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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Velkopavlovického zpravodaje,
nastává pravé, nefalšované léto, pro mnohé období prázdnin, letních dovolených,
odpočinku, pro jiné období největšího
pracovního úsilí, zejména pak pro naše
zemědělce. Začíná období sklizně obilovin, meruněk a pro vinaře období, které je
rozhodující pro zabezpečení kvalitní úrody révy vinné.
„Meruňky“, to je téma pro úvod dnešního
zpravodaje. Velké Pavlovice jsou v České republice většinou spojovány s vínem
a meruňkami. Dvě plodiny, pro které
máme mimořádně vhodné podmínky
a které již naši předchůdci využili pro šíření zvučného jména našeho městečka.
Všichni, kteří se na tom podíleli, zaslouží
naše nejvyšší uznání a poděkování. Pro
nás je to velký závazek v jejich práci dále
pokračovat.
Dobrá úroda meruněk a hroznů měla už
v minulosti velmi velký vliv na rozvoji
města. Příjmy z těchto plodin významně ovlivňovaly investice našich občanů,
zemědělců nejen do zkvalitnění a rozšíření zemědělské činnosti, ale odrážely se
i v budování a rozvoji města. Je si toho
vědomo i současné vedení města. Zatímco vinařům se v uplynulých letech již významně pomohlo s propagací, podporou
infrastruktury pro turistiku, budováním
zázemí pro návštěvníky města, podpora
pěstování a zpracování meruněk byla zanedbávána a žádá si naší výrazné aktivity.

Cílem je podpořit meruňky jako náš typický místní produkt, který si návštěvníci
města budou odvážet pro svou vysokou
kvalitu i místní tradici. Odrůda Velkopavlovická, stále patří pro svou kvalitu mezi
nejuznávanější odrůdy z celého sortimentu. Máme k dispozici vhodné klimatické
podmínky i půdy vhodné pro pěstování
a také bohaté tradice a zkušené ovocnáře.
Kde se tedy stala chyba? Proč jsou naše
meruňkové sady v posledních letech v tak
zbídačeném stavu? Zemědělské družstvo,
jeden z největších pěstitelů meruněk v minulosti, v podstatě žádné sady neobdělává
a drobní soukromí pěstitelé většinou jen
udržují starší výsadby, a to v mnoha případech velmi extenzivně. Světlou výjimku tvoří snad jen pan Jan Krejčiřík, který
se pěstování meruněk věnuje na nejvyšší
pěstitelské úrovni.
Důvodem poklesu zájmu o meruňky je
rozpad trhu, není o ně zájem ze strany
zpracovatelů, meruňky se špatně prodávají, neboť jsou ovocem určeným pro
rychlé zpracování. Pro konzervárny je
jednodušší meruňky nahradit jiným ovocem, často z dovozu. Přímý prodej je velmi obtížný. Přestože o naše meruňky by
zájem byl, bohužel chybí organizovaný
trh.
Možná je nyní na řadě otázka: „Proč bychom měli pomáhat v propagaci meruněk
a obnově našich meruňkových sadů?“
Mimo již výše zmiňované ekonomické záležitosti a tradice, jsou pro nás meruňkové
sady významné i jako prvek krajinotvorný. Kvetoucí meruňkové sady, oranžové
plody v letních měsících, to vše k našemu
kraji neodmyslitelně patří. Hrozí nám, že
za pár let budou v naší krajině dominovat lány kukuřice končící v bioplynových
stanicích. Meruňky nabízí široké uplatnění v gastronomii, ať již v pokrmové či
nápojové. V tom se můžeme značně odlišit od mnohých jiných obcí. Navíc využití názvu „Velkopavlovická meruňka“ by
mělo být značkou, která naše návštěvníky
zaujme a budou si ji odvážet v různých podobách jako místní specialitu.
Proč zrovna toto téma nyní, když se jedná
o dlouhodobou záležitost? Městu Velké
Pavlovice byla v minulých dnech odsouhlasena půlmilionová dotace z Fondu
malých projektů v programu přeshranič-

ní spolupráce s Rakouskem na projekt
„Po stopách vína, meruněk a folklóru“.
Jeho součástí je vytvoření expozice o meruňkách, naučný poetický ﬁlmový dokument a meruňková kuchařka. Dále pak
vzájemné exkurze s rakouskými partnery,
kteří jsou do projektu zapojeni - Turistický
spolek v Tullnu a Střední ovocnářsko-vinařská škola v Klosterneuburgu. Město
bude velmi úzce spolupracovat i s odborníky z VŠZ v Lednici.
Dalším krokem je monitorování a uchování nejstarších klonů Velkopavlovické
meruňky, nacházející se u našich občanů.
Na výzvu města reagovalo několik spoluobčanů, kteří mají staré stromy velkopavlovické meruňky na svých zahradách.
Jejich kvalita je od jarních měsíců pravidelně odborníky sledována, klony budou
dále rozšiřovány.
Podpora pěstování meruněk není naší
povinností či prioritou. Výstižněji se dá
tento záměr formulovat jako naše velká
šance a výzva, kterou bychom neměli
promeškat. Uvítáme jakoukoliv pomoc
v této oblasti, pokud se našim pěstitelům
či občanům tento záměr bude zdát jako
prospěšný, mohou se na radnici informovat o dalších krocích a do této aktivity se
osobně zapojit. Velkopavlovická meruňka
určitě stojí za to!
Od minulého vydání zpravodaje uplynuly dva měsíce, poměrně krátká to doba.
Přesto se ve městě událo mnoho zajímavých událostí, o čemž nakonec svědčí i následující stránky zpravodaje. Ekocentrum
Trkmanka se pestrou činností úspěšně zapojilo do rozšiřování bohaté nabídky akcí,
které jsou ve městě pořádány. Po půlroční činnosti můžeme činnost pracovníků
ekocentra hodnotit velmi pozitivně. Nádvoří zámečku potěšilo svým úžasným
kouzlem již mnohé návštěvníky pořádaných akcí. Potvrdili to například i účastníci poslední akce Ekofestival 2013.
Pro letní období je připravena další pestrá
nabídka. Svou premiéru budou mít začátkem srpna prázdninové slavnosti hudby,
Přivítáme také francouzské přátele z družební obce Echenon.
Investiční činnost se zaměřila na rekonstrukce chodníků, zrenovována byla část
ulice Zahradní, v současné době probíhá
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rekonstrukce chodníku v ulici Ořechová.
V nejbližších dnech bude zahájena oprava
chodníku na ulici Hlavní. Nového chodníku by se měli v letošním roce dočkat občané v ulicích Růžová a částečně Brněnská.
V nejbližších dnech bude zahájena stavba komunikace v nové bytové zástavbě
na Padělkách, v ul. Ostrovecká. Tato komunikace nebude s klasickým živičným
(asfaltovým) povrchem, bude vybudována v ekologičtější betonové zámkové dlažbě. Před dokončením je stavba bytů pro
seniory, předpokládaný termín ukončení
je plánován na srpen 2013.
Závěrem ještě krátkou informaci v oblasti školství. Koncem června proběhlo
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Gymnázia Velké Pavlovice. Bylo vypsáno na základě rozhodnutí rady města
a v souladu se školským zákonem. Výběrového řízení se zúčastnilo 7 uchazečů.
Bylo tedy zřejmé, že o vedení školy je mimořádný zájem. Výběrová komise na základě průběhu konkursu doporučila radě
města ke jmenování dosavadního ředitele
pana PaedDr. Vlastimila Kropáče, kterého rada města ve funkci potvrdila. Výběrové řízení bylo příležitostí ke zhodnocení
dosavadní činnosti školy, zamyšlením se
nad její budoucností a také nad tím, co je
třeba zlepšit či více rozvíjet. Mohu ujistit
studenty a zejména rodiče studentů, že
Gymnázium Velké Pavlovice má stálou
podporu Města Velké Pavlovice jako zřizovatele této školní instituce a společně
s vedením školy bude hledat cesty pro její
další rozvoj a prestiž.
Ing. Pavel Procházka

„Meruňky na talíři“
Nejsem člověk bez fantazie. Kdyby však
po mně někdo chtěl, abych mu jmenovala typická meruňková jídla, zmohla bych
se leda tak na meruňkové knedlíky, ve
vzpomínkách vybavující se výtečný meruňkový babiččin táč nebo meruňkovou
marmeládu. Pokud by ovšem někdo z Vás
chtěl svůj meruňkový recept nabídnout,
příp. pokrm uvařit či upéci, zajásáme.
„Meruňky na talíři“, kuchařka, kterou
bychom rádi vydali v rámci projektu “Po
stopách vína, meruněk a folklóru”, si žádá
i Vaši inspiraci. Vzpomeňte si na recept a
pošlete nám ho. Můžete podle něj připravit i chutný pokrm, který si ovšem nezapomeňte s parádou vyfotit.
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A protože mnozí máme rádi kulinářské
výzvy, necháme se inspirovat zajímavými
recepty, které si budeme moci přečíst na
stránkách meruňkové kuchařky. Věděli
jste třeba, že vepřový bůček můžete naplnit meruňkovou směsí? Zkrátka u nás
doma budou mít letos meruňky prim a
všichni, kdo nám poskytnou svůj recept a
svou snahu dotáhnou k jedlému konci, si
zaslouží náš obdiv.

Vepřový bůček s meruňkami
Suroviny:
1 kg nízkého vepřového bůčku
300 g sušených meruněk
sůl
100 g rozinek
2 lžíce nakrájených mandlí
1 lžička másla
1 lžíce sladké smetany
100 g strouhanky
1 lžíce nasekané petrželky
mletý pepř a sádlo
Příprava:
Vykostěný bůček naklepeme, osolíme,
opepříme. Sušené meruňky uvaříme do
měkka. Nakrájíme je na malé kousky,
smícháme se strouhankou osmahnutou
na másle, přidáme rozinky, které jsme
namočili ve vodě na 10 minut, nakrájené
mandle, petrželku a sladkou smetanu.
Osolíme a vše důkladně promícháme.
Směsí pokryjeme plát bůčku, svineme ho,
převážeme nití, mírně osolíme, vložíme
do pekáčku na rozehřáté sádlo, podlijeme
a upečeme do měkka a do růžova. Během
pečení přeléváme vypečenou šťávou nebo
vodou.
Dagmar Švástová
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Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem pětkrát
a mimo jiné se zabývala následující problematikou:
- průběžně projednala a vzala na vědomí věstníky vlády, informace o činnosti
městského úřadu, o činnosti služeb
města a o průběhu investičních a dotačních akcích
- vzala na vědomí záznam o provedení
prověrky BOZP 2013 Gymnázia Velké
Pavlovice a informaci ředitele ZŠ Velké
Pavlovice o sjednání nápravy v návaznosti na šetření ČŠI
- zabývala se připomínkami majitelů ubytovacích zařízení k vyhlášce č.
2/2012 o místním poplatku z ubytovací
kapacity
Rada města schválila:
- prodloužení nájemní smlouvy na byt
č.1, Herbenova 16, od 1.5.2013 na 1 rok
- vybudování zpevněné plochy pro stání
osobních automobilů a chodníku k RD
na pozemku města v ul. Úvoz, zpevněné plochy budou rozebíratelné z důvodů případné opravy inženýrských sítí
umístěných v pozemku
- smlouvu o zřízení věcných břemen
mezi městem a Telefónica Czech Republic, a.s. pro stavbu podzemního komunikačního vedení „Velké Pavlovice,
Bří Mrštíků“ a pro stavbu přípojky NN
na ul. Trávníky, mezi městem a E.ON
Distribuce, a.s.
- smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi městem a E.ON Distribuce, a.s., pro stavby „ V. Pavlovice, Bří
Mrštíků, k.NN Sadílek“, pro stavbu „
V. Pavlovice, U zastávky, k.NN, Mádl“
a pro stavbu V. Pavlovice, Kopečky,
DP-k.NN, Viktorýn“
- odpisové plány příspěvkových organizací města MŠ, ZŠ, Gymnázium a Ekocentrum Trkmanka
- smlouvu o dílo mezi městem a p. Milanem Veselým na projektovou a inženýrskou činnost (dopracování projektu, výběrové řízení, stavební dozor)
pro akci „Velké Pavlovice – ul. Hlavní,
zvýšení bezpečnosti chodců“

- jmenování konkurzní komise k provedení konkurzního řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Gymnázium
v souladu se zákonem: za zřizovatele
PO dva členové rady města, člen určený
ředitelkou krajského úřadu, odborník
v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení, určený školní inspektor
České školní inspekce, zvolený pedagogický pracovník příslušné PO a člen
školské rady
- uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
městem a spol. EKO-KOM, a.s., jejímž
předmětem je bezplatné zapůjčení
sběrných nádob na odpad (na sklo)
- hodinovou sazbu, v souladu s předmětem podnikání Města Velké Pavlovice,
specializované stavební činnosti a přípravné a dokončovací stavební práce
300,- Kč vč. DPH /hodinu
- spolupořadatelství města při akci Putování po Modrých horách
- poskytnutí věcného daru Myslivecké
jednotě, pro vítěze střelecké soutěže
O pohár města Velké Pavlovice do výše
3.000,- Kč
- zabezpečení pobytu seniorů ze Ždírce
nad Doubravou
- uzavření smlouvy o prodeji motorových
paliv a jiných produktů prostřednictvím palivových karet
- vnitřní směrnici Uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
- nájemné pro stánky na autobusovém
nádraží od 1.7.2013
- prodloužení nájemní smlouvy v bytovém domě na ul. Nádražní 7 a nájemní smlouvy na ul. Hlavní 49/89
od 1.6.2013 na jeden rok
- vybudování parkoviště v ul. Pod Břehy
a vybudování vjezdu na ulici Růžová
na pozemcích města, vjezd i parkoviště nutno vybudovat z rozebíratelného
matriálu z důvodu případné opravy inženýrských sítí

- spolupořadatelství a ﬁnanční dar
ve výši 3.000,-Kč, bez povinnosti vyúčtování pro předsedu Klubu sportovního
rybářství na Mistrovství České republiky juniorů a žáků – „Rybolovná technika“
- složení hodnotící komise pro výběrové
řízení na zateplení sokolovny: Ing. Karber, Ing. Procházka, Ing. Hozík, R. Pláteník, J. Krátká, náhradníci – Ing. Benda, Ing. Bedřich, Ing. Václavková, Z.
Stehlík, J. Dostoupil
- složení hodnotící komise pro výběrové
řízení na rekonstrukci chodníku na ul.
Hlavní: p. Luňák, p. Veselý, Ing. Karber,
Ing. Bedřich, Ing. Václavková
- uzavření smlouvy na poradenství a přípravy žádostí o zařazení záměru bezbariérových tras pro rok 2014 na dotace
přes Úřad vlády
- provedení, na základě zmocnění ZMě,
rozpočtového opatření č. 3/2013 týkající se dotace z Jm kraje pro Gymnázium
ve výši 56 tis. Kč
- spolu pořadatelství města akce Festivalu mladých dechovek Mirka Pláteníka
a uhrazení faktur za dopravu účinkujících dětských kapel
- určení stavební čáry pro RD v ul. Pod
Starou Horou - 6m od hranice mezi
pozemkem města a pozemků stavebníka, návaznosti na usnesení 48/12 ze
12.7.2012, bude dodržena max. povolená výška dle územního plánu
- přidělení zakázky „Velké Pavlovice – ul.
Hlavní, zvýšení bezpečnosti chodců“
společnosti STRABAG a.s., Tovární 3,
620 00 Brno, s nejnižší nabídkovou cenou 1.004.300,- Kč, stažení reklamy ze
všech webových stránek, jejichž správu
zajišťuje město, pro ubytovací zařízení
a jejich majitele od 1.7.2013, kteří nepřiznali a nezaplatili poplatek z ubytování
(informace o ubytovnách na webu jsou
poskytovány zdarma)
Rada města neschválila:
- jednorázovou odměnou za věcné
břemeno ve výši 100,- Kč bez DPH
ve smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem a JMP Net, s.r.o. pro
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plynovodní přípojku k RD na ulici Tábor a Bří Mrštíků a požaduje 1000,- Kč
za každou jednu plynovou přípojku

spěvkové organizaci města Gymnáziu
Velké Pavlovice, Pod školou 10, ve výši
56.000,- Kč

- záměr posunout plot cca 1,5m od stávajícího oplocení směrem ke komunikaci
ulice Pod Starou Horou na pozemky
p. č. 2208/16 2208/17, k.ú. Velké Pavlovice – veškeré stavební aktivity v této lokalitě budou řešeny regulačním plánem
nebo studií, stavební čára 6m hranice
pozemku města

