt „Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky“
Rada města neschválila:
- změnu výšky novostavby RD na pozemcích parc.č. 2160 a 2162, k.ú. Velké Pavlovice, v územním plánu je pro výstavbu
stanovena výška 3,2m od komunikace,
navrhovaný RD by měl výšku 3,37 m,
dokumentace na výstavbu RD bude uvedena do souladu s územním plánem
Jitka Krátká,
tajemník Městského úřadu Velké Pavlovice

Z jednání XVI. zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice - dne 17. října 2013:
Rada města schválila:
- na základě přijetí dotace na rekonstrukci chodníku na ulici Hlavní rozpočtové
opatření č. 6/2013, celkové příjmy zvýšení o 687,7 tis.Kč, celkové výdaje zvýšení o 701 tis.Kč, celkové financování
zvýšení o 13,3 tis.Kč
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na výstroj a výzbroj jednotek sborů dobrovolných hasičů obce ve výši 120 tis. Kč
- přijetí úvěru od Komerční banky ve výši
2,5 mil. Kč na investiční akci „Vybudování komunikace ve stavební lokalitě Padělky“, se splatností do 30.6.2015
- rozpočtové opatření č. 7/2013 dle přílohy,
celkové příjmy zvýšení o 268,3 tis. Kč,
celkové výdaje zvýšení o 3.692 tis. Kč,
celkové financování zvýšení o 3.423,7
tis. Kč
- provedení výmazu zástavního práva
na bytové jednotky 854/1, 854/2, 854/3
a 854/4 v bytovém domě Nová 854/2
a zúžení tohoto zástavního práva pouze
na bytovou jednotku 854/5
- uzavření smlouvy č. BP 45/10/0 o bezúplatném převodu nemovitosti a to pozemku parc.č. 871/5, z vlastnictví České
republiky do vlastnictví města Velké
Pavlovice

- podání žádosti o bezúplatný převod pozemku KN parc.č. 1265/1 o výměře
698m2, který se nachází pod místní
komunikací V Sadech od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 42, Praha
- ZMě schválilo prodej majetku města dle
vyvěšených záměrů o prodeji nemovitostí, vše v k.ú.V.Pavlovice:
- prodej pozemku KN parc.č. 2335 o výměře 171m2, paní Boženě Huškové, Šlapanice, za cenu 250,-Kč/m2
- prodej pozemku KN parc.č. 2266 o výměře 196m2, panu Davidu Kallusovi,
V.Pavlovice, za cenu 250,- Kč/m2
- prodej bytové jednotky. 886/2 v bytovém domě na ul. Bří Mrštíků 4/886,
na pozemku KN parc.č. 1408 a podíl pozemku 1408, manž. Jaromíru a Martině
Čermákovým, Bukovina, za 70% odhadní ceny
- prodej pozemků KN parc.č. 1448/8
o výměře 71m2, pozemku p.č. 8/16 o výměře 7m2 a pozemku parc.č. 1446/5
o výměře 16m2, k.ú. Velké Pavlovice,
manž. Vladimíru a Bedřišce Zborovským, V.Pavlovice, za cenu 250,-Kč/m2
- prodej pozemku KN parc.č. 88/20
o výměře 45m2, Liboru Hiadlovskému,
V.Pavlovice, za cenu 250,-Kč/m2

- prodej pozemku KN parc.č. 88/21 o výměře 45m2, manž. Zdeňku a Veronice
Štrajtovým, V.Pavlovice, za cenu 250,Kč/m2
- prodej pozemku KN parc.č. 88/22 o výměře 45m2, panu Miroslavu Hlávkovi,
V.Pavlovice, za cenu 250,- Kč/m2
Z diskuse zastupitelů a občanů měst
přítomných na jednání:
P. Hercog Zdeněk, ul. Brněnská, se kriticky
vyjádřil k práci zastupitelstva a vedení města: V ulici Brněnská se nedá bydlet. Je nutné
opravit komunikaci a chodníky, omezit dopravu slámy a kukuřice zemědělskými podniky.
(Odpověď starosty viz str.1)
Ing. Hádlík Ladislav uplatnil dotazy k výstavě Dary jižní Moravy. Jaký měla smysl, kolik to stálo, proč nebyla jen jednodenní? Dále
dotazy a kritiku ke zpravodaji. Myslí si, že by
mohl vycházet jen 4 x do roka, obsahuje příliš
chvalozpěvů a články se stále opakují. Proč
město pořídilo starý autobus a kolik to bude
stát? Dotaz týkající se budování parkoviště
na ulici Ořechová - proč se zde vysadily stromy, mohla tam být další tři parkovací místa?
(Odpověď starosty viz str. 1-2)
Ing. Hádlík Ladislav předal petici občanů proti zamýšlenému omezení dopravy
v ulici V Údolí - zřízení jednosměrné ulice.
Ing. Procházka Pavel: Záměr vznikl na základě připomínek občanů na provoz v této
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ulici. Občané a vlastníci nemovitostí byli
osloveni, aby se k záměru vyjádřili. Kdyby se
proti tomuto opatření záporně vyjádřili dva
- tři, záměr by nebyl realizován. Není důvod
někomu znepříjemňovat přístup k RD. Situace v ulici se bude řešit vybudováním parkovacích ploch pod svahem, termín realizace
r.2014, dle finančních možností města.
Ing. Hádlík Ladislav má pochybnosti o vyjádření starosty k ekologičtějšímu povrchu
vozovky, který je budován v lokalitě Padělky.
Ing. Procházka Pavel: Náhrada asfaltového povrchu za zámkovou betonovou dlažbu
vychází levněji, je zde využito prací služeb
města, povrch se dá lépe opravit při případných opravách po překopech, je vzhledově
pěknější, předpokládá se zpomalení dopravy. Jestli je ekologičtější? V letních měsících
bývají z asfaltu často cítit výpary, možná, že
betonový povrch ekologičtěji vypadá, ale
nebylo to zřejmě přesné vyjádření. Jinak by
živičné povrchy nebyly schváleny a využívány.
Ing. Hádlík Ladislav: Město údajně dostalo dotaci na úpravu odvodňovací příkopy
na Zelnicích, muselo ji vrátit a k tomu dostalo pokutu či penále ve výši 300 tis.Kč?
Ing. Procházka Pavel: Není to pravda,
na úpravy příkopu v ulici Zelnice byla zpra-

cována dokumentace, lokalita byla zaměřena. Bohužel město nezískalo souhlasy se
stavbou od všech vlastníků nemovitostí,
na nichž se příkop nachází. Z tohoto důvodu byl projekt odložen. O dotaci město vůbec nežádalo, i když byl záměr připravován.
Ing. Hádlík Ladislav: Rada města byla
údajně na pracovní cestě v zahraničí. Kdo cestu povolil, jaký měla význam a kolik to stálo?
Ing. Procházka Pavel: Rada města byla
na návštěvě družební obce Echenon ve Francii. Cestu spojila s prohlídkou švýcarských
a německých městeček. Je to nenahraditelný zdroj inspirace, poznání a myšlenek pro
práci vedení města. Návštěvy náměstí, parků, hřbitovů, škol, odpadové hospodářství.
Doprava a ubytování bylo hrazeno ze schváleného rozpočtu na činnost zastupitelstva
města, stravování a další náklady si hradili
sami účastníci. Pracovní cesty jsou upravovány zákonem stanovenými předpisy. Jsou
běžné u většiny zaměstnavatelů, určitě je
tomu tak i u autora dotazu. Radní navštívili
družební obec Echenon poprvé. Z pracovní
cesty je zpracován záznam se závěrečným
zhodnocením.
P. Buchta Jaroslav, ul. Ostrovecká: Jak široká
bude komunikace na ulici Ostrovecká. Prý se
uvažuje o jednosměrném provozu? Zdá se mu

příliš úzká. Kdy zde bude vybudováno osvětlení a proč nejsou v nových ulicích umístěny
dopravní značky upravující přednost v jízdě?
Ing. Procházka Pavel: Komunikace je
šířky 3,5 m, podél se v některých místech
budují výhybny a parkovací místa. Jednosměrný provoz bude upraven jen v případě,
že bude doprava v této lokalitě problematická. Osvětlení bude řešeno dle finančních
možností nejpozději v roce 2014. Kde chybí dopravní značení, řídí se provoz pravidlem přednosti jízdy zprava, tento stav má
za úkol zklidnit dopravu a omezit počet značek ve městě.

Starosta města vyslovil poděkování
panu Josefu Dostoupilovi za jeho dlouholetou prácive Službách města. Pan Josef
Dostoupil působil 17 let ve funkci vedoucího Služeb města. Podílel se na mnoha
investičních i společenských akcích. Dne
1. září odešel do starobního důchodu. Ing.
Pavel Procházka mu jménem zastupitelstva města předal věcný dar a popřál mu
hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Vedoucím služeb města byl dne 1.10.2013
jmenován stávající zaměstnanec města
pan Jan Herzán.

UBYTOVATELÉ, NEZAPOMEŇTE ZAPLATIT POPLATEK
Z UBYTOVACÍCH KAPACIT!
Připomínáme všem majitelům ubytovacích zařízení, že se blíží
termín pro podání přiznání k místnímu poplatku z ubytovací kapacity za rok 2013.
Sazba poplatku – výběr ze dvou variant:
varianta A: poplatek za každé využité lůžko 5,- Kč – termín
splatnosti do 5. ledna následujícího roku
varianta B: paušální sazba 300,- Kč – termín splatnosti do
30. listopadu

Při výběru varianty A tvoří přílohu přiznání kopie ubytovací
knihy!
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity, včetně tiskopisu „přiznání“ najdete na webových stránkách města (cesta: www.velke-pavlovice.cz – odkaz
hlavního menu „Městský úřad“ – pododkaz „Sazebník poplatků, místní poplatky“).
Lenka Nesvadbová

TELEGRAFICKY
Srpen 2013 rozdrtil
všechny dosavadní
rekordy
(2. 9. 2013)
Měsíc srpen roku 2013 smetl ze stolu
všechny dosavadní rekordy statistiky návštěvnosti webu města Velké Pavlovice.
Padl jednak rekord denní, ale i měsíční. V průběhu jednatřiceti dnů druhého
prázdninového měsíce si městské stránky
otevřelo 32.568 uživatelů, což je v průmě-
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ru 1.050,6 denně. Absolutně nejvyšší denní návštěvnost byla však zaznamenána
v pátek o Velkopavlovickém vinobraní dne
30. srpna 2013, kdy si stránky otevřelo
2.148 uživatelů. Opět nám nezbývá nic jiného než vám všem poděkovat za přízeň!

Penzion André otevřen
(9. 9. 2013)
Během celého roku 2013 probíhaly intenzivní práce na přebudování staré
a nevyhovující budovy Šlechtitelské stanice vinařské, a.s. ve Velkých Pavlovicích
na nový a moderní Penzion André. Ten

byl poprvé otevřen veřejnosti v sobotu
7. září 2013, kdy bylo možné navštívit
tamější restauraci. Slavnostní uvedení
do provozu za účasti vzácných hostů,
doplněné následným „Dnem otevřených
dveří“ pro širokou veřejnost, se uskutečnilo v pondělí 9. září. Zájemci o prohlídku
nového Penzionu André byli zváni do pokojů pro ubytované, restaurace, skleníků
a vinných sklepů s rotundou. Samozřejmostí byla možnost ochutnávky a nákupu
vína, včetně nákupu medu a medových
výrobků, to vše z produkce ŠSV, a.s.. Penzion působí už na první pohled velmi luxusně, avšak kdo nahlédl za jeho dveře už
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ví, že luxus exteriéru interiér mnohonásobně předčí. Penzion André je skutečně
nádherný a navíc, velmi vkusný.

Nový Penzion André přestavěný ze staré
budovy „Šlechtitelky“ naprosto dokonale
zapadl do okolní krajiny. Působí, jako kdyby
zde stál odnepaměti.

Sadovníci služeb města
zahájili podzimní práce
(7. 9. 2013)
Pracovníci sadovnické skupiny Služeb
města Velké Pavlovice zahájili začátkem
měsíce září etapu podzimních prací péče
o zeleň. U mladých stromů na Ořechové
ulici provedli výchovný řez korunek. Dále
pokračovali v zálivce dřevin, které by bez
zavlažování tehdejší katastrofální sucho
nepřežily, s využitím stimulantů na posílení kořenové soustavy před zimním obdobím.

a Mgr. art. Marka Repáně. Poklona byla
několikrát velmi neodborně opravena,
proto v první fázi bude většina vrstev
omítky odstraněna až na zdivo.

Poklona sv. Rozálie prochází generální
opravou.

Před gymnáziem bylo
opraveno posezení
(12. 9. 2013)
Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice
provedli cca v polovině měsíce září opravu posezení před budovou gymnázia.
Poškozené dřevěné desky byly odstraněny
a následně byly nahrazeny betonovými
prvky. Poté byly na prostranství osazeny
i nové lavičky. O prázdninách byla provedena generální rekonstrukce střechy
Gymnázia Velké Pavlovice.

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. dokončily v polovině letošního září společně
s pracovníky Služeb města Velké Pavlovice generální opravu části vodovodního
řadu v ulici Pod Břehy a Nad Zahrady.
K závěrečným úkolům patřilo osazení
ovládání šoupat a hydrantů.

Úprava okolí sochy
sv. Urbana pod
Starou horou
(13. 9. 2013)
Sochy z řezbářského sympozia, které
se konalo v roce 2010, byly rozmístěny
po Velkých Pavlovicích. Svatý Urban litevského tvůrce Arunase Sniečkuse shlíží
do okolí ze stanoviště na obecním pozemku pod Starou horou, kde byla v polovině
září dokončena úprava okolí. Již vysazené
stromy a keře doplnila nová kamenná suchá zídka, kterou vybudovali stavaři ze
služeb města.

Budování suché kamenné zídky u sochy
sv. Urbana pod Starou horou.

„Kruháč“ před gymnáziem - oprava
betonových prvků před osazením nových
dřevěných laviček.

Zkušený sadař Stanislav Horáček provádí
výchovný řez korunek mladých stromků
na ulici Ořechová.

První práce na opravě
Poklony sv. Rozálie
(10. 9. 2013)
Pracovníci služeb města zahájili začátkem měsíce září opravu Poklony sv. Rozálie na Nádražní ulici. Odbor regionálního
rozvoje Městského úřadu Hustopeče jako
orgán státní správy v oboru památkové
péče povolil opravu na základě restaurátorského průzkumu pánů Mgr. art.
Jana Jandy, Mgr. art. Petra Šimona

Vrbičkové tunely,
netradiční atrakce
na zahradě školky
(19. 9. 2013)

Generální oprava
vodovodního řadu
(13. 9. 2013)

Pletení vrbičkových tunelů na zahradě školky.

Oprava vodovodu na ulici Pod Břehy.

Zahrada mateřské školy ve Velkých Pavlovicích prošla nedávno rozsáhlou generální rekonstrukcí, avšak drobné dodělávky
pokračují dodnes. Právě ve středu, dne
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18. září 2013, se dostavili do jejích prostor
pracovníci firmy Vrbičky pana Jiřího Recha z Rozdrojovic u Kuřimi, aby zde vysadili a upletli živé vrbové tunely nad chodníčky a tím dětem vytvořili další vítanou
a netradiční atrakci. Tunely jsou nejen
skvělým herním prvkem a vyhledávanou
schovávačkou, ale také úžasnou vkusnou
dekorací nové moderní zahrady.

bude sloužit pouze obyvatelům této ulice,
proto byla koncepčně zvolena užší vozovka se zálivy na podélné parkování vozidel. Inženýrské stavby Hodonín v tomto
období současně pracovali na budování
podkladních vrstev a osazování obrubníků na dalším úseku ulice Ostrovecká,
konkrétně od křižovatky s ulicí Horňanského po křižovatku s ulicí Kopečky.

Dláždění vozovky
na Ostrovecké ulici
(7. 10. 2013)

Úpravy dvora penzionu
pro seniory
(2. 10. 2013)

Pokládka dlažby na Ostrovecké ulici.

Pracovní stavební skupiny Služeb města
Velké Pavlovice pokračovali začátkem
měsíce října v budování vozovky na nejnovější ulici ve Velkých Pavlovicích.
Na křižovatce ulic Růžová a Ostrovecká
začali klást betonovou dlažbu. Silnice

Dvůr se stane příjemným místem pro posezení obyvatelům penzionu.

Ošetření městské zeleně
zkušeným arboristou
(2. 10. 2013)
Velkopavlovický arborista pan Vítězslav
Pláteník (více také na www.postromech.
cz) spolu se sadovníky města odborně
ošetřil jasan na Dlouhé ulici. Několik
suchých větví hrozilo pádem na chodník
nebo parkoviště. Arborista využívá příhodné vegetační podmínky, kdy jsou zřetelné suché větve a zároveň jsou stromy
schopné zahojit řezné rány.

Penzion pro seniory pomalu získává svou
finální podobu.

Po dokončení bytů pro seniory na ulici Bří
Mrštíků v lokalitě Padělky začaly venkovní úpravy penzionu. Tesaři osadili pergoly a nyní se stavaři pustili do budování
dvora, který bude upraven podle návrhu
zahradní architekty Ing. Evy Wagnerové.

Jasan na ulici Dlouhá, průřez suchých větví.

Ing. Zdeněk Karber, Karolína Bártová

VÁNOČNÍ MĚSTEČKO 2013
Město Velké Pavlovice a Turistické informační centrum Velké Pavlovice vyhlašují opět po roce soutěž o nejkrásněji
vánočně vyzdobený dům a prostranství okolo domu (okna, vchody, zádveří,
předzahrádky atd.) a to světýlky či jinou
dekorací, záleží na vkusu každého z vás.
Pokud se rozhodnete do soutěže přihlásit, pročtěte si důkladně následují pokyny, pravidla a harmonogram soutěže. Vítěz získá od pořadatele hodnotnou cenu
s vánoční tématikou!
Termín pro odevzdání přihlášek
do soutěže do čtvrtka 19. prosince 2013
Možnost přihlášení se do soutěže:
1. Elektronicky na adrese bartova@velke-pavlovice.cz, zasláním soutěžní fotografie s uvedením adresy a data pořízení
fotografie.
2. Osobním předáním fotografií s uve-
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dením adresy a data pořízení v TIC,
Hlavní 9, 691 06 Velké Pavlovice
3. Zasláním fotografií poštou s uvedením
adresy a data pořízení na adresu TIC,
Hlavní 9, 691 06 Velké Pavlovice.
4. Do soutěže mohou být nominovány
i domy, které jejich majitelé do soutěže
nepřihlásili, ale byly vytipovány a nafoceny soutěžní porotou.
Vyhodnocení:
Po odevzdání všech závazných přihlášek do soutěže VÁNOČNÍ MĚSTEČKO
2013 v řádném předem určeném termínu
a po zdokumentování vyzdobených domů
nominovaných porotou zasedne tato porota a vybere tři nejkrásnější výzdoby.
V neděli 22. prosince 2013 proběhne
v rámci VÁNOČNÍHO JARMARKU
U RADNICE okolo 16.00 hod. (před zahájením hlavního programu) vyhlášení

vítězů a předání cen. Z tohoto důvodu
prosíme občany, kteří výzdobu přihlásí,
aby se v tomto čase dostavili k radnici
(nominovaní budou pozváni).

Výsledky budou následně zveřejněny
i na webových stránkách města Velké
Pavlovice a také ve Velkopavlovickém
zpravodaji 1/2014.
Karolína Bártová
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NAPIŠTE O...
Můžete napsat do zpravodaje, aby si lidé
hlídali více své psy? Odpovídám, že to
tam píši každý druhý zpravodaj, ale ti
kteří si psy nehlídají, tak asi neumí číst.
Nebaví mne psát o něčem pořád dokola. Nedávno se na stránkách facebooku
městské police Velké Pavlovice objevila
fotka s vyházenými exkrementy z trávy
na komunikaci na „Pajerce“. Ani se nedivím a vím, že se nejedená o ojedinělou
věc. Někteří spoluobčané dotáhli úklid
exkrementů k dokonalosti a nosí je před
vchod majitele původce. Třeba se chytnou
za nos.
A můžete napsat do zpravodaje, že máme
po městě koše, aby mi neházeli lidi do zahrádky papírové kapesníky, na kterých
je hustá tělní tekutina vylučovaná sliznicemi? Či dokonce výměšky organismu
vznikající z nestrávených zbytků potravy
a některých dalších látek v trávicí soustavě? Není přeci normální, abych je každý
den ze zahrádky odklízel!
Zveřejněte na webu města, vyhlaste rozhlasem a napište do zpravodaje, aby nikdo nevcházel na soukromé pozemky.
Co má kdo dělat na mém poli? Neznám
(třeba po zveřejnění článku poznám) zá-

kon, který by zakazoval vstup na soukromý pozemek – na pole. Tím samozřejmě
nemyslím, že se může promenádovat kdo
chce, kdy chce, kde chce. Další věc je slušnost. Slušnost nechodit po poli, které není
moje, slušnost nejezdit po sadu, který
není můj, slušnost je nechodit do neoplocených humen za domy. Chodí se po cestách, chodnících a když si chci cvičit psa
jdu na cvičák nebo si pronajmu pole. Když
si chci cvičit jízdu v terénu na motorce či
čtyřkolce je to podobné. Akorát vynecháme chodníky a v omezené míře i cesty,
že...
To se musí pálit rostlinný odpad, když
se sváží? Napište do zpravodaje, ať lidé
neobtěžují okolí štiplavým, hustým
a smradlavým kouřem. Spalování odpadu
v zahradách se děje od nepaměti. Jedná se
o přirozenou likvidaci rostlinných zbytků a zároveň i chorob na rostlinách. Problém je ten, že rostlinné zbytky musí být
zcela suché, aby neobtěžoval okolí hustý
dým. Spalování klestí je možné hlásit na
www.firebrno.cz , kde je na pravé straně banner s nadpisem „Hlášení pálení
klestí“. Jen tak mimochodem, ve Velkých
Bílovicích hasili naši hasiči požár o šesti

ohniscích. Jednalo se o pálení vyklučované vinice. Nebylo nahlášeno – uhasilo se.
Smůla, už mohl mít majitel pole „čisté“.
Napište do zpravodaje zloděje, kteří byli
lapeni při polních krádežích, jestli tedy
někdo vůbec lapen byl. Zloději při krádeži ovoce chyceni byli, ale zveřejnit jejich jména nelze. Dle naší legislativy by
byli potrestáni dvakrát. Jednou policií či
správním orgánem, podruhé zveřejněním
a následnou ostudou. Otázka je, zda by
nebylo dobré je potrestat třeba třikrát...
Mimochodem, nebylo mi do 10. října známo, že by byly odcizeny nějaké hrozny.
Což je dobré. V měsíci září jsem od 19.00
do 7.00 hod. odsloužil asi 80 hodin, zbytek
ve dne. V říjnu ještě krátké brzké ranní,
večerní a noční služby pokračují. Snad už
bude vše v pořádku. Až bude tento zpravodaj ve schránkách mrkněte na facebook
naší městské policie a zjistíte, zda se něco
změnilo.
Tímto článkem splňuji sliby, které jsem
slíbil. Dotazy a žádosti občanů jsou upraveny tak, aby byly čtivé a aby byly hlavně
publikovatelné.
Petr Hasil,
Městská policie Velké Pavlovice

PUBLICISTIKA
TIC VELKÉ PAVLOVICE NOSITELEM
CERTIFIKÁTU A.T.I.C. ČR
Ve středu, dne 14. srpna 2013, obdrželo
Turistické informační centrum Velké Pavlovice Certifikát klasifikační třídy B jednotné certifikace turistických informačních center České republiky provedené
agenturou A.T.I.C. ČR. Tento certifikát
byl TIC udělen již 12. června 2013 a to
na základě úspěšné kontroly prověřující
veškeré nutné podmínky a standardy poskytovaných služeb.
Jednotný certifikát, který je TIC povinno
vyvěsit ve svých interiérech na viditelném
místě, je dokladem o splnění základního
standardu služeb TIC a současně podmínkou pro certifikaci v rámci Českého systému kvality služeb či klíčem k dotacím
na podporu činnosti TIC v rámci jednotlivých krajů. Zavedením tohoto certifikačního systému se vytváří základní předpoklad pro trvalé zvyšování a udržování
kvality poskytovaných služeb TIC v České
republice.
Certifikáty vydané 12. června 2013 mají
platnost do 12. června 2015, tedy dva

roky. Poté, pokud bude mít TIC zájem, se
může přihlásit do navazující certifikace,
opět na další dva roky.
Infocentra, která se dobrovolně přihlásila ke zcela úplně první pilotní certifikaci,
jsou rozdělena do tří tříd A, B nebo C a to
dle rozsahu nabízených a poskytovaných
služeb.
TIC Velké Pavlovice splnilo podmínky
pro standard B:
- splňuje minimální standard služeb
- otevřeno je celoročně minimálně 5 dní
v týdnu, min. 40 hodin týdně, v hlavní turistické sezóně je otevřeno minimálně 6 dní
v týdnu, min. 45 hodin týdně
- poskytuje informace alespoň ve 2 světových
jazycích, přičemž jeden z nich může být
na úrovni pasivní znalosti
- umožňuje veřejnosti přístup na internet
(zpoplatněný nebo bezplatný)
- zprostředkovává průvodcovskou službu
- pracovníci TIC mají minimálně středoškolské vzdělání

- nejméně 1 pracovník TIC se alespoň
1 x ročně účastní vzdělávacího programu
A.T.I.C. ČR, CzechTourism, nebo jiného
vzdělávacího programu v oblasti cestovního
ruchu. Účast na vzdělávání je prokazatelná
podpisem účastníka v prezenční listině, získáním certifikátu, apod.
Více o certifikaci se dovíte také
na webových stránkách A.T.I.C. ČR –
www.aticcr.cz
Infocentrum, jež touto prestižní certifikací úspěšně prošlo snadno poznáte, musí
mít na svých dveřích či na jiném viditelném místě vylepeno níže znázorněné logo.
TIC Velké Pavlovice jej má umístěno právě na vstupních dveřích.
Karolína Bártová
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VZDĚLÁVACÍ ZAHRADA EKOCENTRA TRKMANKA ZÍSKALA
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
V prostorách brněnského sídla krajského úřadu byly v úterý, dne 17. září 2013,
vyhlášeny výsledky tzv. „zeleného úřadování“. Ocenění za významné počiny v environmentální oblasti převzali zástupci
obecních a městských úřadů jižní Moravy
z rukou ředitelky krajského úřadu Věry
Vojáčkové.
Zvláštní ocenění si odvezli i velkopavlovičtí, za projekt „Ekocentrum Trkmanka s environmentální vzdělávací
zahradou“ – za vybudování environmentálního zařízení sloužící dětem, studentům i široké veřejnosti.

PRÁVĚ TAKOVÝCH TABULEK JE VZDĚLÁVACÍ
ZAHRADA EKOCENTRA TRKMANKA PLNÁ. DÍKY
NIM SE KAŽDÝ DOZVÍ SPOUSTY ZAJÍMAVÝCH
INFORMACÍ O ZDE PĚSTOVANÝCH ROSTLINÁCH.

Environmentální chlouba
našeho regionu
aneb čím jsme jedineční?

(výsledky soutěže ekologických projektů
obecních a městských úřadů v JMK 2013)
Do soutěže Environmentální chlouba našeho regionu aneb čím jsme jedineční?,
který vyhlásila v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje, JUDr. Věra Vojáčková, se v termínu do 30. června 2013 přihlásilo 26
úřadů veřejné správy.
Cílem bylo vyhodnotit a ocenit nejaktivnější subjekty veřejné správy v Jihomoravském kraji, a to v prezentaci příkladných projektů, akcí, činností v oblasti
životního prostředí, ochrany přírody či
ekologické výchovy, na nichž se tyto subjekty podílely a v celkovém zhodnocení
ekologického dopadu akce.
Odborné vyhodnocení soutěže zajistil
Ekologický institut Veronica, se kterým
Jihomoravským kraj v této oblasti úzce
spolupracuje. Výsledky byly slavnostně
vyhlášeny 17. září 2013 v sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Výsledky:
1. Úřad městyse Křtiny, projekt: Komunitní sad Křtiny
2. MěÚ Kunštát, projekt: Revitalizace
Panské zahrady v Kunštátě
3. OÚ Ratíškovice: Zařízení biologického
zpracování odpadu a optimalizace provozu sběrného dvora odpadů Ratíškovice
Zvláštní ocenění:
MěÚ Slavkov: Biokoridor v Kozích horách – za úspěšnou realizaci protierozních opatření s aktivním zapojením veřejnosti
MěÚ Velké Pavlovice, projekt:
Ekocentrum Trkmanka s environmentální vzdělávací zahradou
– za vybudování environmentálního
zařízení sloužící dětem, studentům i široké veřejnosti
MěÚ Blansko, projekt: Dětská hřiště v Blansku – za vybudování soustavy
dětských hřišť, která významně přispěla k regeneraci veřejných prostranství
města a zároveň slouží jako nástroj péče
o zdraví obyvatel
Karolína Bártová

KULTURA
JAK SE VYDAŘILY VELKOPAVLOVICKÉ HODY 2013
Přípravy na letošní hody začaly pro pracovníky služeb města i velkopavlovickou
chasu už v pondělí 12. srpna. Po dobrých
zkušenostech z dřívějších let začaly služby města budovat za sokolovnou posezení pod zeleným, aby byla pro diváky
rozšířena kapacita míst k sezení u hodovního sóla.
Stárky a sklepnice s kamarádkami připravovaly výzdobu pro máju, ve spěchu
dokončovaly poslední úpravy svých krojů a chystaly ráhýnka a mašle pro své
partnery.
Pro místní občany však začaly přípravy
na hody mnohem dříve: pozvat přátele
a příbuzné, nakoupit všechno potřebné,
vymalovat, umýt okna, uklidit celý dům,
připravit sváteční oblečení, napéct hodové koláče. Nekonečná řada povinností
hlavně pro velkopavlovické hospodyňky.
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VELKOPAVLOVICKÉ HODY SEBOU PŘINÁŠÍ MIMOŘÁDNOU PODÍVANOU, MĚSTEM V NEKONEČNÉM
ŠPALÍRU PROJDE AŽ DVĚSTAPADESÁT KROJOVANÝCH.

Páteční podvečer, kdy se s úspěchem
stavěla opravdu vysoká mája, podbarvila svým vystoupením cimbálová muzika
Vojara.

Jak velí tradice, začala hodovní neděle
18. srpna dopoledním zvaním, které je
doménou stárků a sklepníků. Odpoledne
pak se sešla chasa u první stárky Barbory
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HODOVNÍ TANEC PŘED DOMEM PRVNÍ STÁRKY BÁRY GRŮZOVÉ.