- návrh plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy Velké Pavlovice

Zastupitelstvo města na svém XIV. zasedání, které se konalo 2.5.2013
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady
města a o průběhu investičních akcí
- revokovalo bod č.11)c, usnesení č.
XIII/2013 ze dne 21.2.2013, prodej bytové jednotky č. 499/10 v bytovém domě
na ulici Tovární 499/8 ve V. Pavlovicích
na pozemku KN parc.č. 905/1 v k.ú.
Velké Pavlovice, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a podílu pozemku, z důvodu nezajištění ﬁnančních prostředků na koupi
bytu
Zastupitelstvo města dále na základě
svého jednání a po diskusi schválilo:
- celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy
auditora po výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 s výhradou
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a opatření již bylo
projednáno a schváleno ZMě XIII/2013
dne 21.2.2013
- účetní závěrku města Velké Pavlovice
zpracovanou k 31.12.2012 za účetní období od 1.1.2012 do 31.12.2012
- zvýšení příspěvku pro rok 2013 vlastním příspěvkovým organizacím: MŠ
o 129.372,- Kč na 1.229.372.- Kč,
ZŠ o 488.107,- Kč na 3.088.107,Kč, Gymnázium o 852.060,40 Kč
na
2.802.060,40 Kč,
Ekocentrum Trkmanka o 1.284.530,- Kč
na 2.291.530,- Kč
- příspěvek pro rok 2013 pro DSO Čistý
Jihovýchod ve výši 294.364,19 Kč
- rozpočtové opatření č. 2/2013, celkové
příjmy snížení o 4.332 tis. Kč, celkové
výdaje snížení o 2.865 tis. Kč, celkové
ﬁnancování zvýšení o 1.467 tis. Kč.
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje pří-
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- prodej majetku města dle záměrů o prodeji nemovitostí a výsledku jednání:
 prodej bytové jednotky č. 499/3 v domě
na ulici Tovární 499/8 ve Velkých Pavlovicích na pozemku KN parc.č. 905/1
v k.ú. Velké Pavlovice, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku, za 590 tis. Kč
 prodej bytové jednotky č. 499/9 v domě
na ulici Tovární 499/8 ve Velkých Pavlovicích na pozemku KN parc.č. 905/1
v k.ú. Velké Pavlovice, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku, za 70% odhadní ceny
 prodej bytové jednotky č. 499/10 v domě
na ulici Tovární 499/8 ve Velkých Pavlovicích na pozemku KN parc.č. 905/1
v k.ú. Velké Pavlovice, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku, za cenu 485
tis. Kč
 prodej pozemků parcelní číslo 1265/40
(dle KN) o výměře 25m2, parcelní číslo
1374/1 (dle KN) o výměře 22m2, parcelní číslo 1376/1 (dle KN) o výměře
20m2 a parcelní číslo 1374/5 (dle KN)
o výměře 6m2, vše v k.ú. Velké Pavlovice, dle geometrického plánu č. 190730/2012, za účelem dořešení vlastnických vztahů k pozemkům pod zídkou
a vjezdem k RD, za cenu 250,- Kč/m2
Některé dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů města, které byly na zasedání uplatněny:
Členka ZMě Ing. Marie Šmídová se dotázala na vlastnictví sklepa pod objektem
Ekocentra Trkmanka, zda je majetkem
města nebo Vinných sklepů Františka Lotrinského.
Ing. Pavel Procházka sdělil, že sklep je
v majetku města, je součástí Ekocentra
Trkmanka
Paní Eva Žáková měla připomínku k využití obchodního domu. Občané chtějí vědět,
co město udělalo pro to, aby zde bylo ke koupi spotřební zboží jako oblečení, boty, knihy
apod.

Ing. Pavel Procházka odpověděl, že
město není vlastníkem budovy obchodního domu, vlastníkem je spol. COOP
Mikulov. Město nemá právo této společnosti nařizovat nebo ji ovlivňovat ve věci
pronájmu prodejní plochy obchodního
domu. Představitelé města se snažili připravit podmínky pro investory, kteří by
zde chtěli podnikat či vybudovat obchod.
Pozemky pro novou výstavbu jsou zasíťovány a připraveny k prodeji, zatím o ně
není zájem.
Člen ZMě Lubomír Zborovský informoval o problémech investování do podnikání.
Paní Marta Pláteníková uplatnila požadavek občanů o umístění lavek na některá
místa ve městě.
Ing. Pavel Procházka sdělil, že pracovníci Služeb města úkol zajistí.
Paní Marta Pláteníková se dotázala, zda
je možné nahradit výsadbu růží před RD
v ulici Herbenova.
Ing. Zdeněk Karber odpověděl, že vysazování a výměna keřů průběžně probíhá.
Paní Marta Pláteníková dále požádala
o rekonstrukci chodníku na ulici Herbenova.
Ing. Pavel Procházka sdělil, že opravy
a rekonstrukce chodníků se průběžně
provádějí, na Herbenové je problém, že
pozemky pod chodníkem a komunikací
vlastní soukromé osoby. V letošním roce
bude provedena rekonstrukce chodníku na ulici Hlavní, kde město získalo
na opravu dotaci.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík konstatoval, že chodníky ve městě jsou opravdu
ve špatném stavu. Uplatnil požadavek, aby
na ulici Ostrovecká byly osazeny obrubníky
a štěrk navezen na celou komunikaci, aby si
majitelé domků a pozemků mohli upravit
pozemky.
Ing. Pavel Procházka sdělil, že práce
na výstavbě komunikace Ostrovecká
a prodloužení ulic Kopečky a Horňanského budou prováděny v letošním roce.
Pan Tomáš Karásek se zeptal na časový
horizont budování komunikace a dále zda
budou obrubníky osazeny kompletně.
Ing. Pavel Procházka sdělil, že stavební
práce budou zahájeny v květnu - v červnu
letošního roku a s položením obrubníků
se počítá kompletně.
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Paní Marta Pláteníková se zeptala, kam
se má obrátit s problémem zarostlých pozemků.
Ing. Pavel Procházka odpověděl, že je
třeba zjistit, kdo pozemky vlastní a doporučil domluvit se s p. místostarostou
na MěÚ, kde bude dohledán vlastník pozemku.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se zeptal,
kam šlo dřevo z pokácených stromů pajasanů u Zahájky, zda byl placen rozvoz.
Člen ZMě Josef Dostoupil sdělil, že si
dřevo brali občané a vše bylo placeno
na pokladně MěÚ.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se zeptal,
kdo bude provádět stavbu chodníku na ulici
Hlavní a zda bude výběrové řízení.
Ing. Pavel Procházka odpověděl, že ﬁrma, která zpracovávala dokumentaci,
pracuje na výběrovém řízení pro dodavatele stavby.
Člen ZMě Ing. Hádlík měl dotaz, kdo je
členem konkurzní komise na ředitele gymnázia.
Ing. Pavel Procházka informoval, že dle
zákona jmenuje členy komise Krajský
úřad, ČŠI, školská rada gymnázia, jeden
člen je pedagogický pracovník gymnázia, dále ředitel obdobné školy a dva členy
jmenuje zřizovatel, rada města jmenovala
starostu a místostarostu
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se zeptal,
jaký přínos pro město měla výstavba „Vinařské uličky“.
Ing. Pavel Procházka sdělil, že byla vybudována lokalita, ve které je udržován

pořádek, občané sem chodí na procházky, navštěvují ji turisté, výstavba sklepů
získala 3 místo v soutěži o nejlepší stavbu
Jihomoravského kraje.
Člen ZMě Lubomír Zborovský doplnil,
že majitelé sklepů dávají vydělat místním
podnikatelům, nakupují zboží v obchodech
a víno od vinařů, tito pro ně pořádají různé
akce.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík sdělil,
že občané se ptají na náklady spojené
s vybudováním komunikace a zídky v ulici
Na Pajerce, částka by měla být zveřejněna
ve zpravodaji.
Ing. Pavel Procházka informoval, že
částka ve zpravodaji již byla, zazněla také
na zasedání ZMě.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík poukázal
na architektonicky nevhodnou stavbu RD
v ul. Kopečky.
Ing. Pavel Procházka odpověděl, že PD
této stavby projednávala RMě, stavebníci
museli dokumentaci několikrát předělávat a doplňovat výškové osazení, nakonec
RMě se stavbou souhlasila.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík se zeptal,
co znamenaly ve zpravodaji otázky pro členy ZMě.
Ing. Pavel Procházka sdělil, že každý má
možnost ve zpravodaji své příspěvky zveřejnit, členům ZMě byly položeny otázky
a jejich odpovědi pak byly zveřejněny.

chody jsou řešeny, jejich umístění odsouhlaseno orgány, namalování přechodů
objednáno.
Paní Marta Pláteníková upozornila, že
by měl být vybudován přechod pro chodce
na ulici Dlouhá před RD p. Kurdíkové.
Ing. Pavel Procházka sdělil, že přechod
pro chodce je řešen v souvislosti s navrženou úpravou křižovatky, zatím město
nemá potřebné ﬁnance na realizaci.
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík měl
dotaz na zatékání do sklepa p. Řádkové
na Zelnicích.
Ing. Jaroslav Benda sdělil, že RMě provedla místní šetření, nejprve bude provedeno napojení dešťových svodů sklepů
do kanalizace
Člen ZMě Ing. Ladislav Hádlík vznesl
požadavek umístit odpadkový koš do kolumbária.
Člen ZMě Josef Dostoupil sdělil, že z důvodu shromažďování mládeže v prostoru
kolumbária odpadkový koš zatím umístěn nebude, jeden je za bránou na hřbitově (u jednotlivých urnových míst - umělá
kytka, elektronická svíčka)
Pan Jiří Pláteník se zeptal, zda město dostalo na komunikaci na Padělkách dotaci.
Ing. Pavel Procházka sdělil, že na tuto
stavbu dotace není.
Jitka Krátká, tajemník MěÚ

Paní Zita Dvořáková se zeptala na možnost zřídit přechody pro chodce u objektu
Ekocentrum Trkmanka.
Ing. Pavel Procházka odpověděl, že pře-

TELEGRAFICKY

Obrázky ŠKOLČÁTEK
rozsvítily knihovnu
(23. 4. 2013)
Přesně od 23. dubna se vyzdobila Městská knihovna ve V. Pavlovicích do nového
kabátku a těšila všechny příchozí čtenáře, návštěvníky i další hosty barevnými
obrázky, které pro tradiční jarní výstavu
věnovala Mateřská škola Velké Pavlovice,
a to všechny její třídy – Berušky, Koťátka,

Kuřátka a Sluníčka. Dětským čtenářům
knihovny se nejvíce líbily obrázky zvířátek a také ilustrace k pohádce O chytré
koze. V městské knihovně však byli k vidění také svítící sluníčka, kvetoucí stromy, studící sněhuláci nebo tančící princezny a strašliví draci. Dětské obrázky
také vždy přispějí k příjemné atmosféře,
a tak se snad mohli po dobu výstavy návštěvníci cítit v knihovně dobře.
Jeden z nejveselejších obrázků – chytrá
koza ze stejnojmenné pohádky.
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Novinka TIC MAGNETKA S HUMOREM a tančícími sklípky
(24. 4. 2013)
Vážení přátelé! Turistické informační
centrum Velké Pavlovice nedočkavě vám
přináší další z řady letoších novinek –
sběratelskou „Magnetku s humorem No.
17“ s letním motivem, naprosto totožným, který najdete i na novém „Veselém
letním hrníčku“ (informovali jsme o něm
v minulém vydání VPZ). Magnetku si
můžete pořídit za 35,- Kč za kus. Těšíme
se na váš zájem!

Vrbové prutníky
v Biocentru Zahájka
(25. 4. 2013)

To není Holandsko, to jsou
Velké Pavlovice
(26. 4. 2013)

Práce na Biocentru Zahájka se ocitly koncem dubna 2013 ve ﬁnále. Dodělávalo se
poslední z devíti jezírek, vysazovaly se
stromy a keře. Součástí projektu je i založení vrbových prutníků, které dobře
rostou na zamokřených místech a do budoucna budou mimo jiné poskytovat
proutky chlapcům na pletení pomlázky
na Velikonoce. Vysazeny byly řízky domácích druhů košíkářských vrb.

Záplava tulipánů na ulici Střední.

Biocentrum Zahájka – vhodné místo pro
výsadbu stovek řízků košíkářských vrb.
Žhavá sběratelská novinka „Magnetka
s humorem No. 17“.

Z „Výtvarného čtvrtku“

Jaro dorazilo do našeho města v plné síle.
Sníh, který pokrýval ulice města ještě začátkem dubna, bleskurychle roztál a uvolnil tak místo barevné květeně. Zahrádky,
jimiž jsou Velké Pavlovice proslaveny,
se koncem aprílového měsíce prozářily
nepřeberným množstvím druhů jarních
květin – počínaje již odkvetlými sněženkami, bledulemi, krokusy, dále sluníčkově zářícími narcisy, ale také trsy či někde
dokonce i koberci tulipánů. A tak to třeba
právě na ulici Střední vypadalo jako v tulipány proslulém Holandsku!

s originálním FIMO šperkem

Naučná zahrada Ekocentra (25. 4. 2013)
Májky - tradice, která
Další z řady „Výtvarných čtvrtků“ vydržela od středověku
Trkmanka rozkvétá
na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pav(25. 4. 2013)
(1. 5. 2013)
lovicích patřil šperkům z FIMO hmoty.
Jarní trvalky vysazené v naučné zahradě
u Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice
se daly koncem měsíce dubna do hojného
a barevného květu. Po dlouhé a nepříjemné zimě se zahradě dostalo odborné
péče, aby mohla v plné kráse nabídnout
zájemcům poučení a příjemné prostředí.
Tabulky s popisem jednotlivých druhů
a rostlinných společenstvech nabízí základní orientaci ve vysazených dřevinách
a trvalkách.

Popisné tabulky v naučné zahradě ekocentra podávají základní informace o zde
pěstovaných rostlinách. Environmentální
vzdělávání doslova na každém kroku!
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Odpoledne, dne 25. dubna 2013, se sešly
v dílně ekocentra malé i velké dámy, aby
si zde spolu s lektorkou Monikou Valovou vyrobily originální náhrdelníky, náušnice a přívěšky z moderní a oblíbené
FIMO hmoty. Svou konzistencí připomíná FIMO hmota plastelínu, velmi dobře
se s ní tedy pracuje. Finální pevnost získá
„zapečením“ v elektrické troubě. Všem
účastnicím kurzu se dílko velmi vydařilo,
což je zřejmé i z ukázkové fotograﬁe.

Štíhlá májka o mnohém vypovídá, o lásce,
úctě, náklonnosti a nebo o tom, že v domě
bydlí stárka či sklepnice.
Z FIMO hmoty je možné vyrobit naprosto
úžasné originální šperky.

Střídání ročních období nepřináší pouze
změnu počasí a jiné barvy v přírodě, ale
také nejrůznější lidové zvyky a tradice.
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Některé v průběhu let postupně upadají
v zapomnění, jiné jako by naopak získávaly na významu. To je určitě i případ pálení
čarodějnic a stavění májky. K vytvoření
májky se podle místních zvyklostí používá nejčastěji smrk, borovice nebo bříza.
Strom je zbaven větví a kůry a jen horní
část se ponechá s větvemi. Vršek májky je
ozdoben stuhami z barevného krepového
papíru nebo látek. Májky se již od středověku stavěly v noci na 1. května. Postavení
máje znamenalo veřejnou poctu a současně vyjadřovalo mládencovu náklonnost
k děvčeti, jež se odrážela ve výběru a výzdobě stromku. Ve Velkých Pavlovicích
se 30. dubna večer staví májky před dům
stárkám, sklepnicím i jako výraz úcty
nebo lásky k děvčeti.

kých, slovenských a rakouských vinařů
z vinařské oblasti Weinviertel podařilo
získat 3 zlaté a 27 stříbrných medailí. Vinařství Baloun získalo 1 zlatou a 11 stříbrných medailí, vinařství Lacina 2 zlaté
a 8 stříbrných, vinařství Suský 2 stříbrné
a Vinium a.s. dalších 6 stříbrných medailí. Předání ocenění a veřejná degustace
se pak uskutečnily 18. května 2013. Oceněným vinařstvím posíláme za nevídaný
úspěch v prestižní soutěži obrovskou gratulaci!

vegetace. Hlavně trávníky a samozřejmě
i nevítané plevele se rozrostly obrovským
tempem a tak se měli pracovníci služeb
města, kteří o zeleň pečují, co ohánět.
Denně vyžínali zelené plochy ve městě
a mulčovali půdu u vysazených stromů
proti růstu plevelů.