Grůzové. Každý, kdo se v té době zdržoval
ve Velkých Pavlovicích, nedočkavě vyhlížel
v ulicích našeho města slavnostní hodovní
průvod. Velkopavlovičtí občané, jejich
hosté i náhodní návštěvníci se mohli radovat z pohledu na nádherné a bohaté kroje,
které zdobily děti, dívky a chlapce i některé
ze dříve narozených.
Krojovaných párů vykračovalo letos v průvodu do rytmu dechovky 47. Za doprovodu dechové hudby Vacenovjáci v jeho čele
kráčely čtyři páry stárků a čtyři páry sklepníků. Těmto šestnácti vyvoleným členům
chasy je každoročně právem věnována největší pozornost. Nutno však připomenout,
že početný průvod, kterým jsou velkopavlovické hody proslulé daleko za svými hranicemi, tvoří více než 250 dětí a mladých
lidí v krojích.
Hodovní neděle se letos mohla pochlubit
neobvyklým počtem přespolních krojovaných návštěvníků a také desítkami fotografů, kterými se průvod i sólo jenom
blýskaly. Plně obsazené stoly i parket sóla
svědčí o tom, že obliba hodů u místních občanů i návštěvníků každým rokem stoupá.
Pondělní dopoledne 19. srpna, druhého
dne hodovního maratónu, začalo stejně
jako v neděli, a to zvaním velkopavlovických občanů na odpolední zavádku
a večerní zábavu, tentokrát na „horním
koncu“ Pavlovic. Kolem 15. hodiny znovu slavnostně vykročil průvod, samozřej-

mě od druhé stárky Veroniky Halmové.
Jako každý rok procházel středem města
na sólo, kde je pondělní odpoledne věnováno tradiční stárkovské zavádce. Ohlášené
bouřky naštěstí až do večeře ušetřily krojované páry i ostatní návštěvníky sóla, večerní zábava se však už kvůli dešti musela přesunout do sokolovny. Vše se odehrávalo při
řízných tónech dechové hudby Sokolky.
Zasloužený aplaus si při zavádce získal
druhý stárek Roman Halm, který díky
svému sobotnímu fotbalovému nasazení
trávil hody se zraněnou nohou zabalenou
do sádry. Proto také místo něho vykračoval
v hodovním průvodu kamarád Miroslav
Gajdošík. Zraněný stárek Halm se průvodem vezl v duchu dobrého vojáka Švejka.
Celé sólo pak Romanu Halmovi tleskalo,
když si svou roli při zavádce odtancoval
osobně o berlích.
Poslední hodovní den, úterý 20. srpna,
byl jako každoročně dnem nejveselejším,
s uvolněnou a příjemnou náladou. Hrála
dechová hudba Lácaranka. Taneční sólo
roztančily stárky společně s děvčaty z chasy v bílých vyšívaných sukních. Ty vystřídali ženáči – tedy ženatí muži a vdané paní.
Navečer bylo vyhlášeno dlouho očekávané
„sólo čmeláci“. Muzikanti vyhrávali dětské
písničky a omladina tančila jako o život.
A aby nebyli ani „čmeláci“ ochuzeni, zavdávali jim stárci kofolu a rozdávali lízátka.
Děti byly nadšené a radost z tance jim ne-

dokázala zkazit ani lehká dešťová přeháňka.
Pochopitelně nechyběl ani úterní průvod
městem, který tradičně vycházel od třetí
stárky, letos jí byla Magdaléna Gazdová,
a ve kterém dívky okouzlovaly diváky krásou a elegancí svých bílých krojů.
Dokonalé počasí provázelo účastníky průvodu na hodky, v sobotu 24. srpna, a také
během celého odpoledne i večera. Čtvrtá
stárka, Lenka Procingerová, a její rodina
přivítala stárky, sklepníky i ostatní chasu
na ulici Střední a trasa slavnostního průvodu vedla proto poněkud netypickými
částmi Velkých Pavlovic. Sobotní taneční
zábava se konala pod taktovkou dechové
hudby Zlaťulky.
Hodky s konečnou platností uzavřely
letošní Velkopavlovické hody. Pokud je
někdo zmeškal, nezbývá mu, než se těšit
na příští rok. Lze se také podívat zpátky
do archivu webových stránek města Velké
Pavlovice, kde jsou uchovány nádherné fotografie, které poskytli fotografové Radomír Zapletal, Marek Musil a Jiří Heinisch.
Průběžnou fotodokumentaci průběhu jednotlivých hodovnich dnů pořídili manželé
Procingerovi.
Všem krojovaným, ať už s funkcí stárkovskou či sklepníkovskou, ale i ostatní chase
a jejich nadšeným a obětavým rodinám
je třeba upřímně poděkovat za udržování
tradic a účast na přípravě, organizování
a pořádání třídenního, tedy vlastně čtyřdenního, hodovního maratónu.
Je skvělé a obdivuhodné, že se v našem
městě a v jednotlivých rodinách najde tolik ochotných dospělých a tolik mladých
nadšenců, aby zvládli připravit slavnostní
kroje, postarat se o dechové hudby, organizační záležitosti, přípravu sokolovny a sóla
a ještě se na čtyři dny obléknout do kroje
a vyrazit na hodovní zábavu a na hodky.
Poděkování jistě patří také městu Velké
Pavlovice a TJ Slavoj, jejichž zaměstnanci
a členové jsou v době přípravy a v době konání hodů vidět doslova na každém kroku.
Mgr. Dana Růžičková

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2013,
ZÁBAVA S NÁLEPKOU „PAR EXCELLENCE“
Pátek, slavnostní zahájení
dvoudenního vinného
maratónu
Velkopavlovické vinobraní roku 2013
bylo zahájeno v pátek, dne 30. srpna,
akademickou desetiminutovku po sed-

mé hodině večerní uvítacími slovy
Mgr. Dany Růžičkové, místní knihovnice, která je v souladu se svým povoláním
okořenila příjemnou recitací.
Poté pozdravila všechny přítomné, jejichž řady stále pomalu houstly, moderátorka večera paní Petra Polzerová,

jejíž hlas notoricky známe díky vlnám
Českého rozhlasu Brno. Ta následně
vyzvala na pódium také starostu města
Ing. Pavla Procházku a předsedu spolku
Víno z Velkých Pavlovic Ing. Pavla Lacinu ml. a to za účelem oficiálního zahájení Vinobraní, ale také aby je vyzpovídala.
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Nejen na téma historie a současnosti samotných startujících slavností, ale také
na téma dění ve městě, spolupráci a přátelství mezi vinaři a obcí i „na oko“ rivality.
Další program patřil už jen a jen hudbě, v mnoha žánrech, v rozličném pojetí
a tak se snad neobjevil nikdo, kdo by si
nenašel to své a kdo by si s vystupujícími
nezazpíval.
Musica Animae a žesťový kvintet...
První korálek dlouhé noční šňůry skvělých hudebních zážitků navlékl místní
komorní soubor Musica Animae společně s Žesťovým kvintetem pod vedením
Mgr. Jana Míchala. Svůj program koncipoval velmi pestře, nechyběla vážná
hudba, muzikálové melodie ani ústřední
písně filmových trháků. Muzikanti opět
jen podtrhli význam svého názvu, jejich
hudba vycházela natolik z duše, že mnohým vehnala i slzy do očí...

Ivan Mládek a Banjo Band...
Svižné vystoupení dechovky naprosto
bravurně vytvořilo přirozený „oslí můstek“ vedoucí k hlavnímu bodu pátečního programu – koncertu skupiny Banjo
Band Ivana Mládka, kde nechyběla ani
věhlasná čísla dvou neodolatelných Lenek a vnadné Libuny. Jedna notoricky
známá písnička střídala druhou, tak třeba Medvědi nevědí, Linda, Prachovské
skály, kdo by je neznal...
Publikum zpívalo, tančilo a při monolozích slečen Lenek a Libuny propukalo
salvami smíchu. Jen těžce své oblíbence pouštělo z pódia a proto se musel
mládkův band několikrát pomalu již ze
zákulisí vracet a přidávat. To už se zábava protáčela jako vrtule nadzvukového
bombardéru, málokdo nezpíval, málokdo
seděl.

IVAN MLÁDEK SE SKUPINOU BANJO BAND.

MUSICA ANIMAE A ŽESŤOVÝ KVINTET.

Mládežnická dechovka při ZUŠ Velké
Pavlovice...
Více od podlahy, veseleji, tanečně a hlavně na notečku jihu Moravy to rozbalili
mladí muzikanti hrající společně v mládežnické dechové kapele při ZUŠ Velké
Pavlovice pod vedením MgA. Zbyňka
Bílka. Zahráli spoustu známých písniček
a skladeb, které svým zpěvem doprovázelo trio ve složení Eliška Vomáčková,
Lydie Procingerová a Stanislav Prachař.
Je až obdivuhodné, s jakou vervou se
tyto skoro ještě děti dávají pravidelně
do hraní, do vystupování na veřejnosti
a doma do dennodenního drilu cvičení.
Zásluhou své píle, cílevědomosti, ale
také pevné ruky svého pana učitele a neoblomnosti rodičů to dotáhli již tak brzy
na koncertní pódia, což si zaslouží obrovský obdiv i potlesk, kterým publikum
ani v tomto případě nešetřilo.
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Medicimbal a hosté...
Ačkoliv jen nerado bouřící publikum
Banjo Band vyprovodilo, už se těšilo
na další, poslední korálek programu.
Smyčka byla uzavřena opět domácími,
netradiční cimbálovou muzikou Medicimbal s frontmanem Romanem Veverkou. Neotřelá hudba, neotřelé pojetí,
skladby, při jejichž poslechu není nouze
o mnohá překvapení ve smyslu, jakým
způsobem je možné přetvořit řadu lidových písní do moderního pojetí, aniž by
ztratily na své kráse, melodičnosti, puncu. Takový majstrštyk zvládají pouze hudebníci „par excellence“.

NÁLADA BYLA NA PÁTEČNÍM
VELKOPAVLOVICKÉM VINOBRANÍ NAPROSTO
SKVĚLÁ, DÍKY PARÁDNÍMU PROGRAMU.

Sobota, hlavní den vinobraní
s tradičním programem
Sluncem prozářená sobota s datem
31. srpna 2013 se stala hlavním dnem
oslav Velkopavlovického vinobraní. Nesla
se ve znamení slavnostních i pracovních
krojů, průvodu v čele koňmi, ozdobeného obřími hrozny révy vinné, svázaných
z drobných bílých i modrých sluncem vyzrálých plodů, typického symbolu těchto
oslav vína a úrody. Nechyběl ani stěžejní
bod, scénka Zarážení hory, ale ani vinařská vesnička vonící bublajícím burčákem,
řemeslný jarmark, děti se těšily kolotoči,
sladkostmi či historickým divadlem s šermířskou show.
Otevření bran k vinobraní...
Brány sobotního Velkopavlovického vinobraní roku 2013 byly otevřeny úderem
desáté hodiny dopolední. A jako každý
rok, do oběda si přišly na své hlavně děti.
Pro ně byla připravena na place za sokolovnou show s názvem Ahoj prázdniny,
kde se naše ratolesti setkaly nejen s řadou
soutěží, školou kouzel, ale také s žáky 3.B
Machem a Šebestovou a nebo si mohly zatančit na diskotéce.
Právě dětem, ale i dospělým, byl určen
takřka celodenní program v parčíku
za sýpkou, kde se utábořili členové historického uskupení Memento Mori. Ti
nabídli všem malým i velkým zvídavým
návštěvníkům atmosféru středověkého
jarmarku zpestřenou ukázkami řemesel,
ale také šermířskou show, soutěžemi či
divadelním představením.
Odpoledne ve znamení jihomoravského
folklóru a průvodu městem...
Po poledni už ovládl hlavní pódium za sokolovnou pravý jihomoravský folklór.
Začala zde vyhrávat dechová muzika
Fialenka z Lanžhota, kterou vystřídalo
vystoupení folklórního soboru Sadováček při Mateřské škole ve Velkých Pavlovicích. Děti svým krásným, živým
a hravým vystoupením jen potvrdily kam
patří a že jim v žilách koluje pravá, vlídným sluncem prohřátá krev moravského Slovácka. Staly se tak rovnocennými
partnery mužáků z Presúzního sboru doprovázenými cimbálovou muzikou Lašár,
kteří je vystřídali a zpívali a vyhrávali až
do příchodu krojovaného průvodu.
V odpoledních hodinách směřovala veškerá pozornost ke čtvrté hodině, kdy se
měl plac za sokolovnou stát opět po roce
dějištěm slavnostního požehnání úrodě
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s následnou lidovou scénkou vinařského
obřadu Zarážení hory v podání místních
ochotníků. Jenomže jako vždy ztvárněnou způsobem netradičním, okořeněným notnou dávkou humoru, recese
a nadsázky.

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD VELKOPAVLOVICKÉHO
VINOBRANÍ VŽDY OZVLÁŠTNÍ NEODMYSLITELNÁ
PROMENÁDA NÁDHERNÝCH KONÍ.

Koneckonců, to tu ještě nemáme, možná
by se na to nějaký dotační program dal
přišít a hlavně, máme náskok! Některé
stanice už byly vybudovány v předstihu,
dokonce už i s občerstvením a ubytováním. Když si dáme načas, budeme lepší
než v Praze. Tam totiž metro pro ostudu
hlavní metropole nejezdí až na letiště
a u nás tam budeme mít výchozí stanici.
Není divu, že ochotníci po exhibici tohoto
formátu sklidili obrovský aplaus. Diváci
se dobře pobavili a my ještě jednou děkujeme všem ochotníkům i celé velkopavlovické chase za přípravu a skvělou interpretaci.
Pokud jsme u poděkování, nesmíme zapomenout ani na ty, kteří darovali městu
Velké Pavlovice hrozny potřebné k zhotovení symbolických obřích hroznů. Bílé
hrozny letos věnoval vinohradník pan
František Vozdecký, modré pak zajistil
pan Dušan Florián z vinic vinařské firmy Radomila Balouna. Velmi děkujeme!
A také touto cestou posíláme poděkování
letošním stárkám a sklepnicím, které se
chopily náročné mravenčí práce a hrozny
navázaly.

Večerní rocková smršť
s finalisty X-Factoru...
Večerní program se už více méně přestěhoval na druhé pódium umístěné
v areálu stadionu TJ Slavoj. Zde se opět
koncertovalo, tentokrát se však přitvrdilo. Folklór vystřídala rocková smršť v podání finalistů soutěže X-Factor Martiny
Pártlové a Jiřího Zonygy se skupinou
Větry z jihu a Pool Litters z nedalekých
Hustopečí.
Jarmareční veselí, country hudba
i prohlídky vinařských firem...
Během celého sobotního dne Velkopavlovického vinobraní byl pro všechny
návštěvníky připraven řemeslný jarmark
s rozličným tradičním zbožím a ukázkami řemesel a také možnost exkurzí ve vinařských firmách Vinium, a.s. a Vinařství Radomila Balouna, na jehož nádvoří
navíc celé odpoledne vyhrávala country
kapela Amulet.
Velkopavlovické vinobraní roku 2013 je
již minulostí, brány se zavřely, prázdniny a bujaré veselí dlouhých letních nocí
definitivně skončilo. Nyní jej už můžeme
zhodnotit jako celek a my rádi zůstaneme u průběžného pátečního konstatování – značka „par excellence“.

VESELÁ DĚTSKÁ DROBOTINA V PRACOVNÍCH
I SLAVNOSTNÍCH KROJÍCH.

Zarážení hory, vrchol slavností...
Tak se i stalo. Pestrobarevný krojovaný
průvod dorazil, zazpíval, úrodě bylo zdárně požehnáno a tak nastal nejvyšší čas
k zasedání městské rady. A řešilo se všelicos… Na úvod bylo nutno rozetnout, zda
je lepší dát si panáčka tvrdého alkoholu
od pofidérního prodejce a případně oslepnout a nebo si dát pořádného burčáku a…
jak to říci kulantně, no třeba - pročistit se
:-). Ano, naléval se nakonec raději burčák,
navzdory všem možným následkům a vedlejším účinkům. Omamná vůně kvasícího moku navodila další neméně zapeklitá
témata...
Zprvu se snad už jenom suše okonstatovalo budování kilometrů nových či opravených chodníků. Prý se jedná o předvolební folklór, snad už rutinu. Ale došlo
i na velkolepé investiční novinky s využitím evropských dotací. Tentokrát se začalo projednávat metro.

vystoupení slovenského folklórního souboru Kopaničiar, plné zpěvu a tance. Jen
málokdo v tomto okamžiku zvolil návrat
domů… Drtivá většina co zůstala si pak
mohla ještě jednou poslechnout a nebo
si zatančit opět s lanžhotskou dechovkou
Fialenka.

Za rok nashledanou!
Karolína Bártová

BEZ RECESISTICKÉ SCÉNKY ZARÁŽENÍ HORY SI
UŽ NEDOKÁŽEME VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ
PŘEDSTAVIT. NEZKLAMALA, SCÉNÁŘ MĚL OPĚT
POŘÁDNÉ GRÁDY :-)!

Cimbál s Hradišťanem, tanec
s Kopaničiarem a dechovka s Fialenkou...
Pokud by měl někdo pocit, že vrcholnou
scénkou Zarážení hory byly všechny letošní programové pecky vyčerpány, ošklivě by narazil. Místní ochotníky totiž
v závěsu vystřídala oblíbená cimbálová muzika Hradišťan v čele s úžasným
zpěvákem a houslistou Jiřím Pavlicou,
na který v těsném závěsu navázalo temperamentem a bezbřehou energií hýřící

NENÍ NAD TO UMĚT SI UDĚLAT ZE SEBE LEGRACI.
VELKOPAVLOVIČTÍ VINAŘI O TOM ANI NEMUSÍ
VYPRÁVĚT, STAČÍ SE NA NĚ PODÍVAT!
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PRVNÍ VINOHRANÍ OSLAVILO KULATÁ JUBILEA ROCKOVÝCH LEGEND
Především pro rockery tělem i duší se stal
největším tahákem letošního Velkopavlovického vinobraní 1. ročník hudebního
festivalu Vinohraní ve Viniu. To se konalo
v areálu akciové společnosti Vinum Velké Pavlovice, která své brány otevřela už
v pátek, půl druhé po poledni. Na pódiu
se vystřídala řada hvězd. Prvním držitelem štafetového kolíku byla brněnská
rocková partička Tibet, na kterou navázal pravý zemitý valašský bigbít kapely
Fleret, dále pak Petr Šiška s revivalovou
skupinou Legendy se vrací.
Hlavní večerní program pak odstartovala
skutečná česká rocková legenda, skupina Katapult s nesmrtelným frontmanem
Oldřichem Říhou. Tento člověk nestárne,
jeho obrovská energie přímo hmatatelně
sálá až do posledních řad publika a jen
málokdo by tipoval, že letos slaví už padesát let kariéry s elektrickou kytarou.
Pátá a zároveň i poslední štafetová pře-

PRVNÍ VINOHRANÍ NABÍDLO KONCERT VĚHLASNÉ
SLOVENSKÉ ROCKOVÉ KAPELY TUBLATANKA.

dávka patřila neméně známé, ale v tomto
případě zahraniční – Slovenské legendě,
skupině Tublatanka s nestárnoucím zpěvákem a vynikajícím kytaristou Maťo
Ďurindou. Ten si dal své dostaveníčko, či
raději „rande so svojím mestom“ , ve Velkých Pavlovicích v rámci oslavy třicátého
výročí kapely.

Pořadatelské Vinium nenechalo nic náhodě a připravilo pro návštěvníky už
tak velmi atraktivního koncertu neméně
lákavý doprovodný program. Kdo se dostavil, měl možnost zúčastnit se soutěže o vinné ceny, ochutnat letošní první
burčák a také vína se značkou Vinium,
a.s., prohlédnout si výrobní prostory, historický křížový sklep, nakoupit si víno,
k dispozici byly také velkokapacitní stany,
stanové městečko a samozřejmě i možnost zúčastnit se oslav Velkopavlovického
vinobraní.
Pilotní ročník Vinohraní sklidil jednoznačně obrovský úspěch a je velmi potěšující, že se nakonec navzdory předchozím obavám nekřížil s pátečním žánrově
zcela opačně koncipovaným programem
za sokolovnou. Každý si našel „to své“
a obě akce byly ve finále hojně navštívené.
Karolína Bártová

ZEMĚDĚLSKÁ VÝSTAVA DARY JIŽNÍ MORAVY
ANEB VELKÉ PAVLOVICE NA DVA DNY RÁJEM PĚSTITELŮ
Úderem desáté hodiny dopolední byl
v pátek, dne 27. září 2013, ve Velkých Pavlovicích slavnostně zahájen znovuobnovený ročník dříve velmi oblíbených zemědělských výstav s názvem DARY JIŽNÍ
MORAVY. Záštitu nad výstavou převzali
pánové senátor Ing. Jan Hajda a hejtman
Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.
Na samotné zahájení se osobně dostavil
první jmenovaný, který spolu se zástupci hlavních pořadatelů, starostou města
Velké Pavlovice Ing. Pavlem Procházkou,
předsedou místní organizace Českého
zahrádkářského svazu Ing. Pavlem Lacinou a ústřední osobou realizačního týmu
výstavy Dagmar Švástovou, pozdravil
a přivítal početné publikum.
To zaplnilo celé nádvoří Ekocentra
Trkmanka, kde se nachází značná část
expozic a navíc v jeho těsném sousedství
v pátek dopoledne proběhl studentský
happening. Není tedy překvapením, že
mezi prvními návštěvníky byli především mladí lidé, studenti Gymnázia Velké
Pavlovice a také studenti rakouské Vyšší
vinařsko – ovocnářské školy v Klosterneuburgu.
Nechyběli však ani v hojném počtu zastoupení místní občané, představitelé
okolních obcí, hosté ze slovenské vinař-
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ské obce Modra, pedagogové a žáci ze základní školy a také náhodní turisté, kteří
v těchto dnech obléhali jižní Moravu, Velké Pavlovice nevyjímaje, co by baštu lahodného burčáku. Všem bylo příjemným
doplněním a podmalováním zahájení výstavy vystoupení alternativní cimbálové
muziky Medicimbal pod vedením rodáka
z Velkých Pavlovic Romana Veverky.
Bohaté expozice Darů jižní Moravy byly
rozmístěny do několika areálů. Jak bylo
již zmíněno, část se nacházela v budově
Ekocentra Trkmanka, další pak v Sokolovně, na place za Sokolovnou a v přízemních prostorách sýpky.

Vzácní hosté, tuzemští i zahraniční...
První den zemědělské výstavy zněla Velkými Pavlovicemi velmi často němčina
a druhý den tomu nebylo jinak. Naše
srdečné pozvání přijali a na výstavu dorazili zástupci Zahrádkářského spolku
vinařské obce Michelhausen ležící v příhraniční oblasti Dolního Rakouska a také
členové Klubu důchodců z družebního
města na Vysočině Ždírce nad Doubravou. Všichni zahraniční i tuzemští hosté
si za doprovodu svých průvodců prohlédli
veškeré výstavní prostory a díky podrobnému komentáři se o exponátech dověděli spousty faktů a zajímavostí.

PÁTEČNÍ ZAHAJOVACÍ HAPPENING – STUDENTI
SE SEZNAMUJÍ S ALCHYMIÍ VAŘENÍ PIVA.

TYPIČTĚJŠÍ DAR JIŽNÍ MORAVY BYSTE NA
VÝSTAVĚ MARNĚ HLEDALI, HROZNY ANI VÍNO
NESMĚLY CHYBĚT.
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Výstava Dary jižní Moravy nabídla k prohlídce nepřeberné množství druhů ovoce,
zeleniny, odrůd révy vinné, ochutnávky
vín, užitkové i okrasné rostliny, květiny,
květinové vazby, ukázky umělecké tvorby
z přírodnin, jako jsou panenky z šustí, pedigové ošatky, okrasné vyřezávání z čerstvého ovoce, výtvarné a slohové práce
žáků a studentů, ale i drobné hospodářské zvířectvo či zemědělskou a vinařskou
mechanizaci.
Meruňky - projekt „Po stopách vína,
meruněk a folklóru“...
Velké pozornosti se však v rámci tohoto
třídenního výstavního maratónu dostalo meruňkám. Ovoci, které je s Velkými
Pavlovicemi nerozlučně spjato a jeho léty
prověřená kvalita přirozeně vytvořila
spolu s vínem našemu městečku výstižný slogan – „Velké Pavlovice, město vína
a meruněk“.
Dříve byly velkopavlovické meruňky pojem. Jejich lahodně sladká a osvěžující
chuť, šťavnatost, sytě oranžová barva,
neobvyklá velikost a mnohostrannost
využití byly tou nejlepší reklamou. Velké
Pavlovice se doslova ztrácely v objetí nekonečných plantáží meruňkových sadů.
Alespoň jeden strom meruňky měl naprosto každý, pro svou vlastní potřebu.
A tak se velmi často stávalo, že se toto
ovoce v nejrůznějším zpracování objevovalo také na talíři. Jenomže časem velkopavlovické meruňky, díky přílivu mnohem levnějšího, avšak ne příliš kvalitního
ovoce z dovozu, z našich spíží, sklepů
a talířů pomalu vymizely.
Proto se Město Velké Pavlovice rozhodlo
udělat vše pro jejich záchranu, obnovení
pěstování a znovuzrození jejich věhlasu. Pomocnou ruku jim podala možnost
využití dotace z Fondu malých projektů
jižní Morava – Dolní Rakousko v rámci programu „Cíl 3 – Evropská územní
spolupráce Rakousko – Česká republika

2007 – 2013“. Projekt Města Velké Pavlovice dostal název „Po stopách vína, meruněk a folklóru“.
Kuchařka „Meruňky na talíři“...
Právě díky němu mohla být na pátečním
slavnostním zahájení výstavy Dary jižní
Moravy představena veřejnosti kuchařka s názvem MERUŇKY NA TALÍŘI.
Najdete v ní spousty známých i naprosto
neobvyklých receptů na meruňkové pokrmy, slané, sladké, nechybí ani proslulá
marmeláda.
Kuchařka vznikla díky úsilí a práci několika ochotných žen, které neváhaly, oprášily své soukromé sešitky s recepty, jídla
navařily, napekly a dodaly je spolu s recepty k nafocení. Všem jim patří obrovské
poděkování! Bez nich by tato unikátní kuchařka nikdy nevznikla.

EXPOZICE SPOJENÁ S REALIZACÍ
PŘESHRANIČNÍHO PROJEKTU S RAKOUSKÝMI
SOUSEDY LÁK ALA NA MERUŇKY.

Poetický film
„Velkopavlovická meruňka“...
Dalším neméně zajímavým výstupem
výše jmenovaného projektu je i krátký poetický film o meruňkách s názvem VELKOPAVLOVICKÁ MERUŇKA. Na jeho
realizaci se v roli videokameramana a režiséra podílel především pan Miroslav
Grégr, z jehož Videostudia dokument
pochází.
Zapomenout však nesmíme ani na exce-

lentní ochotnické výkony pana Michala
Lešigy a pana Libora Horáčka, kterým byl
snad „um herecký“ věnován do vínku již
při narození. V dokumentu zazněla také
píseň Pavlovské princezny, kterou otextoval, zhudebnil i nazpíval rodák z Velkých Pavlovic pan Josef Mariál Kralovič.
Krásu na jaře kvetoucích bílých, vonících
meruňkových sadů, s paletou barev sobě
vlastní, poeticky pojal malíř pocházející
z našeho kraje pan Antonín Vojtek.
Poetický film Velkopavlovická meruňka
Videostudia Miroslav Grégr zažil svou
premiéru taktéž v rámci bohatého programu prvního zahajovacího dne zemědělské výstavy Dary jižní Moravy.
Karolína Bártová

SÝPKA PATŘILA DROBNÉMU HOSPODÁŘSKÉMU
ZVÍŘECTVU. NEJEN DĚTI BYLY NADŠENÉ!

TAK TROCHU EXOTIKA V JIHOMORAVSKÝCH
KONČINÁCH – PICHLAVÁ KRÁSA KAKTUSŮ.

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU OVOCE A ZELENINY
Po mnoha letech se ve Velkých Pavlovicích uskutečnila výstava ovoce a zeleniny,
a to v rámci akce Dary jižní Moravy. Sál
sokolovny, vstupní halu, boční prostory
i galerii zaplnily exponáty jak velkopavlovických občanů, tak externích vystavovatelů. Od pátku do neděle tak mohli příchozí obdivovat barvy, tvary, vůni a krásu
vystavovaných výpěstků.
Výstavě dominovala jablka, kterých se
sešlo několik desítek odrůd, ale bylo zde

zastoupeno i množství hrušek, švestek,
ořechů, i téměř již zapomenuté druhy
ovoce jako jsou kdoule, mišpule či exotické kiwi. Rozsáhlá byla i kolekce zeleniny,
mezi níž vynikala expozice tří velkých
pěstitelů brambor z okolí Havlíčkova Brodu a barevná i tvarová různorodost paprik a rajčat z Mikulova. Pestrost výstavy
doplňovaly tykve všech možných tvarů
a velikostí a krásné vazby živých i sušených květin.

Výstavy se zúčastnilo 41 cizích vystavovatelů z 10-ti okresů, z nichž nejpočetněji byl zastoupen okres Břeclav. Vedle
velkých specializovaných ovocnářských
a zelinářských firem se zde představili i soukromí zemědělci a producenti
bioproduktů, pěstitelé travních semen,
svého zástupce zde mělo květinářství
a malou kolekcí výrobků z ovoce se prezentovala Fruta Podivín. Krásnou expozici, která zcela zaplnila jeviště, zapůjčila
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Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Lednici. Návštěvníci mohli rovněž
ochutnat přírodní ovocné a zeleninové
šťávy v různých kombinacích, které nabízela firma Vitaminátor.
Nekorunovaným králem mimo pavlovických vystavovatelů se stal pěstitel Josef Buzrla z Moravského Žižkova, jehož
přehlídka 30-ti odrůd jablek, doplněná
dvěma odrůdami pozdních meruněk,
nadchla nejen vyrovnaností a barevností
plodů, ale i estetickým uspořádáním.

JABLÍČKA HRÁLA V SOKOLOVNĚ PRIM, NEJEN
MNOŽSTVÍM, HLÁSILA SE I SLADKOU OMAMNOU
VŮNÍ.

K velké radosti pořadatelů se výstavy
zúčastnilo i 40 domácích producentů
a vystavovatelů. A měli se opravdu čím
pochlubit. Vedle sortimentu firmy Crhák,
dále rozmanitých druhů ovoce, zeleniny, bylinek a květin velkopavlovických
občanů se mohli návštěvníci seznámit

s oborem, který je nezbytný pro všechny
pěstitele – včelařstvím.
Díky manželům Prátovým a panu Antonínu Švástovi bylo k vidění několik druhů úlů, řada včelařských potřeb a včelích
produktů. Tato část výstavy velmi zaujala školáky, kteří byli prvními pátečními
návštěvníky, a můžeme jen doufat, že se
mezi nimi najdou pokračovatelé tohoto
tradičního a potřebného oboru.
Mladé pěstitele už totiž máme. Celý levý
prostor galerie zaplnily výpěstky a práce žáků Základní školy z Velkých Pavlovic. Paní učitelky dětem připravily velice
pěknou expozici, na kterou se chodily dívat zástupy nejen dětí, ale i jejich rodičů
a prarodičů.
Starší generace se nahoře zdržela déle.
V pravé části galerie byly vystaveny historické vinařské etikety a panely s mnoha
fotografiemi zachycujícími život ve Velkých Pavlovicích před několika desítkami
let. Mnozí návštěvníci poznali na fotografiích nejen sebe, ale i své příbuzné a známé.
Ten, kdo navštívil výstavu v sobotu, mohl
obdivovat malou a ucelenou expozici zahrádkářského svazu našich slovenských
přátel ze Senice. Jejich vystavená kronika vypovídala o velké členské základně
a mnoha zajímavých akcích, jež během let
členové svazu pořádali a pořádají.
Za dobu trvání výstavy, od pátečního
dopoledne do neděle 18ti hodin si ji prohlédlo velké množství návštěvníků, a to
jak přespolních, tak domácích. Obzvláště
potěšující byl zájem velkopavlovických
občanů, kteří se přišli podívat, přestože
během víkendu vrcholila sklizeň ve vinicích.

Poděkování:
Děkujeme všem vystavovatelům za poskytnuté výpěstky a výrobky, které vytvořily nádhernou a rozmanitou expozici.
Na její organizaci se podíleli nejen pracovníci Městského úřadu, ale obrovský
kus práce zde odvedli dobrovolníci, paní:
Marie Šmídová, Alena Kocmánková, Eva
Žáková, Marie Šulová, Marie Prokešová, Věra Kánská a pan Jan Halm, kteří
roztřídili a vystavili celkem 642 vzorků,
a studentky gymnázia: Viola Krausová,
Lucie Vavříková, Renata Popovská, Kristýna Ondrová a Lucie Klíčníková, které
napsaly, vytiskly, nařezaly a roznesly 564
jmenovek. V neposlední řadě patří dík
velkopavlovickým hasičům za zajištění
občerstvení.
Výstava skončila. Přinesla radost, poznání a zkušenosti, ale odhalila také nedostatky a chyby, které jsou poučením
do budoucna.
Ing. Milada Tesařová

TAKOVÝ POHLED SE NA TANEČNÍ SÁL SOKOLOVNY
JEN TAK NENASKÝTÁ!

STUDENTI Z KLOSTERNEUBURGU HOSTY NA DARECH JIŽNÍ MORAVY
Město Velké Pavlovice získalo dotaci EU
z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt Jihomoravsko – Dolnorakouské přeshraniční spolupráce, který
vypsala Regionální rozvojová agentura
jižní Moravy. Hlavním cílem byla propagace meruněk, vinařství a folklóru.
Jedním z partnerů projektu, který byl
nazván „Po stopách vína, meruněk
a folklóru“, se stala Vyšší vinařsko –
ovocnářská škola v Klosterneuburgu
u Vídně, založená v roce 1860 (více o škole na http://www.weinobstklosterneuburg.at/).
Pan profesor Dipl. – Ing. Dr. Lothar
Wurm vyučuje na škole ovocnářství

14

a technologie zpracování ovoce a je předním rakouským odborníkem na pěstování meruněk. V rámci projektu poskytl
řadu cenných informací
a zkušeností z meruňkářství, poněvadž zejména
zpracování tohoto ovoce na řadu produktů má
u našich jižních sousedů velkou a úspěšnou
tradici.
Delegace
studentů
z Klosterneuburgu, vedená panem profesorem
Wurmem, zavítala na výstavu Dary jižní Moravy

ve Velkých Pavlovicích. Doprovodu se
ujali studenti našeho gymnázia s pány
profesory, kteří vyučují němčinu. Spo-
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lečně si prohlédli všechny areály s vystavovanými produkty, zaujala je zejména
expozice 80 vzorků hroznů odrůd révy
vinné.
Naučné tabule o meruňkách, s českým
i německým textem, jsou společným dílem Velkých Pavlovic a Klosterneuburgu a spolu s filmem „Velkopavlovická
meruňka“, natočeném v rámci projektu,
budou základem budoucí stálé expozice tohoto ovoce, které k našemu městu
neodmyslitelně patří. Domů si studenti
a páni profesoři odvezli i Kuchařku meruňkových receptů „Meruňky na talíři“.
Na nádvoří Ekocentra Trkmanka se klosterneuburgští zapojili do populárně naučného happeningu, který je výstupem
projektu na podporu transferu inovací
v zemědělství, potravinářství a oblasti
bioenergií do praxe.
Hosté navštívili dále naše gymnázium,
rozhlednu Slunečná a výrobní halu i nově
otevřený penzion André na Šlechtitelské
stanici vinařské a.s., v jehož vinotéce
ochutnali několik vzorků vín.

STUDENTY VYŠŠÍ VINAŘSKO-OVOCNÁŘSKÉ ŠKOLY Z RAKOUSKÉHO KLOSTERNEUBURGU SNAD NEJVÍCE
ZAUJALA EXPOZICE HROZNŮ RÉVY VINNÉ JEDNOTLIVÝCH ODRŮD DOPLNĚNÁ UKÁZKAMI LAHVÍ S JIŽ
HOTOVÝM VÍNEM.

Pan profesor Wurm na závěr poděkoval za pěkný program, který byl poučný
i zábavný a přispěl k rozšíření obzorů
a poznání rakouských studentů a pozval

gymnazisty s doprovodem na návštěvu
klosterneuburgské školy.
Ing. Zdeněk Karber

TŘI DESÍTKY DÝŇÁKŮ ROZSVÍTILY EKOCENTRUM TRKMANKA
Zemědělská výstava DARY JIŽNÍ MORAVY zažila letos v září ve Velkých Pavlovicích svou velkou premiéru. Ne tak
však její přidružená dětská tvůrčí akce
VESELÉ DÝŇOBRANÍ, která oslavila
své malé půlkulaté výročí, tedy prvních
pět let existence. První ročník se nesl
na komorní vlně, jen pár dětí si přišlo vyřezat svého dýňáčka na dvorek knihovny.
A dnes, po pěti letech? Malinký dvorek
byl raději vyměněn za nádvoří Ekocentra
Trkmanka. Tolika dětem, jež mají zájem
o krásné podzimní tvoření, by už skutečně nestačil. A tak byl navíc přidán do názvu dýňobraní příznačný dovětek … aneb
Rozsvítíme Ekocentrum Trkmanka.

NA VESELÉM DÝŇOBRANÍ SE VELMI ČASTO
SEJDOU CELÉ RODINY, O TO JE PAK SPOLEČNÉ
TVOŘENÍ PŘÍJEMNĚJŠÍ A POHODOVĚJŠÍ.

Letošní Veselé dýňobraní uspořádala
Městská knihovna & TIC, SVČ při ZŠ
Velké Pavlovice a Ekocentrum Trkmanka

v pátek 27. září 2013, v den zahájení výše
zmiňované třídenní zemědělské výstavy
Dary jižní Moravy. Proto malé výtvarníky, ohánějící se mrštně nožíky po kulatých dužinách sytě oranžových dýní,
nepozorovali jen jejich vydatně pomáhající rodiče, ale také řada návštěvníků výstavy. Mnozí z nich byli hemžením okolo
dýní velmi překvapeni, s neskrývaným
obdivem děti chválili a svým přívětivým
slovem, upřímným úsměvem a uznalým
pokyvováním je podporovali v další tvůrčí práci.
Pod rukama dětí se brzy začaly rýsovat
obličejíky nejrůznějších roztodivných
strašidel, mnohdy vkusně doplněné přírodninami, suchými květinkami, červenými šípky, větvičkami, listy, tu a tam se
z dýně vylouplo třeba i kotě nebo noční
obloha… fantazii se přeci meze nekladou.
A jak známo, po takové náročné činnosti
malým umělcům vždy řádně vyhládne.
I na tento případ byli pořadatelé pohotově připraveni. Všichni si mohli co by
občerstvení dopřát malinové a pomerančové limonády, zobnout si z plného košíku bonbónů, ale hlavně si pošmáknout
na vynikajících domácích buchtách, které napekly neuvěřitelně šikovné kuchařky
z ekocentra. Po lahodném perníku a osvěžujícím meruňkovém táči se jen zaprášilo. Prázdné tácy, tvářičky naduckané jako

KRÁSNÉ HOLČIČÍ SESTŘIČKY
KLUČICÍ BRATŘÍČCI :-)!

A

DÝŇOVÍ

křečíci a cukr až za ušima? Toť nejlepší
vysvědčení a poděkování všem kuchařinkám!
Jakmile byli dýňoví strašáci řádně vyšňořeni, přenesli je pořadatelé, rodiče a děti
před budovu ekocentra. Oranžoví fešáci
zde stáli jako vojáci na stráži až do doby,
než docela podlehli zubu času. Navíc
v nich večer co večer zaplápolaly plamínky svíček, aby jako malé strašidelné lucerničky rozsvítily Ekocentrum Trkmanka,
čímž do slova a do písmene dostály názvu
celé akce.
Karolína Bártová

15

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

4/2013

PUTOVÁNÍ ZA MODROHORSKÝM BURČÁKEM, LETOS UŽ PO ŠESTÉ
Šest! Takové číslo označilo v sobotu 7. září
2013 již šestý ročník pohodové akce pro
cyklisty s názvem Putování za burčákem
po Modrých Horách. Startovalo se tak
tradičně druhou zářijovou sobotu. Nádherné počasí předznamenalo vysokou návštěvnost akce a tak tomu také bylo. Cyklisté i pěší měli opětovně možnost projet
krásnou přírodou v oblasti Modrých Hor,
kde sídlí obce Bořetice, Němčičky, Kobylí, Velké Pavlovice a Vrbice.
Loňský rok se pořadatelé ze Svazku obcí
Modré Hory neodchýlili od délky dvou
tras. Základní modrohorská okruhová
dlouhá 32 km a modrohorská neokruhová zkrácená, měřící 25 km. „Pokud bychom prodloužili tyto trasy až za hranice
Modrých Hor, turisté by měli méně času
se zastavit v otevřených sklepech a dalších zastávkách, což nechceme. Cílem je
poklidné tempo.“, říká místopředsedkyně DSO Modré Hory Ing. Dagmar Kovaříková. Všechny pořádající obce, nabízely
lákavé doprovodné gastro-programy.
Hitem s jídlem byly Tetičky z Kobylí
z Klubu přátel historie nabízející typické
krajové speciality jako „šumajstr“, různé
druhy pomazánek, beleše, štrúdl, koláče
a mnohé další. Na trase si mohli návštěvníci zahrát třeba i minigolf ve Vinařství
JLT Procházkovi. V cíli „na“ Vrbici pak

navíc všechny čekala příjemná odměna,
jak jinak než pravý vrbecký burčák, grilované speciality a hodnotné cyklo-dary
od Nadace Partnerství o.p.s.. Jelikož Vrbice byla cílovou zastávkou, mohli se návštěvníci putování zúčastnit akce Zarážení hory s otevřenými sklepy.
Velké množství z účastníků putování si
nenechalo ujít možnost podívat se přímo
na novinky loňského a letošního roku.

KOBYLSKÉ TETIČKY – TOŤ POJEM
NECHYBÍ, COŽ NECHYBÍ NIKDY,
VRCHOLKY URČITĚ NEZHYNETE!

Těmi jsou ve Velkých Pavlovicích Ekocentrum Trkmanka, Vinné sklepy Františka
Lotrinského, sklepní ulička Pod Starou
Horou s dominantními „opilými“ sklepy
či Farma Ovčí terasy v Němčičkách s rozšířeným programem zejména pro děti.
Starosta Velkých Pavlovic Ing. Pavel
Procházka a manažer DSO Modré Hory
Ing. Přemysl Pálka, společnými silami
akci odstartovali. Trasa modrohorské
cyklostezky nabídla všem
účastníkům putování roku
2013 spoustu zážitků. Podívat se na vinorodou krajinu
bylo možné hned z několika vyhlídek, z rozhledny
Slunečná ve Velkých Pavlovicích, z rozhledny „pod“
Kraví horou v Bořeticích,
od kopce u Větřáka z Němčiček a nebo z nejvyššího vyhlídkového místa ve Vrbici.
IV. ročník Putování za burčákem po Modrých Horách
je již historií. Těšme se tedy
opět společně s vámi na další! Závěrem děkujeme všem,
kteří pomohli ke zdaru této
cykloturistické akce.
MODRÝCH HOR! POKUD
Ing. Přemysl Pálka,
HLADY MEZI MODRÝMI
manažer DSO Modré Hory

DECHOVÁ HUDBA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZAKONČILA
SVOU DESÁTOU SEZÓNU NA VELKOPAVLOVICKÉM VINOBRANÍ
Mladí muzikanti si opět prázdniny zpestřili hraním. Nejdříve účinkovali na přehlídce dechovek v Šardicích, o dva týdny
později vyjeli na Mezinárodní festival
ve Strážnici, kde spolu s mládežnickými
dechovými hudbami ze Svatobořic, Velkých Bílovic a Veselí nad Moravou účinkovali v programu Vojty Ducháčka Odpoledne s dechovkou.
Na konci července se pak setkali na jednom pódiu s Valaškou, Kameníkovými muzikanty a pořádající Pálavankou
na přehlídce ve Starovičkách.
Poslední a nejvýznamnější vystoupení
bylo v pátek na slavnostech Vinobraní
ve Velkých Pavlovicích. Zaplněné prostranství za sokolovnou vyslechlo hodinový koncert, při kterém zazněly skladby
oblíbených moravských autorů včetně
písně Pavlovice, Pavlovice z pera pana Jaromíra Hejla. Posluchači všech věkových
skupin, fanoušci všech hudebních žánrů,
takřka ze všech koutů republiky ocenili
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umění mladých, preciznost výrazu a krásu folklóru.
S novým školním rokem se dechovka při-

pravuje na další vystoupení a těší se na setkání se svými posluchači.
Stanislava Bílková

MLÁDEŽNICKÁ DECHOVKA PŘI ZUŠ V. PAVLOVICE POD VEDENÍM MGA. ZBYŇKA BÍLKA VYSTOUPILA
I NA VELKOPAVLOVICKÉM VINOBRANÍ.
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LAUDAMUS „VYPRODAL“ BESKYDSKÉ DIVADLO V NOVÉM JIČÍNĚ
Když dojde u jakékoliv organizované skupiny ke změně vedení, zpravidla to otvírá
výhled nových obzorů. Pro chrámový
sbor Laudamus s příchodem Mgr. Jana
Kosíka to znamenalo hned několik nových projektů.
Letos v dubnu přišel pan dirigent se zprávou, že našemu sboru přišla nabídka posílit pěvecký sbor Ondráš z Nového Jičína
při vystoupení s Janáčkovou filharmonií
Ostrava při oslavách založení města Nový
Jičín. Nabídka, která se jednoduše neodmítá. Potvrdili jsme účast a začali tvrdě
zkoušet. Zvýšila se frekvence zkoušek.
V prázdninových měsících volno neexistovalo, omezili jsme ostatní vystoupení
na minimum. Dokonce jsme jednu srpnovou sobotu věnovali společnému soustředění, kdy jsme s přestávkami na kávu
a oběd osm hodin v kuse zpívali a zpívali.
Několik členů z časové náročnosti muselo
zrušit svou účast na této akci. Ale stalo se
a jednoho krásného čtvrtečního rána nastoupilo 29 pasažérů do autobusu a vydali se směr Ostrava vstříc novým zážitkům.
Plni očekávání a nervozity jsme v odpoledních hodinách dorazili k sídlu ostravské filharmonie. Budova pamatující
zvučná jména celosvětově uznávaných
interpretů se nám stala útočištěm pro
první zkoušku. Nejdříve jsme se při rozezpívání navzájem seznámili se členy
sboru Ondráš, s kterými jsme spoluúčinkovali. Následovala první zkouška pod
dirigentem Jaromírem Krygelem. Vstřícný, sdílný a dobrosrdečný přístup profesionála k nám amatérům všem dodal odvahy a zahnal veškeré obavy, zda obstojíme
vedle takového hudebního tělesa.
Následná společná zkouška s filharmoniky dovršila vzájemné seznamování. Už
jsme věděli, co dirigentova gesta znamenají, co si od nás žádá, co očekává. Zajímavé pro nás všechny bylo pozorovat
při práci samotnou filharmonii. Přístup
každého jednotlivého hráče ke skladbě
a zkoušce vůbec. Tak koncentrovaný výkon jsme doposud nezažili. I na neznatelný pohyb ruky, nebo výraz ve tváři
dirigenta všichni reagovali pohotově, nic
se nemuselo dvakrát vysvětlovat, každý
věděl, co se od něj očekává a jakým způsobem má toho dosáhnout. Každá nota byla
zahraná s takovou lehkostí a elegancí,
že nad tím zůstával rozum stát. Na druhou stranu všichni tito hudebníci to vše
brali jako rutinní záležitost. Fascinující
byli bubeníci. Na všemožné bicí nástroje

a perkusi (ani jsme je nedokázali všechny
správně pojmenovat) hrálo 8 muzikantů.
Ne nadarmo se říká, že má někdo zuby
jak noty na buben – samou pauzu. Jeden
bubeník si totiž stihl během tříhodinové
zkoušky prolistovat celý Svět motorů.
Flétnistka zase v části, kde nehraje, odešla na toaletu a vrátila se s přepudrovaným nosíkem. Nejdřív jsme si říkali, proč
je obsazení dvou harfenistek, když hrají
totožné noty. Odpověď přišla na generální zkoušce, když na jedné harfě praskla
struna. I okamžitá výměna a naladění
odstavila tento nástroj na deset minut
z provozu, avšak díky druhé harfenistce
skladba jela dál a na nic se nečekalo. Violisti měli všechno natolik pod kontrolou,
že stíhali i různé kulišárny typu obracení
not sousedovi na špatnou stránku. Když
se klarinetista zdržel na přestávce, hobojista vzal jeho nástroj a sólový part z listu
zahrál. Celá zkouška pro nás byla jedním
obrovským zážitkem a velkou podívanou.
A to nás samotné vystoupení teprve čekalo. Ubytovaní jsme byli u Nového Jičína,
kde náš sbor společně povečeřel. U harmoniky a klavíru jsme si pak do pozdních
nočních hodin navzájem sdělovali zážitky a poznatky z uplynulého dne. V pátek
jsme ještě dopoledne čerpali síly a po obědě už začal koloběh, na jehož konci měl
být slavností koncert. Příjezd do Novojičínského divadla, obsazení šaten, seznámení se s prostředím. Vstoupit na ta prkna, co znamenají svět, vidět to z té druhé
strany, než na co jsme jako diváci zvyklí
… To všechno bylo tak nové a vzrušující.
Rozezpívání, generální zkouška včetně

nácviku nástupu a odchodu sboru, převlečení se do gala – ženy černé šaty, muži
oblek a motýlka. Poslední chvíle soustředění se na následující výkon. V hlavě se
nám promítaly uplynulé zkoušky, odříkání, učení se textu, obětování volného
času. Všechno to úsilí mělo vyvrcholit
nyní! A hlavně - do posledního dechu si
to užít, jelikož takový projekt už se opakovat dlouho nebude. Nervozitu v zákulisí odlehčoval svou přítomností sám pan
dirigent, který přijal od našich vinařů pozvání na skleničku modrohorského vína.
Rozdával kolem sebe úsměvy a dodával
nám sebevědomí.
Slavnostní večer zahájily fanfáry, nezbytné proslovy funkcionářů a následovaly Slovanské tance Antonína Dvořáka.
Po přestávce už přišla na řadu Symfonie
Moravia Miroslava Šimíčka. Na jednom
pódiu se tedy sešla tři hudební tělesa - šedesát zpěváků a pětašedesát hudebníků.
Vyprodané divadlo si vyslechlo třičtvrtěhodinovou skladbu o čtyřech částech.
Prolog - nás zavádí na Velkou Moravu,
ke knížeti Rastislavu, který přijímá Konstantina s Metodějem, aby zde křtili Moravany, přivedli je k pravé víře a naučili
je slovanskému písmu. Zpěvy – lidé jsou
uvyklí svobodě a nedají se zotročit nebo
podmanit, ženy při práci vyprávějí o životě a zpívají písně. Slunovrat – staré
pohanské zvyky stále přetrvávají. Epilog – temné období, rozpory panovníků. Ve svých modlitbách se lidé obracejí
k Hospodinu. Velkomoravská říše zaniká.
Nezaniká však sémě Cyrilometodějské,
které vlévá do krve Slovanů nové síly pro

CHRÁMOVÝ SBOR LAUDAMUS ZAZPÍVAL
SEVEROMORAVSKÉHO MĚSTA NOVÝ JIČÍN.

OSLAVÁCH
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jejich další budoucnost. Historie vetkaná
do moderní hudby tak, aby byl hudební
styl přijatelný i pro soudobé posluchače.
Dozněly poslední tóny skladby. Chvíle
ticha a dlouhatánský potlesk. Uvolnění,
někomu spadl kámen ze srdce, někomu
ukápla slzička dojetí, někdo oprášil kalafunu z nástroje, ale všichni společně jsme
byli spokojeni z dobrého provedení a kvalitního výkonu. Poděkování a odchod
do šaten.
Po skončení vystoupení bylo připraveno
pohoštění, kde jsme navazovali družbu
s domácím sborem a hlavně se mohli
setkat se samotným autorem. Jan Šimíček získal hudební základy od otce
varhaníka i od matky zpěvačky. Neměl
žádného učitele, ke skladbě dospěl sám,
rostl díky kontaktu s dirigenty, jak říká:
Pokud to máte v sobě, nejde to zapřít.

Jeho první věta k nám byla: „Hejbalo to
se mnou!“ Skladbu psal pět let a při její
premiéře nebyl profesionální sbor schopen některé pasáže zazpívat, tak je tenkrát dirigent vyškrtl. My jsme se ovšem
naučili všechno a k neskonalé radosti
autora jsme uvedli symfonii kompletní.
Premiérově tedy zazněla šedesátitaktová
Prosba, jež byla zpívaná „a capella“ včetně osmihlasých pasáží. Pan Šimíček nám
složil hlubokou poklonu a poděkoval
za dokonalý dárek k jeho sedmdesátým
narozeninám.
Poctěni slovy díků a s příslibem další
spolupráce jsme odjížděli domů.
Nutno ještě dodat, že celou akci s námi
absolvovala čtyřměsíční Klárka Popelková, jejíž maminka členka sboru si nechtěla nechat ujít tak jedinečný zážitek.
Nejmladší účastnice se vždy nakojila,

přešla do rukou chůvy v podobě babičky
a maminka mohla v klidu zpívat a zpívat. Klárka se stala naším nejmilejším
maskotem a maminka Klárka si zaslouží
velký obdiv.
Všichni členové chrámového sboru Laudamus tímto děkují všem, kteří nám finančně zajistili účinkování na této akci.
Hlavně děkujeme Jeňovi Kosíkovi, že
v nás vložil důvěru a šel s námi do toho
projektu. Za jeho odhodlání dostat z nás
to nejlepší, i když z nás někdy téměř sedřel kůži, aby nás co nejlépe připravil.
A v neposlední řadě děkujeme organizační vedoucí paní Táně Hanzálkové, která
nás obětavě provedla tímto zájezdem.
Po technické stránce zařídila všechno
k naší velké spokojenosti. Děkujeme!
Za členy chrámového sboru Laudamus
Velké Pavlovice Stanislava Bílková

MLADÍ DIVADELNÍCI ZAVRŠILI SEZÓNU V KLOBOUKÁCH U BRNA

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „O ZÁSADNÍM ROZHODNUTÍ CYRILA A METODĚJE“
V EVANGELICKÉM KOSTELE V KLOBOUKÁCH U BRNA.

V květnu letošního roku se ve Velkých
Pavlovicích již popáté konala „Noc kostelů“. Pro zpestření programu jsem se rozhodla oslovit pár šikovných dětí a nacvičit
s nimi divadelní scénku. Začátkem dubna
jsme začali zkoušet a koncem května se
uskutečnila v našem kostele premiéra hry
Luďka Strašáka „O zásadním rozhodnutí Cyrila a Metoděje“.
Vzhledem k tomu, že představení mělo
velký úspěch, požádalo vedení Základní školy Velké Pavlovice, aby herci hravě
zpracované téma k výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu
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představili i svým kamarádům. Na závěr
školního roku tedy děti hned dvakrát sehrály představení, tentokrát v tělocvičně
školy, které bylo jak veselé, tak poučné.
Se svým uměním děti dokonce vyjely
i za hranice okresu. V kostele v Čejkovicích se konalo další představení této hry
a po jeho výborném odehrání byly děti
pozvány na farní táborák. Tam neméně
úspěšně reprezentovaly naše městečko
i na fotbalovém zápase - domácí proti našim mladým hercům.
Začátek školního roku jsme přivítali derniérou, která se uskutečnila v evangelic-

kém kostele v Kloboukách u Brna. Divadelní představení proběhlo po skončení
bohoslužby a bylo odměněno bouřlivým
potleskem obecenstva.
Někteří z nás v evangelickém kostele byli
vůbec poprvé, takže prostory kostela
a fary byly velmi zajímavé. Toto dopoledne pro nás bylo nezapomenutelné. Mezi
obecenstvem byli i obyvatelé Domova
Betlém, kteří jsou zdravotně postižení,
a pro ně jsme obzvlášť rádi hráli. A co víc,
hráli jsme naposled!
Děti mezi sebou za těch pět představení vytvořily skvělý kolektiv, výborně se
s nimi spolupracovalo a myslím si, že nasbíraly i hodně nových zkušeností. Všichni herci, a to Simona Hasilová, Lucie
Kynická, Daniel Herzán, Antonín Střítecký, Oldřich Vymazal, Jakub Malhocký, Šimon Bedřich, Pavel Šmíd, Ondřej
Bank a Matyáš Fůkal, si zaslouží velký obdiv. Jejich rodiče zase poděkování
za přípravu kostýmů, rekvizit a hlavně
za podporu a doprovod na všech divadelních vystoupeních.
Nadšení všech mě přimělo k tomu, abychom v této aktivitě pokračovali. Vánoce, nejkrásnější svátky v roce, se blíží,
tak další téma k nastudování nemusíme
dlouho hledat. A až budeme hrát, přijďte
se na nás podívat, moc rádi Vás všechny
v publiku uvidíme!
Stanislava Bílková,
vedoucí divadelního souboru
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CO PŘIPRAVUJE MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Do konce letošního roku pozve Městská
knihovna Velké Pavlovice své čtenáře
i všechny ostatní občany našeho města
na několik akcí, které snad budou vítaným zpestřením chladných podzimních
dnů:
Na středu 6. a na čtvrtek 7. listopadu
jsme zajistili ve spolupráci s Knihkupectvím Vašíček z Břeclavi předvánoční
prodej těch nejhezčích knížek pro děti,
které se v současné době dají na českém
trhu sehnat. Protože se jedná o zprostředkovaný prodej, můžeme zájemcům
nabídnout velmi příznivé ceny. Protože
jsme prodejní dobu přizpůsobili volnému času rodičů a prarodičů, doufáme, že
o akci bude stejný zájem jako před dvěma
lety, kdy knihovna nabízela dětské knížky
z nakladatelství Thovt.
Dětské knihy se budou prodávat ve středu od 10.00 do 20.00 hodin, ve čtvrtek
od 10.00 do 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Velké Pavlovice.
Na neděli 24. listopadu
je organizován ve spolupráci s Gymnáziem
Velké Pavlovice zájezd do předvánoční
Vídně. Naši stálí příznivci a pravidelní
účastníci vědí, že hlavním programem je
vždy návštěva některé z vyhlášených výstav výtvarného umění. Letos jsou to obrazy Henriho Matisse, již tradičně ve výstavní síni Albertina.
Odpoledne potom také návštěva některého předvánočního trhu, kterých se ve středu města každoročně koná několik. Labužníci si nenechají ujít návštěvu některé
z vyhlášených cukráren a pravý vídeňský
„sacher“. O konání zájezdu již informovaly gymnázium i knihovna na webových
stránkách města, přihlášky je proto třeba
odevzdat co nejdříve.
Odjezd z Velkých Pavlovic je stanoven
na 7.30, zpět domů odjíždíme z Vídně zpravidla kolem 17. hodiny. Za dopravu a cestovní pojištění platí účastníci 285,- korun.

Ačkoliv jméno Jiřího Hájíčka v našem
regionu příliš neznáme, jedná se o naši
vlastní nedostatečnost a naši vlastní škodu. Autor je totiž spisovatelem, který je
výjimečnou osobností věnující se v současné době vesnické próze, tak jak jsme
to ve své době měli v oblibě u Jana Kostrhuna.
O vesnici a jejích obyvatelích, vzdálených
životu ve velkých městech, píše Jiří Hájíček citlivě a se znalostí prostředí. Také
dobře ví, že to není vždy jenom idyla. Našim posluchačům a čtenářům bude blízká problematika vysídlení vesnic v příhraničí, osudy lidí v 50. letech minulého
století, stejně jako osud vesnic, které musely v jižních Čechách ustoupit výstavbě
jaderné elektrárny Temelín, stejně jako
tomu bylo u nás díky vodnímu dílu Nové
Mlýny. Sám spisovatel pochází z dnes již
neexistující obce Purkarec.
Čtenáři mu v roce 2006 udělili nejvyšší
české literární ocenění, cenu Magnesia
Litera, za knihu Selský baroko. V letošním roce byla touto cenou dekorována
novinka Rybí krev. Jiří Hájíček je skvělým vypravěčem, jehož autorské čtení
bychom rádi zařadili mezi nejhezčí umělecké zážitky roku, tak jako tomu bylo
při setkáních s Vlastimilem Vondruškou
nebo Michalem Vieweghem.

kům, se koná v 19 hodin, doprava do divadla je také zajištěna.
Vstupenky je třeba si rezervovat nejpozději do poloviny listopadu, k dispozici je
50 míst.
V pátek 20. prosince
pozveme jako každý rok do městské
knihovny své nejmenší čtenáře a jejich kamarády na Předvánoční posezení a malé
výtvarné hry u vánočního cukroví, voňavého čaje a pěkných pohádek i písniček.
Pro mladší děti jsme připravili zajímavý
úkol – vyrobit jako dárek nebo jako hračku
oblíbené puzzels s vánočními motivy.
Budeme mít radost i z toho, pokud nám
zůstanou některé obrázkové motivy
na výstavce pro čtenáře a návštěvníky
knihovny. Na děti se těšíme v poslední předvánoční páteční odpoledne od
15. hodin.
Bonbónek na závěr
Město Velké Pavlovice a městská knihovna
chtějí předložit malou ochutnávku a předběžnou pozvánku na leden 2014.
V sobotu 18. ledna 2014 v 18 hodin začne
představení Divadla VeTři „Preventivní
pořad pro seniory“, určené především divákům vyššího věku, kteří se zamýšlejí nad
bezpečnostními riziky našeho současného
života. Program je zpracovaný formou scé-

SPISOVATEL JIŘÍ HÁJÍČEK

V pátek 29. listopadu
zvou gymnázium i městská knihovna
všechny literární příznivce na autorské
čtení jihočeského spisovatele Jiřího
Hájíčka. Spisovatel bude v dopoledních
hodinách hostem pedagogů i studentů
gymnázia, od 18 hodin proběhne jeho
autorské čtení pro veřejnost, tentokrát
netradičně v aule Gymnázia Velké Pavlovice.