Odborné ošetření stromů
(9. 5. 2013)
Sekání trávy v parku u vlakové zastávky.

Poslední výsadby
v Biocentru Zahájka
(6. 5. 2013)

Jaro i na zahradě
mateřské školy
(11.5.2013)

V pondělí 6. května 2013 byly dokončeny poslední výsadby dřevin v Biocentru
Zahájka. Založen byl druhý vrbový prutník z domácích druhů košíkářských vrb.
Celkem bylo vypícháno přes tisíc řízků
z vrbových prutů na trvale zamokřených
místech. Takto byl uskutečněn projekt výsadeb stromů a keřů v biocentru, zpracovaný Atelierem Fontes z Brna.

Pracovníci sadovnické skupiny Služeb
města Velké Pavlovice pečují také o trávníky, nově vysazené stromy a trvalkové
záhony v zahradě mateřské školky. Zahrada byla v loňském roce zahradnicky
upravena a děti dostaly nové herní prvky
z přírodního materiálu - dřevěné průlezky, skluzavku a různé druhy houpaček.
Letos se chystáme vysázet živé vrbové
tunely, které zpestří školkaříkům pobyt
na čerstvém vzduchu.

Odborné ošetření topolu černého u stadionu TJ Slavoj.

Poslední výsadbové práce v Biocentru
Zahájka, nyní převezme žezlo slunce
a příroda. Ať se veškeré fauně i ﬂoře
v nové přirozené přírodní lokalitě daří
a ať slouží nám všem nejen k potěše oka
a ducha, ale také ku vzdělávání.

Velkopavlovičtí vinaři
získali v Poysdorfu
přehršel medailí
(7. 5. 2013)
V letošní největší regionální soutěžní
přehlídce vín v rakouském Poysdorfu,
WEINPARADE POYSDORF, se velkopavlovickým vinařům v konkurenci čes-

Arboristé z Brna, kteří ke své práci hojně využívají lezeckou techniku, ošetřili
ve středu 8. května 2013 skupinu stromů na Bezručově ulici u „Kocmánkova
křížku“ – jírovce a javor mléč a mohutný
strom rostoucí u stadionu – topol černý.
Odborníci provedli bezpečnostní a zdravotní řez, takže nehrozí pády suchých
větví a jiné problémy. Výše zmíněný topol černý je podle dendrologů výrazně
typický exemplář svého druhu a je nutné
o něho řádně pečovat, poněvadž může být
zdrojem genetického materiálu.

Jarní údržba
městské zeleně
(9. 5. 2013)
Příznivé teplé počasí první dekády měsíce
května s následným vydatným přísunem
srážek a vláhy vytvořily ideální podmínky pro rychlý až překotný růst veškeré

Zahrada MŠ Velké Pavlovice působí jako
krajina z Pána prstenů, k té svěže zelený
a pečlivě udržovaný trávník nerozlučně
patří.

Generální oprava
nejhoršího chodníku
ve městě – na ulici
Zahradní
(13.5.2013)
Pracovníci stavební skupiny služeb města
se pustili v pondělí 13. května 2013 do ge-
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nerální opravy chodníku ve spodní části
Zahradní ulice. Stav tohoto chodníku
byl nejhorší ve městě, odpovídal špatně
založenému kufru pod dlažbou. K demontování stávajícího chodníku stačily
zkušeným pracovníkům pouhé tři dny.
Odstranili starou dlažbu, vybourali zahradní i silniční obrubníky a starou přídlažbu. Následně byla vybagrována a vyvezena nevyhovující skladba původního
kufru. Po upěchování podkladní vrstvy
vibračním válcem byly osazeny sklopené nové silniční obrubníky a současně
z vnitřní strany obrubníky chodníkové.
V rychlém časovém sledu následovalo navezení hrubé drenážní vrstvy kameniva
co by základu kufru na předem připravený zhutněný podklad a nakonec byla
položena nová dlažba chodníku. Červené dlaždice vymezují plochu pro podélné
stání automobilů tak, aby po chodníku
mohli pohodlně kráčet pěší, tak projíždět
maminky s kočárky. Vše bylo nakonec hotovo do konce měsíce května 2013. Pracovníkům stavební skupiny tak stačilo
k náročné generálce chodníku na Zahradní ulici pouhých 15 pracovních dnů.

Oprava chodníku na ulici Zahradní –
budování kufru.

báše se zapíše do dějin. Bylo totiž skvělé
a famózní! Studenti si za nápad zaslouží
pochvalu.

v oddechovém parku u Trkmanky. Cílem
odborného výchovného řezu bylo naformovat koruny tak, aby v budoucnosti nedocházelo k jejich rozlamování a dalším
poruchám v růstu. Ošetřeny byly javory
babyky, javory mléče, javory kleny, javory
jasanolisté, platany javorolisté, kaštanovníky seté, jinany dvoulaločné, lípy srdčité,
duby letní, jasany ztepilé a jerlíny japonské.

Tak to tu ještě nebylo! Pochmurné tablo,
jako ze záhrobí... Ale jak už dnes víme,
po samotných maturitách bylo co slavit,
zkoušku dospělosti úspěšně složili naprosto všichni studenti, proto jim všem
ještě jednou dodatečně blahopřejeme!

Přípravy poklony
sv. Rozálie k opravě
(16.5.2013)
Pan Mgr. Peter Šimon ze slovenské specializované ﬁrmy Rest Art, začal pracovat
ve čtvrtek 16. května 2013 na odborném
restaurátorském posudku stavu poklony
sv. Rozálie na Nádražní ulici. Součástí
posudku bude také návrh postupu práce
a použití materiálů, aby mohla být poklona odborně opravena. Tyto dokumenty
vyžaduje Ústav památkové péče v Brně
proto, aby nedošlo k neodborným zásahům, jak se stalo již několikrát i u této
památky.

Stromům v oddechovém parku u Trkmanky se dostalo svěžího jarního, především
však ozdravného, střihu.

Brána a přístupový
chodník ke kolumbáriu
(21.5.2013)

Hřbitov plný křížů,
maturanti 4.A svým
tablem způsobili šok!
(15.5.2013)
Pokud bylo cílem maturantů 4.A třídy
Gymnázia Velké Pavlovice šokovat, tak
jim to vyšlo na výbornou! Podařilo se jim
totiž zrealizovat naprosto originální nápad s notnou dávkou provokativní morbidity. Jejich pohřební či hřbitovní tablo
dokonale vzbudilo pozornost veřejnosti.
Jednalo se zajisté o typickou studentskou potřebu být středem pozornosti,
ale možná i projevem snahy upozornit
na současný systém státních maturitních
zkoušek. Ať tak či onak, tablo maturantů
4.A třídního učitele PhDr. Stanislava Ru-
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Poklona, nebo chcete-li kaplička sv. Rozálie, u nás lidově označované Barborky, je
v žalostném stavu. Brzy se dočká opravy.

Výchovný řez stromů
v parku
(20.5.2013)
Arboristé Jakub Stejskal a Jiří Tesař
z Brna a spol. provedli koncem měsíce
května výchovný řez mladých stromů

Práce v kolumbáriu stále pokračují,
v květnu byla usazena vstupní brána.
V úterý, dne 21. května 2013, byly zahájeny další práce na budování kolumbária,
urnového háje, v sousedství místního kostela. V tento den osadili pracovníci uměleckého kovářství z Hovoran mříž s bránou na vstupu do kolumbária. Následně,
dne 6. června 2013, začal bagr připravo-
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vat plochu k vybudování příchodového
chodníku k urnovému háji. Chodník z betonové dlažby tak plynule naváže na plochu před kostelem a hřbitovní bránou
a vytvoří tak důstojný přístup do místa
posledního odpočinku.

Turnaj ve střelbě
ze vzduchovky
(23.5.2013)
Ve čtvrtek, 23. května 2013, se uskutečnilo již druhé klání mladých střelců ze základní školy a mladých hasičů ve střelbě
ze vzduchovky. Turnaj se konal na myslivecké střelnici. Nebojovalo se ani o pohár,
ani o ceny. Odměnou pro obě družstva
bylo posezení u ohně, opečené špekáčky
a hezky prožité odpoledne. Všem, kteří se
na jeho přípravě podíleli patří poděkování.

ních panelů „Vítejte v Modrých Horách“
v mikroregionu Modrých Hor, které jsou
značně zničené sluncem a mnohdy i poškozené vandaly. Zničené panely v Kobylí,
Vrbici a Velkých Pavlovicích byly již dány
do původního stavu, stalo se tak začátkem měsíce června.

První sečení
v Biocentru Zahájka
(24.5.2013)

I Zahájce se dostalo jarního sestřihu
trávy, premiérového!

O střelbu ze vzduchovky je mezi kluky
zájem. Baví je, těší a je zajímavou smysluplnou náplní jejich volného času.

Péče o modrohorský
mobiliář
(24.5.2013)

Novinka našeho TIC sběratelské TURISTICKÉ
TÁCKY
(6.6.2013)

V jarních měsících tohoto roku byly dokončeny sadovnické úpravy včetně výsevu travní směsi na březích rybníka
na Zahájce. Poněvadž ve vlahém počasí
současně s travním porostem rostou i jednoleté plevele, zejména šťovík kadeřavý,
v pátek 24. května bylo zahájeno zcela
první sečení bylinného porostu.

Rekonstrukce chodníku
na ulici Ořechová
(3.6.2013)
V pondělí 3. června 2013 zahájili pracovníci služeb města generálku chodníku
na horní části ulice Ořechová. Tak jako
vždy byl nejdříve odstraněn chodník starý a poté se začalo s pracemi na budování kufru a položení nové dlažby. Na ulici
Ořechová proběhly zároveň i úpravy kanalizačních šachet, které jsou umístěny
právě pod chodníkem.

Nový sběratelský artikl – Super tácky.
Turistické informační centrum Velké Pavlovice přináší svým návštěvníkům další
novinku – sběratelské tácky a to hned
ve dvou provedení. První z nich je TT No.
186 s motivem rozhledny Slunečná, druhým TT No. 187 s motivem nově otevřené
naučné stezky Zastavení v kraji vína a meruněk. Cena jednoho tácku je pouhých
20,- Kč. Propadněte nové sběratelské mánii, více informací najdete na www.super-tacky.cz!

Oprava chodníku
a parkoviště u kina
(7.6.2013)
V rámci plánovité rekonstrukce, oprav
a generálek chodníků v našem městě,
došla řada i na chodník a parkoviště před
kinem, vedle pošty. Pracovníci stavební
skupiny Služeb města Velké Pavlovice
předláždí tuto plochu tak, aby se odstranilo zvlnění a vyjeté koleje.

Tabule vítající návštěvníky v Modrých Horách byly již značně poničené, nahradily
je nové.
Členové Svazku obcí Modré Hory v měsíci květnu 2013 zmonitorovali stav a projednali nutné opravy několika informač-

Rekonstrukce chodníku na ulici Ořechová.

Oprava parkoviště u kina.
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Kolumbárium dokončeno
(12.6.2013)

SBĚREM A RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
CHRÁNÍTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pracovníci služeb města dokončili v polovině měsíce června stavební úpravy
u nově vybudovaného kolumbária. Chodník navazující na prostranství před kostelem a hřbitovní bránou byl poslední
stavební tečkou při vybudování nového
důstojného místa posledního odpočinku.
Výstavbou kolumbária se alespoň částečně vyřešil nedostatek hrobů na hřbitově.

V roce 2012 bylo občany Velkých Pavlovic recyklováno 61 kusů televizorů, 150
kusů PC monitorů a 630 kg drobného elektrozařízení.
V našem městě je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL, která nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí.
Dále z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů
nebo nebezpečného odpadu. Tzv. LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném množství
televizí, monitorů a drobného elektrozařízení.
Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL v loňském roce v České republice
podařilo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123
milionů korun nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky
za více než jeden den.
Na tom mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.
Lenka Nesvadbová

Kolumbárium v sousedství velkopavlovického hřbitova.

Řezbáři navštívili po třech
letech Velké Pavlovice
(13.6.2013)
Ve čtvrtek 13. června 2013 se na krátkou
návštěvu Velkých Pavlovic zastavili řezbáři, kteří u nás tvořili na sympoziu v roce
2010. Na své sochy se přijeli podívat Roberto Merotto, Arúnas Snieckus, Aivars
Students a Jaroslav Buncko se synem
Radkem. Letos se setkali v Rajhradicích
u Brna na sympoziu s mottem: „Vznik života“, více naleznete na www.rajhradice.cz.

Řezbáři sympozia 2010 se zastavili
také u kapličky sv. Urbana, kterou pro
naše město vytvořil řezbář pan Jaroslav
Buncko.
Karolína Bártová,
Věra Procingerová,
Ing. Zdeněk Karber

10

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

3/2013

HLASUJTE O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR A VYHRAJTE MOBILNÍ TELEFON!
Vážení spoluobčané, ve spolupráci se
společností ASEKOL jsme pro Vás připravili hlasování o nejlepší sběrný dvůr
a s ním spojenou soutěž o zajímavé ceny.
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od dubna do listopadu letošního roku. Cílem je
najít nejlepší sběrný dvůr, který by měl být
co nejdostupnější, uklizený, s ochotnou
obsluhou, přívětivou otevírací dobou a širokým rozsahem odebíraných komodit.
Zapojit se můžete snadno. Pomocí vyhledávače na www.sberne-dvory.cz najdete
váš sběrný dvůr a ohodnotíte ho v každé
z šesti kategorií takovým počtem hvězdiček, jaký si podle vás zaslouží.
Navíc se můžete zúčastnit slosování
o hodnotné ceny. Stačí po oznámkování
sběrného dvora vyplnit jednoduchý registrační formulář a budete automaticky zapojeni do jednoho ze tří slosování.
V každém z nich můžete získat jeden z devíti USB ﬂashdisků Maxell s kapacitou 32

GB nebo mobilní telefon Samsung Galaxy
Pocket Black.
Při závěrečném listopadovém vyhodnocení
nejlepšího sběrného
dvora bude kromě hlasování veřejnosti přihlédnuto také k počtu
komodit, které sběrný
dvůr sbírá (např. sklo,
plasty, kovy, atd.),
a k množství zpětně
odebraného elektrozařízení. Vítězi se nakonec stanou dva sběrné
dvory. Nejlepší sběrný
dvůr v obci do deseti tisíc obyvatel získá
ﬁnanční odměnu 30 tisíc korun, v obci
nad deset tisíc obyvatel pak 70 tisíc korun.
Zapojením do hlasování můžete nejen
podpořit „svůj“ sběrný dvůr a soutěžit

SBĚRNÝ DVŮR VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH.

o mobilní telefon, ale pomůžete také dalšímu zlepšování či rozšiřování služeb
sběrných dvorů a díky tomu i celé myšlence ekologického třídění odpadů.
Lenka Nesvadbová