V pátek 13. prosince
se uskuteční akce, na kterou se již dlouho
těší všichni milovníci divadla a muzikálu. Městská knihovna zajistila vstupenky na muzikál, který v současnosti patří
ke špičce na repertoáru hudební scény
Městského divadla v Brně. Představení
Mary Poppins, které můžeme vřele doporučit rodinám s dětmi i dospělým divá-

nek, ve kterých se herci Michaela Marková
a Vlasta Vébr zaměřují na nástrahy všedního života číhající všude kolem nás. Pořad
vede moderátorka Eva Vintrová a doplňuje
zpěvačka Tereza Novotná.
Představení se bude konat ve výstavní síni
Městského úřadu Velké Pavlovice, vstupenka stojí 50,- korun.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice
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„DÍVEJME SE KOLEM SEBE“ WORKSHOP FOTOGRAFŮ AMATÉRŮ
Tak se jmenuje aktivita pro amatérské
fotografy z Velkých Pavlovic a okolí, která je podpořena dotací z Jihomoravské
komunitní nadace. Prvním krokem byl
společný workshop, který se konal 28.
a 29. září 2013 v našem městě. Již tradičně ke společnému fotografování přijelo
10 členů fotoklubu při Záhorském osvětovém středisku v Senici, kteří se připojili
k 10 fotografům a video-kameramanům
z regionu.
Nádherný slunečný víkend vytvořil snad
až příliš dokonalé podmínky pro práci v terénu, cílem fotografů byly tentokrát Pálava, Pavlov, koryto staré Dyje
v Dolních Věstonicích a kostel v Zaječí.
Ve Velkých Pavlovicích potom vinařská
ulička Pod Starou horou. Odbornou část
workshopu vedl profesionální slovenský fotograf a vysokoškolský pedagog
Mgr. Rudolf Lendel z Bratislavy, který
fotografům určil jako zadání práce téma
„světlo a stín“.
Dokonce i zkušení fotografové zjistili,
že hledat malé i větší světelné kontrasty v krajině nebo architektuře je úkolem
docela náročným. A zachytit je nějakým
originálním způsobem hledáčkem fotoa-

TICHÁ SOUSTŘEDĚNÁ PRÁCE FOTOGRAFŮ. ZASLECHNOUT LZE POUZE NEKONEČNÉ, LEČ PŘEDEM DO
DETAILU PROMYŠLENÉ, CVAKÁNÍ SPOUŠTĚ...

parátu úkolem ještě těžším.
Tím nejhodnotnějším z celého dvoudenního workshopu je pro amatérské fotografy vždycky prezentace prací a jejich
individuální hodnocení profesionálem.
Mgr. Lendel je velkým diplomatem a laskavým kritikem, ale přesto každý ze zúčastněných fotografů přesně zjistí, které
jeho fotky patří na výstavu, které do portfolia a na kterých je možno se zdokonalovat v digitálních úpravách.
Výsledky své práce představí všichni
zúčastnění fotografové na výstavách
ve Velkých Pavlovicích a Senici koncem

letošního roku, jak už bývá pěknou tradicí. Ukázky prací jednotlivých autorů
zveřejníme s jejich souhlasem v průběhu
října a listopadu na webových stránkách
města Velké Pavlovice, neboť bez materiální podpory měst Velké Pavlovice
a Senica, by se podobné akce uskutečnit
nemohly. Organizační zajištění celé akce
měla na starosti Městská knihovna Velké
Pavlovice.
Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice Městské knihovny
Velké Pavlovice

ČETLA PATRNĚ JENOM DĚVČATA
Dvacetčtyři správných odpovědí
se sešlo v Městské knihovně Velké
Pavlovice na závěr podzimní literární soutěže pro mladší čtenáře.
Soutěž probíhala na stránkách
městské knihovny od 9. září do
6. října 2013, letos moc děkujeme
za spolupráci vedoucím z družiny
ZŠ. Úkolem dětí bylo přečíst krátké
ukázky pohádek nebo příběhů zveřejněných na webových stránkách
města Velké Pavlovice a poznat název každé že čtyř knížek, ze kterých
knihovnice ukázky vybrala. Správné odpovědi tedy byly následující:
Dášeňka, Příběhy včelích medvídků, Králíci z klobouku a Indiáni z Větrova.
Přestože byly ukázky vybrány
s ohledem na předpokládaný zájem chlapců i dívek, odpovědi
v závěru soutěže nakonec odevzdaly pouze dívky, všechny jsou
z 1. stupně velkopavlovické základní školy. Ceny tentokrát vylosovaly
kolegyně - pracovnice městského
úřadu pro 6 oceněných čtenářek.
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VÍTĚZEM ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V. PAVLOVICE SE
STALA ČTVRŤAČKA ZUZKA BÁRTOVÁ – ČTYŘIKRÁT ČETLA, ČTYŘIKRÁT
UHODLA A NAVÍC MĚLA JEDENKRÁT VELKÉ ŠTĚSTÍ. JEJÍ JMÉNO
VYLOSOVALA ZE SLAMĚNÉHO KLOBOUKU PLNÉHO SPRÁVNÝCH
ODPOVĚDÍ MATRIKÁŘKA PANÍ ŠVÁSTOVÁ.

Hlavní cenu, knihu pro tvůrčí
hru s módou, získala Zuzka
Bártová ze 4.A, sladkou odměnu potom dalších 5 soutěžících: Terezka Nováková z 2.A,
Markétka Nováková a Klárka
Zborovská, obě ze 3.A, Janička Kynická a Deniska Sedláková, obě ze 3.B.
Na závěr soutěže pozvala knihovnice děti z družiny na pátek, 18. října, aby podpořily
svoje kamarádky a zatleskaly
jim při předávání cen. Na uvítanou v městské knihovně
čekala malá sladkost, hezká pohádka a drobný dárek
na všechny děti, které se svými vedoucími do knihovny zavítaly. Těšíme se, že malí čtenáři, a tentokrát jak kluci, tak
holčičky, přijdou se svými rodiči nebo prarodiči do městské
knihovny také na předvánoční
posezení v pátek, 20. prosince.
Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice
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NAĎA HORÁKOVÁ – SPISOVATELKA NAŠEHO KRAJE VYPRÁVÍ...
„Malovaný kraj“ je název časopisu zabývajícího se národopisem a vlastivědou Slovácka. Vychází jednou za dva měsíce. Letošní páté
vydání se objevilo na pultech v polovině měsíce září a opět nabídlo spousty zajímavého čtení. My bychom však rádi upozornili na rozhovor se spisovatelkou Naďou Horákovou z nedalekých Mutěnic, autorkou známých nejen historických románů.
Naďa Horáková navštívila letos v březnu v rámci besedy pořádané Městskou knihovnou Velké Pavlovice také naše město a její vyprávění se setkalo s ohromným ohlasem. Pokud jste na besedě chyběli a nebo si rádi připomenete příjemně strávené chvíle se sympatickou spisovatelkou a zároveň i paní učitelkou dějepisu a českého jazyka, začtete se do následujících řádků... a nebo si rovnou pořiďte
časopis Malovaný kraj. Kromě právě tohoto rozhovoru zde najdete řadu dalších hodnotných příspěvků o našem regionu.
Karolína Bártová

Malovaný kraj * Září, říjen č. 5/2013
www.malovanykraj.cz

SPISOVATELKA NAŠEHO KRAJE - NAĎA HORÁKOVÁ
Regiony Břeclavska a Hodonínska se již
dlouhou dobu nemohou pochlubit tím, že
by zde žila a pracovala plejáda známých
moravských spisovatelů. Pokud bychom
mluvili o ženách – spisovatelkách, pak si
nemohu vzpomenout, zda byly zmíněné
regiony od dob Kamily Sojkové domovem
některé spisovatelky, kterou zná celá Česká republika a která si postupně nachází
cestu i na další knižní trh a což je mnohem
důležitější, nachází přízeň dalších čtenářů, postupně pak i televizních diváků.
O to větší význam pak má pro nás osobnost spisovatelky Naděždy Horákové
z Mutěnic, neboť její jméno se stále častěji
objevuje na obálkách knižních novinek.
Milovníkům historických knížek a především historických detektivek udělala
autorka velkou radost cyklem, jehož dvě
části dosud vyšly, protože v něm mapuje události středověkého Brna a jeho
blízkého okolí. Mám na mysli historické
detektivní romány Brněnské nevěstky
a Ženy na pranýři. Autorka však už brzy
dosáhne druhé desítky svých knižních
titulů. Zmiňme aspoň historické romány
Kronika zapomenutého templáře, Bestie
z Karlštejna či román Pro jméno a čest.
Naďa Horáková se přitom stále ještě věnuje své profesi, v níž působí jako učitelka českého jazyka a dějepisu. Autorsky
se také podílí na psaní scénářů pro nový
detektivní seriál Policie Modrava. Pokud
jí to čas a pracovní vytížení dovolí, přijme
také pozvání na autorské čtení a besedu
o svých knížkách. Jako knihovnice snad
mohu vyjádřit svůj názor, že svým dílem
přispívá moravským spisovatelům, a nejen jim, také fundovaná nakladatelská
politika vydavatelství Moravská Bastei
MOBA s. r. o. z Brna, které čtenářům
představuje také další jihomoravskou
spisovatelku Věru Fojtovou z Drnholce
a je například dvorním vydavatelem dnes
nejoblíbenějšího Vlastimila Vondrušky.

S Naďou Horákovou jsem se osobně setkala letos v březnu na besedě nad knihou
Brněnské nevěstky ve Velkých Pavlovicích a měla jsme tak možnost, povídat
si o rozmanitých tématech, a současně
i šanci, poslat spisovatelce několik otázek
a poprosit ji o písemné odpovědi, které teď nabízím i čtenářům Malovaného
kraje.
Spisovatelce Nadě Horákové upřímně
přeji za všechny současné i budoucí čtenáře, aby měla spoustu skvělých autorských nápadů na další knížky a spoustu
volného času na jejich ztvárnění.
1. Zvýšila Vaši osobní prestiž Vaše kniha
Kronika zapomenutého templáře, ve které
se píše o Mutěnicích?
NH: Každá obec je jistě ráda, když se o ní
píše v románech, takže obyvatelé to vesměs kvitují.
2. Jsou na Vás spoluobčané v regionu
a ve Vaší obci pyšní?
NH: Občas se setkám s tím, že mi to čtenáři řeknou, a je to příjemné. Řekla bych,
že nejvřelejšího přijetí se mi ale dostává
v Ratíškovicích, což je moje rodná obec,
žijí zde moji rodiče a stále je považuji
za svůj domov. Už jsem musela slíbit, že
napíši román i o Ratíškovicích.
3. Byla pro Vás některá kniha „přelomová“? Nebo spolupráce s některým vydavatelstvím?
NH: Určitě je to spolupráce s brněnským
nakladatelstvím MOBA.
4. Jak se Vám léta dařilo skloubit roli
matky a spisovatelky a učitelky?
NH: Nedělalo mi to větší problémy. Jsem
docela zápecník, který se příliš nevzdaluje z domova, takže zbýval čas i na psaní.
Teď už mám volného času víc, když jsou
synové dospělí, ale zase potřebuji víc času

na regeneraci, takže se to tak vyrovnává.
Většinou píši o prázdninách a víkendech.
5. Vzdala byste se role učitelky?
NH: Práce učitelky je namáhavá, ale má
určitý řád a drží člověka při zemi. Řekla
bych, že právě jí vděčím za to, že jsem se
naučila trpělivosti a zodpovědnosti, bez
které by nikdy žádná knížka nevznikla.
Knížku musí člověk vysedět a poctivě
na ní zapracovat. Ale vzdala bych se jí.
Psaní románů je pro mě každopádně jednodušší činnost než učitelování. Po pětadvaceti letech ve školství už člověk nemá
tolik sil a práce je stále náročnější. Jak
ubývá dětí, menší se i pedagogické sbory,
ale málokdo si uvědomuje, že učitelé musí
obsáhnout kromě přímé výuky i další povinnosti /dozory, „papírování“, příprava
vzdělávacích programů a projektů, školení, suplování atd./ Je samozřejmě rozdíl,
jestli se o tyto povinnosti podělí učitelů
deset nebo dvacet.
6. Máte mezi současnými českými či moravskými spisovateli přátele?
NH: Několik spisovatelů znám osobně,
ale nemůžu říct, že bych mezi nimi měla
přátele.
7. Jací lidé jsou Vám sympatičtí? Jaké
přátele si hledáte?
NH: Jsem už ve věku, kdy dávám přednost letitým přátelům, které dobře znám,
a vím, jaké „radosti“ od nich můžu čekat. Máme společné zážitky a stačí slovo
a rozumíme si. Jinak máme s manželem
spoustu známých po celé republice, s kterými se rádi setkáváme třeba ve vinných
sklepech. Mám ráda lidi, kteří jsou vtipní,
berou věci s nadhledem a umějí si dělat
legraci sami ze sebe.
8. Půjdou Vaši synové ve Vašich stopách?
NH: Oba mají schopnost psát a mladší
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syn píše filmové recenze, ale myslím
si, že psaní beletrie se věnovat nebudou. I když člověk nikdy neví. Možná
se ale „potetí“ moje neteř Natálie,
která zatím studuje na gymnáziu
a psaní ji baví.

doporučila, abych začala psát
kuchařky, protože podle mého receptu v detektivce Hrob třinácté
panny uvařila guláš a prý byl vynikající. To ovšem opravdu nehrozí. Raději jím než vařím.

12. Podílela jste se také na psaní
scénářů televizního seriálu Policie
Modrava. Kdy budeme mít možnost seriál vidět na televizních obrazovkách?
NH: Před pěti lety natočil pan režisér Jaroslav Soukup pilotní díl
a teprve letos začal natáčet další
díly. Seriál má 16 dílů, polovina
se natočí letos a zbytek příští rok,
takže na obrazovce bychom ho
mohli vidět někdy v druhé polovině příštího roku. Měla jsem mož10. Jaké téma Vás v současné době
nost podívat se v červenci na nazajímá jako spisovatelku?
táčení na Šumavě a byl to pro mě
NH: Teď právě píši třetí část plávelký zážitek vidět, jak film vzniNAĎA HORÁKOVÁ – SPISOVATELKA Z NEDALEKÝCH MUTĚNIC,
nované brněnské tetralogie Mocní
ká, a setkat se se známými herci,
AUTORKA SKVĚLÝCH NEJEN HISTORICKÝCH ROMÁNŮ
a ubozí Markrabství Moravského.
A TAKÉ UČITELKA.
například s paní Soňou NorisoJmenuje se Brněnské Židovky a vyvou, panem Jaroslavem Satorano královně Konstancii Uherské a založení
jít by měla v listopadu tohoto roku.
ským nebo s panem Filipem Tomsou.
Opět se jedná o soudní případy, které se města Hodonína.
ve středověkém Brně opravdu odehrály.
Za odpovědi autorce děkuji, a pokud je
Takže se stále věnuji dějinám Brna v po- 11. Jakou zajímavou nebo originální otáz- čtenářům jméno Nadi Horákové dosud
lovině 14. století. Ještě mě čeká čtvrtý ku jste dostala od svých čtenářů v poslední neznámé, budou jistě potěšení každou
román, ten by měl vyjít příští rok. Pak době?
z jejích knížek.
mám v plánu dopsat rozepsaný román NH: Pobavila mě jedna paní, která mi
Mgr. Dana Růžičková
9. Podílíte se nějak aktivně na kulturním životě Vaší obce, ve které je
významnou osobností i Váš manžel?
NH: Bohužel kromě besed, které
jsem v Mutěnicích měla, se na kulturním životě nijak nepodílím. To už
bych opravdu nestíhala nic napsat.
Psaní historických románů není jen
o samotném psaní, ale také o studiu
nejrůznějších materiálů, což zabere
ještě víc času než samotné psaní.

CESTY A MOŽNOSTI RODIČOVSTVÍ,
TÉMA PRVNÍHO POPRÁZDNINOVÉHO OSVĚTOVÉHO ÚTERKU

ŽÁDNÁ LÁSKA, ŽÁDNÉ POUTO, ŽÁDNÉ ŠTĚSTÍ
NENÍ SILNĚJŠÍ NEŽ MATEŘSKÉ...
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V úterý, dne 8. října 2013, v šest
hodin podvečer proběhla na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích beseda v rámci osvětových
úterků. Tentokrát byla zaměřena
pro veřejnost na téma Cesty a možnosti rodičovství.
Dle počtu účastníků bylo možné
vést besedu v interaktivním stylu
rodičovské skupiny a účastnice
z řad maminek (velmi zkušených,
ale i těch na začátku rodičovské
dráhy) získaly informace týkající
se výchovy, a také si vyzkoušely
připravené pracovní listy - z oblasti komunikace a výchovných
přístupů.
Celá téměř dvouhodinová beseda
se nesla v duchu ochutnávky kurzů
zaměřených na rozvoj dovedností
uplatnitelných nejen v rodičovství. Účastnice získávaly podněty,
možnosti a podporu pro své další

výchovné působení. Mohly čerpat
z poslechu informací, ale hlavně
v rámci vlastního prožitku a náhledu na mnohé příkladové situace,
které ve výchově nastávají, nebo
nastat mohou.
Celá beseda se nesla v duchu toho,
že nikdo z nás není dokonalým,
chyby jsou lidské a možnost zkoušet to jinak (jít novou cestou) také
máme. Právě prožitek a zkušenost
jsou jako všude, tak i v rodičovství, nejcennějšími a mohou nás
dále rozvíjet a posouvat. V rámci
skupiny také došlo ke sdílení rodičovských zkušeností, starostí a radostí, které děti a život přinášejí.
Mimo jiné, i o tom všem byla tato
beseda.
Touto cestou děkuji všem, kteří
přišli, za jejich účast.
Mgr. Bc. Jana Pláteníková
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VELKOPAVLOVIČTÍ VYSBÍRALI CENY NA MORKŮVSKÉ HELOUDÝNI
Přišly, vyřezaly a zvítězily! Kdo? Dvě rodiny, Bankovi a Bártovi.
Duo „BB“ v počtu osmi osob vytvořilo celkem pět dýňáků a odvezlo si ze soutěžního dýňového klání v Morkůvkách hned tři
ceny. Králem letošního již IX. ročníku akce Morkůvská Heloudýně se stal Šimonek Bank se svým domečkem pro červíka, odnesl si za něj první cenu v hlavní kategorii. Nutno však podotknout, že mu vydatně pomáhali rodiče i bráškové Ondra a Martin.

Třetí místo si ještě navíc v dětské kategorii vybojoval sólo Ondra
Bank s obří usměvavou želvou. A došlo i na čestnou cenu. Tu si
odvezla za svou kočičku pod noční oblohou Zuzka Bártová.
Všichni ocenění si zaslouží velkou gratulaci a také pochvalu
za skvělou reprezentaci šikovných tvůrčích ručiček a skvělých
nápadů z Velkých Pavlovic.
Karolína Bártová

„BANČÍCI“ V AKCI, NOŽE LÍTAJÍ JAKO PRSTY
STŘIHORUKÉHO EDWARDA...
... A VÍTĚZNÝ DŮM PRO ČERVÍKA, KRÁLE LETOŠNÍHO IX. ROČNÍKU
MORKŮVSKÉ HELOUDÝNĚ!

OSVĚTIM A BŘEZINKA, ZÁJEZD ZA SILNÝM ZÁŽITKEM...
Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice uspořádalo v sobotu 7. září 2013
zájezd do koncentračního tábora Osvětim spojený s prohlídkou vyhlazovacího
tábora Březinka.
Osvětim (německy Auschwitz, polsky
Oświęcim) je asi čtyřtisícové městečko
v jižním Polsku. Za druhé světové války
bylo pohlceno rozpínající se německou
„Říší“. Na rozkaz Heinricha Himmlera
z 27. dubna 1940 zde byl v bývalých kasárnách polské armády založen koncentrační tábor (později spíše vyhlazovací). Velitelem tábora byl jmenován Rudolf Höss.
Na vybudování tábora se podíleli vězni
z koncentračního tábora v Dachau. Funkci dozorců vykonávali příslušníci oddílů
SS a také němečtí kriminálníci z koncentračního tábora Sachsenhausen (i ti byli
v očích nacistů pořád nadřazeni Polákům, Sovětům, Židům aj.).
Dne 19. června 1940 začalo vysidlování polského obyvatelstva z okolí tábora.
Vznikl tak prostor vytyčený pro zájmy
tábora o rozloze asi 40 čtverečních kilometrů. Prvními vězni byli také především
Poláci, v březnu 1941 jich zde bylo skoro
11.000.
Tábor Auschwitz I byl určen převážně
mužským vězňům, v letech 1941-1942
pak sovětským válečným zajatcům, pro
které byl v rámci tábora vytvořen speciální sektor. S těmito lidmi bylo nakládáno

obzvláště krutě, během pár měsíců zůstala z 10.000 válečných zajatců naživu
ani ne desetina. Tento „zbytek“ pak byl
přemístěn do právě vznikajícího tábora u vesnice Březinka (něm. Birkenau),
vzdálené asi 3 km od Osvětimi.
Po tomto přesunu byl v Auschwitz I zřízen ženský tábor, který byl od toho mužského oddělen vysokou zdí. I ženy byly ale
v srpnu 1942 přemístěny do tábora Birkenau, takže takto izolovaný tábor (tvořený
bloky 1-10) byl opět přidružen ke zbytku
areálu. Tábor se během let dále rozrůstal,
tvořily ho 3 hlavní tábory, Auschwitz I,
Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III-Monowitz a více než 40 podtáborů.
My jsme si nejdříve prohlédli komplex
koncentračního tábora Osvětim, který
se rozkládá na 70 hektarech. Jako první nás čekala brána tábora. Tato brána
s nápisem „Arbeit macht frei“ (práce
osvobozuje) je dnes nejznámějším symbolem Auschwitz. Tento slogan si s sebou
do Osvětimi přinesl velitel tábora Rudolf
Höss z koncentračního tábora Dachau,
kde byl poprvé použit, a kde Höss dříve
působil jako dozorce.
Touto branou denně procházely tisícovky vězňů s vědomím, že je čekají dlouhé
hodiny úmorné a zničující práce. Když
se pak večer celí vyčerpaní vraceli, nesli
těla těch, kteří ten den zemřeli. Zde hrál
táborový orchestr pochody, které měly

ZÁJEZD DO KONCENTRAČNÍHO TÁBORA JE
EXKURZÍ DO HRŮZOSTRAŠNÉ MINULOSTI, DO
ČASU LIDSKÉHO ZVĚRSTVA, KTERÉ SI JEN STĚŽÍ
DOKÁŽEME PŘEDSTAVIT...

vězňům „usnadnit“ cestu do práce i jejich
návrat do tábora. Procházeli jsme jednotlivé bloky. Silným zážitkem pro mnohé
byla místnost plná lidských vlasů, či brýlí.
Poté jsme se přesunuli do vyhlazovacího
tábora Březinka, který se nám vryl do paměti svojí rampou, která byla v provozu
od roku 1944. Tábor v Birkenau byl zdaleka největším v komplexu Auschwitz,
ale i největším vyhlazovacím táborem za
2. světové války vůbec. Rozkládal se
na 160 hektarech a bylo zde přes 320 baráků. Dochovalo se jich jen několik, Němci stačili ke konci války spousty z nich
vyhodit do povětří, aby tak zakryly stopy
svých činů.
Ing. Lenka Bukovská,
vedoucí SVČ při ZŠ Velké Pavlovice
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ZÁJEZD ZA HRNČÍŘSKÝM ŘEMESLEM, MEZI „DOBRÝ LIDI“
Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice naskočilo do právě se rozjíždějícího
vlaku s názvem „Nový školní rok“ s nebývalou vervou. V kalendáři bylo ukrojeno
z měsíce září pouhých čtrnáct dnů a SVČ
si i za tak krátký čas připsalo na svůj vrub
už dva skvělé zájezdy. Tím prvním byla
polská Osvětim a Březinka, druhým pak
XXI. Hrnčířský jarmark v Kunštátě,
nádherná nejen „prodejní“ akce okořeněná bohatým kulturním programem,
o které pronesl známý písničkář Jarek Nohavica „... ty hrnky přitahují dobrý lidi“.
Nás se sešlo u zájezdového autobusu
o uplakaném sobotním ránu, dne 14. září
2013, okolo pětadvaceti a mnozí měli
oprávněné obavy o vývoj počasí v nadcházejících hodinách. Nakonec se hrozivě vyhlížející mračna protrhala, dešťové kapky
také notně prořídly a dokonce se tu a tam
ukázalo i sluníčko. Zkrátka a dobře, ve finále se výlet za hrníčkovou krásou vydařil
na jedničku s hvězdičkou.
V Kunštátě, na jarmarku,
zámku i na psím hřbitově...
Program celodenního zájezdu byl částečně organizovaný a částečně si jej mohl
každý přizpůsobit a dopilovat dle svého
gusta. Někteří se potulovali jen tak mezi
nesčetným počtem stánků s nepřeberným množstvím různých tvarů, glazur
a typů nádherné užitkové i umělecké keramiky, nakupovali, ochutnávali trdelníky, valašské frgále, opékané klobásy
a nebo popíjeli burčák.
Kdo navštívil místní infocentrum a pročetl si pozorně propagační letáky, dověděl
se nemálo zajímavostí o historii zdejšího
hrnčířství i tradici samotného jarmarku.
Hrnčířství a s ním spojená výroba keramiky zde hrály prim od nepaměti a navíc

KUNŠTÁTSKÉ NÁMĚSTÍ PROMĚNĚNÉ V
HRNČÍŘSKÝ JARMARK LÁKALO KE KOUPI
NESČETNÉHO MNOŽSTVÍ DRUHŮ NÁDHERNÉ
KERAMIKY. JEN MÁLOKDO ODOLAL...
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ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU MEZI „DOBRÝ LIDI“.

naprosto přirozeně. V okolí Kunštátu byl
vždy dostatek tvárné hlíny, která přímo
volala po zpracování. Hrnčířství se tak
stalo pro řadu zdejších obyvatel obživou
a to v mnoha generacích. A jarmark? První ročník byl uspořádán už v roce 1993,
tenkrát vystavovala pouhá dvacítka výrobců. A dnes? Náměstí je najednou všem
vystavovatelům a návštěvníkům malé!
Kunštát nám však nenabídl pouze jarmark, ale také možnost navštívit prastarý
vzácný zámek. Ten se nad městem tyčí již
nejméně od roku 1280, kdy o něm padla
první písemná zmínka. Tehdy byl však
ještě hradem, ale řadou přestaveb byl přebudován do dnešní zámecké podoby s viditelnými pozůstatky několika stavebních
slohů a to od doby pozdně románské až
po klasicismus. Zámek je navíc obklopen
pečlivě upraveným rozlehlým zámeckým
parkem včetně jedné opravdové rarity.
Tou je psí hřbitov. Založen byl v roce 1890
a pohřbívalo se na něm až do roku 1939.
Najdeme zde celkem 16 pomníčků s jmény psích mazlíčků tehdejších majitelů
zámku.
V Rudce, v Jeskyni Blanických rytířů,
na Milence i v Zahradě smyslů...
Z Kunštátu je to „jen co by kamenem
dohodil“ do vesničky Rudka, místa naší
další zastávky. Zde jsme navštívili proslulou uměle vytvořenou Jeskyni Blanických
rytířů a rozhlednu Milenka. Vytvořit Jeskyni Blanických rytířů bylo nápadem uzenáře a starosty Kunštátu Františka Buriana a to poté co sochař-samouk Stanislav
Rolínek dokončil třináctimetrovou sochu
Tomáše Garrigue Masaryka, slavnostně
odhalenou 28. října 1928.
První pískovcovou sochou jeskyně byl
lev umístěný u vchodu. Předlohou se
Rolínkovi stala prostá fotografie, sám ni-

kdy živého lva neviděl. Jako druhý vznikl
strážce jeskyně a po něm další postavy.
V jeskyni bylo vytvořeno sedmnáct soch
blanických rytířů, včetně sochy svatého
Václava na koni a soch tří legionářů. Část
soch však musela být, stejně jako Masaryk, za okupace odstraněna. Největší
rytíři jsou strážci svatováclavské koruny
měřící přes tři metry. V červenci roku
1931 v pouhých 29 letech Rolínek zemřel,
na následky vleklé a úmorné tuberkulózy.
Sochy pak v rytířském sále podle jeho návrhů dokončovali jiní.
Jeskyně Blanických na nás udělala
ohromný dojem, je až neuvěřitelné zvládnout tak rozsáhlé dílo za tak krátký čas,
navíc jako samouk, ke svému neštěstí sužovaný těžkou nevyléčitelnou nemocí...
Závěrečnou tečkou se nám stal výstup
na rozhlednu Milenka, která je stejně jako
jeskyně umístěna v přírodním parku, kde
je k vidění spousta sochařských výtvorů
z řady mezinárodních sympózií. Nachází
se zde také nově vybudovaná úžasná Zahrada smyslů. Její součástí jsou včelí úly,
mechanické a zvukové „hračky“ pro malé
i velké, mušlový telefon, prostřednictvím
kterého si můžete povyprávět z horní
až do dolní části zahrady, potůčky, vodní mlýnky, zkrátka a dobře, pastva pro
všechny smysly...
Zájezd za křehkou krásou hrnčířského
řemesla do Kunštátu byl naprosto skvělý,
už nyní se těšíme na další!
Za všechny účastníky zájezdu tímto velmi
děkuji paní Ing. Lence Bukovské za vynikající organizaci zájezdu, zajímavý
program a hlavně, navzdory především
po ránu ne příliš příznivě vyhlížejícímu
počasí, optimistickou náladu.
Karolína Bártová
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
JAK UŠETŘIT ZA ENERGIE?
ŘEŠENÍM MOHOU BÝT E-AUKCE
Vážení občané (nejen) Velkých Pavlovic,
letos poprvé budete moci využít
tzv. e-Aukce, prostřednictvím které můžete docílit snížení výdajů za energie,
konkrétně za elektřinu a zemní plyn.
Jde o progresivní formu nákupu energií,
která se osvědčila v desítkách měst a obcí
v ČR jak úsporami, tak maximální otevřenosti vůči veřejnosti.
Elektronická aukce zajistí nejnižší možnou cenu všem domácnostem a podnikatelům, kteří se do soutěže přihlásí. Úspora bude tím vyšší, čím více subjektů se
do projektu přihlásí. Každý má zajímavou příležitost, jak ušetřit významnou
částku za energie.
Jako první přišly s e-aukcí pro své občany Říčany, kde elektřina pro domácnosti
zlevnila průměrně o 16 procent, plyn pak
o 30 procent. Do aukce se zapojilo na 500
domácností a finanční úspora činila téměř
7 milionů Kč. Po tomto výborném výsledku následovaly další města a obce. Například v srpnové aukci se v obci Louňovice
(821 obyvatel) zapojilo celkem 82 domácností, které po e-aukci za dodávku elektřiny a plynu ušetří téměř 1,5 milionu Kč
při průměrné výši úspory za plyn 26,04 %
a za elektřinu 30,9 %. (průměrná úspora
na domácnost v Louňovicích činí 17 388,Kč)

Jak uspořit za plyn a elektřinu?

Od pondělí 21.10. do čtvrtka 21.11.
v úřední hodiny bude na podatelně
v budově radnice připraveno sběrné
místo, kde se můžete informovat o zapojení do aukce. Níže najdete veškeré
informace, návrhy smluv, které si můžete
předem nastudovat, najdete zde i kontakty, na které se můžete v případě nejasností
obrátit s dotazem.
Sdruženou poptávkou energií lze docílit značných úspor. Je však třeba účast
většího množství odběratelů najednou
v jedné e-aukci. Takový postup je opakem
běžné praxe, kdy má každý odběratel svou
vlastní smlouvu s dodavatelem elektřiny
či plynu a při jednání o ceně je ve značně
nevýhodném postavení, když vystupuje
jako samostatný účastník. V hromadně
uspořádané elektronické aukci se tak dá
prokazatelně získat podstatně výhodnější
cena, než u individuálních kontraktů. Pokud by se přesto soutěží nepodařilo zís-

kat levnější cenu, účastníci e-aukce si
ponechají smlouvu původní beze změn.
Více informací o projektu e-Aukce http://www.ecentre.cz/

HARMONOGRAM PROJEKTU

21.10. – 21.11.2013 * sběr podkladů od domácností a firem, v úřední hodiny podatelny
6.1.2014 * e-aukce
01/2014 * podpis smluv s vítězným dodavatelem

Na kontaktní místo si přineste
následující:

1. Kopie smlouvy se současným dodavatelem vč. případných dodatků, popř.
ověřte na lince současného dodavatele
výpovědní lhůty vaší smlouvy v případě,
že nemůžete vše dohledat.
2. Roční detailní vyúčtování vč. rozpisu
záloh na další období.
3. Spoj. číslo SIPO nebo číslo bankovního
účtu.

Postup při návštěvě na kontaktním
místě:

1. Administrátor zkontroluje vaše podklady, aby zjistil, zda se můžete aukce
účastnit. Akceptovány jsou smlouvy, jež
mohou být ukončeny do jednoho roku
od data e-aukce, které je pro Velké Pavlovice stanoveno na 6.1.2014. Akceptují
se smlouvy, které jsou na dobu neurčitou
i určitou.
2. Pracovník od vás vybere kopie vašich
podkladů a sepíše smlouvu mezi vámi
a technickým administrátorem e-aukce.
3. Pracovník vás informuje o dalším postupu, který následuje po odevzdání podkladů. Postup po odevzdání podkladů je
následující: e-aukce, následně budete informováni o jejím výsledku, a pokud bude
cena nižší, čeká vás podpis smlouvy s novým dodavatelem.

bí soutěžili o ty nejvýhodnější podmínky.
Pokud v budoucnu do e-aukce nebudete
chtít jít, nemusíte a můžete si najít dodavatele sami.

Na kontaktní místo připraven aneb
Jak můžete urychlit svou návštěvu
na kontaktním místě:

1. Budete vědět, máte-li smlouvu na dobu
určitou či neurčitou. V případě smlouvy
na dobu neurčitou musíte znát vaši výpovědní lhůtu, u smluv na dobu určitou
pak lhůtu, v jaké je potřeba vypovědět dopředu, aby se vám smlouva automaticky
neprolongovala. Tyto informace obvykle
bývají ve smlouvě. Pokud je tam však pracovníci na kontaktním místě nedohledají,
budete muset volat současného dodavatele, jeho klientskou linku a tyto informace
zjistit. Tomu lze předejít a v klidu domova můžete zavolat svého současného dodavatele. Ve většině případů jsou však
tyto lhůty na smlouvě uvedeny. Je rovněž
možné, že smlouvu nebudete mít, protože odebíráte již dlouhá léta. V takovém
případě bude nutné na linku současného
dodavatele zavolat.
2. Vytiskněte si dva exempláře smlouvy
(na www.velke-pavlivice.cz), a vyplňte
žlutá pole. Tento krok za vás samozřejmě
mohou udělat pracovníci kontaktního
místa. Je tedy volitelný – pro aktivní jedince.
3. Přečtěte si pozorně často kladené otázky a odpovědi na ně.
Další podrobnosti na tel.: 608 032 685,
PaedDr. Jiří Kruták, eCENTRE,
e-mail: jiri.krutak@ecentre.cz,
www.ecentre.cz

V e-aukci jsou pro občany a firmy soutěženy rovněž individuální podmínky. Vysoutěžená cena je fixní a nový dodavatel
ji nesmí zvýšit. Nesmí si výhodnou cenu
kompenzovat skrytými poplatky, např.
za administrativní úkony. Smlouva je na 2
roky a není automaticky prodlužována.
Před koncem této lhůty budete zařazeni
opět do e-aukce tak, abyste každé obdo-
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Často kladené otázky
1. Platí oblastní omezení? Může
do e-aukce jen odběr ve Velkých
Pavlovicích?
Do e-aukce můžete zařadit jakýkoli odběr
v rámci ČR, neplatí tedy oblastní omezení. Naopak doporučujte známým z jiných
míst účast. Vyšší počet odběrů rovná se
lepší výsledek e-aukce. Pokud to mají
daleko a mohou scanovat, lze odevzdat
i elektronicky.
2. Jakou lze dosáhnout výši úspory
na dodávce elektřiny a plynu?
Praxe ukázala, že více než 90 % domácností a firem dosahuje úspory přibližně
25–35 % na neregulovaných částech vyúčtování. U elektřiny tvoří neregulovaná
část cca 45–50 % z fakturace, u plynu pak
cca 80 % z fakturace.
3. Co si mám přinést s sebou na kontaktní místo?
1. Smlouvy o dodávkách elektrické energie a zemního plynu vč. případných uzavřených dodatků. Přineste vše na kontaktní místo, náš pracovník smlouvy
prověří za vás a vše vám vysvětlí. Je možné, že smlouvu nenaleznete – to nevadí,
ověříte stav vaší smlouvy přes klientskou
linku vašeho současného dodavatele. Zajímá nás, k jakému datu je smlouva ukončitelná, jaké jsou výpovědní lhůty, případně lhůta před automatickou prolongací
smluv na dobu určitou.
2. Roční detailní vyúčtování elektrické
energie a plynu vč. rozpisu plateb záloh
na další období. Vyúčtování nemusí být
poslední. Zkoumáme, jaké sazby jsou nastaveny a jaká je orientačně roční spotřeba. Důležité jsou tedy parametry detailní,
roční a s rozpisem záloh.
3. Dále potřebujete jen číslo vašeho bankovního účtu, popř. číslo SIPO.
4. Na místě s vámi sepíšeme smlouvu
– dohodu o plné moci pro zastoupení
v e-aukci.
4. Jaké smlouvy do e-aukce přijmete?
Všechny smlouvy, které mohou skončit
(můžeme je vypovědět současnému dodavateli) do jednoho roku od data e-aukce.
5. Na jak dlouho bude smlouva s novým
dodavatelem uzavřena a za jakých podmínek?
Pro domácnosti soutěžíme pro období
dvou let. Nastavili jsme výhodné individuální podmínky pro domácnosti i fir-
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my, smlouvy s novými dodavateli jsou
na dobu určitou bez automatické prolongace. Nový dodavatel nemůže cenu kompenzovat účtováním skrytých poplatků
za administrativní úkony apod. Dodavatelé vědí přesně, o co soutěží ze zadávací
dokumentace. Ta je nastavena tak, aby
byla výhodná pro domácnosti a firmy.
6. Vysoutěžím nového dodavatele
na dva roky, co se děje po uplynutí této
lhůty?
Z požadavků domácností a firem na jiných místech bylo zřejmé, že chtějí pravidelně, každé dva roky, vysoutěžit ty
nejlepší možné podmínky. Budete tedy
zařazeni automaticky do další e-aukce;
pokud si to přát nebudete, jednoduše nám
to oznámíte.
7. Co když vítězný dodavatel zkrachuje?
Nepřijdete o dodávky! Tento scénář je
velmi nepravděpodobný, pokud by se tak
skutečně stalo, nastupuje tzv. dodavatel
poslední instance, což je majitel distribuční sítě ve vašem bydlišti. Ten bez pauzy dodává za klasické ceníkové ceny a vy
máte tři měsíce na výběr nového dodavatele, případně můžete zůstat u majitele
distribuční sítě.
8. Kolik stojí přihlášení do e-aukce?
Vše je zdarma. Cílem a účelem toho, proč
jdou domácnosti a firmy do e-aukce, je
získání výhodnějších podmínek a nižších
cen za dodávky energií. Pokud se v e-aukci podaří tento účel naplnit, plyne z toho
povinnost uzavřít smlouvu s vítězným
dodavatelem.
9. Sankce za nepodepsání smlouvy s novým dodavatelem, proč se platí?
V praxi tento poplatek ještě nikdo neplatil. Výsledky aukcí jsou natolik zajímavé, že není důvod nové smlouvy nepodepsat. Avšak sankce jsou ve smlouvě
nutné jako ochrana všech účastníků
e-aukce. Pokud se rozhodnete do e-aukce jít a podaří se zajistit lepší podmínky,
logicky budete chtít smlouvu podepsat.
Pokud se nepodaří zajistit lepší podmínky, tím vše pro vás končí a žádná
sankce za nepodepsání smlouvy není.
Vzhledem k tomu, že je aukce zdarma,
nemáte tedy co ztratit.
10. Jsem v pronájmu, mohu do e-aukce?
Ano, můžete. Pokud ukončíte nájem
v průběhu dodávek novým dodavatelem,
neplynou z toho žádné sankce. Totéž platí

u majitelů nemovitostí, kteří se rozhodnou nemovitost prodat.
11. Mohou se přihlásit i družstva a SVJ?
Ano, doporučuje se.
12. Ve smlouvě jsou rovněž pohonné
hmoty a telekomunikace. Mohu je také
soutěžit?
Aktuálně se e-aukce na PHM a mobilní
operátory připravují, máte-li předběžný
zájem, napište na jiri.krutak@ecentre.cz
roční útratu za své telefony a roční útratu
za pohonné hmoty, zařadíme vás do seznamu zájemců a budeme vás včas informovat o postupu.
13. Lze odevzdat podklady elektronicky?
Ano, lze, stáhněte si smlouvy výše, vytiskněte a čitelně vyplňte. Společně s ostatními podklady smlouvou a vyúčtováním
(viz otázka č. 3) zašlete na jiri.krutak@
ecentre.cz a o zařazení do e-aukce budete
informováni.
14. Záleží na tom, kolik nás půjde do
e-aukce? Ovlivní to výsledek?
Ano, ovlivní, každý odběr se počítá.
V tuto chvíli sbírá eCENTRE podklady
asi ve 120 městech a obcích. A do aukcí již
chodí tisíce domácností a firem. Ve stejném termínu jako Velké Pavlovice budou
společně soutěžit domácnosti a podnikatelé desítek měst a obcí napříč celou
ČR. Pokud se podaří do aukce pro Velké
Pavlovice pozvat větší počet domácností
a firem, živnostníků či SVJ např. z Karlových Varů, bude to mít na výsledek aukce
pozitivní vliv. S možností podat vše elektronicky můžete pozvat kohokoli.
15. Jaké dodavatele oslovujete? Může to
vyhrát stávající?
Do aukce jsou pozváni všichni dodavatelé na trhu s platnou licencí, o jejich účasti rozhoduje jejich obchodní strategie.
Může se stát, že budete mít stále stejného
dodavatele ale za podstatně výhodnějších
podmínek.
Za eCENTRE PaedDr. Jiří Kruták
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KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ BEZPLATNĚ POMÁHÁ OBČANŮM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování - přesně takovou službu
nabízí JMK svým občanům v brněnském
Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá a k čemu je
dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně
Martiny Ježkové.

MARTINA JEŽKOVÁ, KARIÉRNÍ PORADKYNĚ.

1. Co kariérní poradenství je a komu je
určeno?
Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve smyslu „ten ale
udělal kariéru“. Kariérou rozumíme profesní život a snahu každého z nás o dobré
uplatnění, díky kterému něco vytváříme
a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk
spíše ve vleku událostí, necítíme se šťastni, práce nás nebaví nebo chceme změnu.
V takovém je potřeba se zastavit a zma-

povat si, co vlastně chceme v životě dělat.
A s tím vám mohou pomoci naši školení
konzultanti. Na rovinu - poradit si sám
nebo mít k ruce odbornou pomoc je pořádný rozdíl...
2. Proč bych ho měl potřebovat zrovna
já?
Radit se k nám chodí lidé různých oborů –
od maminek po mateřské dovolené, přes
řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se
chci pracovně někam posunout může mít
zkrátka každý. Lidé k nám chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky – když
nemohou dlouho najít práci, když neví,
zda práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují jenom poradit, jak být
lepší u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí..
3. Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout,
jaká je vaše představa o profesním životě.
Pak si stanovujeme jednotlivé kroky, které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat – ať už během jednoho setkání nebo
dlouhodobého poradenství.
4. Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba hledáním zaměstnání?
Databázi volných pracovních míst u nás
v Centru vzdělávání všem nenajdete,

nesuplujeme práci Úřadu práce, i když
s jednotlivými úřady spolupracujeme.
S každým člověkem si ale v klidu sedneme
a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje
a co je potřeba udělat, aby se mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě
pomoci se sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou
na pohovor.
5. Co byste vzkázala lidem, kteří váhají,
zda k vám do CVV přijít?
Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte,
naše služby jsou zcela zdarma. Můžete
u nás získat jiný pohled na věc, mnoho
podnětných myšlenek. Podpoříme vás
v hledání nových věcí v životě a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka
- nejenom o ní mluvit, ale také ji uskutečnit.

Služby Centra vzdělávání všem
(zdarma)
•
•
•

Kariérní poradenství
Informace o celoživotním vzdělávání
v JMK
Zprostředkování zahraničních stáží
pro absolventy SOU

Centrum vzdělávání všem
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

ROZHOVOR S MANAŽERKOU MARKETINGU
Z BRNĚNSKÉ FIRMY IREKS ENZYMA ING. EVOU NOVÁKOVOU
Dnešní zrychlená a uspěchaná doba s sebou nese i rychlé nákupy potravin. Žádný z nás nemá času nazbyt a navíc, ruku
na srdce, výhodné slevy a trvale nízké
ceny zboží skutečně lákají... V takových
situacích velmi často a hlavně velmi neuváženě sáhneme sice po cenově výhodném výrobku, ale už si neuvědomuje, že
nízká cena téměř s železnou pravidelností
snižuje i kvalitu zboží.
Jak tedy poznat skutečnou kvalitu? Kde

hledat její garanci a zdraví prospěšné potraviny? Pokud se zaměříme na potravinu, která se nakupuje a konzumuje dnes
a denně, tedy na pečivo, odpověď může
být snadnější než se na první pohled zdálo. Je jí značka CEFF. Že jste ji již zahlédli
a nevíte, co si pod ní představit?
Pojďme si nejen o ní povyprávět
s Ing. Evou Novákovou, manažerkou marketingu brněnské firmy
IREKS ENZYMA.
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1. Paní Nováková, firma, ve které pracujete, je významným výrobcem a dodavatelem směsí, zlepšujících přípravků, náplní
a dalších surovin pro pekárny a cukrárny.
Můžete našim čtenářům říct něco více
o vaší společnosti?
EN: Působíme na tuzemském trhu už
více než dvacet let. V podstatě pekařům
a cukrářům díky dodávkám našich směsí
a polotovarů zjednodušujeme jejich práci a zvyšujeme jejich produktivitu práce,
přispíváme k tomu, aby jejich výrobky
– chleby, pečivo, zákusky – měly stále
vyrovnanou a vysokou kvalitu. K tomu
našim zákazníkům poskytujeme také
technologickou podporu, prostě naši
odborní pracovníci působí přímo na provozech, pomáhají nastavovat správně
technologii a odstraňovat eventuelní problémy. S tím bychom ale nevystačili, takže kromě dodávek surovin a polotovarů se
snažíme do pekáren a cukráren přinášet
také inspirace a nové nápady.
2. Víme, že firma IREKS ENZYMA a Vy
osobně jste propagátorem značky CEFF.
Můžete tuto značku našim čtenářům přiblížit a vysvětlit její smysl?
EN: Logo CEFF (Certifief E-Friendly
Food) má za cíl poskytnout spotřebitelům
snadnou orientaci při výběru potravin
a tím jim pomoci snížit spotřebu nežádoucích chemických přísad. Potraviny
takto označené zaručeně neobsahují nejvíce sledovaná, objektivně nedoporučovaná Éčka, mezi něž patří konzervanty,
umělá barviva, sladidla a glutamát. Tyto
látky jsou pro náš organismus zátěží, lidské tělo je nepotřebuje, pouze je toleruje
a neumí je zpracovat. U citlivějších jedinců mohou způsobovat zdravotní obtíže.
Nás tento projekt ihned zaujal, protože
už delší dobu pozorujeme, jak přibývá
lidí, kteří se zajímají o to, co jí a chtěli by
se stravovat trochu zdravěji. Přitom mají
problém luštit při nákupu potravin miniaturním písmem psané etikety anebo se
jednoduše nevyznají v těch všech chemických názvech a číselných kódech. Právě
pro tyto lidi je logo CEFF určeno.

3. Kdo celý projekt CEFF zastřešuje a garantuje? Není to podvod na spotřebitelích?
EN: Ne, tady se opravdu spotřebitel nemusí obávat žádných nekalostí a kulišáren. Pokud chce výrobce všechny, nebo
některé svoje výrobky označit logem
CEFF, musí podstoupit důkladné prověření, garantem je Státní zdravotní ústav,
který je přímo řízen Ministerstvem zdravotnictví ČR. Teprve po ukončení vstupní
procedury, že výrobek skutečně neobsahuje žádné ze seznamu „zakázaných
éček“, dostane výrobce povolení k užívání
loga CEFF.
4. A co s tím má společného firma IREKS
ENZYMA?
EN: My jsme při prověřování našich směsí
a polotovarů zjistili, že asi devadesát procent z nich požadavkům CEFF vyhovuje,
neboť zmíněné nežádoucí přídatné látky
se v pekařině používají velmi málo. Když
jsme se potom zaměřili na zbylých deset
procent, tak se např. výměnou dodavatele
vstupní suroviny podařilo zakázaná éčka
ještě více potlačit. Současný stav je takový, že podmínkám CEFF vyhovuje 96 %
našeho sortimentu. To představuje celkem 254 druhů našich výrobků. Od toho
pak byl jen krůček k tomu, že jsme naše
zákazníky, tedy pekaře a cukráře, začali
přesvědčovat, že to je projekt pro ně vhodný a pro jejich zákazníky smysluplný.
A nabídli jsme pomoc s jeho rozjezdem.
Prostě v pekařině platí, že pokud jsou
receptury sestaveny z kvalitních surovin,
tak není důvod přidávat nedoporučovaná
éčka.
5. My jsme ale zaznamenali i názory, že
obecně všechna loga spotřebitele spíš matou. Že je nefér sdělovat jejich prostřednictvím něco o zdravějším stravování, když
už základní pekařská surovina mouka je
plná škodlivých látek, dusičnanů, pesticidů, těžkých kovů…
EN: Nebudeme si nalhávat, že i mouka není prosta zmíněných látek. To je
ale trochu jiná, širší otázka. To už mluvíme o zamoření půdy, vody, vzduchu,

CHLÉB – POTRAVINA, BEZ KTERÉ SE JEN
MÁLOKDO DNES A DENNĚ OBEJDE.
PRÁVĚ PROTO BY MĚL BÝT ZDRAVÝ.

prostě životního prostředí. Škodliviny
přinesla moderní doba a změny v zemědělství, průmysl, automobily. Jsou tady
zkrátka všude kolem nás a dostávají se
samozřejmě i do potravinového řetězce.
Jsou v mouce, stejně tak jako v jablkách,
švestkách, hroznech... Ale na obranu
potravinářů musím říct, že obsah těchto
látek se přísně sleduje a v českých potravinách nesmí překročit povolené limity.
Kromě toho, aniž bych se chtěla dotknout
jiných potravinářských oborů, pekaři jsou
na tom v porovnání třeba s masným průmyslem, nápojáři nebo konzervárenstvím
velmi dobře.
6. Chcete říci něco na závěr?
EN: Odpovím otázkou - když známe
všechny tyto skutečnosti o škodlivinách
v přírodě, proč bychom měli svůj organizmus ještě více zatěžovat a konzumovat
další zbytečná éčka? Zkusme se jim vyhnout, jde to.
Za zajímavý rozhovor poděkovala
za redakci Velkopavlovického zpravodaje
Karolína Bártová

TAJEMSTVÍ ŽENSKÉ KRÁSY - NOSTE TO, CO VÁS BAVÍ...
Tak jsem zase jednou měla možnost přemýšlet. Dostala jsem
totiž zadání napsat článek. Prý o tom, co dělám, co mě zajímá,
co bude zajímat i jiné ženy. Dělám módu. Miluju to a věřím, že
módu prožíváte i Vy. Vím, co se nosí, dokážu pomoci ženám,
které v módě tápou, mám cit pro barvy. Téma je tedy nasnadě:
módní trendy, styly, barvy... A přece jenom bych dnes chtěla
psát trochu o něčem jiném.
Vlastně, jak se to vezme. Díky své práci jsem se v minulých
dnech seznámila se skvělým projektem, který spojuje a podpo-
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ruje české podnikavé ženy. Nabízí sdílení zkušeností, pomoc
s navázáním profesních vazeb, přednášky odborníků a v neposlední řadě obchodování mezi sebou.
Setkala jsem se s řadou velmi kreativních, podnikavých žen,
které se věnují různým oborům a velmi mě to inspirovalo.
I já totiž ráda spolupracuji a obchoduji s dalšími ženami, které mají svůj senzační byznys. Jedna radí ženám, jak se starat
o pleť, další pomáhají se snahou získat lepší postavu, ať už cvičením, či stravou. Jiná rozumí brýlím, další lidské duši, zkrátka
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každá z nás je machr na něco jiného.
Znám spoustu skvělých žen a těší mě, že mohu čerpat z jejich zkušeností a znalostí a nakupovat jejich produkty, kterým věří a mnohé z nich je dokonce vlastnoručně vyrábějí, nebo využívat služeb,
které nabízejí. Jsem velmi šťastná, když i ony mne považují za svoji
dobrou partnerku v jejich byznysu.
Vzájemná podpora, respekt a uznání je správná cesta.
P.S.: Nosí se ženskost, ale i pánský styl. Královská modrá, pudrově
růžová, ale i černá a bílá. Kalhoty s vyšším pasem i sukně. A taky
šaty :-)
Noste to, co Vás baví a co Vám sluší!
P.P.S.: Tohle všechno tady máme. Elisha mode je tu pro Vás.
Eliška Tomková,
Salon Elisha mode Velké Pavlovice,
www.elisha-mode.cz
SALON ELISHA MODE NABÍZÍ NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ
NÁDHERNÝCH MODELŮ PRO KAŽDOU ŽENU.

VINNÉHO SKLÍPKU
ZZ VINNÉHO
SKLÍPKU
ČTVRTÉ ZATŘIĎOVÁNÍ VÍN VOC MODRÉ HORY
Čtvrté zatříďování vín VOC Modré Hory, které proběhlo 28. srpna 2013 a již tradičně v hotelu Kraví hora v Bořeticích, bylo k posouzení doporučeno deset vzorků. Komise v čele s předsedou o.s.
VOC Modré Hory Ing. Janem Stávkem, PhD. a členy Lukášem
Stávkem, Marcelem Lanžhotským, Pavlem Lacinou st. a Lianou
Hrabálkovou vybrala nakonec osm vzorků vín.
Hodnocena byla vína jak jinak, než ze tří odrůd révy vinné - Frankovky, Modrého Portugalu a Svatovavřineckého včetně cuveé.
Ing. Pavla Zajícová z Ministerstva zemědělství z odboru rostlin-

ných komodit bedlivě dohlížela na průběh zatřiďování. Po hodnocení si vyžádali členové komise vzorky, o kterých se chtěli
ujistit, zda-li projdou či nikoli. Z jejich jednání byla cítit přísnost
a objektivita, tedy krédo, kterým se od začátku VOC vinaři drží.
Předseda o.s. VOC Modré Hory Ing. Jan Stávek, PhD. společně
s tajemníkem Ing. Pavlem Veverkou vyjádřili po ukončení hodnocení spokojenost s výsledky. Výběr byl náročný a z původního
počtu přihlášených vín uspěla většina vzorků.
Tajemník VOC Ing. Pavel Veverka poté oznámil výsledky.
Výsledky dle pořadí degustovaného vzorku, které komise
zatřídila:
• SYFANY spol s.r.o, Vrbice, Modrý Portugal 2011 – zatříděno
• SYFANY spol s.r.o, Vrbice, Modrý Portugal 2010 – zatříděno
• Vinařství Halm s.r.o., Velké Pavlovice, Svatovavřinecké 2011
- zatříděno
• Vinařství Helena, Velké Pavlovice, Svatovavřinecké 2011
- zatříděno
• SYFANY spol s.r.o, Vrbice, Svatovavřinecké 2011 - zatříděno
• SYFANY spol s.r.o, Vrbice, Svatovavřinecké 2010 - zatříděno
• SYFANY spol s.r.o, Vrbice, Frankovka 2011 - zatříděno
• Vinařství Helena, Velké Pavlovice, Cuveé (Fr+SV+MP) 2011
- zatříděno
Přejeme všem milovníkům červených moravských vín příjemné
chvíle s víny originální certifikace.

PŘÍSNÉ HODNOCENÍ VÍN ZA ÚČELEM ZATŘÍDĚNÍ POD ZNAČKU „VÍNO
ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE MODRÉ HORY“.

Ing. Přemysl Pálka, DSO Modré Hory

29

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

4/2013

HISTORIE VINNÝCH TRHŮ A VÝSTAV VÍN
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu uspořádala v letošním roce
výstavu vín v pořadí už padesátou - jubilejní. Počátky pořádání vinných trhů a výstav vín sahají do prvního a druhého desetiletí 20. století. Nejčastěji byly spojovány
s výstavami ovoce, vinných hroznů nebo
s akcemi okresních hospodářských spolků, které byly nositeli pokroku na venkově. Okresní hospodářské spolky byly
zakládány za účelem vzdělávání rolníků
pořádáním kurzů, přednášek, propagací
nových forem hospodaření, nářadí, hnojiv a ochranných přípravků.
Pro české obce soudního okresu Hustopeče byl v roce 1896 založen Okresní
hospodářský spolek se sídlem ve Velkých
Pavlovicích a jednatelem byl zvolen mladý učitel Alois Horňanský. Důležitým
mezníkem byl rok 1902, kdy byl 11. září
v Bzenci ustaven Zemský vinařský spolek
pro Markrabství moravské. Mezi zakládajícími členy byl i Alois Horňanský z Velkých Pavlovic. V roce 1905 byl pro své
organizační schopnosti a znalosti zvolen
jednatelem Zemského vinařského spolku.
První velká výstava vín se konala v roce
1905 v Uherském Hradišti. Byla propagována jako první česká celozemská výstava
vín. Velkou akcí byla v roce 1909 výstava
vín v Hodoníně. Celkem 235 vinařů ze 46
obcí nabízelo k degustaci 458 vzorků vín.
Z Velkých Pavlovic byla oceněna vína odrůdy Veltlínské zelené a Frankovky.
Pořadateli výstav po 1. světové válce byly
Vinařské besídky ustavené vinaři v jednotlivých obcích pod patronací Zemského vinařského spolku pro Moravu.
Hlavním důvodem založení Vinařské
besídky byly snahy o zlepšení ošetřování
vinic a ve sklepním hospodářství o uplatňování technologických poznatků vedoucích ke zvyšování kvality vín. Po révokazové kalamitě se obnovené vinice dostaly
do plné plodnosti a mnozí vinaři se potýkali s přebytkem vína, pro která nebyl
odbyt. Problémy byly především s vínem
červeným. Pořádáním výstav a trhů vín
vinaři hledali možnosti zlepšení odbytu
vína.
Cesty ke zlepšení kvality vína hledal
i Zemský vinařský spolek pro Moravu.
Zaměřil se na zlepšení kvality vína pořádáním kurzů sklepního hospodářství.
Jeden z řady kurzů ve Státní révové školce v Mutěnicích byl pořádán 28. února
a 1. března 1925, kterého se zúčastnilo
19 vinařů z Velkých Pavlovic.
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Vinařská besídka byla založena ve Velkých Pavlovicích začátkem roku 1930.
Již 13. dubna pořádala první výstavu
vín, která měla charakter vinných trhů,
protože nabízela u vzorků množství vína
k prodeji. Vystaveno bylo 168 vzorků vín,
z toho 82 červených. Výstava dopadla
nad očekávání dobře co do počtu vzorků
vín i vystavovatelů. Hojná byla i účast obchodníků s vínem a návštěvníků. Zájem
byl především o vína bílá, která byla již
v odpoledních hodinách vyprodána.
V období mezi první a druhou výstavou
využila Vinařská besídka propagaci velkopavlovických vín. Ve dnech 6. - 9. ledna
1933 obeslala vzorky IV. Jihomoravský
vinařský trh ve Valticích pořádaný pod
patronací německého Okresního hospo-

spolku pro okres Hustopeče, který měl
sídlo ve Velkých Pavlovicích, ve dnech
19. a 20. dubna 1936. Katalog nabízel 347
vzorků a 86 hl vína na prodej. Vína k prodeji však bylo mnohem více, zvláště červeného. Na zvýšení kvality měly vliv odborné přednášky spojené s degustací vín.
Na třetí výstavě dne 25. dubna 1946 bylo
vystaveno 795 vzorků, z toho 491 bílých.
Velký počet vzorků byl po letech okupace
odrazem svobody a lepšící se technologie
zpracování hroznů a vín. Na všech těchto
výstavách se podílel odbornou i organizační pomocí vedoucí Státní révové školky pan Jaroslav Míša, který byl jednatelem
Vinařské besídky od založení až do jejího
zrušení v roce 1949, kdy byl zrušen Zemský vinařský spolek a Svaz českosloven-

VÝSTAVY VÍN MAJÍ VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH DLOUHOLETOU TRADICI.

dářského spolku Mikulov. Vinného trhu
se zúčastnily jen dvě české obce Velké
Pavlovice a Hlohovec. Zbytek tvořila vína
z 15ti německých obcí Mikulovska. Samostatné expozice měly Liechtensteinské
sklepy a Societé vinicole vyrábějící sekty
v Křížovém sklepě. V silné konkurenci
německých vín obstála dobře vína Velkých Pavlovic (Josef Benda, Arnold Weis
a Syndikátní sklep v péči Jaroslava Míši).
Ve dnech 12. - 13. února 1933 se Velkopavlovičtí vinaři zúčastnili vinařského
trhu v Rakvicích. Nabízeno bylo 263
vzorků vín z 20ti obcí. Jako nejlepší bylo
ceněno i víno z Velkých Pavlovic. V roce
1934 Vinařská besídka obeslala výstavu
a trh vína v Kobylí. Ze 426 vzorků bylo 30
vzorků z Velkých Pavlovic.
Druhá výstava se konala na počest 40. výročí založení Okresního hospodářského

ských vinařů. Do vzniku zahrádkářské
organizace ve Velkých Pavlovicích v roce
1959 se konaly další tři výstavy v letech
1950, 1955 a 1958. Zahrádkářská organizace pořádala svou první výstavu v roce
1963.
Čtvrtá výstava vín se konala 28.
a 29. května 1950 a měla propagační
charakter. Významné bylo, že se poprvé
výstavy vín ve Velkých Pavlovicích s počtem 105 vzorků zúčastnilo 15 obcí ze
Slovenska. Celkem bylo k degustaci 1027
vzorků ze 46 obcí. Nejvíce vzorků (217)
bylo z Velkých Pavlovic. Vinařské závody,
státní statky, šlechtitelské stanice a vinařské školy byly zastoupeny 426 vzorky.
Účelem páté výstavy konané ve dnech
10.–11. dubna 1955 bylo umožnit pěstitelům révy vinné a konzumentům vína
porovnat kvalitu našich vín odrůdových
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z různých lokalit s kvalitou vín dovážených. Zvláštností výstavy bylo méně vzorků (229). Každý vzorek byl však v množství 20 litrů, oproti zvyklosti 3 lahve 0,7 l.
Na šesté výstavě 10. –11. května 1958
byla hodnocena vína, která byla ovlivněna nepříznivými přírodními podmínkami
a v letech 1953–1955. V souboji o kvalitu
vín z vysokého vedení a tradičního nízkého vedení se prokázalo, že vína z vysokého vedení dosahují dobré kvality a že
zavádění vysokého vedení je plně opodstatněné nejen z hlediska pěstitelského,
ale i z hlediska kvality a ekonomiky. Vína
vysokého vedení byla ze Státního statku
Znojmo, Státního statku Velké Pavlovice
a Školního statku v Lednici.
Zahrádkářská organizace ve Velkých Pavlovicích byla založena jako první na okrese Hustopeče dne 31. 12. 1959. Svou první
výstavu vína uspořádala až v roce 1963,
kdy zapálení vinaři navázali na bohatou

tradici vinných trhů a výstav vín v minulosti. Velké organizační schopnosti prokázala v roce 1967 na Krajské výstavě vín,
která se konala u příležitosti povýšení
městyse Velkých Pavlovic na město. Vystaveno bylo 1877 vzorků vína. K úspěchu výstavy přispěla svým významem
i přednáška tvůrce vysokého vedení Lenz
Mosera z Rakouska. Počtem vzorků největší byla třídenní Celostátní výstava vín
v roce 1979, na které bylo prezentováno
2 299 vzorků z Čech, Moravy a Slovenska. Velkou odbornou úroveň měla výstava k 60. výročí založení vinařského družstva Vinopa, nazvaná Vinum 96 a Salon
červených vín v roce 2001, pořádaný ke
100. výročí vzniku Zemské révové školky,
později Šlechtitelské stanice vinařské.
Od roku 2004 pořádá nominační soutěže
vín Velkopavlovické podoblasti pro Salon vín ve Valticích Forum Moravium o.s.
střídavě s jinými pořadateli. Pravidelně

rovněž pořádá Promenádu červených vín.
Organizace zahrádkářů ve spolupráci
s o.s. Víno z Velkých Pavlovic a s Městem
Velké Pavlovice pořádají každým rokem
přehlídku vín a oceněných vín na mezinárodních přehlídkách. Přehlídky a výstavy
vín doplňují pravidelné akce „Otevřené vinné sklepy“, jejichž pořadatelem je
os.s.Víno z Velkých Pavlovic. Úspěch mají
i degustace pro veřejnost spojené s besedou u cimbálu „O víně při víně“.
Od prvních vinných trhů v roce 1930
uplynulo více než 80 let. Naši vinaři navazují na bohatou minulost, ale i na současnost. Za uplynulých 80 let se mnohé
změnilo – vinaři i víno. Posláním vinařů
zůstává snaha, aby víno jako nápoj zaujalo místo, které mu u spotřebitelů právem
patří a aby i v budoucnosti měli zájem
o propagaci svých vín prezentací na výstavách a soutěžích.
Ing. František Kostrhun

SPOLKY A KONÍČKY
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL VELKÉ PAVLOVICE
OHLÉDNUTÍ ZA DOSAVADNÍ ČINNOSTI V ROCE 2013
Letošní rok 2013 je pro Sokol Velké Pavlovice a to především pro všechny naše
členy a příznivce velmi významný. Jak jste
se mohli dozvědět z již zveřejněných pozvánek nebo z našich webových stránek
(www.sokol-velke-pavlovice.eu), ze stránek města (rubrika Kalendář akcí) nebo
od našich členů, slaví náš spolek SOKOL
krásných a úctyhodných 100 let od svého
založení a tímto patří historicky k nejstarším spolkům v našem městě.
Náš spolek má cca 40 členů. Naše aktivity
stále pokračují v duchu zakladatelů tohoto spolku (dr. Miloslava Tyrše a Jindřicha
Fügnera) a naše činnost je velmi pestrá,
družná a otevřená všem. Většina z nás
nechce trávit svůj volný čas doma jen tak
u televize, ale chce se pobavit, zasportovat si anebo třeba jen tak si popovídat u šipek a místního domácího vínečka.
Pokud máte zájem se dozvědět něco o historii našeho spolku a jeho vzniku, můžete
si tyto informace přečíst na našich webových stránkách nebo si je přijďte vyslechnout na naší slavnostní akademii.
Naši členové si mohou vybrat hned z několika sportovních či společenských aktivit.