ZKUŠEBNÍ PROVOZ PROJEKTU „SEPARACE BIODPADU“
Hantály a.s. Velké Pavlovice společně
s Dobrovolným svazkem obcí Čistý jihovýchod připravili projekt komplexního
nakládání s biologicky rozložitelným
komunálním odpadem (BRKO). Projekt řeší vybudování centrální kompostárny ve Velkých Pavlovicích, pořízení svozových vozidel a speciálních
sběrových nádob. Finančně je podpořen z Operačního programu životního
prostředí celkovou částkou 35 mil. Kč.
Proč separovat bioodpad?
• Environmentální důvody: bioodpady,
které se podaří oddělit, jsou na odborně
provozované kompostárně přeměněny
na humusové látky vhodné k náhradě
průmyslových hnojiv. Kompost je možno využívat pro zemědělskou činnost,
tvorbu a údržbu veřejné zeleně atd.
• Legislativní důvody: povinné zavedení systému nakládání s bioodpadem
předpokládá i nově připravovaný zákon
o odpadech.
• Ekonomické důvody: kompostování je
již nyní levnější než skládkování. V příštích letech se dá předpokládat ještě výraznější zvyšování rozdílu mezi náklady
na skládkování a kompostování.
Co je bioodpad?
Bioodpad je organický odpad, který tvoří
až 30% komunálního odpadu z domácností. Vhodným zpracováním – kompostováním – lze získat z bioodpadu kvalitní

hnojivo, které je zdrojem živin a organické hmoty pro půdu.
Co třídit jako bioodpad?
Z domácností – zbytky jídel rostlinného
původu, zbytky ovoce a zeleniny včetně
citrusových plodů, květiny a čajové sáčky,
kávový odpad včetně ﬁltrů a ubrousků
Ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé
rostliny, zbytky rostlin, listí, zemina
z květináčů, seno, sláma, piliny.
Do čeho třídit?
Pro sběr bioodpadu z domácností a zahrad slouží speciální sběrové nádoby hnědé barvy označené samolepkou. Nádoby
jsou opatřeny provzdušňovacími otvory
a roštem, což zajišťuje oddělení kapalné
a tuhé části bioodpadu. Tím je omezeno
zahnívání a vznik zápachu. Díky vysychání ztrácí bioodpad již v nádobě část své
hmotnosti a uvolňuje tak prostor pro další
materiál.
Jak často bude probíhat svoz?
Bioodpad bude svážen ve 14-ti denních
intervalech vždy v úterý standardními
svozovými auty upravenými tak, aby nedocházelo k vytékání tekutin uvolněných
z bioodpadu na centrální kompostárnu
ve Velkých Pavlovicích.
Co se děje s bioodpadem dál?
Stavba centrální kompostárny byla zahá-

jena 1. 6. 2013, předpoklad zkušebního
provozu - srpen 2013. Do zavedení provozu centrální kompostárny se bude využívat kompostovací zařízení ve Velkých
Pavlovicích, popř. ve Valticích.
Na centrální kompostárně bude probíhat
kompostování v pásových hromadách
na volné vodohospodářsky zabezpečené
ploše. Vzniklý kompost bude možno využít zpět pro potřeby města.
DOTAZY OBČANŮ
Chtěla jsem si objednat bionádobu
a bylo mi sděleno, že již nejsou. Kdy budou další?
4. června byl zahájen ﬁrmou Hantály a.s.
zkušební svoz bioodpadu v obcích Velké
Pavlovice, Vrbice a Němčičky. Po vybudování centrální kompostárny bude zaveden
svoz i v okolních obcích. Našemu městu bylo
pro zkušební svoz poskytnuto 600 kusů nádob o objemu 120 l. Nádoby rozváželi pracovníci služeb města občanům, kteří jako
první reagovali na výzvu a projevili o nádoby zájem. Další nádoby budou k dispozici
na podzim, v případě zájmu se můžete hlásit již nyní na městském úřadě.
Do jakých nádob mám třídit rostlinný
odpad, když prozatím nemám bionádobu nebo mi jedna nestačí? Kdo a jak
často tento odpad bude svážet?
Kdo nemá bionádobu, bude třídit rostlinný
odpad nadále do otevřených nádob, nejlépe
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plastových, a město bude průběžně zajišťovat jejich vyvážení. Pokud majitelům některých nemovitostí nestačí jedna nádoba,
mohou si ve své režii pořídit svoji bionádobu
o obsahu 120 nebo 240 litrů. Na středisku
ﬁrmy Hantály získají bionálepku a tím si
zajistí, že bioodpad bude vyvážen.
Do kdy budou provádět svoz rostlinného odpadu pracovníci služeb města?
Svážení bioodpadu městem bude postupně
utlumováno současně s růstem počtu bionádob na tento druh odpadu.
Jak bude zajištěn svoz větví, keřů atd.?
Svoz a drcení větví bude organizováno v jarních a podzimních měsících, tedy v době
průklestu stromů a keřů. Mimo tuto dobu
si občan na mimořádné větší množství větví
objedná vlečku, která bude za úplatu vyvezena. Větve z běžné údržby zeleně může

uložit v době provozu sběrného dvora na určené místo v tomto objektu.
Máme obavu, že bionádoba nebude stačit?
Po prvních zkušenostech je zřejmé, že
není dobré sypat do nádoby hned čerstvě
posečenou trávu, ale nechat ji na slunci
zavadnout. Osvědčilo se nechat nádobu
otevřenou i během dne, poněvadž slunce
a proudění vzduchu obsah průběžně vysušují.
Je možné na bionádobu vyznačit barvou ulici a číslo domu?
Na bionádobu je možné vyznačit jméno,
ulici a číslo domu tak, aby samolepka s návodem na třídění byla nepřelepena a nepopsána.
Lenka Nesvadbová
a Ing. Zdeněk Karber

BIOPOPELNICE

BILANCE JARNÍ VÝSADBY ZELENĚ - 1.150 NOVÝCH STROMKŮ A KEŘŮ
Na jaře letošního roku bylo v našem městě
a jeho okolí vysazeno rekordní množství
stromů a keřů. Dlouhá zima a pak překotný nástup jara sice zkomplikoval jak expedici stromů ze školek, tak vlastní výsadby,
nicméně pracovníci služeb města s mimořádným nasazením všechny úkoly zvládli.
Na výsadbách se podíleli i občané v již třetím ročníku projektu „Rodina adoptuje
svůj strom“. Zde je bilance osmnáct stromů v tomto zastoupení - pyramidální duby
letní, buky, javory babyky a kleny, liliovník
tulipánokvětý, lípy srdčité a platany javorolisté.
Významně se zapojili i studenti našeho
gymnázia, kteří sázeli stromy v Biocentru
Zahájka a pokračovali i v tradici, kdy již
několik let primáni a kvintáni na začátku
svého studia sázejí památné stromy, dohromady jich bylo sedmnáct.
Na celkovém počtu vysazených stromů
a keřů má samozřejmě podíl dokončené
Biocentrum Zahájka. Zde dodavatelská

ﬁrma Ekostavby Brno vysázela 142 stromů a 218 keřů
v těchto druzích - olše lepkavá, dub letní, dub zimní, jilm
vaz, jilm habrolistý, javor
babyka, javor klen, lípa srdčitá, jasan úzkolistý, vrba
bílá a vrba křehká. Z keřů
to jsou vrba popelavá, vrba
košíkářská, vrba trojmužná, svída krvavá, dřín obecný, ptačí zob obecný, brslen
evropský, hloh obecný, hloh
KDO MĚL LETOS NA JAŘE RUCE A NOHY, SÁZEL STROMY, OD PRACOVNÍKŮ SLUŽEB MĚSTA, PŘES RODINY AŽ PO STUDENTY GYMNÁZIA.
jednosemenný a kalina tušalaj.
Sadovníci služeb města vysázeli na Za- bude zkrášlovat i 175 mladých okrasných
hájce a dalších místech katastru 357 kusů keřů.
dubů zimních, které byly vypěstovány
ve vlastní školce a 1200 řízků vrb do tzv. Celkově bylo tedy na jaře roku 2013
prutníků. Na Bojanovskách byla vysazena vysazeno ve Velkých Pavlovicích 657
alej z 85 kusů jeřábů. Okolo polních cest stromů a 393 keřů.
bylo vysazeno celkem 38 ořešáků, oskeIng. Zdeněk Karber
ruší, moruší, hrušní a jabloní. Ulice města

ŠMEJDI ŠMEJDÍ I U NÁS V ULICÍCH
Sdělovací prostředky jsou plné informací
o „šmejdech“ z předváděcích akcí. Na podomní prodej se však už tak média nezaměřují, přestože také není občas „košér“.
Tu a tam zmiznou z nějakého domu úspory
seniora, tu a tam se člověk upíše dodavateli
energií, který nakonec není tak levný, jak
jeho prodejce sliboval. Zaměřím se tedy
právě na dodavatele energií, kteří po delší
době spíše seniorům energii ubírají.
Město Velké Pavlovice vydalo nařízení,
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kterým se podomní prodej a nabízení služeb reguluje, nebo-li přímo zakazuje. Podomní prodejci však nespí na vavřínech
a vymýšlí různé způsoby jak se dostat
k informacím o Vašem odběrném místu
energie. Jak Vás přesvědčit, že právě jejich
společnost je nejlevnější.
Mezi novější ﬁnty patří „získávání dat
do statistiky“. Prodejce Vám nenabízí
přímo produkt, ale „vytáhne“ z Vás soukromé údaje, spotřebu a současného do-

davatele energií či číslo telefonu. Prostě
statistika. Za pár dní Vám telefon už zvoní
a neodbytná operátorka s Vámi dohodne
schůzku s prodejcem. Zde už přestává býti
statistika nuda a nastává kolotoč. Prodejce
záměrně obchází nařízení obce. Schůzky
prodejců po předchozí domluvě regulovat
opravdu nelze.
Na ul. Střední byl takový „sběratel“ statistických dat kontrolován strážníkem MP.
Řádně se mu prokázal průkazkou a ne-
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oblomně tvrdil, že pouze dělá statistiku,
což není zakázáno. Na průkazce měl však
tučně napsáno, že se jedná o výhradního
prodejce energie nejmenované, nechvalně
známé společnosti. Momentálně má spis
k této věci na stole správní orgán.
Také obchází domy prodejci energií s tím,
že se jedná o jejich zákazníky a že se jedná
o péči o zákazníky. Nejde jim o nic jiného,
než o to, abyste se upsali na nějakou dobu
stávajícímu dodavateli. Uvážete se tak
na pár let a vědí, že už Vás nikdo od nich nepřetáhne. Ani tento způsob není povolený.

Jedině opět po předchozí domluvě.
Jak už jsem zmiňoval, odolat telefonnímu
operátorovi je někdy těžké. Naléhají, že se
Vám nová služba vyplatí, že získáte bonus,
že se jinde bude zdražovat. Nakonec slabší
povahy svolí a řádně „vycvičení“ prodejci
zvoní u dveří. Obrana? Neotvírat. Nebo jak
jsem se dočetl v jednom deníku – vyrobit
si kartičku, kde je napsáno: „Jsem hluchá
a mám nakažlivou nemoc“ :-)).
Jak si vybrat správné dodavatele energií
je těžké, ale určitě je dobré si prostudovat
internet, kde najdete nejen zkušenosti

s dodavateli, ale také ceníky a porovnávací
kalkulačky. Musíte si však dát pozor, kdo
tyto kalkulačky provozuje.
Jak moc je boj o zákazníka regulérní nechci soudit, ale dopoledne či brzy odpoledne, kdy tito prodejci domy obchází, jsou
většinou doma pouze senioři a to je dle
mého názoru jejich cílová skupina. I když
oni tvrdí, že chodí dopoledne, protože prostě chodí na ranní.
Petr Hasil,
Městská policie Velké Pavlovice

PUBLICISTIKA
MÁJOVÉ SKLEPY NABÍDLY NA 250 VZORKŮ VYNIKAJÍCÍCH VÍN
K máji patří láska, k lásce
ze skleničky se zlatavým či
ženy, k ženám víno a víno
rudým vinným mokem stopatří k máji, naprosto nevek návštěvníků proudících
rozlučně, tedy alespoň
po městečku Velké Pavlovive Velkých Pavlovicích
ce.
rozhodně! Již drahnou
Vinné sklípky bylo možné
řádku let se zde začátkem
v souladu s tradicí navštívit
měsíce května konají pod
od jedenácté hodiny dopotaktovkou vinařů spolku
lední do šesté hodiny podVíno z Velkých Pavlovic,
večerní. A ten, kdo neměl
o.s. MÁJOVÉ OTEVŘEještě vína dost a měl chuť
NÉ SKLEPY.
se ve vinném opojení veselit
dál, měl možnost navštívit
Rok od roku akce atraktivvečerní besedu u cimbálu
nější, rok od roku hojněji
v místní sokolovně.
navštěvovanější,
každoZde pokračovala ochutročně nabízející několikero
návka vín místních vinařů,
novinek či inovací, čím dál
k tanci, zpěvu i poslechu
častěji se zaměřující nejen „MÁJOVÉ“ VÍNO ZACHUTNALO, SKLEPY PRASKALY VE ŠVECH, CHUŤOVÉ
vyhrávala cimbálová muzina víno samotné, ale také POHÁRKY PUTUJÍCÍCH OPLÝVALY SPOKOJENOSTÍ...
ka OliNa a jak bylo avizována přirozené snoubení vína
no v pozvánce, losovaly se
s vybranými pokrmy. „Par execellence“ běla tedy proslulá škvarková pomazánka,
vstupenky
o
vinné
i „nevinné“ ceny bohaté
gastronomický zážitek s nezaměnitelným zavařené koprem vonící okurky, chleba se
tomboly.
puncem jihu Moravy.
sádlem, ani něco málo ze zabíjačky. NálepDo letošních Májových otevřených skle- kou „novinka“ se pochlubily hned na úvod Letošní Májové otevřené sklepy vyšly
pů se zapojilo devatenáct vinařství, která akce před sokolovnou oblíbené grilované na jedničku, díky vynikajícímu vínu, díky
skvělé organizaci, díky výbornému jídlu,
nabídla na dvě sta padesát vzorků bílých, a sýrové speciality.
červených a růžových odrůd vín révy vin- Počasí se také naladilo do májova, celou díky úžasnému počasí, ale hlavně díky
né. Navíc bylo možné v takřka každém první květnovou sobotu, s datem 4. 5. všem, kteří nezaváhali a přišli vína ochutsklípku ochutnat ze spousty rozličných, 2013, příjemně hřálo a svými sílu nabíra- nat. Děkujeme všem účastníkům akce
pro náš kraj typických, pochutin. Nechy- jícími paprsky krásně probleskovalo skr- a těšíme se opět příště na shledanou!
Karolína Bártová

MÁJOVÁ SOBOTA LÁKALA K CYKLOTOULKÁM PO MODRÝCH HORÁCH
V sobotu dopoledne, dne 18. května 2013, bylo na nádvoří Ekocentra
Trkmanka ve Velkých Pavlovicích zahájeno třetí pokračování deseti dílného
seriálu s názvem KRAJEM VÍNA 2013,
který je věnován cykloturistice s chutí

vína na jihu Moravy a to pro všechny
věkové kategorie. Podtitul této akce
nesl pro nás již zažitější název „Májové putování po Modrých Horách“, tedy
především po obcích pořádajícího dobrovolného spolku - Velkých Pavlovicích,

Němčičkách, Bořeticích, Kobylí a Vrbici.
Hojný počet účastníků, příznivců cykloturistiky, pěší turistiky, ale především
vína, přivítal Ing. Pavel Procházka, starosta města Velké Pavlovice a Ing. Luboš
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Kala za spolu pořádající
Nadaci Partnerství –
Greenways.
Účastníky, kteří měli
možnost si vybrat dle své
fyzické zdatnosti hned
ze tří alternativ okruhů
o délkách tras 15, 24 a 43
kilometrů, čekal krásný
bohatý program a to nejen
s tradičními ochutnávkami vín v malebných sklepních uličkách.
Každá obec po celé trase
cykloakce nabídla spousty
dalších neméně atraktivních důvodů k zastavení,
pobavení se, poučení a samozřejmě i k možnosti
nevšedních gurmánských MODRÉ HORY – TOŤ PUTOVÁNÍ NEJEN JIHOMORAVSKÝMI ROVINKAMI, ALE TAKÉ
SPOUSTOU MOŽNÁ AŽ NEČEKANĚ PRUDKÝCH KOPEČKŮ. ANEB, KDYŽ DĚTI NEMOzážitků. Tak třeba v Ko- HOU, RODIČE POMOHOU :-)!
bylí se konal již III. ročník
Dětských hodeček a nebo v Němčičkách tování, po nezbytném odevzdání sousi návštěvníci nemohli nechat ujít Košt těžního pasu, zařazení do slosování
o lákavé ceny – víno, turistické balíčky
vín s večerní májovou zábavou.
Tomu komu se podařilo projet všemi z regionu Modrých Hor a cyklodoplňky
razítkovacími místy čekalo v cíli pu- Moravských vinařských stezek. Vyhlašo-

vání cen v tombole proběhlo
za účasti ředitelky Ekocentra Trkmanka Bc. Zity Dvořákové, MSc a Ing. Luboše
Kaly z Nadace Partnerství.
Pokud se účastníkům Májové putování Modrými Horami a okolím zalíbilo natolik,
že se rozhodnou zúčastnit
se alespoň pěti dalších akcí
z celkově deseti dílného seriálu (více informací a termíny k dispozici na webových
stránkách www.vinarske.
stezky.cz), budou mít jedinečnou možnost vyhrát
hlavní cenu seriálu kolo
Amulet, dresy Moravských
vinařských stezek od KALAS Sportswear nebo cyklonavigace Smart Maps. Tak
to už určitě stojí za to!
Karolína Bártová
a Ing. Přemysl Pálka,
TIC Velké Pavlovice