Pravidelné aktivity - každý týden:

Pondělí * 19.00–20.00 hod. cvičení pro
členky (ženy a dívky) v tělocvičně ZŠ Velké Bílovice - kalanetika, aerobic, power
jóga nebo pilates – tyto cvičení se střídají. Po 20. hodině jsou nácviky sletových
skladeb dle potřeb a požadavků župy
Úterý * 20.00–22.00 hod. pro členy
(chlapce a muže) v malé tělocvičně ZŠ
Velké Pavlovice – florbal a jiné míčové hry
Středa * 20.00–22.00 hod. pro všechny členy – setkávání se v nové klubovně
v místní sokolovně např. u šipek
Čtvrtek * 19.30–21.30 hod. pro všechny
členy – volejbal ve velké tělocvičně ZŠ Velké Pavlovice
Pátek * cvičení dětí v bazénu – nutno
konzultovat s vedoucím vodáckého oddílu
Sobota * 18.00–20.00 hod. pro členy
(muže) v malé tělocvičně ZŠ Velké Pavlovice – box
Neděle * dle počasí výjezd na kolech
po okolí – nutno konzultovat s vedoucím
oddílu
Kontakty na vedoucí jednotlivých aktivit najdete opět na našich stránkách
nebo je můžete získat na tel: 602 446 152
u Jany Václavkové, starostky a náčelnice.

A teď jen krátce k výčtu našich ne úplně
pravidelných akcí v roce 2013:
Duben
13. 4. * Jarní šlapka * Zde jste mohli
ochutnat náš gulášek či zelňačku, kterou
pro Vás připravujeme už po několik ročníků.
27. 4. * Jarní přechod Pálavy se Sokolem V.P. – 3. ročník * O této již pravidelné akci bylo psáno ve zpravodaji dříve.
Květen
1. 5. * Zahájení cykloturistické sezóny
- 5. ročník * Výlet na kolech do Lednice
kolem Pálavských jezer. Letos nám počasí
opravdu přálo a tak to byl krásný celodenní výlet, kterého jsme si všichni moc užili.
25. a 26. 5. * Všesokolský slet v Roudnici nad Labem * Z naší jednoty se sletu se zúčastnili bohužel jen 2 cvičenky,
Iveta Hiclová a Jana Václavková. Celkově
to byl velmi vydařený slet, na kterém se
sešlo okolo 6 000 cvičenců nejen z České
republiky ale i zahraničí. Bohužel počasí
moc nepřálo, byla ukrutná zima a také pršelo, ovšem na cvičencích to nebylo znát.
Před sletem se konal každoroční výstup
na horu Říp, který byl náročný, ovšem
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s nádherným výhledem do okolí. Pohled
na krásné sokolské uniformy a prapory,
které byly včele při výstupu, byly krásnou
tečkou a odměnou za náročný výstup.

rodních parků USA. Projeli jsme celkem
14 států. Cestování jsme ukončili vystoupením na XXIII. sletu ve skladbě All-Participant Finale, která byla společná pro
cvičence ze všech zúčastněných zemí. Byl
to nádherný zážitek, na který jen tak nezapomene.

nejenom recepty na různé guláše a možnost porovnání chutí s naší „tajnou“ recepturou, ale také se pobavíme a zasmějeme v okruhu přátel s podobnými zájmy.
Září
14. 9. * Soutěž ve vaření guláše tentokráte v Předklášteří u Tišnova –
5. ročník * Naše družstvo se zde zapsalo
již po třetí. Obhájili jsme loňská prvenství. Opět jsme získali 1. místo od odborné komise a 1. místo od veřejnosti za vepřový guláš na švestkách.

ODCHOD ZE STADIONU PO CVIČENÍ ŽENSKÉ
SKLADBY – ČESKÁ SUITA. CVIČENKY Z NAŠÍ ŽUPY
SLOVÁCKÉ.

Červen
8. 6. * Volejbalový turnaj v Rakvicích *
Naše volejbalové družstvo se poprvé zúčastnilo turnaje a uhrálo krásné 4. místo
a přivezlo si pohár se vzpomínkou na tuto
akci.
8. 6. * Účast v soutěži o nejlepší guláš
v Otnici * Tato akce byla součástí pivních
slavností. Zde jsme byli poprvé a bohužel nijak jsme se neumístili. Příští rok se
budeme snažit lépe připravit a nějakou tu
trofej si přivézt.
8. 6. * Odlet na XXIII. slet Americké
obce sokolské v Milwaukee * Sletu se
z naší jednoty zúčastnily opět jen 2 cvičenky (Iveta Hiclová, Jana Václavková),
z naší župy to bylo celkem 8 cvičenců,
kteří se přidali k 16 členům župy Severomoravské. Takže celkem 24 sokolů před
sletem cestovalo a poznávalo krásy ná-

XXIII. SLET AMERICKÉ OBCE SOKOLSKÉ
V MILWAUKEE - PŘÍPRAVA VELKOPAVLOVICKÝCH
SOKOLŮ KE VSTUPU NA STADION.

Červenec
13. 7. * Soutěž ve vaření guláše v Doubravicích – 9. ročník * My jsme se této soutěže zúčastnili již po páté. Vždy zde vaříme
vepřový guláš na meruňkách, který má
své příznivce (jezdí za námi pravidelně)
a velký úspěch, poněvadž si každý rok
přivezeme přední umístění za chutně
uvařený guláš. Letos jsme získali 1. místo
od odborné komise a od veřejnosti jsme
byli až na 4. místě z 19. družstev. V těchto
soutěžích nejde jen o umístění, ale vždy
je tam dobrá parta lidí, která se potkává
již několik let pravidelně na stejném místě a často se i přes špatné počasí a nezískání nejvyšší medaile za guláš opět vrátí
na další ročník. Můžeme zde tak získat

RADOST Z PŘEVZETÍ DUA „GULÁŠKOVÝCH“ CEN
V PŘEDKLÁŠTEŘÍ U TIŠNOVA.

Co nás ještě v letošním roce čeká?
19. 10. * soutěž ve vaření guláše v Mikulově
17. 11. * Podzimní šlapka 2013 – opět můžete ochutnat náš sokolský vepřový guláš
nebo zelňačku a zapít dobrým teplým
svařákem (podrobně viz vložený kalendář akcí)
23. 11. * Slavnostní akademie (podrobně
viz vložený kalendář akcí)
Ing. Jana Václavková,
starostka a náčelnice

BLÍŽÍ SE VÁNOCE, HASIČI NAKUPUJÍ DÁRKY
Jednotky sborů dobrovolných hasičů
„žijí“ především z finančních prostředků
svých zřizovatelů – tedy měst, obcí. Občas se podaří získat zřizovateli jednotky
pro hasiče dotaci na vybavení a odlehčí
tak svému rozpočtu.
Velkopavlovickým hasičům se daří
od roku 2003 pravidelně získávat dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje. Ne
jinak je tomu i v letošním roce. Na účet
města by mělo „přistát“ 120tis. Kč na výstroj a výzbroj jednotky. Protože je podmínkou čerpání dotace spoluúčast 30%,
musí město k této částce přidat 52tis.Kč.
A za 172tis. už se dá pár skvělých věcí pořídit.
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Po hodinách přemýšlení, vyhledávání
na internetu, obvolávání známých velitelů jednotek, porovnávání cen, získávání
informací od prodejců (termíny dodání,
domlouvání slev) byl vypracován seznam
veškerých věcí, které by se měli zakoupit.
Veškeré snažení však ke konci září narušuje informace od HZS. Některé jednotky z Břeclavska dostanou dotaci na vybavení. Jedná se o jednotky zasahující
při povodních v Čechách a při lokálních
povodních na Moravě. V obou případech
jsme zasahovali. Na účet města naběhne
tentokrát 168tis. a čerpání této dotace
není podmíněno žádnou spoluúčastí.
Dne 25. září máme potvrzenou informaci

VELKOPAVLOVIČTÍ HASIČI V AKCI.
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písemně a celý seznam nákupu výstroje
a výzbroje se může přepracovat. Vzhledem k tomu, že musí být obě dvě dotace
vyúčtované do konce roku 2013, nastává
celkem slušný časový pres.
Seznamy se musí přepracovat, z dotací
„za povodně“ se musí zakoupit takové
věci, které se používají při odstraňování
následků povodní a částka za jednotlivé
položky nesmí přesáhnout 40tis.Kč.
Dne 10. října máme vyhotovený předběžný seznam. Kromě standardního (modernějšího) vybavení mají hasiči v plánu
zakoupit i novinky na trhu, které přispějí
k zefektivnění jejich práce a zajistí vyšší
bezpečnost zasahujících hasičů.
Vozidlo MAN disponuje tzv. vysokotlakem (dvě čerpadla za sebou). Při
požárech se používá z toho důvodu, že
šetří vodu a hlavně se nepromáčí při hašení interiérů budov. Vznikl však problém s proudnicí, která se momentálně

používá. Proudnice nedovede udělat
ochranou vodní clonu pro hasiče při malém tlaku vody. Clona hasiče chrání proti
žáru. Z tohoto důvodu bude zakoupena
nová. Do prvního výjezdového vozidla
bude zakoupeno rovněž nářadí pro práci
pod el. napětím do 1000V. Při kontrole
požářišť používají profesionální hasiči
bezdotykové teploměry. I ten bude pro
velkopavlovické hasiče pořízen. Proběhne i výměna obou motorových pil. Jedna
z pil je možná ještě straší než nejmladší
člen jednotky. K pilám bude zakoupeno
i příslušenství.
Jedna z věcí, které nám v noci při zásazích chybí, jsou diodové zábleskové moduly, které je možné umístit pro vytyčení
prostoru - hlavně na silnicích. Sada modulů není nikterak drahá a velmi pomůže
k bezpečnosti zasahujících hasičů. Tato
věc bývá používána policí ČR při označení míst při dopravních nehodách.

Při likvidaci následků povodní, či při
čerpání vody při menších záplavách nám
bude nově pomáhat menší plovoucí kalové čerpadlo. Pořízeny budou rovněž bubny s prodlužovacími kabely na el. čerpadla. Hasiče bude nově chránit od hlavy až
k patě nepromokavý pogumovaný oblek.
V plánu je zakoupit i přívěsný vozík, který
by bylo možné tahat jak za MANem, tak
i za Fordem. O tomto nákupu se však ještě bude jednat s HZS.
A co bude dále pořízeno? Nosítka, šest
párů zásahových rukavic, tři páry zásahové obuvi, lékárnička, dvě náhradní
láhve k dýchacím přístrojům, 15 párů
rukavic pro práci ve vodě, dvě svítilny,
tři gumové hasičské hadice, tři zásahové
kabáty a možná i plovací vesty, protože se
nám množí v katastru rybníčky :-).
Petr Hasil,
velitel JSDH Velké Pavlovice

„VÝŠLAP“ NA ZŘÍCENINU HRADU A DO MUZEA
Je krásný zářijový den a skupina žen
z Dámského klubu se snaží zdolat vrchol
zříceniny Dívčího hradu na nedaleké Pálavě.
Výstup lesem je dosti náročný, ale svého
cíle přeci jen dosáhneme. „Hurá!“, konečně jsme na vrcholu a hned zvědavě
prozkoumáváme zbytky zříceniny gotického královského hradu z r. 1222.
Tyčí se na vysoké vápencové skále.
Za třicetileté války byl zapálen švédy.
V 18. století byl zcela opuštěn a ponechán
svému osudu. Nyní je pod ostřížím zrakem ochránců přírody.
A výhled do krajiny pod námi? Prostě,
tu krásu nelze popsat slovy! Obloha bez
mráčku, třpytivá hladina jezer, malebné
vesničky... Sestup byl „co by šup“ a rychle do Hotelu Pavlov na vynikající oběd
a odpočinek.

V odpoledních hodinách odjíždíme
do muzea v Dolních Věstonicích. Výstava, která zde probíhá, má název „Věk
lovců a mamutů“. Tato archeologická
expozice podává přehled poznatků ze
starší doby kamenné, které byly zkoumány v oblasti Dolních Věstonic a Pavlova.
Patří sem také nález Věstonické Venuše.
Touto prohlídkou pomalu končil náš „výšlap“ plný nových zážitků, smíchu a pohody.
A co ještě čeká členky Dámského klubu
do konce roku? Pomoc při organizaci
výstavy „Dary jižní Moravy“, návštěva
divadelního představení v Boleradicích,
„Mikulášská“ s tombolou a také výstava
dřevěných hraček na „Vánočním jarmarku u radnice“ spojená s prodejem.
Za Dámský klub Velké Pavlovice
Mgr. Alena Kocmánková

PÁLAVA SE SVÝMI PROSLULÝMI DÍVČÍMI HRADY,
JEDEN Z NEJOBLÍBENĚJŠÍCH CÍLŮ VÝLETNÍKŮ,
ŽENY Z VELKOPAVLOVICKÉHO DÁMSKÉHO KLUBU
NEVYJÍMAJE!

AUTO BERENDSENU ODVEZLO ZDARMA
SBÍRKU ŠATSTVA DĚTEM
Výbor Dámského klubu děkuje vedení podniku Berendsen ve Velkých Pavlovicích za
odvoz ZDARMA! sbírky ošacení pro děti do Dětského domova Štíty v Orlických horách. Charitativní sbírku jsme uskutečnily mezi ženami Dámského klubu a místními
občany. Celkem bylo odvezeno 7 velkých pytlů různého oblečení.
Radost dětí z darovaných věcí byla veliká. Děkujeme také všem, kteří se na této prospěšné akci podíleli.
Výbor Dámského klubu Velké Pavlovice
SBÍRKA OŠACENÍ PRO DĚTI Z DOMOVA VE ŠTÍTECH
V ORLICKÝCH HORÁCH.
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NAPSALI O NÁS...
GÁL, HASIL A HRDLIČKA.
MUŽI, KTERÝM ZEMAN POTŘÁSL RUKOU
Břeclavský deník, 30.9.2013
Břeclavsko – Dvojice dobrovolných hasičů, Josef Gál z Tvrdonic a Petr Hasil
z Velkých Pavlovic, a vodní záchranář
z Nových Mlýnů Stanislav Hrdlička převzali ocenění z rukou prezidenta Miloše
Zemana a jihomoravského hejtmana
Michala Haška.
„Poděkovali jim za jejich osobní obětavost při zajišťování bezpečnosti spoluobčanů formou prevence, ale i při zásazích při požárech, dopravních nehodách
a krizových situacích spojených s poskytováním neodkladné první pomoci a se
záchranou lidského života,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Jiří Klement.
Například pro Hasila jde o druhou medaili, kterou za službu u dobrovolníků
získal. „Po bronzové jsem teď dostal stříbrnou. Tím, že tam byl i prezident republiky, to bylo samozřejmě zajímavější. Vážím si toho. Je to velké ocenění, stejně tak
si ale vážím každého poděkování, které

PREZIDENT ČR MILOŠ ZEMAN PŘI PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ DOBROVOLNÝM HASIČŮM JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE VČETNĚ VELKOPAVLOVICKÉHO PETRA HASILA.

se k nám dostane od lidí. Mám opravdu
radost, když se ozve například starosta
sousední obce, kde jsme zasahovali,“ vyprávěl Hasil.
U hasičů je od roku 1996, ve Velkých
Pavlovicích nastoupil o čtyři roky později. Zároveň tam pracuje jako městský

policista. Společně s Gálem a Hrdličkou,
jenž pro změnu vede strážníky v Břeclavi, převzal medaili ve Vyškově. Politici
spolu s nimi ocenili další dvě desítky hasičů a záchranářů.
Autor: Lukáš Ivánek, Břeclavský deník

DIRIGENT KOSÍK. S CHRÁMOVÝM CHÓREM LAUDAMEM ŠÍŘÍ KRÁSU
Břeclavský deník, 12.9.2013
Pod taktovkou má tři různé sbory. V sedmi dnech vede jako sbormistr zkoušky
a občas si zahraje s cimbálovou kapelou.
A učí. Děti na základní škole samozřejmě
hudební výchově. Učitel Jan Kosík se totiž
v hudbě vyzná. Mimo jiné hraje na housle, violu, klavír a varhany. Hudbu mají
v rodině.
„K muzice mě vedli rodiče a ještě i jejich rodiče. Obor s touto tématikou jsem
také studoval. Řekl bych, že pocházím
z hudební rodiny,“ směje se Jan Kosík.
Má proč - ve Velkých Pavlovicích diriguje mužáky v Presúzním sboru a i další
zpěváky v chrámovém chóru Laudamus.
V Lanžhotě pravidelně nacvičuje s dětmi.
„V Presúzním sboru jsou jen chlapi. Většinou hrajeme lidovky, kromě pár písní se
speciálními úpravami,“ popisuje dirigent.
Kosík se svými mužskými svěřenci hraje
převážně na folklorních zábavách. Dětský zpěv prezentuje na školních besídkách a podobných akcích. S Laudamem
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DIRIGENT JAN KOSÍK (DRUHÝ ZPRAVA) S ČLENY CHRÁMOVÉHO SBORU LAUDAMUS
V BESKYDSKÉM DIVADLE NOVÝ JIČÍN.

vystupuje hlavně ve velkopavlovickém
kostele. „Jde o smíšený chrámový sbor.
Zpívají v něm muži i ženy různých věkových kategorií,“ tvrdí. Třicet členů se sou-

středí na nácvik náboženských písní.
Nedávno ještě trénovali čtyřdílnou symfonii Moravia. Skladbu Jana Šimíčka
předvedli začátkem září v Beskydském
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divadle v Novém Jičíně. Po půl roce zkoušek. Za hudebního doprovodu Janáčkovy
filharmonie Ostrava.
„Původně nás oslovili lidé z pěveckého
sdružení Ondráš z Nového Jičína. Dřív
jsem tam udělal koncert a oni si na mě
vzpomněli, když sháněli někoho, kdo by
s nimi spolupracoval na připravovaném
koncertu,“ říká hrdě sbormistr.
Pro maloměstský sbor toto vystoupení znamenalo obrovský úspěch. Podle
sbormistra Kosíka Laudamus nacvičoval šest měsíců, zatímco Ondráš měl

na přípravu stejného vystoupení celý rok.
„A zvládli jsme to na srovnatelné úrovni,“
připomíná.
Za výjimečným výsledkem se skrývá patnáct let dřiny. „Dirigenta jsem začal dělat v Mikulčicích na Hodonínsku. Místní
sbormistr toho nechal a já měl pocit, že je
třeba tady hudbu obnovit. Celé to zafungovalo a po čase jsem přestoupil do Velkých Pavlovic,“ vzpomíná Kosík. Místa se
drží dodnes.
Jeho hudební obzory jsou mnohostranné. Jako dirigent tří odlišných pěveckých

uskupení musí být schopný sestavit různé
typy koncertů. Jak sám říká, každý sbor si
jde svou vlastní cestou.
„Nejvíc mě na tom baví to, že děláme lidem radost. Vždycky mě dokáže vnitřně
naplnit ten krásný pocit po dobře provedeném koncertu. Je krásné šířit krásu
dál,“ svěřuje se Kosík.
Autor: Adéla Jelínková,
Břeclavský deník

VELKÉ PAVLOVICE DOTÁHLY V DERBY DVOUBRANKOVOU ZTRÁTU
Břeclavský deník, 9.9.2013
Po delší době nemělo fotbalové derby I.A
třídy mezi Velkými Pavlovicemi a sousedními Bořeticemi vítěze. Zápas měli velmi
dobře rozehraný hosté, kteří už v poločase 2:0 vedli. Domácí ale hned po změně
stran proměnili penaltu a dostali se zpět
do zápasu. Vyrovnání na konečných 2:2
zařídil před téměř pětistovkou diváků
v 70. minutě Kotoun.
„Bod bychom samozřejmě po průběhu
prvního poločasu brali, ale v tom druhém
jsme si vyrovnání zasloužili a škoda, že
jsme nedokonali obrat. Šance jsme na to
měli. Remíza ale bude zasloužená. První
poločas totiž Bořetice jasně dominovaly,
nám vázl střed zálohy, nepokryli jsme ani
křídla. Hosté nám dvakrát po identických
situacích unikli a dali góly,“ hodnotil zápas asistent velkopavlovického trenéra
Pavel Miklík.
Ačkoliv několik posledních derby patřilo vždy fotbalistům Velkých Pavlovic,
letos se situace změnila. Zatímco Slavoj
se hlavně kvůli děravé obraně trápí a má
na svém kontě zatím jen tři body, obrozený tým Bořetic se pod trenérem Maléřem
pomalu zvedá.
Už ve 4. minutě Celtic poprvé udeřil.
Ukázal, v čem je jeho síla. Po rohu Velkých Pavlovic se hosté dostali do rychlého brejku, Gremmel s Vojtěškem si
v běhu vyměnili míč a druhý jmenovaný
s pomocí tyče otevřel skóre zápasu.
Rozkouskovaná hra plná faulů vyhovovala spíše Bořeticím, které měly nadále
územní převahu. I když domácí trenér
po půlhodině oživil útok příchodem
Sladkého, za celý první poločas vyslali
domácí jen jednu přímou střelu na Otáhalovu bránu. A s tím nešlo uspět.
Hráčům v zelenobílém se navíc ve 36.
minutě povedl další únik. Vojtěšek vyslal
do brejku přes půl hřiště Kachyňu, který se obtočil kolem obránce a obstřelil

i Chromka. V řadách hostujících fanoušků pak mohlo být ještě veseleji, kdyby
v poslední minutě prvního dějství Lorenc nepřeloboval s velkopavlovickým
gólmanem i bránu.
Zbytečná penalta a tlak
„Zaslouženě jsme vedli a hráči si rázem
mysleli, že se nemůže nic stát. Říkal jsem
jim v poločase, aby hráli zodpovědně zezadu. Jenže jsme dvoubrankové vedení
udrželi strašně krátce, přišla zbytečná penalta a dostali jsme se pod tlak. Znervózněli jsme a nakonec jsme mohli i prohrát,“
přiznal bořetický trenér Petr Maléř.
Jak naznačil, hned po změně stran chyboval Marek Otáhal a jeho kolega z obrany musel hasit situaci faulem v šestnáctce. Nařízenou penaltu pak s přehledem
proměnil Měřínský a dal domácím opět
chuť do hry. Jenže Slavoji viditelně chyběl vykartovaný kapitán Vašek, který dokáže balony přesně rozdělovat.
„Druhý poločas už byl z naší strany o něčem jiném. Pomohla nám brzká penalta,
po které jsme byli lepším mužstvem. Jen
vepředu nám opravdu chyběl zraněný
Záblacký a zbytečně vykartovaný Vašek.
Potýkáme se teď s marodkou a museli jsme
vsadit na hráče z lavičky,“ postestkl si
Miklík.
Bořetický gólman byl přesto dlouho bez
práce. Až v 68. minutě u něj ještě stálo
štěstí, když balon těsně před ním tečoval Šabata a trefil jej jen do nohou. O dvě
minuty později už domácí slavili, když se
po rohu z první opřel do balonu Kotoun
a napnul síť za Otáhalem.
Najednou dostalo utkání nový náboj,
remízu ani jeden tým evidentně nebral.
Na straně domácích neuspěl po sólu přes
půl hřiště Sladký. Mířil těsně vedle tyče.
Na druhé straně vyškrábl Lorencovu
technickou střelu ze šibenice brankář
Chromek a stejný hráč Bořetic další točenou střelu nevtěsnal mezi tři tyče. Skóre

tak zůstalo nezměněné a s remízou nebyla spokojená ani jedna strana.
„Bod je pro nás málo, zápas jsme měli
parádně rozehraný. Měli jsme v první
půli dát ještě třetí branku a pak už bychom zápas nepustili,“ dodal Maléř.
Slavoj Velké Pavlovice – Sokol Bořetice 2:2 (0:2)
Branky: 48. Měřínský (p.), 69. Kotoun
– 4. Vojtěšek, 36. Kachyňa
ŽK: Nesvadba, Měřínský – Rozbořil,
Otáhal M.
Střely na bránu: 5:10 (v půli 1:5)
Rohy: 8:4 (5:3)
Diváků: 450
Rozhodčí: Linhart (Brno)
Velké Pavlovice:
Chromek – Kotoun, Nesvatba, Jilka,
Měřínský – Kerel, Pohl (30. Sladký),
Havlík, Pilarčík V.- Šabata (K), Stehlík
Bořetice:
Otáhal J.– Rozbořil (86. Michna), Kalužík, Otáhal M., Jambor J., Gremmel
(71. Petrásek M.), Kachyňa, Petrásek
D. (K), Vojtěšek, Lorenc, Dombi
Autor: Martin Daneš,
Břeclavský deník

DERBY VELKÉ PAVLOVICE A – SOKOL BOŘETICE,
VÝSLEDEK – REMÍZA 2:2.
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY...
KRÁTCE Z VELKOPAVLOVICKÉ MATEŘINKY
Do Mateřské školy Velké Pavlovice je
ve školním roce 2013-2014 přijato 96
dětí. V měsíci září zahájilo docházku 89
dětí, zbývající děti nastoupí v jarních měsících.
Děti jsou rozděleny do čtyř smíšených
tříd s názvy Berušky, Koťátka, Sluníčka
a Kuřátka. Provoz ve všech třídách je celodenní.
Mateřská škola nabízí folklórní soubor
Sadováček, taneční kroužek Baby coun-

try, hrátky angličtinou a logopedickou
péči. Na děti čeká spousta zajímavých
činností a akcí.
Jednou z nich je návštěva divadla Radost
v Brně, která proběhla v pondělí 7. října
2013. Děti shlédly tři pohádky pod společným názvem „Za devatero horami“
v pěkném prostředí divadla, o čemž
svědčí i přiložené fotografie.
Jiřina Zigová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V BRNĚNSKÉM DIVADLE RADOST.

DARY JIŽNÍ MORAVY PLNÉ ZDRAVÍ SLUPNOU DĚTI Z MATEŘINKY
Děti z mateřinky ve Velkých Pavlovicích
jen tak neonemocní! Dostaly totiž doslovnou vitamínovou bombu, v podobě
nepřeberného množství nádherného
čerstvého ovoce a zeleniny.
Bedýnky plné pestrobarevného zdraví
k nim doputovaly od pořadatelů a také
všech, kdo přispěli svými výpěstky
na zemědělskou výstavu Dary jižní Moravy. O zdravé a vynikající svačinky je
nyní na dlouhou dobu vystaráno.
Děti, paní učitelky i paní kuchařky všem
za milý dar velmi děkují!
Jiřina Zigová,
ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

HMMM, CO BYCHOM SI DNESKA TAK DALI? PARIKU? NEBO OKURČIČKU? NEBO LILEK?