PÁLAVSKÁ HŘEBENOVKA DO TŘETICE ÚSPĚŠNĚ PŘEKONÁNA
Přestože se o členech velkopavlovické T.J. Sokol nejčastěji hovoří
ve spojitosti s proslulými guláši či polévkou zelňačkou, poslední
dubnový víkend letošního roku se věnovali své ryze prapůvodní
činnosti – pohybu. Uspořádali již třetí ročník jarního přechodu
Pálavy, kterého se mohla zúčastnit široká veřejnost. A je velmi
potěšující, že toho hojně, navzdory rychlému nástupu jara jdoucího ruku v ruce s množstvím prací na polnostech či vinohradech,
využila.
T.J. Sokol V. Pavlovice v čele s paní Ing. Janou Václavkovou zorganizovala již tradičně zájezd tak, že byl zcela zdarma zajištěn
autobus, který odvezl v sobotu ráno, dne 27. dubna 2013, účastníky turistického pochodu do výchozího místa na návsi v Dolních
Věstonicích. Odtud si již každý vykračoval svým tempem a v souladu se svou fyzickou kondicí po vlastní ose. Možnosti značených
turistických tras byly hned tři. Od hradu Děvičky se nabídla volba
buď klasickou hřebenovkou „po červené“ okolo Sirotčího hrádku
a nebo další dvě alternativy „po zelené“ a „po modré“.
Aby se nikdo neztratil, obdržel každý ještě v autobuse informační
brožuru o Pálavě a Mikulovsku s nezbytnou turistickou mapkou
a také mapku Mikulova. Právě historické město Mikulov bylo cílem výšlapu a také místem odkud již každý sám, dle organizátory
doporučených spojů, odcestoval zpět domů a to buď vlakem nebo
autobusem.
Všichni účastníci výšlapu pěší trasu o délce takřka 15 kilometrů
bez sebemenšího problému či dokonce pliskýře zvládli. Ne třeba
zdůrazňovat, že především pro neunavitelné děti nebylo celodenní pěší putování žádným oříškem. Krom toho si zvládly ještě i zařádit na dětském hřišti v Klentnici, šplhaly po všudepřítomných
vápencových skalách, ale především, celou cestu bedlivě studovaly velmi pěkně zpracované panely naučné stezky po Chráněné
krajinné oblasti Pálava a sledovaly krásy života v přírodě.
Koncem měsíce dubna je Pálava z celého roku snad nejkrásnější.
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LETOS POKOŘIL HŘEBEN PÁLAVY POD KŘÍDLY SOKOLA REKORDNÍ
POČET VELKOPAVLOVICKÝCH TURISTŮ, V AUTOBUSE MUSELI TI
NEJMENŠÍ SEDĚT I PO KLÍNECH, COŽ SE JEN TAK NEVIDÍ!

UNIKÁTNÍ VÝHLEDY SHŮRY DO ÚRODNÉ JIHOMORAVSKÉ KRAJINY,
PROLINKOVANÉ ROVNOBĚŽKAMI VINIC, TAKOVÝ LUXUS NABÍZÍ
POUZE PĚŠÍ TURISTICKÉ TRASY PŘES HŘEBEN PÁLAVY.
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Je možné ji skutečně vnímat všemi smysly. Těch barev, omamných vůní, vzácné
květeny, stromů a keřů v bílých závojích
okvětních lístků, k tomu všude se ozývající bzukot včel, nádherné výhledy do krajiny…
Ve výčtu smyslů zbývá snad už jen chuť
a ani ta nepřišla zkrátka. Napěchované
batůžky se svačinkami se přímo úměrně
s počtem překonaných kilometrů ztenčovaly a kdo měl přece jen málo, stavil se
jako převážná většina z nás v úžasné kavárničce Café Fara u kostela v Klentnici.

Netřeba sáhodlouhých komentářů, vřele
doporučujeme!
Cílová odměna byla jasná a předem daná.
Uvědomělým jedincům možná postačil
dobrý pocit z překonání sebe sama, pro
ostatní „hříšné“ smrtelníky se jí stal jednak orosený půllitřík pivečka v některé
z mnoha příjemných mikulovských hospůdek, naopak děti se celou cestu těšily
na skvělou osvěžující točenou zmrzlinu
a hranolky.
Je fajn, že se nás letos sešlo opět tolik a že
jsme díky T.J. Sokol V. Pavlovice měli

možnost strávit prima den plný pohybu,
s bezva lidmi a v přírodě. Počasí nám přálo, žádné dešťové kapky se nekonaly, sluníčko nám po dlouhé zimě celý den nejen
prohřívalo zlenivělou kostru, ale také barvilo kůži dohněda.
Hlavní organizátorce výletu paní Václavkové za tuto možnost velmi děkujeme
a již nyní se těšíme na další jarní pálavský
výšlap!
Karolína Bártová

DĚKOVNÝ DOPIS ZE ŽDÍRCE NA ADRESU EKOCENTRA TRKMANKA
Vážení čtenáři Velkopavlovického zpravodaje! Ve středu ráno, dne 15. května
2013, dorazil do e-mailové schránky redakce našeho dvouměsíčníku velmi pěkný
a překvapivý dopis s prosbou o zveřejnění
děkovného příspěvku. Ten přicestoval

z našeho družebního města Ždírec nad
Doubravou, konkrétně ze Základní školy.
Paní učitelky Věra Josková a Soňa Voralová spolu s žáky 5.A a 5.B třídy navštívili
v dubnu t.r. velkopavlovické Ekocentrum
Trkmanaka a stali se tak historicky zcela

prvními školními nocležníky.
Velmi se jim naše městečko zalíbilo a chtěli by se touto cestou se všemi o své krásné
zážitky na jihu Moravy podělit. Dáváme
jim tedy slovo... a děkujeme!
Karolína Bártová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU A VELKÉ PAVLOVICE
11.dubna jsme se vydali autobusem
do Velkých Pavlovic. V 10.00 hod. jsme
dorazili. Byli jsme překvapeni krásou
EKOCENTRA. Ubytovali jsme se a šli si
prohlédnout Ekocentrum. O půl dvanácté jsme měli oběd – kuřecí řízek. Po obědě
jsme byli na krásných pokojích.
Asi ve 14 hodin jsme si šli prohlédnout
Velké Pavlovice a jejich okolí. Doprovázel nás velice milý pan průvodce - Radek
Nesvadba. Byli jsme na základní škole
a na gymnáziu. Navštívili jsme také rozhlednu Slunečnou a zdejší dětské hřiště.
V Ekocentru nás čekala večeře – šunkofleky.
Po večeři nás čekal program EVVO - historie a příroda Velkých Pavlovic. Potom
následovaly programy připravené mezi
třídami. Večerka byla ve 22.00 hod. Ráno

jsme měli budíček v 6.45 hodin. K snídani, která byla o půl osmé, jsme měli koláč
a chleba s vajíčkovou pomazánkou.
Ve čtvrt na devět nás čekal program Cesta
kolem světa. Moc se nám líbil. Byli jsme
rozděleni do dvou skupin – 5.A a 5.B.
Třída 5.A dělala nejdříve pracovní listy
a dozvěděli jsme se něco o světě. Potom
jsme šli zase do jiné učebny, kde jsme sepisovali informace o světadílech a později
jsme je prezentovali. O půl dvanácté jsme
měli oběd – nudlovou polévku a rajskou
omáčku.
Odpoledne jsme měli program Včelí království. Byli jsme rozděleni do tří skupin a v každé učebně byla jedna skupina
a střídali jsme se. V první učebně jsme
ochutnávali med, ve druhé jsme si hráli na včely a ve třetí učebně jsme kreslili

včely a zdobili perníčky. Postupně jsme se
dozvěděli o včelách.
Ve tři hodiny nás bohužel čekal odjezd,
ale ještě předtím jsme viděli veliký vinný
sklípek pod celou zahradou Ekocentra.
Moc bychom chtěli poděkovat: paní Zitě
Dvořákové, Lence Štefkové, Pavle Škrabalové, Radkovi Nesvadbovi, Marii Hollé,
Gabriele Lanžhotské, Zuzaně Pecháčkové, Pavlovi Krejčiříkovi, Marii Šmídové
a Stanislavu Prátovi a i ostatním, kdo nás
přivítal tak krásně.

Hezké dny a hodně úspěchů přejí:
Anežka Bezoušková, Klára Bažoutová,
Antonín Lemberk, Matěj Nepovím a Daniel Filippi … neboli Chytří hadi…

DALŠÍ DROBNÁ PODĚKOVÁNÍ
ŽDÍRECKÝCH DĚTÍ
Dobrý den! Moc vám děkujeme za krásný pobyt ve vašem městě v Ekocentru Trkmanka. Moc se nám líbilo: vaše škola a gymnázium, rozhledna
Slunečná, pokoje, měli jste dobré jídlo a program.
S pozdravem 5.A – ŠMUDLOŠI…
Děkujeme vám za krásný pobyt ve Velkých Pavlovicích. Moc se nám líbil
denní program, který jste pro nás přichystali. Také se nám líbila rozhledna Slunečná. Byl to pro nás krásný zážitek, který jsme s Vámi mohli zažít.
CHYTRÁ PĚTKA
DĚTEM ZE ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU SE NA EKOCENTRU TRKMANKA MOC LÍBILO A NAVÍC, ZAPSALY SE TUČNĚ A NESMAZATELNĚ DO NOVODOBÉ HISTORIE BUDOVY ZÁMEČKU. CO SE VZDĚLÁVACÍCH POBYTŮ ŠKOL TÝČE, BYLI ZDE ŽÁCI Z VYSOČINY ZCELA PRVNÍMI NOCLEŽNÍKY.
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Dobrý den, jsme spokojeni s naším pobytem v Ekocentru
Trkmanka. Pokoje byly velmi pěkné a programy byly také dobře
připravené. Velké Pavlovice vypadají hezky, byla to hezká procházka přírodou. Vinné sklípky také neměly chybu. Hlavně jsme
rádi, že jsme si mohli koupit známky a také že jste nám dovolili
fotit. Moc jsme s vaším prostředím spokojeni.
S pozdravem 5.A - za skupinu Moudré sovy
napsala Sabina Brabcová

Děkujeme vám za úžasný pobyt ve vašem Ekocentru Trkmanka.
Bylo to úžasné, moc se nám tam líbilo a rádi bychom přijeli zase.
Posílá Luboš Lempera a Vojtěch Novák
TARANTULE
Poznámka na konec: Naše třída celý rok soutěží o Poklad Džozerovy pyramidy, proto ty názvy skupin :-). Poděkování jsou ponechána přesně tak, jak je žáci napsali. Moc vám za vše děkujeme…..byli jste perfektně sehraný tým a báječní lidé… díky
V. Josková, třídní učitelka 5.A

SLUNÍČKA NAŠICH DĚTÍ PROZÁŘILA EKOCENTRUM TRKMANKA
V pátek, dne 3. května 2013, byla
na velkopavlovickém Ekocentru
Trkmanka při příležitosti Dne Slunce slavnostní vernisáží zahájena
výstava výtvarných prací na téma
Slunce, do které se zapojilo celkem
jednadvacet škol a pět dětí mimo
školu. Celkem bylo přijato 326 prací dětí a žáků různých výtvarných
technik. Hodnocení jednotlivých
prací v daných kategoriích nebylo
vůbec jednoduché, pochvalu si zasloužily všechny děti a jejich práce.
Slavnostní vernisáže se zúčastnila
většina oceněných výtvarníků v doprovodu kamarádů, maminek, tatínků, babiček, dědečků. Dokonce
přijeli rodiče s oceněnými dětmi až
ze vzdáleného Ždírce nad Doubravou.
Ocenění výtvarníci obdrželi diplomy a věcné ceny, a i když za okny
zrovna v tento den sluníčko svými
paprsky zrovna nehýřilo, ve výstav-

ním sále zářilo sluníček spousta.
Děkujeme touto cestou všem výtvarníkům, kteří se do soutěže zapojili, ještě jednou blahopřejeme
oceněným a těšíme se na vaši účast
v další výtvarné soutěži, kterou připravujeme na podzim.
Z Velkých Pavlovic se na nejvyšších
třech příčkách umístily tyto děti –
E. Konečná (1. místo v II. kategorii
Kresba, malba, graﬁka), J. Zámečníková, E. Otřelová, F. Šlancar, M.
Suský, N. Šefránková, D. Rous,
L. Pejchl, T. Sůkal, D. Rozinek, K.
Franc, A. Varmužová s kolektivní prací (1. místo ve III. kategorii
Kresba, malba, graﬁka), A. Procházková, J. Ludvík, M. Grůza, K.
Pejchlová, S. Forejtová s kolektivní
prací (1. místo Fotograﬁe)
Tým Ekocentra Trkmanka

MARTIN GRŮZA, ANIČKA PROCHÁZKOVÁ A KLÁRKA PEJCHLOVÁ
S DIPLOMEM ZA ZLATOU PŘÍČKU V KATEGORII „FOTOGRAFIE“.

KONFERENCE „RÉVA & KRAJINA“ NA EKOCENTRU TRKMANKA
V pátek, dne 17. května 2013, hostilo
Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích účastníky konference Réva & Krajina, kterou připravilo VOC Modré Hory
jako jeden z výstupů projektu „Podpora
transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe“.
Jednání konference zahájil místostarosta Velkých Pavlovic Ing. Zdeněk Karber,
který přivítal přednášející i hosty a poděkoval týmu v čele s hlavním organizátorem Ing. Janem Stávkem, Ph.D..
Jako první vystoupil Ing. Jan Stávek,
Ph.D. s příspěvkem „Významné světové
vinohradnické krajiny“. Představil a charakterizoval oblasti Douro, Jerez, Tokaj,
Mosela a Barossa Valley. Podrobně představil apelaci Modré Hory, kde mohou
vinaři za přísných pravidel vyrábět vína
originální certiﬁkace - VOC.
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Ing. Antonín Králíček z Ministerstva zemědělství České republiky shrnul vývoj
legislativy a podporu vinohradnictví a vinařství od roku 1989 do roku 2004, kdy
jsme vstoupili do EU a pak v následujících
letech.

vokaze vyřešilo štěpování evropské révy
na tzv. americké podnože, ovšem s plísní
a padlím se chemicky bojuje dodnes. Síra
a zejména měď, které se používaly v boji
proti chorobám, zanechaly v půdě hodně
reziduí a působí toxicky dodnes.

Ing. Milan Hluchý, Ph.D. nazval svoji
přednášku „Historie vývoje ekologického vinohradnictví na Jižní Moravě aneb
successstory moravského vinařství“.
Zdůraznil, že z celkové plochy vinic v ČR
je dnes už 80 % obhospodařováno integrovaně a 7% ekologicky. Na vývoji vinohradnictví v posledních 150 letech demonstroval velmi složité období, kterým
muselo projít.

Dvě světové války se svými důsledky způsobily další obrovské škody. Socialistické
zemědělství s heslem „poručíme větru,
dešti“ vedlo k enormnímu zatížení vinic
aplikacemi pesticidů, obrovskými dávkami průmyslových hnojiv, nešetrnou
agrotechnikou vedoucí k velké erozi půdy,
k produkci zaměřené na kvantitu místo
kvality a absolutní nezájem o úrodnost
půdy, životní prostředí a ekosystémy.

Koncem 19. století zasáhly vinice tři
rány, které v některých oblastech snížily
výměry na pouhá procenta původních
rozloh. Byly to plíseň révová, padlí révové a mšička révokaz. Problém mšičky ré-

Naštěstí skokové zdražení cen energií
donutilo i zemědělce chovat se racionálněji. Na mikulovsku se již v 80. letech
začalo experimentovat se zatravněním
meziřadí vinic s cílem zabránit obrovské
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erozi půdy. Velmi významné bylo využití
dravého roztoče Typhlodromus pyri proti
škodlivým roztočům, hlavně sviluškám.
Podařilo se tak snížit použití jedovatých
pesticidů nejméně o jednu třetinu.
V roce 1992 byl založen Svaz integrované
produkce hroznů a vína - dnešní Ekovín.
Integrovaná produkce upřednostňuje celostní pohled na agroekosystémy a snaží
se přednostně využívat přirozené autoregulační mechanizmy.
Ing. Roman Slouk, agronom z Vinařství
Sonberk v Popicích přednášel o „Běhu vinařství přívětivého ke krajině“. Vinařství
Sonberk pracuje v systému integrované
produkce, stavba provozní budovy od architekta Josefa Pleskota se snaží uplatňovat ekologické přístupy. V Sonberku najdeme i sad meruněk, mandloní a ořešáků
a včelí úly. Pro ještěrky byly vybudovány
kamenné suché zídky, staré kmeny stro-

mů slouží pro rozmnožování brouků, jsou
vyvěšovány budky pro ptactvo. Potkat
tím pádem můžeme kudlanku nábožnou,
kalousy ušaté, holuby hřivnáče a vlhy pestré. Meruňky jsou zpracovávány na džem
a meruňkovici.