ŠKOLNÍ OKÉNKO

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY...
ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE…
Od září letošního školního roku se začali
žáci Základní školy Velké Pavlovice vzdělávat podle doplněného školního vzdělávacího programu. Ve výuce se chceme
více zaměřit na prohloubení praktické
znalosti a používání cizích jazyků v každodenním životě.
V anglickém jazyce se budou žáci obou
stupňů i nadále zdokonalovat pod vedením pedagogů této školy, nově pak budou
moci žáci druhého stupně uplatnit svoje
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znalosti a dovednosti v hodinách anglické konverzace s rodilým mluvčím panem
Jamesem Prestonem, který svým příchodem rozšířil řady pedagogického sboru.
V předcházejících letech nabízela základní škola německý jazyk jako nepovinný
předmět. Žáci tak měli možnost vytvořit si k tomuto jazyku vztah a zjistit, že
němčina je jazykem nejen krásným ale
také zajímavým. Ostatní žáci se s výukou
německého jazyka začínají seznamovat,

neboť rozhodnutím ministerstva školství
a mládeže je od školního roku 2013/2014
pro žáky druhé stupně základní školy druhý cizí jazyk povinný. Jsem rád, že i výuka
německého jazyka je na naší základní škole vyučována odborně vzdělanými učiteli
a pod jejich vedením tak žáci nezůstávají
stranou současnému evropskému trendu
vzdělávání.
Stejně jako v uplynulém školním roce se
soustředíme na rozvoj čtenářské gramot-
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nosti, především dokončením a vyhodnocením projektu „Od hlaholice ke Comenia script“. V souvislosti s touto aktivitou
navázala Základní škola Velké Pavlovice
dlouhodobou spolupráci s Ústavem pro
jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i.
a Etymologického oddělení ÚJČ AV ČR,
v. v. i. Spolupráce bude realizována především prostřednictvím přednáškové čin-

nosti brněnské pobočky HÚ AV ČR, v. i. i.,
dále odbornou garancí v rámci projektů
realizovaných základní školou a exkurzemi na jejich pracovištích.
Neméně důležitý je též rozvoj matematické a přírodovědné gramotnosti, i na tuto
oblast se ve vzdělávání žáků v následujícím čase zaměříme.
Nechceme zapomenout ani na bývalé pe-

dagogy a zajímavé osobnosti, kteří se významnou měrou podíleli na rozvoji vzdělanosti ve velkopavlovickém regionu, rádi
se s nimi setkáme na některé z připravovaných akcí během celého školního roku
RNDr. Ludvík Hanák,
ředitel Základní školy Velké Pavlovice

PRVŇÁČCI USEDLI DO ŠKOLNÍCH LAVIC, POPRVÉ...
Prázdniny dopsaly poslední řádku své
báječné pohádky plné fantazie a předaly
žezlo škole, příběhu neméně zajímavému
a napínavému. Velkým dobrodružstvím
bude především pro prvňáčky, kteří usedli do školních lavic zcela poprvé. Stalo se
tak v pondělí 2. září 2013. Základní škola
ve Velkých Pavlovicích jich přivítala devětadvacet, otevřeny byly hned dvě první třídy. Třídní učitelkou I.A třídy je pro
školní rok 2013/2014 Mgr. Jitka Řádková,
I.B třídy Mgr. Dagmar Šmídová.
Paní učitelky přivítaly nové žáčky ve slavnostně vyzdobených učebnách. První
krůčky zvládli novopečení žáčci na výbornou, jak by ne, když měli v tento den
obrovskou oporu, své rodiče a sourozence, ale také paní ředitelku z mateřské
školy paní Jiřinu Zigovou. U slavnostního
přivítání nechyběli ani ředitel ZŠ Velké
Pavlovice RNDr. Ludvík Hanák, zástup-

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN LETOŠNÍCH PRVŇÁČKŮ. SLAVNOSTNÍ CHVÍLE NEJEN PRO NĚ SAMOTNÉ,
ALE PRO CELÉ JEJICH RODINY.

kyně Mgr. Lenka Korpová a za Město Velké Pavlovice místostarosta Ing. Zdeněk
Karber, kteří dětem popřáli hodně štěstí,
úspěchů a krásných jedniček.
Všem prvňáčkům, ale i všem starším

žákům a učitelům Základní školy Velké Pavlovice přejeme do školního roku
2013/2014 jen a jen to nejlepší!
Karolína Bártová

DÉŠŤ, NEDÉŠŤ, ŠKOLÁCI SHLÉDLI PŘEHLÍDKU DRAVCŮ
Nový školní rok 2013/2014 začal pro žáky Základní školy ve Velkých Pavlovicích neobyčejně zajímavě. Na fotbalovém stadionu
TJ Slavoj zhlédli ukázku moderního sokolnictví, výcvik dravých
ptáků a ukázky jejich lovu. Poutavý výklad skupiny Zayferus byl
zaměřen především na poznání dravců a ochrany přírody.
I přes nepřízeň počasí si žáci odnesli odměny za správné odpovědi ve znalostních soutěžích a neopakovatelné zážitky.
Poučné dopoledne pro děti finančně zajistilo Město Velké Pavlovice a Domino - sdružení rodičů a přátel školy ZŠ V. Pavlovice.
Mgr. Eva Drienková

ŠKOLÁCI BYLI DRAVÝMI PTÁKY NAPROSTO NADŠENI, SOKOLNÍCI ZE
ZAYFERUSU BYLI ZA SVÉ VYSTOUPENÍ ODMĚNĚNI BOUŘLIVÝM POTLESKEM!

PROJEKTOVÝ DEN NA ZŠ - „DARY JIŽNÍ MORAVY“
Na projektový den, který se konal 22. září
2013, se naše ZŠ Velké Pavlovice začala
chystat již v březnu loňského školního
roku. Pan ředitel RNDr. Ludvík Hanák
s paní zástupkyní Mgr. Lenkou Korpovou
připravili koncepci celého projektu, jehož
cílem byl rozvoj a podpora přírodovědné,
matematické a čtenářské gramotnosti,
prohloubení komunikačních, pracovních
i sociálních kompetencí.

S připravovaným projektem, zaměřeným
na pěstitelskou činnost a poznání přírody,
byli na třídních schůzkách seznámeni rodiče našich žáků a požádáni o spolupráci.
A začalo vybírání semínek, sázení, plení,
zalévání. Žáci se pod dohledem rodičů
i prarodičů pustili do práce. Mnozí si úplně poprvé vypěstovali svoji mrkev, rajče
nebo dýni. Zapisovali si průběh pěstování, úspěchy i nezdary do „Rodných listů“,

NATÁLKA ZLOCHOVÁ ZE 4.B TŘÍDY
SE SVOU OBŘÍ DÝNÍ.
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pořizovali fotografickou dokumentaci
a ve škole o své práci diskutovali.
Ve čtvrtek 22. září své produkty přinesli
do školy a prostřednictvím prezentace či
referátu s nimi seznámili spolužáky. Exponáty zeleniny a ovoce třídili, poznávali
a vyhledávali zajímavé informace. Pracovali s interaktivní tabulí, pracovními listy,
tvořili a ilustrovali zajímavé slovní úlohy.
Při práci ve skupinách zúročili získané
znalosti i ocenili práci kamarádů.
Žáci 2. třídy s paní učitelkou Zborovskou
v rámci projektu pokřtili svou první knihu „RADY NAŠÍ ZAHRADY“, do které
každý druhák přispěl zajímavým textem,
básní nebo obrázkem.
Nejlepší pěstitelkou byla vyhodnocena
Natálie Zlochová ze třídy 4.B, která vypěstovala 22 kg dýni. Gratulace zajisté
patří i jejímu tatínkovi Pavlu Zlochovi,
garantu malé zahradnice. Ocenění si zaslouží i Miroslav Náležínský ze 3.A. Ze
svých dýní vlastnoručně upekl dva dýňové koláče pro celou třídu.
Během celého zajímavého i poučného dne
se nám podařilo vhodně propojit přírodovědné, matematické i čtenářské dovednosti a znalosti, jak bylo naším cílem.

ŽÁCI 2. TŘÍDY KŘTÍ SVOU KNIHU „RADY NAŠÍ ZAHRADY“.

Celá akce byla zakončena společnou prohlídkou zemědělské výstavy „Dary jižní
Moravy“ pořádanou naším městem.
Poděkování za spolupráci bezesporu patří všem rodičům, prarodičům a učitelům,

kteří své děti podporují a vedou k pěknému vztahu k půdě a přírodě.
Mgr. Eva Drienková, garant projektu

Dýňový koláč mistra cukráře Mirka Náležinského
Suroviny: 250 g polohrubé mouky, 125g másla, 1 vejce, 2 lžíce
cukru, citrónová kůra
Náplň: asi 300 g dýně, 2 vejce, 4 lžíce medu, 2 lžíce zakysané
smetany, skořice, citrónová šťáva, nasekané ořechy a 100g sušených meruněk
Příprava: Z uvedených přísad uhněteme těsto a v chladnu necháme odpočinout, z dýně odstraníme semínka, nakrájíme ji
na kostky, podlijeme vodou a dusíme. Pak ji rozmačkáme na kaši
a dáme vychladnout. Přidáme med, skořici, citrónovou šťávu,
smetanu a dvě vejce. Směs vyšleháme do hladkého krému. Vymazanou koláčovou formu vyložíme těstem, vytvarujeme vyšší
okraje a dno propícháme vidličkou. Posypeme nakrájenými meruňkami, ořechy a přelijeme dýňovou náplň. Pečeme při 180°C
asi 40 min. Podávat můžeme ozdobené šlehačkou.
MIREK NÁLEŽINSKÝ ZE 3.A VLASTNORUČNĚ NAPEKL PRO CELOU TŘÍDU DVA VYNIKAJÍCÍ DÝŇOVÉ KOLÁČE!

Bramborová sága – od sadby, přes mandelinky až po bohatou úrodu
David Hájek, 3. A * Garant malého zahradníka: pan Hájek, dědeček
Na jaře jsme na připraveném poli zasadili pět řádků brambor. Sadili jsme je s pomocí sazeče za traktor a dědovi jsem pomáhal. Protože bylo pořád škaredě, trvalo jejich vyklíčení asi měsíc.
Pak jsem uviděl zelené lístečky. V červnu brambory vykvetly a děda je musel nakopčit. Chodili jsme spolu kontrolovat, zda na bramborách není mandelinka, aby nám naši úrodu nezničila. Sbírali jsme ji do skleničky a pak ji na cestě pošlapali. Když jí tam bylo hodně,
musel děda brambory pošplíchat.
Dne 16. srpna jsme konečně brambory vyorávali. Sešli jsme se tam celá rodina. Byla to velká sranda a úroda byla veliká. Těším se
na další rok, až budu znovu sadit.
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Dary jižní Moravy
Klára Pejchlová, V.A
Dary jižní Moravy
byla výstava úrody.
Práce žáků tam byly taky,
traktory za budovou nebyly vraky.
Výstava byla velkolepá,
v Pavlovicích to dobře klapá.
Ovocné mošty byly vážně super,
byly to dny plné bezva her.

NEJEN PRVŇÁČKŮM SE NA ZEMĚDĚLSKÉ
VÝSTAVĚ DARY JIŽNÍ MORAVY VELMI LÍBILO.
ŠKOLÁCI VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ BYLI
K RADOSTI VŠECH POŘADATELŮ I UČITELŮ
NAPROSTO NADŠENI.

EXKURZE BRNO – ŠPILBERK
S žáky 4. ročníku, kteří navštěvují předmět Kulturní výchova, jsme se ve čtvrtek 3. října 2013 vypravili na brněnský
Špilberk.
První polovinu prohlídky tvořila expozice výtvarného umění, která představuje
moderní tvorbu současných autorů.
Potom následovala poutavá prohlídka
tamějších kasemat. Žáci se dozvěděli mnoho informací o tomto známém
vězení.
PhDr. Jitka Martincová
Jak byli s exkurzí spokojeni sami žáci?
Za všechny přikládáme jeden z mnoha
krásných příspěvků zúčastněných školáků...

HRAD ŠPILBERK
Ve čtvrtek 3. října 2013 jsme jeli na hrad
Špilberk do Brna. V 8.43 jsme vyjeli do Zaječí a tam potom přestoupili
na rychlík do Brna. Na hlavním nádraží
jsme byli hned.

PŘESNĚ TAK TO KDYSI VYPADALO NA HRADĚ ŠPILBERK, V ČASECH, KDY ZDE NAŠEL SVÉ ÚTOČIŠTĚ
PROSLULÝ A NEJTĚŽŠÍ „ŽALÁŘ NÁRODŮ“.

Pořád jsme šli do kopečka a najednou
před námi stál hrad. Na nádvoří jsme posvačili a pak už šli do hradu na exkurzi
moderního umění a výstavu architektury. Byly tam zmenšené domy a fotografie
domů. Moc se mi to líbilo.
Potom jsme se vydali do kasemat (dřívěj-

šího vězení). Viděli jsme, jak se dřív mučilo a jaké na to používali nástroje. Z hradu
jsme šli na jídlo do restaurace Mc´Donalds. Všichni jsme se dobře najedli a jeli
jsme domů.
Anna Drápalová, 4.A

„OD ZÁKLADNÍ ŠKOLY AŽ PO AKADEMII VĚD“
ANEB 8.A O ČEŠTINĚ
„Od hlaholice ke Comenia script“, projekt, který nás, žáky Základní školy Velké Pavlovice, provází již několik měsíců.
Ve středu 25. září 2013 jsme ve třídě 8.A
přivítali pana Mgr. Petra Malčíka, vědeckého a výzkumného pracovníka Etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český
Akademie věd České republiky.
Do této chvíle jsme vůbec netušili, kolik

zajímavostí se o vývoji slovanského jazyka dozvíme, neboť jsme se mylně domnívali, že my – osmáci už přece něco „o češtině“ víme. Po pravdě musíme přiznat, jak
velmi jsme se mýlili.
Že lidé mají schopnost osvojit si řeč, že nemluví stejně, ale různými jazyky snad připomínat nemusíme, ale právem můžeme
být hrdi na staroslověnštinu, kterou uží-

CYRIL A METODĚJ, ŠIŘITELÉ STAROSLOVĚNŠTINY
NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČESKÉ REPUBLIKY.
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vali a šířili v 9. století na našem území věrozvěsti Cyril a Metoděj. Původní společný jazyk praslovanština se nezachovala,
ale poznatky o ní byly získávány srovnáváním jednotlivých slovanských jazyků.
A právě staroslověnština této „rekon-

strukci“ významně napomohla. Uvědomili jsme si, že vlastně ani svůj mateřský
jazyk neznáme v celém jeho bohatství,
a proto se budeme snažit naplnit slova
Jana Nerudy: „Hleďme my sobě mateřštiny! V ní je vzdělanost naše. Ne podle

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ V ANGLIČTINĚ

Víme, jak je pro život a vzdělání důležité
umět cizí jazyk, a proto se snažíme našim žákům dodat co nejvíce podnětů pro
ovládnutí tohoto jazyka, ať už je to na
I. stupni anglická školní družina, na
II. stupni hodiny konverzace s anglickým
rodilým mluvčím.
Další akcí byl dne 3. října 2013 zájezd
do Brna do Janáčkova divadla na moderní
zpracování komedie anglického klasika
Williama Shakespeara Sen noci svatojánské, která byla zpívána v angličtině. Auto-

rem libreta podle W. Shakespeara je jeden
z nejvýznamnějších anglických skladatelů 20. století, dirigent a klavírista Edward
Benjamin Britten.
Opera byla nastudována a uvedena předními herci Janáčkova divadla pod režijním vedením Romana Meluzína. Diváci
tak měli jedinečnou možnost během téměř tříhodinového vystoupení zhlédnout
jednu z nejpopulárnějších Shakespearových komedií plnou kouzel, humoru a lásky, kdy v opeře zazněl zcela mistrovským

množství různých vědomostí, nýbrž podle toho, jak s větší či menší jasností umíme mysliti a myšlenky sdělovati, měří se
naše vzdělanost.“
Žáci 8.A třídy
Základní školy Velké Pavlovice

způsobem originální Shakespearův text.
Na tuto operu vyjeli téměř všichni žáci
II. stupně naší školy. Rozhodně můžeme
konstatovat, že toto představení patřilo
k životním zkušenostem dětí a byli bychom rádi, kdyby je inspirovalo k tomu,
aby ještě usilovněji studovali anglický
nebo jiný cizí jazyk.
Mgr. Taťána Hanzálková,
Mgr. Jitka Šaňková

ŠESŤÁCI TMELILI NOVÝ KOLEKTIV V KŘIŽANOVĚ, NA ADAPŤÁKU
Žáci šestých ročníků ZŠ Velké Pavlovice
strávili tři dny plné pohody na adaptačním pobytu v rekreačním zařízení DRAK
u Křižanova. Cílem tohoto pobytu bylo
stmelit nově vznikající kolektiv dětí, které přišly do základní školy z různých škol
a prostředí.
Cesta tohoto našeho malého výletu začala u školy, kde si dalo v pondělí sraz celkem 26 žáků a dvě paní učitelky. Po nezbytném vydání posledních pokynů jsme
se vydali na vlakovou zastávku a tak začala naše cesta do Křižanova.
Cesta uběhla bez vážných komplikací
a po jedenácté hodině nás přivítala nádražní cedulka hlásající cíl naší cesty –
Křižanov. Další přesun byl již pěšky, ale
ten jsme zvládli velmi dobře. Pan správce nám batohy z nádraží odvezl autem,
a proto nám cesta rychle ubíhala.
Po příchodu do rekreačního střediska
DRAK, které je situováno v malebném
prostředí lesů, rybníků a překrásné přírody, následovalo rozdělení do pokojů.
Po malé pauze už nám začal program,
při kterém jsme si měli ověřit, jací jsme
a jak se umíme chovat k ostatním spolužákům ve třídě.
Již první hra Kolíček tomu napomohla.
Zbavit se nepozorovaně kolíčku, to byl
pro některé tvrdý oříšek. Během hry
jsme si prohlédli okolí celého zařízení
a přesunuli se do klubovny. Zde pokračoval náš pondělní program formou poznávacích her.
Úterní dopoledne bylo ve znamení pracovních skupin v jídelně. Odpolední část

40

V ŠESTÉ TŘÍDĚ SE KAŽDOROČNĚ SEJDE SPOUSTA NOVÝCH DĚTÍ Z OKOLNÍCH OBCÍ, PROTO JE TŘEBA
JE HNED ZE ZAČÁTKU „DÁT DOHROMADY“. ADAPTAČNÍ POBYT JE IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM.

byla věnována mapování okolí spojené
s menší pěší túrou do lesa. Zde jsme se
učili, jak se máme chovat v přírodě. Odměnou nám byl malý úlovek v podobě
krásných hřibů, za kterých jsme měli radost. Takové u nás doopravdy nerostou.
Druhá část dne byla věnována sportovním akcím na hřišti a po večeři jsme se
přesunuli do klubovny. Zde proběhlo
zhodnocení celého dne a na závěr jsme
si zahráli několik improvizačních her
z Partičky.

Středa, poslední den, byl věnován celkové rekapitulaci našeho pobytu, závěrečným hrám a potom už jen balení a odchodu na vlakové nádraží.Tři dny uběhly
jako voda, mnozí z nás by si pobyt prodloužili i na celý týden, ale nedá se nic dělat, výlet končí. Tak třeba zase na konci
školního roku na nějakém na shledanou.
Žáci 6.A a B tříd ZŠ Velké Pavlovice
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PODZIMNÍ ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
V úterý 3. září 2013 se po dvou měsících
prázdnin opět otevřela pomyslná brána
školní družiny. Jako první návštěvníky
jsme v družince přivítali zvědavou skupinku malých prvňáčků. Ti se okamžitě vrhli na prohlídku všech hraček, her
a stavebnic. Postupně se k nim připojovali starší žáci, kteří již družinu navštěvovali v předešlém roce.
V současné době je družina plně obsazena počtem 70 dětí. Kromě „pavlovických“ zde máme i řadu dětí dojíždějících
z Bořetic, Kobylí, Staroviček, Zaječí či
Nových mlýnů. Opětovně fungují dvě
oddělení, která mají na starost paní vychovatelky Naďa Slámová a Mgr. Lenka
Tesařová.
Odpolední družina je otevřena každý den
od 11.30 do 16.00 hodin. Po celý školní rok funguje i ranní družina od 6.45
do 7.40 hodin, do které mají možnost docházet i mimo družinové děti.
Všechny činnosti v obou odděleních
musíme každý den přizpůsobovat různým časovým odchodům dojíždějících
dětí, odchodům do zájmových kroužků
a do základní umělecké školy. Vzhledem
k tomu nelze se školní družinou podnikat vycházky či výlety
do vzdálenějšího okolí našeho města.
V prvních dnech školy jsme se s dětmi
v družince věnovali tradičnímu, zato
velmi důležitému a neopomenutelné-

mu poučení o bezpečnosti a chování při
pobytu v družině. Seznamovali jsme se
s chodem družiny, jejím vnitřním řádem
i povinnostmi, které k družince náleží.
Současně jsme si s dětmi připomenuli
zásady správného stolování a slušného
chování
ve školní jídelně. Neopomenuli jsme také
probrat kamarádské vztahy a vzájemnou
komunikaci mezi vrstevníky a dospělými osobami.
Pěkných slunečných dní využíváme
k pobytu na hřišti „za kostelem“. Zde se
děti mohou do sytosti vydovádět, zahrát
míčové hry, zaskotačit si na průlezkách
či si jen volně hrát se svými kamarády.
Poslední zářijové dny jsme se s dětmi
ve školní družině věnovali tématu kamarádství. Na základě rozhovorů na téma
„Můj nejlepší kamarád“ vznikly velmi
zdařilé kreslené portréty dětí. Četba
s motivy podzimního času nás inspirovala k výrobě drobných postaviček
z kaštanů a malbě pestrého podzimního
stromu.
V nadcházejících měsících připravujeme
pro děti různorodá rukodělná tvoření
a další odpočinkové a zájmové aktivity.
Mgr. Lenka Tesařová
a Naďa Slámová,
vychovatelky Školní družiny
při ZŠ V. Pavlovice

SKOTAČENÍ NA HŘIŠTI I RADOST Z TVŮRČÍ
PRÁCE, PRÁVĚ TO VŠECHNO OBNÁŠÍ
SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ODPOLEDNE
MALÝCH ŠKOLÁČKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYHLÁSILA VELKOU SBĚROVOU SOUTĚŽ!
Rádi bychom Vás pozvali do dalšího ročníku sběrové soutěže pro třídní kolektivy
a jednotlivce, kterou vyhlašuje Základní
škola Velké Pavlovice na základě dobrých
zkušeností se sběrem druhotných surovin. Pro školní rok 2013/2014 jsme opět
připravili soutěž ve sběru papíru a PET
víček. Soutěž proběhne celkem v pěti kolech, a to v září, listopadu, lednu, březnu
a květnu. Pro nejlepší sběrače a tři nejlepší třídní kolektivy z každého stupně bude
připravena zajímavá výhra.
Na I. a na II. stupni ZŠ nejlepší třídní kolektiv obdrží finanční příspěvek na školní
výlet ve výši 8.000,-Kč, třída na druhém
místě 5.000,- Kč a třída, která se umístí
na třetím místě 2.000,- Kč.

Výše odměn pro letošní rok byla stanovena na základě loňského úspěchu
ve sběru starého papíru v rámci okresu
Břeclav. Naše škola zvítězila ve všech
vyhlášených kategoriích, kde nasbírala
nejvíce papíru jak za školu, tak v přepočtu na jednoho žáka. Žákyně školy, Aneta
Pleskačová, odevzdala 9.380 kg papíru, čímž získala titul nejlepšího sběrače
na okrese Břeclav a výhru, kterou byl
luxusní smartphone.Tuto výhru jí předal
p. Chrástka za firmu STAVOSUR Hustopeče.
Druhou velkou sběratelskou soutěží pro
letošní školní rok bude sběr PET víček.
Zde oproti loňskému roku budou vyhod-

PESTRÁ PALETA KROUŽKŮ NA SVČ
Středisko volného času při ZŠ Velké
Pavlovice nabízí v letošním roce pestrou
skladbu kroužků. Nabídka pro letošní
rok je rozšířená o několik sportovních

kroužků jako je aerobic, odbíjená. Pro
zručné a šikovné děti je nově v nabídce
také kroužek psaní na klávesnici či digitální fotografie.

nocováni pouze jednotlivci a ne třídní
kolektivy. Celkem 10 nejlepších sběračů z celé základní školy obdrží odměny
formou dárkových poukazů do řetězce
TESCO, kde si bude moci vybrat odměnu dle svého uvážení. Mohu prozradit,
že žák na prvním místě obdrží poukázku ve výši 2.000,- Kč, na druhém místě
1.500,- Kč a za třetí místo to bude 1.000,Kč. Další umístění do desátého místa obdrží poukázku v hodnotě 500,- Kč.
Samotná PET víčka budou potom odeslána na podporu Terezky Vajbarové
z Vrbice na její léčbu v lázních Piešťany.
Ing. Lenka Bukovská

Do kroužků je možné se přihlásit u p. Bukovské nebo u p. Tesařové ve školní družině a to po vyplnění příslušné přihlášky
a zaplacení celoročního poplatku. Svou
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činnost všechny zájmové útvary zahájily
1. října 2013.
Pro letošní školní rok 2013/14 jsou
v nabídce následující kroužky: pondělí – badminton, dívčí kopaná, kytara

přípravka, stolní tenis a aerobic; úterý – dyslektický, psaní na klávesnici
a kreativ; středa – voleyball a sběratelský; čtvrtek – střelecký, sportovní
hry, digitální fotografie a dyslektický;

pátek – florbal, kytara I., II. a III., tanec
pro radost a gymnastika.
Ing. Lenka Bukovská

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Z GYMNÁZIA...
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NA GYMNÁZIU
Školní rok 2013/2014, který byl slavnostně
zahájen dne 2. září 2013 je v historii našeho gymnázia školním rokem sedmnáctým.
V tomto školním roce jsou vedením tříd pověření: Prima – Mgr. Kadlec Petr, Sekunda
– Mgr. Hyklová Lucie, Tercie – Ing. Tesař
Oldřich, Kvarta – Mgr. Míchalová Pavla,
Kvinta – Mgr. Strouhalová Jana, Sexta –
Mgr. Michnová Jana, Septima – Mgr. Tomková Stanislava, Oktáva – Mgr. Horáček
Petr, 1.A – PhDr. Rubáš Stanislav, 2.A –
Mgr. Sovadina Zdeněk, 3.A – Mgr. Hejlová
Ivana, 4.A – Mgr. Lorenzová Jana. Výchovným poradcem byl ustanoven PaedDr. Kameník Stanislav a metodikem prevence
Mgr. Hyklová Lucie.
V kolektivu pedagogických pracovníků
gymnázia došlo s novým školním rokem
ke snížení počtu vyučujících. Na pozici
zástupce ředitele školy byla jmenována
Mgr. Renata Bláhová.
Během školního roku se zaměříme
na uskutečňování výuky podle vlastního

školního vzdělávacího programu „Škola
pro život“ ve všech ročnících osmiletého
a čtyřletého gymnázia. Vzdělávací program je zaměřen na všeobecné vzdělávání
s posílením výuky přírodovědných předmětů a jazyků.
Na vyšším stupni gymnázia dochází k zavedení výuky nepovinného cizího jazyka
– španělštiny. Budeme připravovat a vést
studenty k přípravě na maturitní zkoušky
stejně jako v minulém roce.
Během školního roku nabídneme studentům zapojení do zájmových kroužků:
aikida, robotiky, keramiky, biologická
praktika, sportovní hry a další. Kroužky
budou pracovat pod patronací gymnázia
a Centra volného času při Základní škole Velké Pavlovice. Součástí práce školy
bude také řada nepravidelných kulturních a výchovných akcí, divadelních představení v Brně, Praze a exkurze se zaměřením na výuku. Nabídneme studentům
také možnost přihlásit se na zahraniční

poznávací zájezd do Německa.
V letošním roce dokončíme realizaci
projektu podpořeného z EU s názvem
Progresivní vzdělávání na GVP a ve spolupráci s partnerskou školou v Senici připravíme environmentální projekt v rámci
přeshraniční spolupráce.
Doporučujeme sledovat aktuální dění
školy na internetové adrese školy www.
gymnazium.velke-pavlovice.cz, kde budou pravidelně poskytované informace
z připravovaných akcí školy v jednotlivých měsících.
Přeji všem vyučujícím a provozním pracovníkům úspěšný vstup do nového školního roku, vzájemné pochopení, toleranci
a samozřejmě trpělivé a snaživé studenty.
Studentům nejen maturitních ročníku
přeji hodně elánu při plnění školních povinností.
PaedDr. Vlastimil Kropáč,
ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

OHLEDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM 2012/2013
NA GYMNÁZIU V ČÍSLECH
Ve školním roce 2012/2013 docházelo do školy 251 žáků, z toho do čtyř tříd
čtyřletého studijního oboru (VG) 56
žáků. Do osmi tříd osmiletého studijního
oboru docházelo 195 žáků. Studenti dojíždí z 31 okolních obcí. Průměrný počet
žáků na třídu je 20,92 žáků. Do prvních
ročníků nastoupilo 43 žáků.
Ve druhém pololetí školního roku z celkového počtu 251 žáků prospělo 159
žáků, z toho má 91 žáků vyznamenání
(tj. 36 % všech žáků školy). Ve čtyřletém
studijním oboru prospělo z celkového
počtu 56 žáků s vyznamenáním 4 žáci
(7%), prospělo 51 žáků. Jeden žák neprospěl. V osmiletém studijním oboru z celkového počtu 195 žáků prospělo s vyzna-
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menáním 87 žáků a prospělo 108 žáků.
Z tělesné výchovy je uvolněno za druhé
pololetí z důvodu zdravotní nezpůsobilosti 16 žáků. Maturitní zkouškou studium ukončilo 20 studentů oktávy a 25
studentů ve třídě 4. A.
K nejvšestrannějším a nejpilnějším studentům v uplynulém školním roce patřila Viola Krausová (kvarta), která reprezentovala školu na řadě soutěží, za což
obdržela pochvalu ředitele školy s knižní
odměnou.
V přijímacím řízení se pro školní rok
2013/2014 postupovalo podle ustanovení vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání

ve střední škole. Do prvního ročníku studijního oboru 79-41-K/81 gymnázium,
všeobecné osmileté studium, bylo přijato
30 uchazečů, kteří odevzdali stejný počet zápisových lístků.
Do prvního ročníku studijního oboru 79-41-K/41 gymnázium, všeobecné
čtyřleté studium, bylo přijato 30 uchazečů, ale odevzdáním zápisových lístků se
zapsalo jen 16 studentů. V celé ČR je počet žáků v prvních ročnících ve srovnání
s minulým rokem nižší o 19 000 a tento
stav populace se nepříznivě promítá
i do počtu žáků v naší škole.
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Mezi úspěšné žáky školy se umístěním v soutěžích ve školním roce 2012/2013 zařadili:
Bible a my, kat. IV, okresní kolo
Bible a my, kat. IV, ústřední kolo,
Velehrad
Dějepisná olympiáda, okresní kolo

Dějepisná olympiáda, krajské kolo
Dějepisná olympiáda, ústřední kolo
Matematická olympiáda, Z 9, okresní kolo
Olympiáda v Čj, I. kategorie, okresní kolo
Olympiáda v Čj, II. kategorie, okresní kolo
Olympiáda v Čj, I. kategorie, krajské kolo
Olympiáda v Čj, II. kategorie, krajské kolo
Olympiáda v Aj, kat. I.A, okresní kolo
Olympiáda v Aj, kat. II.B, okresní kolo
Olympiáda v Aj, kat. III.A, okresní kolo
Olympiáda v Aj, kat. II.B , krajské kolo
Olympiáda v Aj, kat. III.A , krajské kolo
A School English Cup, jazyková soutěž,
kat. PET Brno
Zeměpisná olympiáda, kat. A,
okresní kolo
Zeměpisná olympiáda, kat. B, okresní kol
Zeměpisná olympiáda, kat. C,
okresní kolo
Zeměpisná olympiáda, kat. D,
okresní kolo
Zeměpisná olympiáda, kat. D,
krajské kolo
Biologická olympiáda, kat. C,
okresní kolo
Biologická olympiáda, kat. C, krajské kolo
Biologická olympiáda, kat. D,
okresní kolo
Biologická olympiáda, kat. B, krajské kolo
Fyzikální olympiáda, kat. D,
krajské kolo
Fyzikální olympiáda, kat. E,
okresní kolo
Fyzikální olympiáda, kat. E,
krajské kolo
Fyzikální olympiáda, kat. F,
okresní kolo

Zuzana Fridrichová, kvinta
Zuzana Fridrichová, kvinta

3. místo
13. místo

Viola Krausová, kvarta
Aneta Bajková, kvarta
Kateřina Poláčková
Viola Krausová, kvarta
Aneta Bajková, kvarta
Viola Krausová, kvarta
Viola Krausová, kvarta
Viola Krausová, kvarta
Kateřina Poláčková, kvarta
Karolína Osičková, oktáva
Eliška Mainclová, sexta
Kateřina Poláčková, kvarta
Viola Krausová, kvarta
Karolína Osičková, oktáva
Eliška Mainclová, sexta
Martin Poláček, sekunda
Kateřina Poláčková, kvarta
Vlastimil Jurečka, septima
Kateřina Poláčková, kvarta
Vlastimil Jurečka, septima
Vlastimil Jurečka, septima

3. místo
5. místo
15. místo
2. místo
9. místo
8. místo
6. místo
1. místo
3. místo
1. místo
2. místo
8. místo
22. místo
9. místo
25. místo
1. místo
1. místo
1. místo
4. místo
6. místo
2. místo

Tadeáš Kachyňa, prima

11. místo

Ondřej Sláma, sekunda
Jaroslav Hrabec, tercie

3. místo
8. místo

Jan Bohůn, 4.A
Petr Machač, sexta
Jan Bohůn, 4.A

1. místo
2. místo
5. místo

Viola Krausová, kvarta
Aneta Bajková, kvarta
Viola Krausová, kvarta
Alžběta Průdková, prima
Iva Janošková, prima
Petr Machač, sexta
Tomáš Plšek, kvinta

1. místo
11.místo
6. místo
14. místo
16. místo
28.místo
16. místo

Viola Krausová, kvarta
Lukáš Kadlec, kvarta
Viola Krausová, kvarta

2. místo
7. místo
22. místo

Kateřina Malinová, tercie
Pavel Kosík, tercie
Jan Osička, tercie
Gabriela Samsonová, tercie

4. místo
6. místo
7. místo
11. místo
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Archimédiáda, FO, kat. G,
okresní kolo

Matematická olympiáda, Z 7, okresní kolo
Pythagoriáda, 6. ročník, okr.kolo
Pythagoriáda, 7. ročník, okr.kolo
Pythagoriáda, 8. ročník, okr.kolo
Dětská scéna, Břeclav, recitační soutěž
ARS Poetika – Puškinův památník, Brno,
I.kat., slovní projev jednotlivci

ARS Poetika – Puškinův památník, Brno,
I.kat., slovní projev kolektiv
ARS Poetika – Puškinův památník, Brno,
II.kat., hudební projev jednotlivci
ARS Poetika – Puškinův památník, Brno,
I.kat., slovní projev jednotlivci,
celostátní, Praha
Eurorébus, krajské kolo, družstva, Brno
Eurorébus, krajské kolo, jednotlivci, Brno

Alexandra Damborská, sekunda
Petr Sklář, sekunda
Dominik Panic, sekunda
Ondřej Sláma, sekunda
Petr Sklář, sekunda
Adam Havelec, prima
Jan Veverka, prima
Petr Sklář, sekunda
Dominik Panic, sekunda
Pavel Kosík, tercie
Jan Osička, tercie
Veronika Hrabalová, kvarta
Vojtěch Antoš, sekunda
Viola Krausová, kvarta
Lubomír Krůza, kvarta
Veronika Listová, kvarta
Bajková, Jaborníková, Listová, Krausová,
Krůza, Tesař, Tomanová
Martin Svozil,

6. místo
12. místo
15. místo

Vojtěch Antoš, sekunda

přehlídka

Viola Krausová, Michaela Trčková,
Oldřich Krůza, kvarta
Viola Krausová, kvarta

11. místo

10. místo
bez pořadí
bez pořadí
bez pořadí
1. místo
1. místo
2. místo
3. místo
2. místo
2. místo

7. místo

PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ V HODONÍNĚ
Počátek října již tradičně patří hodonínskému „Veletrhu vzdělávací nabídky
středních škol“. Letošní 17. ročník proběhl ve dnech 2. a 3. října 2013 a nechybělo na něm ani naše gymnázium. Pod
vedením výchovného poradce PaedDr. Stanislava Kameníka školu první den
veletrhu zastupovaly studentky Renáta
Pleskačová a Veronika Hrabalová, následující den pak Viola Krausová a Jana
Kršková. Není žádným tajemstvím, že
střední školy dnes bojují o každého žáka
vzhledem k slabším populačním ročníkům. Řada škol se spojuje a musí řešit
nedostatek finančních prostředků.
Mezi žáky, kteří na veletrh zavítali, převažoval zájem o čtyřletý studijní obor.
Současní „deváťáci“ směřovali své dotazy na výuku jazyků, možnosti rozvoje
svých sportovních aktivit, kulturní vyžití
a případné problémy s dojížděním. Rodiče dětí se zajímali o podmínky přijetí
ke studiu, učební plány a mimoškolní aktivity na naší škole. Potěšující pro nás byl
i fakt, že zájem měli sourozenci nebo ka-
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marádi našich bývalých absolventů, kteří prostředí školy dobře znají. Ve stejném
duchu spolupracují i někteří výchovní
poradci hodonínských ZŠ.
U expozice našeho gymnázia jsme také
první den přivítali vzácného hosta, kterým byl pan Ing. Stanislav Juránek, senátor a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. Pohovořili jsme o problémech
současného školství i možnostech jeho
dalšího rozvoje.

Přínosem pro naše studentky je nesporný fakt, že si během dvou dnů v praxi
mohly vyzkoušet komunikační dovednosti, schopnost diskutovat, argumentovat a odpovídat na případné dotazy.
Svým pěkným vystupováním a aktivním
přístupem přispěly nejen k dobré reprezentaci své školy, ale i města Velkých
Pavlovic.
PaedDr. Stanislav Kameník
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SEZNAMOVACÍ KAVÁRNA

V pondělí 9. září 2013 začali studenti
1.A a primy školní den netradičně. Hned
po příchodu do školy je „kvintáni“ vítali
v aule, kde pro ně připravili Seznamovací
kavárnu. Na stolech bylo nachystané i občerstvení ve formě teplého čaje a sladkých
dobrot, které napekli hostitelé.
Cílem této akce bylo seznámit dvě nové
třídy na naší škole a také představit letošním prvákům a primánům studenty
kvinty, kteří by jim mohli být v začátcích
studia nápomocni.

Během jedné vyučovací hodiny si všichni
společně zahráli několik seznamovacích
her a na závěr se uskutečnil tipovací kvíz
o gymnáziu. Věděli jste, kolik schodů
vede z bufetu do 3. patra nebo kolik studentů školy bydlí ve Velkých Pavlovicích?
Účastníci kavárny tyto informace po pondělním ránu už znají.
Mgr. Jana Strouhalová,
třídní učitelka kvinty
TÁÁÁK DĚTIČKY, SLADCE VÁS MEZI NÁMI VÍTÁME :-)!

ADAPTAČNÍ KURZ STUDENTŮ PRIMY
V pátek 13. září 2013 v osm hodin ráno
jsme se sešli před Ekocentrem Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, abychom zde
prožili super chvíle na společném jednodenním adaptačním kurzu. Potom se šlo
do studovny, kde jsme hráli seznamovací
hry. Později jsme se rozdělili do skupinek
a vymýšleli jsme parodie na reklamy.
Kolem desáté hodiny si nás vzaly paní
z ekocentra, se kterými jsme se bavili
o jednotlivých kontinentech, a každá skupina pak dostala za úkol představit jeden
kontinent ostatním.
Po obědě, který všem chutnal, jsme předváděli připravené reklamy a všichni jsme
se nasmáli. Také jsme hráli hry se židlemi
a pan učitel Kameník předváděl kouzla
s kartami.
Kolem druhé jsme se spokojeně rozešli
domů.
Studenti primy

SPOLEČNĚ PROŽITÝ DEN NA EKOCENTRU MĚL ZA ÚKOL SEZNÁMIT NOVÉ STUDENTY LETOŠNÍ PRIMY.
DOUFEJME, ŽE SE VŠE POVEDLO NA JEDNIČKU!

ADAPTAČNÍ KURZ STUDENTŮ 1.A
Tradicí na Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích je, že každá nová třída se účastní
adaptačního kurzu. Proto i naše třída 1.A
pod vedením pana profesora Stanislava
Rubáše vyrazila ve čtvrtek 12. září 2013
na Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde jsme měli strávit dva dny.
Hned po příjezdu a vybalení na nás čekal
připravený program. Nejdříve jsme se
všichni zúčastnili kurzu sebeobrany, zejména prvků aikida (mimo jiné oblíbené
činnosti našeho třídního profesora), kde
jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet
jaké to je, když se musí člověk bránit nečekanému útoku. Tuto část pořádal pan profesor se svým kamarádem panem Petrem
Bednářem (Policie ČR). Ač jsme po aikidu
byli všichni dolámáni, na odpočinek nebylo mnoho času.
Hned po něm jsme se totiž odebrali na program připravený ekocentrem, následovala

střelba z luku, vzduchovky, a nechyběla ani
procházka, která byla okořeněna příběhy
jednoho místního podnapilého obyvatele.
Ani tím však náš program nekončil.
Večer na nás čekaly nejrůznější hry, některé jen pro zábavu, jiné sloužily k tomu,
abychom se lépe poznali a dozvěděli se více
o svých nových spolužácích. K sebepoznání také pomohla večerní společná debata,
jíž se účastnil i pan profesor.
V pátek nás ještě kromě snídaně čekala poslední aktivita - paintball. A ač byl malou
chvíli v ohrožení kvůli dešti a my už začínali spekulovat, zda se skutečně nešťastné
datum pátek třináctého nevyplní, všechno
dopadlo dobře a skvěle jsme si zahráli.
I když nás po příjezdu domů všechno bolelo a byli jsme unavení, na adaptačním kurzu se nám moc líbilo. Domnívám se, že se
z nás stala dobrá parta.
Michal Podrazil, 1.A

NA ADAPTAČNÍM KURZU JSME SE NEJEN
SEZNAMOVALI MEZI SEBOU, ALE MĚLI JSME
MOŽNOST VYZKOUŠET SI ŘADU NETRADIČNÍCH
SPORTŮ A ČINNOSTÍ.
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OKTÁVA A 4.A V PRAZE

Stalo se již tradicí, že několik podzimních
dnů tráví maturanti Gymnázia Velké Pavlovice v našem hlavním městě. Ani letos
tomu nebylo jinak. V pondělí 16. září 2013
se skupina 25 studentů vydala na svůj poslední středoškolský výlet do Prahy. Cílem
bylo jako vždy navštívit nejznámější památky, ale také divadelní představení v některém z pražských divadel.
Počasí nám příliš neukázalo přívětivou
tvář, avšak to nám nezabránilo v tom,
abychom si během tří dnů prohlédli nejvýznamnější místa Prahy – Petřín, Pražský
hrad, Malou Stranu, Karlův most nebo třeba Staroměstské náměstí.
Spíše než historická fakta o budovách
a místech spjatých s naší historií studenty zaujaly připravené exkurze. První den
jsme se vydali do studií České televize.
Štěstí jsme měli na známé osobnosti, které
v ateliérech natáčely nebo se jen tak procházely po chodbách.
V jednom ze studií jsme se zúčastnili natáčení oblíbeného dětského pořadu Kouzelná školka. I přes věk studentů, který již
dávno nenasvědčuje tomu, že by tuto relaci
sledovali pravidelně, se jednalo o zážitek,
který předčil všechna naše očekávání.
V dalším studiu jsme se mohli na chvíli podívat na natáčení televizního filmu Na druhý pohled, který bude mít v ČT premiéru
příští rok na jaře.
Další exkurze na druhý den nás zavedla
do sídla firmy Seznam.cz. Po zhlédnutí
prostor a po poutavém povídání naší průvodkyně Markéty Bouchalové, která zde
pracuje 4 měsíce, nejeden student začal
snít o možnosti pracovat právě v této společnosti. Firma si velmi váží svých zaměstnanců a poskytuje jim různé výhody – pokud „seznamáci“ chtějí, můžou si přímo

ŘÍKÁ SE, ŽE „CESTA JE CÍL“. TENTOKRÁT TO OVŠEM NEPLATILO, CÍL LETOŠNÍCH MATURANTŮ
BYL PŘEDEM DANÝ - PRAHA.

v budově odpočinout u stolního fotbálku
nebo na lezecké stěně.
Ve středu nás naše kroky zavedly na poslední návštěvu – tentokrát do Národního
divadla. Kromě obvyklých prostor, které
můžete navštívit při představení, tedy jeviště, lóží či foyer, jsme se dostali i do míst,
která běžnému divákovi zůstávají skrytá.
Vynikající průvodce pan Příkazský nám
umožnil nahlédnout i do zákulisí – při práci jsme mohli vidět kulisáky, kteří chystali
scénu na večerní představení, dále jsme
nahlédli do šatny, ve které má své místo
například paní Vlasta Chramostová. Tyto
prostory, které poskytují zázemí hercům,
maskérům, garderobiérkám a dalším
osobám pracujících ve zlaté kapličce, se
nachází v místech, kde dříve bývalo Prozatímní divadlo.

Velký zájem také vyvolala dvě divadelní
představení, na která jsme měli možnost
zavítat. První se konalo v Divadle v Celetné
a jednalo se o přepracování díla Vladislava
Vančury Rozmarné léto. Nezaujala nás
pouze scéna s velkým bazénem, ale také
velmi příjemně vyplněná přestávka, při
které herci přímo na jevišti prodávali párky, utopence a také domácí pálenky herce
Jakuba Špalka.
Druhé představení jsme navštívili ve Švandově divadle. Zde dva herci sehráli představení Šoa, které ukazovalo osudy židovského obyvatelstva za druhé světové války.
Hra byla velmi emotivní, umocněna byla
navíc velmi malým a stísněným prostorem
sklepních prostor divadla.
Mgr. Jana Strouhalová

Z PREZENTACE ROBOTŮ ROVNOU DO KROUŽKU

Dne 11. září 2013 jsme pro všechny žáky nižšího stupně gymnázia
zprostředkovali ukázkovou prezentaci robotů. Práci s nimi nám
předvedli pracovníci a nadšenci z DDM Junior v Brně. Smyslem
akce bylo motivovat žáky k práci v robotickém kroužku.
V loňském roce jsme si pořídili prvního lego robota a učili se jej
programovat. Protože to bavilo zejména kluky, přihlásili jsme se
do soutěže a zřídili robotický kroužek. Soutěž ve stavbě robotů je
organizována jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu v rámci projektu „Od studenta k vědcům“. Soutěž se jmenuje
Robotiáda. Od pořadatelů Robotiády jsme dostali zapůjčené dvě
soupravy lego robotů.
První schůzka robotnického kroužku byla 2. října 2013, přihlásilo
se 15 chlapců. Hned se pustili s chutí do skládání a dařilo se jim
naučit své legoroboty první kroky.
Na internetových stránkách Robotiády ve fotogalerii najdete 108
fotografií z prezentace robotů. http://www.robotiada.cz/.
Ing. Marie Šmídová
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ŠKOLNÍ TURNAJ V PIŠQWORKÁCH
V pondělí 7. 10. 2013 se v našem gymnáziu
uskutečnil 0. ročník turnaje v pIšQworkách. Utkala se pětičlenná družstva tříd
primy, sekundy a 1.A. Původně přihlášené družstvo tercie se nedostavilo.
Turnaj proběhl v pohodové atmosféře
a po zajímavých utkáních si vítězství
odneslo družstvo primy ve složení Matyáš Fůkal, Štěpán Prokeš, Jan Krejčiřík,
Lubomír Peš a Jakub Cetl. Na druhém
místě se umístilo družstvo sekundy

ve složení David Hrabal, Šimon Bedřich,
Petr Lašek, Denisa Osičková a Adam Havelec. Třetí místo obsadila 1.A v prořídlé
sestavě Adam Tetur, Michal Podrazil a Tereza Bečičková.
Zúčastněná družstva budou školu reprezentovat v oblastním kole v Břeclavi.
Turnaj zorganizoval Mgr. Hradil za aktivní pomoci studentů kvinty.
Mgr. Zbyněk Hradil

O POHÁR STAROSTY
V pátek 27. září 2013 se na gymnáziu uskutečnil již 6. ročník
turnaje „O pohár starosty“ v kopané středních škol. Tradičně se
turnaje účastní studenti gymnázií Klobouky, Hustopeče, Mikulov, domácí družstvo a družstvo ze spřátelené školy Gymnázia
Ladislava Novomeského v Senici.
První místo obsadili hoši ze Slovenska a putovní pohár se opět
vrátil za hranice. Druhé skončilo družstvo z Hustopečí a třetí
příčku vybojovali domácí.

DOKUD JEŠTĚ NENÍ POZDĚ...
Zápis budoucích žáků prvních tříd bývá
v období ledna a února, nyní je však dle
mého čas zmínit se o možnostech, jak dětem pomoci, aby byly na školní docházku
připravené a nebylo pak třeba narychlo
něco dohánět.
V rámci své práce jsem účastna zápisům
žáků do první třídy a následně na začátku
první třídy s dětmi realizuji SCREENING
na včasný záchyt dětí ohrožených problémy ve čtení a psaní – oblastech, zásadních pro první školní rok.
Z několikaletého pozorování vnímám
(a je nás víc), že děti mají málo trénovanou vizuální a sluchovou paměť. Pomoci jim rodiče mohou tak, že hrají pexeso,
nebo jim řeknou sadu 5 až 7 slov - děti si
je mají zopakovat, stejně tak ukážou př.
9 obrázků a děti si je mají zapamatovat
- předlohu pak odstraníme a pokud se
dětem nedaří, učíme je systému, jak si co
nejvíce slov zapamatovat. Trénovaná paměť je jedním ze stavebních prvků učení.
Navíc ji lze vždy rozvíjet formou hry.
PRAVO – LEVÁ orientace. Dá se rozvíjet tak, že s dítětem trénujeme vnímání
vlastního těla. Nejprve si musí jistě osvojit
pravou a levou stranu na svém těle. Pokud
již jistě toto ovládá, trénujeme vnímání
pravé a levé v prostoru a následně na papíře.
Řeč. O tom ani nemusím dlouze psát. Pro
dobré učení je základem, aby dítě dobře
vyslovovalo. Pokud máte pocit, že dítě

V odpoledních hodinách se konal 5. ročník volejbalového turnaje zaměstnanců škol. Po výborném prvním setu se domácím
přestalo dařit a obsadili čtvrtou, a tudíž poslední příčku. Na třetím místě se umístilo družstvo z Mikulova, druzí skončili kolegové ze Senice a zlato vybojovalo Gymnázium Klobouky.

úplně dobře nemluví, raději zkontaktujte logopeda, který vám může poradit - je
třeba doporučení od praktického lékaře.
Mimo hlásky R a Ř, které patří mezi poslední osvojované, by děti ve věku 5 let
už měli ostatní hlásky dobře vyslovovat.
Problémy s řečí mohou signalizovat i jiné
obtíže.
Některé děti na začátku první třídy nepoznají všechny hlásky naší řeči. Toto
se velmi lehce trénuje. Řekneme - jaké
slyšíš písmenko na začátku slova máma,
dítě většinou dokáže odpovědět. Pokud
ne, touto formou krátké hry před spaním
nebo v průběhu dne trénujeme jeho znalost hlásek.
Poslední oblastí, na kterou chci upozornit, je oblast motoriky- resp. GRAFOMOTORIKY. Zprvu u menších dětí je vhodné
využívat př. COLORBALL (pro ty, co nevědí - kulička s barvami - nahrazuje pastelku - dítě tak trénuje nácvik na prvotní
úchop tužky). Asi 50% dětí nemá ,,správný“ úchop tužky, proto se neděste, pokud
je mezi nimi i vaše dítě. Mnohem podstatnější je jeho cit v ruce - hrubá a jemná
motorika. S dětmi je tak dobré kreslit,
vykreslovat, modelovat, hry s plastelínou,
těstem, muchlání papíru a jiné. Dobrý je
také trénink ruky, formou cviků, děláme
velké kruhy, pak střední, až malé - formou
točení se zápěstím.
Co děti většinou dobře umí, je vytleskávání - rytmus. Je dobré jej také rozvíjet,

Mgr. Petr Horáček

zpívat s dětmi, rýmovat. Rozvíjíte tak jazykový cit dítěte.
Děti můžeme podporovat dále tím, že
hrají puzzle, skládačky a jiné takto zaměřené hry. Manuální zručnost rozvíjí
stavebnice, když děti pomáhají při práci
na zahradě, ale i doma. Představivost pak
hry typu lego, čtení a jiné. Tím, že se s dítětem věnujeme nějaké aktivitě, podporujeme jeho soustředění a pozornost.
Závěrem, školka děti připravuje, nebo
by měla, na vstup do školy. Rozvíjet je, je
i na nás. Pokud se Vám něco na dítěti nezdá, ptejte se, jak funguje v předškolním
zařízení. Pedagogové by jej měli sledovat
při jeho činnostech a ve vztahu s vrstevníky. Poruchy pozornosti s hyperaktivitou
lze rozpoznat v předškolním věku, stejně
jako poruchy autistického spektra a jiné,
závisí jen na tom, jak jsou závažné. Někdy
se jedná jen o drobné odlišnosti v chování dítěte, ale i s těmi je dobré něco dělat
v předškolním věku a předškolním zařízení. Všude platí známé heslo - ,,čím dříve,
tím lépe“.
Úplně jako poslední, doporučuji všem rodičům knihu nebo spíše soubor cvičení:
Předcházíme poruchám učení - Brigitte SINDELAROVÁ (jedná se o soubor cvičení pro dětí v předškolním roce
a v první třídě) - cenově dostupné, nakladatelství PORTÁL, u nás přeložila Věra
Pokorná. Můžete si takto doma sami dítě
,,vyzkoušet“ a zjistit, v jaké oblasti dílčích
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funkcí má nějakou mezeru, deficit, a ten
s ním rozvíjet na základě doporučených
cvičení.
Tento přístup je zaměřen na kognitivní
funkce, které ovlivňují opět proces učení.
Tato autorka mimo jiné vydala diagnostickou metodu, kterou můžou využívat
psychologové a speciální pedagogové,

na základě které pak rodiče mohou s dětmi pracovat pomocí nápravných cvičení
- denně cca 5 minut. V případě zájmu,
mám obojí k dispozici, doporučenou knihu k zapůjčení.
V rámci tohoto článku jsem se nezabývala všemi oblastmi důležitými pro vstup
dítěte do školního zařízení, neboť je toho

opravdu mnoho. Zvolila jsem čistě jednu
oblast a z ní vybrané.
Všem rodičům budoucích prvňáčků, ale
nejen těm, přeji dobrý start do nového
roku a příjemné vánoční svátky.
Mgr. Bc. Jana Pláteníková

SPORT
PRVNÍ BADMINTONOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
V neděli 18. srpna byl ukončen zcela první
„Badmintonový kemp“ ve Velkých Pavlovicích. Počasí se vydařilo a děti byly i díky
bohatému programu kempu naprosto
v pohodě. Užily si badmintonu, cyklistiky
a zbyl čas i na spoustu her.
Dvaadvacet dětí z Velkých Pavlovic, Hustopečí, Bořetic a Brna mělo možnost poznat atmosféru soustředění pod vedením
trenérů jako je Tom Mendrek - několikanásobný mistr ČR, nyní trenér České juniorské reprezentace, Tom Voves - jeho
druhý trenér a Karel Reichman, který
vede badmintonový kroužek ve Velkých
Pavlovicích.

Děti měly velmi náročný tréninkový plán,
v tréninku byly plných 7 hodin denně,
rozdělených do tří fází. Vyvrcholením
soustředění byl turnaj, který vyhrál Jakub
Reichman.
Účastníci soustředění mohli při tréninku
fyzické zdatnosti, který probíhal na kolech, poznat nádherné okolí Velkých
Pavlovic, Bořetic a Staroviček. Zpestřením soustředění byly různé hry v terénu,
orientační závod na kolech, noční bojová
hra, opékaní kukuřice nebo krmení ryb
na rybníku Zahájka.
Karel Reichman

ZDATNÍ ÚČASTNÍCI PREMIÉROVÉHO
„BADMINTONOVÉHO KEMPU“ VE VELKÝCH
PAVLOVICÍCH.

LÉTAJÍCÍ TALÍŘE NAD VELKÝMI PAVLOVICEMI
Ve dnech 24.–25. srpna 2013 probíhaly
na hřištích ve Velkých Bílovicích a Velkých Pavlovicích jednotlivé zápasy finálového turnaje Evropské ligy v Ultimate
frisbee, v takzvané mix kategorii, kde jsou
v týmu zastoupeni muži i ženy. Týmy, které se v tomto turnaji umístily na prvních
třech místech, postupují na ME do francouzského Bordeaux.
Turnaje se zúčastnilo jedenáct týmů ze
sedmi států – Polska, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska
a České republiky. Jedním z hráčů z pořádajícího týmu Velká Morava je velkopavlovický Jakub Vondra.
A jak vlastně dopadl náš tým Velká Morava? Umístili se na krásném pátém místě.
A co to vlastně Ultimate frisbee je? Je
to kolektivní sport, který se hraje s létajícím diskem. Na hřišti hrají proti sobě dvě
družstva o sedmi hráčích, jejich snahou
je přihrávkami dopravit disk do koncové
zóny. Aby družstvo získalo bod, musí jej
zde jeden ze spoluhráčů chytit. S diskem
se nesmí běhat, může se jen přihrávat.

48

MÉNĚ ZNÁMÝ KOLEKTIVNÍ SPORT ULTIMATE FREISBEE PRORAZIL UŽ I DO VELKÝCH PAVLOVIC,
DÍKY JAKUBOVI

Soupeř se snaží postup přihrávek přerušit chycením disku, jeho sražením nebo
hozením do autu. Frisbee je bezkontaktní
sport a hraje se bez rozhodčích. Po zápase se sejdou všichni hráči v tzv. kolečku,
kde si popovídají o proběhnuvším zápase,
připomenou si jeho pěkné momenty a zajímavé akce.

Kdo by se chtěl o tomto málo známém
sportu dozvědět více, může se podívat
na stránky Ultimate frisbee, kde je také
článek Jakuba Vondry právě o tomto turnaji. Webová adresa zní www.frisbee.cz.
Vladimír Vondra
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KLÍČOVÁ SLUŽBA
Shopping Center Břeclav • TESCO hypermarket Břeclav
• autoklíče s čipem
• bezpečnostní dveře, mříže, trezory...
• široký výběr zámků a vložek
• čalounění dveří, shrnovací dveře
• nouzové otevírání dveří a aut

NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA

Klíčová služba TESCO – hypermarket
otevírací doba Po – Ne 8:00 – 20:00 hod.
e-mail: jarvalis@tiscali.cz

www.zamky-valis.cz

Mob.:728 553 010
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Chcete se zbavit nadbytečných
kilogramů a znovu obnovit svou
vitalitu, zdraví a krásu? A

K

štíh CE
Vánlá do
oc

Studio Elisha mode je tu pro Vás

Nabízíme:

Dárkové vánoční certifikáty

•

Zakázkové krejčovství
Butik
Péče o tělo i duši

•
•
•
•

www.elisha-mode.cz
tel.: 728 067 749

•
•
•
•
•
•
•

Psychoterapeutická poradna

základní diagnostika těla InBody 230 jen za 300 Kč, navíc měření
tlaku zdarma
podtlakové zeštíhlující masáže Vacuum jen za 360 Kč
nejúčinnější liposukce ultrazvukem + 3 bonusy zdarma (ušetříte 4000 Kč)
zeštíhlovací a detoxikační zábaly, klasické masáže i pro muže
lymfatická masáž celého těla v nové kúře Lympha plus full
jen za 550 Kč
vibrační masážní plošina, kde se 10 minut vyrovná hodině cvičení,
za zaváděcí cenu 70 Kč
free zóna bez nutnosti objednání pro vytížené klienty: vibrační plošina
+ lymfatická masáž, 60 minut jen za 260 Kč
body shaping – infrasauna přímo na těle
hubnutí, prevence a terapie křečových žil s přístrojovou lymfodrenáží
Lymfoven s revolučními lékařskými programy jen za 280 Kč
výživové poradenství, profesionální výživové plány
dárkové poukazy, konzultace zdarma
doplňkový prodej za internetové ceny

Měřitelné výsledky již po prvních aplikacích.

Společně to dokážeme!

Pomůžeme Vám od zdravotních i psychických problémů

Radka Eliášová

723 107 236 - radka@mazanakocka.cz
www.mazanakocka.cz

Účetnictví pro podnikatele
Ing. Marie Machalová
•
•
•
•
•
•
•
•

Účetnictví pro malé a střední firmy s.r.o.
Daňová evidence
Mzdy vč. personalistiky
DPH vč. všech hlášení
Silniční daně a jiné dle domluvy
Účtování zahraničních pokladen, faktur, úvěrů,
leasingu aj.
Poradenství
Jednání na úřadech

Kontakt: 777 170 736,
mail: machalova.ucet@volny.cz
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ÚVĚRY A HYPOTÉKY
•
•
•
•
•
•
•

Zpracování úvěrů a hypoték
Refinancování dříve poskytnutých
nevýhodných úvěrů
Americké hypotéky na cokoliv
Konsolidace úvěrů
Zastoupení ve více bankách
Výběr z více variant
Osobní přístup

Božena Jungmannová, Zahradní 45, Velké Pavlovice
Kontakt: 604 266 811
b.jungmannova@email.cz
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Sleva 20%
NA OBRUBU
K MULTIFOKÁLNÍM

Sleva 20% na

ZTENČENÉ
BRÝLOVÉ ČOČKY

ČOČKÁM
2. pár stejných
multifokálních
čoček za pouhých
990 Kč

PRACOVNÍ
(kancelářské)

čočky na více
vzdáleností se
slevou 30 %

Vyberte si

DÁREK NA MÍRU
Břeclav, Čechova 13

Mikulov, Svobody 2

Hustopeče, Smetanova 1

Pohořelice, Nám. Svobody 79

tel.: 724 784 721

www.topoptik.cz

zvolte si jednu z nabízených akcí, slevy se nesčítají
akce platí v měsících listopad a prosinec 2013

tel.: 724 558 757

MÁTE ZÁJEM O INZERCI V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ
VELKOPAVLOVICKÉHO ZPRAVODAJE?
V případě zájmu o zveřejnění Vaší inzerce kontaktujte redakci – Karolína Bártová,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, e-mail: bartova@velke-pavlovice.cz
* termín uzávěrky Velkopavlovického zpravodaje 6/2013 – 4. prosince 2013
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 462013 – 16. prosince 2013
Ceník inzerce ve Velkopavlovickém zpravodaji * rok 2013
Upozornění - inzerce bude vždy zveřejněna pouze v černobílém provedení, barevný tisk neprovádíme!
Celá strana - A4 * 2.670,- Kč
1/2 polovina strany - A5 * 1.340,- Kč
1/4 strany - A6 * 730,- Kč
1/8 strany - A7 * 370,- Kč
Cena inzerce je konečná včetně 21% sazby DPH.

TĚŠÍME SE NA VÁŠ ZÁJEM!
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tel.: 724 784 720
tel.: 724 784 719