Zauvažoval o tajemných kořenech původu révy vinné, o vlivu vína na ﬁlosoﬁi
předhelénských kultur a všechny následující, o sepětí křesťanství a vína, o vinařství v Burgundsku a jiných světových
vinařských oblastech.

Ing. Romana Šnajdárková ze Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity Brno se
zamyslela nad tématem „Krajina vinohradů z pohledu krajinářského architekta“. Vinohrady jsou v naší zemi zastoupeny na ploše 0,25 % zemědělské půdy, což
je činí jedinečnými. Představují kulturní
krajinu, krajinný typ tvořený mozaikou
ekosystémů s různým stupněm ovlivnění
negativní i pozitivní lidskou činností, nesoucí znaky kultury ve smyslu pěstování
révy vinné, prvky architektury, symbolů a duchovních výtvorů rozmístěných
v krajině.

Vrátil se domů na Pálavu, která je již
30.000 let majákem v krajině, ke kterému putují lovci mamutů, lidé mnoha pravěkých kultur, Keltové, Římané i první
Slované. Je to kouzelné místo setkávání,
míšení hovorů a teplých letních nocí pod
hvězdami. Jedinečný je i nejlépe zachovaný opevněný kostel sv. Jana Křitele
v Kurdějově, jedné z nejvýznamnějších vinařských obcí středověkého moravského
vinařství. Pojednal i o globalizaci zemědělství, oteplování podnebí a extrémních
výkyvech počasí.

RNDr. Václav Cílek CSc. - geolog, klimatolog, ﬁlosof, spisovatel, překladatel a popularizátor
vědy z Geologického ústavu Akademie věd ČR hovořil
na téma „Genius
loci ve vinicích“.
Deﬁnoval krajinu,
kde se pěstuje vinná réva jako vždy
odlišnou od ostatních krajin a je to
dáno jak charakterem země a půdy,
tak i povahou lidí.

Posledním řečníkem byl JUDr. Jiří Mejstřík s přednáškou „Víno, mystika a sociální ekologie“. Víno je pravým opakem
digitalizovaného, elektronického, odlidštěného světa, je realitou ke znovunalezení humanity v každém z nás. Je lékem proti odcizení, osamění a pocitu beznaděje.
Víno dokáže poskytnout radost ze života,
dokáže vnímavým lidem poskytnout řádnou porci naděje, že život navzdory krizím a globalizaci je krásný a má smysl.
Po přednáškách nemohlo následovat nic
jiného, než degustace vín.
Ing. Zdeněk Karber

SOUČÁSTÍ KONFERENCE RÉVA & KRAJINA BYLA TAKÉ OCHUTNÁVKA VÍN.

NÁVŠTĚVA SENIORŮ ZE ŽDÍRCE
NAD DOUBRAVOU
Na májové setkání do Velkých Pavlovic přijeli dne 22. května 2013 senioři
z našeho družebního města Ždírec nad
Doubravou na Vysočině. Hosty v Ekocentru Trkmanka přivítal místostarosta pan
Zdeněk Karber a ředitelka ekocentra paní
Zita Dvořáková.
Po prohlídce zařízení a po chutném obědě, na místo poledního odpočinku, hosté
vyjeli za poznáním okolí Pálavských vrchů. Prvním zastavením byla přehradní
hráz u Nových Mlýnů, dále prohlídka stálé muzejní expozice „Věk lovců a mamutů“ v Muzeu v Dolních Věstonicích.
Nostalgického zavzpomínání na mladé
časy si hlavně ženy užily na výstavě retro kočárků a panenek v Horních Věstonicích. Autorkou této velké sběratelské
kuriózní výstavy byla naše občanka paní

Iva Veverková, rodačka
z Horních Věstonic. Putování krajem pak završila
okružní cesta Mikulovem.
Májové setkání seniorů se
v příjemné náladě odvíjelo až do podvečera v sále
sokolovny, kam za hosty
zavítali rovněž naši Přátelé country. Jejich přítomnost, ta je vždy a všude
zárukou dobré nálady.
Pěkný den strávený se
Ždíreckými přáteli, které jsem měl tu čest
tentokráte doprovázet, nebyl určitě tím
posledním. Podobná vzájemná setkání
občanů starší generace se budou určitě
s radostí vždy opakovat.

ŽDÍREČTÍ SENIOŘI BYLI NADŠENI RETRO VÝSTAVOU KOČÁRKŮ V HORNÍCH VĚSTONICÍCH, KTEROU
PŘIPRAVILA NADŠENÁ SBĚRATELKA A ZÁROVEŇ
I RODAČKA Z VELKÝCH PAVLOVIC IVA VEVERKOVÁ.

Dagmar Švástová a Ing. Přemysl Pálka, manager Modrých Hor
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SEMINÁŘ „DECENTRALIZOVANÉ KOMPOSTOVÁNÍ“
Společnost Bioinstitut pořádala ve dnech
23. a 24. května 2013 na Ekocentru
Trkmanka seminář na téma „Decentralizované kompostování – legislativa,
ﬁnanční nástroje, provoz a ekonomika
zařízení“. Tento seminář je realizován
z projektu INVESTICE DO ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ - Rozvoj environmentální
gramotnosti odborné i laické veřejnosti
CZ.1.07/3.1.00/37.0033. Cílem projektu je uspořádat v průběhu příštího roku
ve všech krajích na Moravě a ve Slezsku
sérii seminářů, zaměřených na hlavní
problémy v oblasti ochrany přírody a krajiny, resp. s přesahem do širší oblasti
ochrany životního prostředí, zejména zemědělství.
Program dvoudenního semináře byl různorodý – exkurze přímo v kompostárně ve Starém Podvorově, v Mutěnicích
a ve Slavkově, přednášky na téma Systémy zpracování bioodpadu v obci,

Správná kompostářská praxe, Legislativa, Finanční nástroje, Kompost a eroze,
Technologie a ekonomika kompostování,
náležitosti nezbytné ke zřízení a provozování kompostárny, workshopy na témata
Organická hmota – surovina nebo odpad,
Návrh decentralizace konceptu decentralizovaného kompostování, Investiční a provozní náklady decentralizované
kompostárny a doba návratnosti investice.
Představení společnosti:
Bioinstitut byl založen v roce 2004 za účelem zastřešení aktivit výzkumu a vzdělávání v ekologickém zemědělství v České
republice a v zemích střední a východní
Evropy. Spoluzakladateli a partnery jsou
Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL Frick, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk a Univerzita
Palackého v Olomouci.

Posláním Bioinstitutu je podpora rozvoje
ekologického zemědělství v ČR formou
výzkumu, vzdělávání, poskytování informací, osvěty a přenosu poznatků z vědy
do praxe. Úzce spolupracuje s řadou odborných a výzkumných pracovišť v ČR.
Je aktivním členem pracovních skupin
MZe, které se podílejí na přípravě nového
Programu rozvoje venkova od r. 2014.
Bioinstitut je:
- zakladatelem a koordinátorem České
technologické platformy ekologického
zemědělství;
- členem svazu PRO-BIO;
- platformy Zeleného kruhu;
- FiBL International - mezinárodní sdružení výzkumných institucí v oblasti EZ.
Bc. Zita Dvořáková, MSc.,
vedoucí příspěvkové organizace

STAVBA JMK 2012 - OCENĚNÍ PRO VINAŘSKOU ULIČKU
POD STAROU HOROU I EKOCENTRUM TRKMANKA
Slavnostní vyhlášení soutěže o titul Stavba Jihomoravského kraje 2012 se konalo
ve středu 24. dubna 2013 v prostorách brněnského výstaviště. Ocenění získaly přihlášené stavby v celkem sedmi kategoriích: stavby občanské vybavenosti, bytové
stavby, průmyslové stavby a technologické stavby, dopravní a inženýrské stavby,
rekonstrukce staveb a objektů, vodohospodářské a ekologické stavby a stavby
realizované mimo území Jihomoravského
kraje.
V kategorii bytové stavby získala 3. mís-

to VINAŘSKÁ ULIČKA POD STAROU
HOROU ve Velkých Pavlovicích a v kategorii rekonstrukce staveb a objektů získalo 2. místo EKOCENTRUM TRKMANKA – stavební úpravy objektu bývalého
zámečku ve Velkých Pavlovicích.
Posláním soutěže je dle vyjádření organizátorů prezentace a propagace kvalitních
výstavbových projektů v Jihomoravském
kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl
a jejich tvůrců širší veřejnosti. Současně
si klade za cíl propagovat projekční, dodavatelské a investorské subjekty, které

VINAŘSKÁ ULIČKA POD STAROU HOROU A EKOCENTRUM TRKMANKA – NOSITELÉ TITULU STAVBA JMK 2012.
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mají sídlo právě v Jihomoravském kraji
a realizují zajímavé stavby na území tohoto kraje.
Organizátorem soutěže, která se uskutečnila již po jedenácté, je Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů
ve stavebnictví v ČR - více na http://www.
jmss.cz. Na těchto webových stránkách
naleznete také kompletní výsledkovou listinu soutěže.
Věra Procingerová
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PŘEDNÁŠKA K 1150. VÝROČÍ PŘÍCHODU VĚROZVĚSTŮ NA MORAVU
Ekocentrum Trkmanka a Rotary klub
Valtice-Břeclav uspořádaly v úterý
4. června 2013 přednášku pana profesora
Mgr. Jiřího Macháčka Ph.D. z Ústavu archeologie a muzeologie Filosoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity v Brně na téma
„Archeologie doby Cyrila a Metoděje –
Nové objevy na Pohansku u Břeclavi a jiných velkomoravských lokalitách.“
Pan profesor ve svém výkladu zasadil
slavné období Velké Moravy v 9. století
našeho letopočtu do geograﬁckého a historického kontextu, jako říši, která ležela
v oblasti, již Římané nazvali Pannonií,
tedy na dnešním území Moravy, Slovenska, Maďarska a Rakouska. Měla mocné
sousedy, na západě Franskou říši a na jihovýchodě zase říši Byzantskou.
Politický, náboženský a ekonomický vliv
ze západu prosazovaly kromě panovníků
i kláštery v Pasově, Salzburgu a Řezně,
které mají hlavní podíl na zavedení křesťanství s latinským rituálem u dosud pohanských Slovanů.
Na oslabení politického a náboženského
vlivu německých kmenů povolal kníže
Rostislav v roce 863 bratry Cyrila a Metoděje ze Soluně, kteří měli náboženské
obřady konat ve slovanském jazyce a vytvořili by písmo srozumitelné domácímu
obyvatelstvu. Písmo hlaholice a překlady liturgických knih do staroslověnštiny
jsou hlavními výsledky misie obou bratrů
na území Velké Moravy.
Poté se profesor Macháček věnoval archeologickým výzkumům, které zachycují
a popisují století největšího rozkvětu Mo-

ravy. Popsal dvě největší
centra
Velkomoravské
říše, což jsou Mikulčice a Pohansko a vedle
nich Staré Město, Děvín
na Slovensku a Zalavár
v Maďarsku u Balatonu.
V Mikulčicích a Zalaváru byly nalezeny základy
dvou největších bazilik
z této doby.
Pan profesor seznámil
posluchače s využitím
nejmodernější techniky
při archeologických výzkumech, což jsou 3D
PAN PROFESOR MACHÁČEK VEDL BESEDU S NESKRÝVANÝM NADskenery, aplikace cheŠENÍM, KE KTERÉMU STRHNUL I SVÉ POZORNÉ POSLUCHAČE.
mie, analýzy DNA, dendrochronologie a spousty
Magistr Marek Vlach zase v přednášdalších vědních oborů,
které pak dovolují získat daleko exaktněj- ce o římských legiích na Moravě mimo
ší závěry při archeologických výzkumech. jiné popsal budování systému pevností
K nejnovějším výzkumům byl 3D skener na řece Dunaji – Limes Romanum provyužit při objevech slovanského mohyl- ti nájezdům barbarů ze severu. Jedna
níku v rakouském Bernhardsthalu, který z těchto pevností vznikla na místě keltleží 5 km od Pohanska za řekou Dyjí a kde ského města Radasbona, císař Marcus
Aurelius tu vybudoval klasický pravoúharcheologové momentálně pracují.
Pravidelní návštěvníci dějepisných před- lý vojenský tábor Castra Regina, z něhož
nášek si mohou zasadit výklad profesora v 7. století vzniklo bavorské město ŘezMacháčka do kontextu vyprávění o sta- no – Regensburg, které přijalo křesťanrých stezkách pana Ing. Radana Květa, ství a stalo se jedním z center jeho šíření
poněvadž všechna centra Velké Moravy na východ. V 9. století toto město postaležela na tisíciletých obchodních stez- vené v římských hradbách bylo menší než
kách, které vedly kolem velkých řek na na- naše Pohansko, takže i takto se dá přiblíšem území. Zde se jedná o Jantarovou žit lesk a sláva Velké Moravy.
Ing. Zdeněk Karber
stezku, která procházela několika větvemi přes Moravu.

ŽLUTÉ KVĚTINKY POMÁHAJÍ OSVĚTĚ V BOJI PROTI RAKOVINĚ
Ve středu 15. května 2013 proběhla v celé České republice akce Květinový den, kterou pořádá nezisková organizace Liga proti rakovině. Ve Velkých Pavlovicích stačila
necelá hodina k tomu, aby všechny přidělené kytičky,
rozdávané dobrovolníky z řad velkopavlovické jednoty
Orla a členů KDU-ČSL, byly prodány.
Upřímně děkujeme všem ochotným dárcům, kteří
ve středu 15. května za krásného slunečného počasí
sbírku podpořili! Zakoupením žluté kytičky v hodnotě
20,- Kč jste přispěli do sbírky, jejímž hlavním cílem je
osvěta prevence proti nádorovým onemocněním a výchova ke zdravému způsobu života, zlepšení kvality života onkologických pacientů a podpora onkologického
výzkumu.
Velké díky patří též dobrovolníkům za pomoc s prodejem
žlutých kvítků: Věra Ševčíková, Štěpán Prokeš, Hanička
Bálková, Oldřich Vymazal, Vít Loveček.
Ing. Vlastimil Loveček, Jednota Orla a MO KDU-ČSL
ve Velkých Pavlovicích

ŽLUTÉ KYTIČKY V RÁMCI KVĚTINOVÉHO DNE POMOHLI VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
PRODÁVAT TAKÉ OLDA VYMAZAL A VÍTEK LOVEČEK.
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PRAKTICKÉ RADY PRO KAŽDÉHO
(NE)BEZPEČENÝ VĚK…
Ministerstvo vnitra se již nějakou dobu
věnuje problematice trestných činů páchaných na starších lidech. Ti se často stávají
terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Zranitelnější jsou i v silničním provozu. Na základě těchto zjištění
byly vydány doporučení pro seniory a tady
jsou některá z nich (využitelná nejen seniory).
Modelový případ:
U bytu paní Zlaté zazvonil zvonek. Za dveřmi stály dvě hezky upravené a příjemné ženy.
Nabídly ke koupi sadu šikovného nádobí
a paní Zlatá je pozvala dál. Z její samoty
to bylo příjemné vytržení. Ženy v kuchyni
rozbalily nádobí, trpělivě předváděly a vysvětlovaly a tak paní Zlatou ke koupi nádobí přesvědčily. Paní Zlatá zašla pro peníze
do ložnice, zaplatila a dovolila jedné z žen,
aby použila její WC. Mezitím si s ní druhá
žena ještě povídala. Potom se ženy rozloučily, poděkovaly a odešly. Když se paní Zlatá
vrátila do ložnice, strnula. Obálka s jejími
dlouholetými úsporami byla pryč.
Doporučení seniorům – Policie ČR
,,Když víte, co vás může ohrozit, máte větší
šanci se nebezpečí bránit.“
Jak se chránit před okradením
- peníze, doklady i klíče noste v příruční
uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně; berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete
- peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky
- vyhýbejte se návalům mnoha lidí
- ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí
další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru
- kabelku mějte stále na očích a chraňte ji
rukama na boku nebo břiše
- při výběru peněz z bankomatu si hlídejte
soukromí, vybírání z bankomatů uvnitř
bank či spořitelen je spolehlivější; na ulici doporučujeme vybírat peníze za asistence někoho, koho znáte a důvěřujete
mu
- nechlubte se svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze,
neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům
Jak předcházet riziku přepadení
- vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným
a neosvětleným místům
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- chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu - zdraví i život
jsou cennější než peníze!
- při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam s někým neznámým (platí i pro výtahy)
- nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi
- při pocitu, že vás někdo sleduje, se snažte co nejrychleji dostat na veřejná místa
- kdyby Vás někdo napadl, křičte
- v případě nutnosti můžete pro svou
ochranu použít sprej (deodorant, lak
na vlasy nebo slzný plyn), který nosíte
v tašce či kabelce; pachatele tím překvapíte, možná i odradíte a sami tak získáte
čas na přivolání pomoci; spuštění vašeho osobního alarmu může útočníka vylekat a přimět ho k útěku
- snažte se vyhnout čekání na liduprázdné
zastávce hromadné dopravy, především
v časně ranních nebo pozdně večerních
hodinách.
- v prázdných prostředcích si sedejte co
nejblíže k řidiči
Jak se vyhnout podvodu
- podvodníci využívají různé záminky
a lsti, aby se dostali k vašim penězům;
chtějí vniknout do vašeho bytu a pokud
z vás nevylákají peníze přímo, ovládají
řadu způsobů jak vás okrást
- nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho
cizího nevpouštějte do svého bytu
- nikdy hned neotevírejte dveře, nevíte-li,
kdo je za nimi
- pořiďte si kukátko, které vám umožní
dobře si návštěvníka prohlédnout, instalujte si bezpečnostní řetízek
- zvoní-li opravář, pracovník úřadu či
jiných služeb, nechte si předložit jeho
služební průkaz; v případě jakýkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou
službu nestojíte
- nepodléhejte lákavé vidině snadného
zbohatnutí, výhodnou koupi odmítejte,

v naprosté většině jde o podvod
- udržujte dobré vztahy se sousedy, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší
- mějte důležitá telefonní čísla v telefonu
nebo na viditelném místě
- nepodvolujte se nátlaku ze strany lidí
k podpisu dokumentů, vše si v klidu
a pečlivě promyslete
- závažná rozhodnutí o majetku konzultujte s odborníkem, nechte si poradit
od dalších věrohodných osob. Většina
institucí a organizací nabízejících pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní poradnu.
Jak zabezpečit majetek
- bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří nebo různých mechanických zábranných prostředků, např.
vrchní přídavný zámek, příčná a celoplošná dveřní závora, bezpečnostní štít,
předokenní rolety
- výpomoc mezi sousedy; kontrola a výběr
schránky v době, kdy jste na dovolené
- domácí videotelefon
- v případě, že byste byly vykradeni, je
vhodné mít fotograﬁe vašich cenných
věcí, sepsaná výrobní čísla spotřebičů;
tyto informace pomohou policii v pátrání a usnadní vaše jednání s pojišťovnou
při likvidaci pojistné události
Jak se chovat v silničním provozu
- v dopravním provozu buďte pozorní
- při snížené viditelnosti noste oblečení
jasných barev, reﬂexní prvky
- nesedejte za volant pokud se necítíte
dobře
- nevyjíždějte s autem v dopravních špičkách
- nezapomínejte na pravidelné zdravotní
prohlídky
- pro jízdu na kole se rozhodujte vždy
s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav;
dbejte u kola především na funkci brzd,
nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů
Aktivní ochrana před ohrožením se určitě
vždycky vyplatí.
Život 90 Senior telefon – 800 157 157
ELPIDA - Zlatá linka seniorů –
800 200 007
Bílý kruh bezpečí – 257 371 110

NIKDY SE NIKOMU NECHLUBTE, KOLIK MÁTE DOMA
PENĚZ! ABY SE VÁM RYCHLE NEROZKUTÁLELY!

Mgr. et Bc. Jana Pláteníková
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Z FARNOSTI
PÁTÝ ROČNÍK NOCI KOSTELŮ NABÍDL
JEDINEČNÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK
V pátek 24. května 2013 se již popáté otevřely dveře farního kostela Nanebevzetí
Panny Marie ve Velkých Pavlovicích v rámci akce Noci kostelů. K Rakousku, kde
vznikla myšlenka otevřít kostel pro širokou veřejnost, se postupně přidávají i okolní státy – po Česku to bylo Slovensko, Estonsko a letos nově Německo a Nizozemí.
V letošním roce bylo zapojeno v celé České
republice na 1300 kostelů a modliteben.
Ve Velkých Pavlovicích jsme se letos nechali inspirovat výročím 1150 let od příchodu
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Prvními návštěvníky se staly děti. Pro ty
byla připravena soutěž, při které si měly
představit náročnost putování věrozvěstů. Brodění se přes řeku, přechod rokliny
po spadeném kmenu… Dále vědomostní
úkoly a rozšifrování hlaholice. Odměnou
byl odznáček se svatým otcem Františkem
a různé sladkosti.
Následovala mše svatá, kterou svým zpěvem a hrou krásně doprovázela Schola
Boží děcka. Po té se paní docentka Bednaříková rozpovídala o misijním působení
na Velké Moravě. Velkopavlovická mládež
si nacvičila divadelní představení „O zásadním rozhodnutí Cyrila a Metoděje“.
Děti v překrásných kostýmech, které jim
pečlivě připravily maminky, předvedly výkony hodné dospělých herců. Odměnou

jenž přišel v chladném počasí všem vhod.
jim byl dlouhý potlesk nadšeného publika.
Staroslověnštinou zahájil chrámový sbor Program byl pestrý a bohatý a snad každý
Laudamus dvouhodinový hudební mara- si v něm našel něco zajímavého a krásnétón, ve kterém mimo jiné vystoupily ses- ho. Snahou byla noc plná lehkosti a netry Bálkovy s Modlitbou od H. a P. Ulry- nucenosti a zároveň citlivosti a hloubky.
chových, dále ﬂétnový a žesťový soubor, Zhodnotit, jestli se to pořadatelům a účinod Presúzního sboru nesměl chybět Pav- kujícím povedlo, už musí každý návštěvník
lovický kostelíček a špičkovým vystoupe- sám.
ním všechny přítomné obohatila Barbora Obdiv si zaslouží pětiletý Mareček Cvan.
Grůzová, která zazpívala dvě skladby G. F. Přestože v závěru zadřímal tatínkovi v náHändela, Dobrú noc A. Dvořáka a nepo- ruči, vydržel až do úplného konce. A to
stradatelné Ave Maria od Ch. Gounoda.
bylo smyslem Noci kostelů, aby se v kostele
Ovace ve stoje sklidili E. Vomáčková a S. všem líbilo a cítili se jako doma.
Prachař za Time to say goodbye z reperStanislava Bílková
toáru S. Brightman a A. Bocelli. O krásné zakončení koncertu se
postaral chrámový sbor
a orchestr pod vedením
MgA. Jana Kosíka skladbou Aleluja z ordinária
Mesiáš od G. F. Händela.
Poslední tečkou za pětihodinovým programem byla
adorace za zpěvu a modliteb z Taize.
Velké poděkování patří dámám ze Společenství ctitelek Panny Marie, které pro
všechny návštěvníky napekly zákusky a paní Janě LETOŠNÍ NOC KOSTELŮ PŘINESLA VŠEM PŘÍCHOZÍM ŘADU KRÁSNÝCH
Střítecké, která uvařila čaj, ZÁŽITKŮ VYTVOŘENÝCH Z NÁDHERNÝCH KONCERTŮ A HUDEBNÍCH
VYSTOUPENÍ, ALE TAKÉ SPOUSTY TVOŘENÍ, HER A ÚKOLŮ PRO DĚTI.

NA VÍKENDOVCE CYRIL, METŮD SÚ, HLAHOLICI PŘINESÚ
Letošní zprávu z víkendovky v Těšanech
začneme trochu netradičně, a to citací (s drobnými opravami gramatických
chyb) dětí, které odpovídaly na otázku,
proč vlastně jezdí do Těšan: „Jezdím
do Těšan, protože mám ráda společenství
dětí, které se tady schází.“ Hanka; „Protože se vždy těším na kolektiv, vědomosti
a fotbal.“ Bára; „Protože se těším na kamarádky a soutěže.“ Katka; „Protože mě
to tu baví a užívám si to tu, líbí se mi to
tu.“ Natálie.
Na letošní víkendovce se sešlo třicet jedna dětí a pouhé dvě z toho byly v Těšanech
poprvé. Proto se vedoucí scházeli zodpovědně už dva měsíce před víkendem a dávali dohromady program, aby děti, které
víkendovku znají, zažily něco nového,

zajímavého. A jako každé Těšany pilně
nacvičovali scénku, která vždy zahájí víkendovku.
A co se vlastně letos v Těšanech dělo?
Jako správní reportéři jsme se opět ptali
dětí: Víkend byl na téma „Cyril a Metoděj“. „Dozvěděla jsem se určitě nové
věci, které se třeba ve škole ani nedozvím.
A taky byly pěkné scénky.“ Bára. Ano,
Cyril a Metoděj po 1150. letech opět dorazili na Velkou Moravu a zastavili se taky
v Těšanech. Roli těchto dvou věrozvěstů (nikoliv zvěrozvěstů!) výborně nejen
ve scénce ztvárnil Lukáš Melichar a Honza Míchal, kteří obětavě v kostýmech
zvládli celou pěší túru, která nás čekala
v sobotu dopoledne.

Není tedy divu, že „CMko“ se objevovalo ve všech odpovědích dětí. Děly se taky
jiné věci - luštili jsme hlaholici, opékali
jsme špekáčky, hráli jsme „barzjaké hry,
např. s šátkem“ Katka, „…a ještě jsme
dlouho chodili.“ Matěj. Doplníme, že se
také v pátek barvila trička jako rozlišováky, v sobotu se hrály míčové hry (z fotbalu
nás ještě pěkně dlouho bolely nohy), dělaly se rámečky na skupinovou fotku a taky
se rozdávaly odznáčky a pexesa za vyhrané hry.
Na konci nás čekalo velké luštění textů
psaných v hlaholici. Na závěr jsme se dětí
zeptali, jestli se na podzim opět uvidíme.
„Pojedu do Těšan, protože se těším na kamarády a nové hry a dlouhou túru.“ Katka; „Příště pojedu zas, protože si tady uži-
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jeme při hraní her, tvorbě, túrách.“ Marie…
Úplný závěr bych věnovala našim vedoucím,
kterých letos bylo v Těšanech sedmnáct,
a v době volna se na práci s dětmi připravovali
(ono nacvičit text k scénce, sehnat kostýmy,
připravit materiál na hry zabere vážně docela dost času). Rádi bychom také poděkovali
všem, kteří na víkendovku věnovali talíře
a naplnili nám je výbornou rajskou. A vše, co
jsme v Těšanech celý víkend dělali, můžete vidět v bohaté galerii – najedete ji v aktualitách
na webových stránkách www.velke-pavlovice.cz.
Manželé Sadílkovi
NA TOMTO SNÍMKU SE MŮŽETE PŘESVĚDČIT, ŽE
NÁS NA „VÍKENDOVCE V TĚŠANECH“, TENTOKRÁT
S CYRILEM A METODĚJEM, BYLA OPRAVDOVÁ SÍLA!

KULTURA
GRANT JIHOMORAVSKÉ KOMUNITNÍ NADACE PRO FOTOGRAFY
Žádost o poskytnutí grantu podávalo
město Velké Pavlovice v únoru letošního
roku s cílem získat ﬁnanční prostředky
na rozvíjení spolupráce se Záhorským
osvětovým střediskem v partnerské Senici. Získaná dotace bude použita na uspořádání společného workshopu – pracovního setkání amatérských fotografů
z Velkopavlovicka a ze Senicka, přičemž
společnou práci vede zkušený profesionální fotograf. V tomto případě to bude
pedagog VŠU v Bratislavě, Mgr. Rudolf
Lendel, kterého fotografové z našeho regionu již dobře znají z předchozí spolupráce.
Cílem aktivity je vytvořit občanům v našem městě i regionu podmínky, aby se

mohli společně věnovat své zájmové
činnosti, vytvořit jim podmínky pro propagaci a zveřejnění výsledků své práce, možnost setkat se s profesionálními
umělci a zajistit jim teoretické vzdělávání
v oboru fotograﬁe.
Společné setkání pro 20 účastníků bylo
původně naplánováno a připraveno
na červen, na žádost slovenského partnera se však uskuteční až v září 2013.
Veřejnost z Velkých Pavlovic se setkává
s prací amatérských fotografů z regionu
od roku 2010 pravidelně nejméně jedenkrát ročně při výstavě fotograﬁí, kterou
organizuje Městská knihovna Velké Pavlovice. V letošním roce jsme výstavu viděli v průběhu dubna, pokud zájemci zmeš-

kali dubnový termín, mohou si výstavu
prohlédnout v průběhu července v Městské knihovně v Břeclavi.
Celý text grantového projektu si mohou
zájemci přečíst na webových stránkách
města Velké Pavlovice, ve složce městská knihovna: www.velke-pavlovice.cz –
Městská knihovna. Na této adrese budou
také od září do listopadu 2013 představeny fotograﬁe účastníků projektu.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

NAĎA HORÁKOVÁ PŘÍBUZNÉ NEVRAŽDÍ
V úterý 30. dubna 2013 se ve výstavním sále velkopavlovické
radnice konala beseda s jihomoravskou spisovatelkou Naďou
Horákovou. Autorka historických detektivek a současných
detektivních příběhů žije s manželem i syny v nedalekých Mutěnicích a jako jedna z mála spisovatelů se stále věnuje svému
civilnímu povolání – je učitelkou
na Základní škole v Dubňanech.
Své tvorbě se věnuje již téměř 15
let, její první knihou byla „Karlštejnská bestie aneb Kletba zapomenutého kněze“ a brzy nato
vyšla pro nás obzvlášť přitažlivá
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„Kronika zapomenutého templáře“ z prostředí čejkovické
templářské tvrze.
Velmi sympatická a příjemná
dáma, která se civilně jmenuje
Naděžda Horáková, nám na besedě přečetla úryvek ze své knihy „Brněnské nevěstky“ a povyprávěla nám o svých plánech
do budoucna, o tom, jak takový
historický román nebo detektivka vzniká, co vše si autor musí
zjistit, nastudovat a konzultovat
s odborníky.
Ve své poslední knize „Brněnské nevěstky“, o které se na besedě nejvíce mluvilo, se inspiro-

K BESEDÁM SE ZNÁMÝMI SPISOVATELI NEROZLUČNĚ PATŘÍ ČTENÁŘI VELMI
OBLÍBENÁ AUTOGRAMIÁDA. PODPIS SAMOTNÉHO AUTORA V KNIZE JE
SKUTEČNOU VZÁCNOSTÍ.
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vala skutečnými událostmi, které se staly
v polovině 14. st. v Brně. Kniha je prvním
dílem třídílné série „Mocní a ubozí Markrabství moravského“, do které budou
patřit i příští knihy „Ženy na pranýři“
(kniha vyjde v červnu 2013) a „Brněnské

Židovky“.
Na závěr příjemného posezení u čaje
a koláčků zbyl prostor pro zvídavé dotazy
čtenářů i nezbytnou autogramiádu. Doufáme, že zájemci, kteří na setkání přišli, si
odnesli jenom pěkné pocity a spoustu za-

jímavých informací. Třeba o tom, že Naďa
Horáková zatím ve svých detektivkách
„nezavraždila“ žádného ze své rodiny, ani
své přátele, známé či spoluobčany.
Věra Procingerová
a Mgr. Dana Růžičková

KNIHY, OMALOVÁNKY, DESKOVÉ HRY, KARTY I PEXESA
– VŠUDE SAMÝ ČTYŘLÍSTEK
Na páteční odpoledne 31. května
2013 pozvala Městská knihovna Velké Pavlovice své nejmenší čtenáře
a jejich kamarády na malou oslavu
Dne dětí. Pod názvem „Hrajeme si se
Čtyřlístkem“ byly ukryty knihy, soutěže, povídání, poslech „cédéček“,
omalovánky a hry, které všechny
měly společného jmenovatele – nám
všem dobře známé čtyři postavičky
z kresleného seriálu výtvarníka Jaroslava Němečka.
Knihovna byla v deštivém odpoledni
nakonec plná dětí, takže poděkování
patří také všem rodičům, kteří na akci
zůstali a pohráli si společně s dětmi.
Děti si mohly prohlédnout všechny
knížky s příběhy kocoura Myšpulína,
vepříka Bobíka, pejska Fiﬁnky a zajíce Pindi, které jsou v knihovně k dis-

pozici, poslechly si část vyprávění,
která jsou vydávána formou dramatizace na CD nosičích, na monitoru
se podívaly na krátkou video ukázku z nejnovějšího ﬁlmu Čtyřlístek
ve službách krále. Něco nového se dověděly o vesničce Třeskoprsky, rybníku Blaťáku a hradu Bezzubu. Určitě
se nejvíc líbily společné hry s rodiči:
deskové hry s ﬁgurkami a kostkami,
Černý Petr či pexeso.
Chutnalo i malé občerstvení, které
pro děti připravila knihovnice, všechny dobroty zmizely do posledního
drobečku. Když akce skončila a zmizely i děti, zůstaly v knihovně na výstavce aspoň barevné omalovánky,
jak jinak než se Čtyřlístkem.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

SE ČTYŘLÍSTKEM SI HRÁLY NEJEN DĚTI, ALE S OBROVSKÝM NASAZENÍM I MAMINKY, A TAK TO MÁ BÝT…

DO VÍDNĚ TENTOKRÁT PŘEDPOSLEDNÍ JARNÍ SOBOTU
Pro více než čtyři desítky zájemců uspořádaly Městská knihovna a Gymnázium
Velké Pavlovice v neděli 9. června 2013
jednodenní zájezd do Vídně. Tentokrát v pozdním jarním období na rozdíl
od pravidelných prosincových cest za výtvarným uměním.

hody se brzy začala plnit turisty
i vídeňskými návštěvníky, a když
jsme později navštívili centrum
města, hlavní vídeňská vycházková a relaxační zóna na ulici
Kärtnergasse doslova praskala
ve švech.

Zájemce jsme lákali na prohlídku staveb
známého avantgardního architekta Friedricha Stowassera, především slavného
činžovního domu Hunderwasserhaus
a bloku domů plného obchůdků a kavárniček, který se jmenuje německo-anglicky
Hundertwasser Village. Není lepší charakteristika Hundertwasserova umění,
než parafráze z jeho prohlášení, že „rovné
čáry jsou nepřirozené, v přírodě neexistují a musejí být zakázány“. Mohli jsme
se na vlastní oči přesvědčit, že navštívené
stavby této ﬁlozoﬁi plně odpovídají.

Většina z nás zvolila stejnou
vycházkovou trasu přes zahrady Bevederu, kolem Karlskirche, s odpočinkem u fontány
na Schwarzenbergerplatz, kolem vídeňské Opery až ke Stephansdomu.

Na rozdíl od slibovaných rozkvetlých parků, které na internetových snímcích hýří
růžovými keři, jsme na slavném výletním
místě v Belvederu příliš rozkvetlých ploch
neviděli, pokud jsme nenašli cestu do Botanické zahrady a jejího kvetoucího a vonícího arboreta. Místa plná klidu a po-

Po deštivém a studeném jarním
období všichni návštěvníci Vídně toho dne rozkvetli pod jasně
modrou oblohou, v jižním vánku
a teplém červnovém slunci. Ti
háklivější se dokonce pod slunečními paprsky za celý den pěkně
„připekli“. Vlastně jsme měli
na výletě pohodu, klid, hezké zážitky a opravdu štěstí na počasí.
LÍBILO BY SE VÁM BYDLET V TAKOVÉM DOMĚ?
INSPIRACI MŮŽETE SBÍRAT VE VÍDNI.

Mgr. Dana Růžičková,
knihovnice
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VI. ROČNÍK FESTIVALU MLADÝCH DECHOVEK MIRKA PLÁTENÍKA
V neděli 2. června 2013 uspořádalo Město
Velké Pavlovice ve spolupráci se Základní
uměleckou školou již VI. ročník Festivalu
mladých dechovek Mirka Pláteníka. Letos přijali pozvání na festival muzikanti
ze ZUŠ Klobouky u Brna s dirigentem Petrem Pospíšilem a ze ZUŠ Velké Bílovice
pod vedením Luboše Řehánka.
Obě jmenované dechovky podaly výborné výkony a sklidily po zásluze bouřlivý
potlesk od příznivců dechové hudby, kteří
do posledního místa zaplnili sál velkopavlovické sokolovny. Zvlášť velké ovace si vydobyli malí zpěváčci s velkými hlasy z Velkých Bílovic Zuzanka Kadrnková, Tobias
Osička a Martin Kachyňa.
Jako poslední vystoupila na festivalu naše
velkopavlovická dechovka pod vedením
učitele ZUŠ MgA. Zbyňka Bílka, která
v letošním roce slaví 10. výročí od svého
založení. Od počátku je dechovka sestavena téměř výhradně ze žáků pana učitele Zbyňka Bílka a pravidelně vystupuje
na akcích školy jako jsou koncerty a besídky, na akcích Města Velké Pavlovice - Hody,
Vinobraní, Koncerty u Vánočního stromu
i vernisáže výstav obrazů a fotograﬁí,
na oslavách křesťanských svátků v kostele
a na různých festivalech a přehlídkách dechových hudeb v širokém okolí.
Z původně malých děvčat a chlapců jsou

po deseti letech vytrvalé práce slečny
a mladí pánové a všichni, kdo se po léta pravidelně zúčastňují jejich
vystupování,
jasně
slyší, že dechovka zásluhou všech hráčů,
výborných zpěvaček
Elišky
Vomáčkové
a Lýdie Procingerové
i zpěváka Standy Prachaře a zejména pana
dirigenta každým rokem zvyšuje svou úroveň a dělá překvapivé
pokroky.
DECHOVÁ HUDBA MÁ DVEŘE OTEVŘENÉ A DO BUDOUCNOSTI DOBŘE
Většina členů dechoNAKROČENÉ, STÁLE JÍ DORŮSTAJÍ NADŠENÍ A ŠIKOVNÍ MUZIKANTI.
vek pochází z muziDŮKAZEM JE TATO FOTOGRAFIE TŘÍ GENERACÍ HUDEBNÍ RODINY
BÍLKŮ – DĚDEČEK FRANTIŠEK, VNUK MARTÍNEK A SYN ZBYNĚK.
kantských rodin, kde
se z generace na generaci předává láska hudbě a k dechov- velikou kytici a pohár k jejich kulatému
ce. Nejlepším příkladem je sám dirigent výročí s poděkováním za dlouholetou
pan učitel MgA. Zbyněk Bílek, se kterým a svědomitou práci.
v jeho dechovce na nedělním vystoupení Poděkování za zdařilý průběh akce patří
hrál kromě jeho syna Martina - výborného samozřejmě všem vystupujícím, dirigenmalého bubeníka i jeho tatínek František tům dechovek i publiku a v neposlední řadě
také sponzorům festivalu - Městu Velké
Bílek ze Šakvic.
Na závěr krásného koncertu za nadšených Pavlovice a paní Jitce Pláteníkové.
Milena Karberová,
ovací publika předala ředitelka ZUŠ panu
ředitelka
ZUŠ
Velké Pavlovice
učiteli Bílkovi a jeho vynikající dechovce

MÍSTNÍ ČARODĚJNICE ZALÉTLY LETOS DO DOLNÍCH BOJANOVIC
Každý rok, vždy 30. dubna, se Přátelé
country promění v čarodějnice. Zvlášť
chlapi se těší, že si obléknou sukně - prý to
výborně luftuje! Oklepou rok starý prach
z košťat, metel, ba dokonce vytáhnou ze
skříně staré vysavače. Ty už dobře neslouží původnímu účelu, ale létají výborně.
Některé čarodějnice si dají hodně
záležet a svůj dopravní prostředek
patřičně vylepší.

to už brzy odpoledne, Rosetta Pichlavá-Baculatá a Madrama Ní Lang-Promadra
přiletěly později. Napřed jsme zvažovaly
objednání KUKA vozu pro hromadnou
přepravu, ale nebylo nás až tolik, aby se to
vyplatilo. Vystačily jsme si tedy s vlastními
košťaty.

Užijí si hodně veselí při společném
strojení, kdy jedna druhou trumfuje
a vytahuje z igelitky ještě lepší bombarďáky než loni, nový náhrdelník
s pavoukem, střapatější paruku,...
Jaké byly ty letošní čarodějnice jsme
se zeptali předsedkyně místního
SSŽP (Svazu strašidel ženského pohlaví) Javony Netopýrové-Bambulové:
„Letos z Pavlovic odlétalo čtrnáctihlavé hejno čarodějnic. Navíc Meruzalka Popletová-Červená měla počkat
na benzice u Lužic, Zuběna Odpudilíková-Neodpudilíková přiletěla na mís-
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Vybaveny fungl novými leteckými průkazy,
obeznámeny s Vyhláškou č. 13/1994 Sb.
o bezpečnosti létání na koštěti, s povolenou
hladinou mandragory v krvi jsme se kolem 18. hodiny vznesly v předepsaném šiku
a správné letové hladině směrem k Hodonínu. Některé nedočkavé, jmenovitě Mild
Holovousová-Kanimůra,
Mildred
Koštětová-Čaramůra a Kozi Bradka
Ocasatá-Holobradka zahnuly dřív
a přes Josefov letěly přímo do Dolních
Bojanovic.
My ostatní jsme si chtěly let ještě užít,
malinko jsme si prodloužily cestu
a udělaly mezipřistání v baru u benzinky u Lužic. Tam už na nás čekala Meruzalka Popletová-Červená.
Po menším občerstvení jsme se opět
ve vzorném útvaru přenesly ke kynologickému cvičišti v Dolních Bojanovicích.

„COUNTRYSTI“ SE PŘÁTELÍ NEJEN S TANCEM, ALE I S ČARODĚJNICEMI. A SVĚDČÍ JIM TO, CO ŘÍKÁTE :-)?

Letos už jsme správně identiﬁkovaly
hlavní bránu a napochodovaly s nezbytným transparentem v čele, v předprvomájovém průvodu, na místo koná-
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ní čarodějnické merendy. Svým příchodem
jsme způsobily rozruch umocněný pronikavým zvukem klaksonu, který měla na svém
vznášedle Pivomilka Klofáková-Krásná.
Bylo až dojemné, jak tato malá osůbka neohroženě troubila proti obrovskému hasičské-

mu autu - kdo z koho (Pivomilka byla lepší).
Místní čarodějnice nás nadšeně přivítaly.
Náš průvod dále směřoval před hlavní tribunu, které vévodila kapela Popojedem. Tu
jsme také chtěly přehlušit přinesenými rum-

ba koulemi a jinými chrastítky. Ale to už se
nám tak jako Pivomilce nepovedlo - kapela
měla příliš silné repráky. Zahodily jsme nástroje, odložily košťata a pustily se do TANCE…“
Za Přátele country Jana Vondrová

DEN DĚTÍ ANEB KDO SI HRAJE NEZLOBÍ
Středisko volného času při ZŠ Velké Pavlovice, Dámský klub ve spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů uspořádaly u příležitosti Mezinárodního dne
dětí akci pod názvem Den dětí aneb Kdo
si hraje, nezlobí. Děti měly možnost na jedenácti disciplínách, které byly situovány do prostoru parku u vlakové zastávky
a cesty směrem k myslivně, vyzkoušet
svoji dovednost při plnění řady úkolů.
Cesta začala vyplněním startovacího lístku a skákáním panáka u ZAFU. Potom
následovalo skládání tyčinek mikáda, slalom se lžičkou a pinpongovým míčkem.
Ten však musel být po chvilce nahrazen
kinder vajíčkem naplněným pískem. Míček byl totiž moc lehký, vítr jej vždy odfoukl a dětem splnění daného úkolu znepříjemňoval.
Další disciplínou bylo skákání v pytli
a hned v sousedství trefa míčkem na cíl,
do kbelíku. Na házení byly tři pokusy.
Následovala cesta kolo kolejí do prostor

SVŮJ VELKÝ DEN DĚTÍ SI DĚTI NÁRAMNĚ UŽILY!

U-rampy, kde byly připraveny dvě disciplíny - srážení plechovek a slalom mezi

kužely na koloběžce. Za rampou bylo lovení rybiček, kde si děti procvičily trpělivost v plnění úkolu. Před železničním
přejezdem byl úkol ve skládání kostek
JENGY a posledním úkolem před myslivnou bylo skládání puzzlí.
A to už děti dorazily na myslivnu, kde je
čekalo střílení ze vzduchovky a opékání špekáčků, které měly plně v režii ženy
z Dámského klubu. Děti po předložení
vyplněného lístečku se splněnými úkoly
dostaly špekáček, chléb a lízátko.
Ke zpestření celé akce pak přispěl místní
sbor Dobrovolných hasičů s ukázkami své
techniky. Kluci a holky si mohli prohlédnout a vyzkoušet jejich vozidlo. Velkým
překvapením pak byl příjezd dvou koní,
na kterých se děti povozily.
Poděkování patří všem, kteří se na celé
akci podíleli a počasí, že nám vyšlo a děti
si svůj svátek užily.
Ing. Lenka Bukovská

MILÉ MAMINKY, SEJDEME SE V KROUŽKU…
Kroužek pro nejmenší děti v „Domečku“ na Bezručově ulici vede paní Mgr. et
Bc. Jana Julínková, kvaliﬁkovaná učitelka, sama maminka dvou dětí, která svůj
vřelý vztah k nejmladší generaci nezapře.
Na své hodiny pečlivě a promyšleně připravuje program pro děti od 4 měsíců
věku – písničky, říkanky, rytmická cvičení, malé tanečky, pohádky a hry s nejrůznějšími rekvizitami – ať už je to růže
Šípkové Růženky, ke které musí každé
dítě přivonět, bubínek, na který si děti zabubnují nebo jen natrhané růžové papírky, které ovšem děti nakonec spořádaně
posbírají.
Maminky i děti se na hodiny plné radostných her moc těší a je vidět, že po mnoha
měsících společného „vyučování“ je celá

Děti se učí reagovat na pokyny, vzájemně
se respektovat, dát přednost druhým, počkat, až na ně při hře přijde řada, maminky si zas mohou vyměnit své zkušenosti se
vším, co souvisí s výchovou a péčí o dítě.
Na konci krásné vyučovací hodiny paní
učitelka s neskrývaným dojetím říká:
„Když jsem tyto děti asi před rokem přijímala, byly to maličké ležící bytosti a už jsou
z nich krásná děvčátka a chlapci, kteří sami
chodí, začínají mluvit, umí vzájemně komunikovat, kamarádit spolu a hrát si a to je
jistě nemalý vklad do života člověka…“
ZDRAVÉ, VESELÉ A SPOKOJENÉ DĚTI – TEN NEJKRÁSNĚJŠÍ A NEJVZÁCNĚJŠÍ DŮVOD ŠŤASTNÉHO
ÚSMĚVU NA RTU JEJICH MAMINEK.

skupina i s paní učitelkou stmeleným
a přátelským kolektivem.

Za všechny šťastné maminky a babičky
i prababičky s pěkným poděkováním paní
učitelce za její práci
Milena Karberová

STREET DANCE, TANEC O POCITECH A NÁLADÁCH...
Ahoj! Jmenuji se Lukáš Klementa a chci
Vám povědět, co je nejen mým koníčkem.
Chodím do druhé třídy Základní školy
ve Velkých Pavlovicích. Každé úterý se
scházíme v malé tělocvičně naší školy

a pod vedením lektorky tance Lenky Žůrkové se učíme Street dance. Street dance
je tanec, kterým vyjadřujeme své pocity
a nálady.
Společně s dětmi nejen naší školy, ale

i z Horních Bojanovic, se tímto tancem
bavíme. Učíme se choreograﬁe, se kterými potom vystupujeme v Břeclavi v kině
Koruna společně s dětmi z Ladné, Žižkova a z dalších vesnic a měst. Jezdíme
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na soustředění do Tavíkovic u Znojma,
kde se věnujeme tanci a zábavě. Samozřejmě letos jedeme také a už se na to
hodně těším.
Rád bych ještě chtěl říct, že ti nejlepší
z nás jsou vybraní v soutěžním výběru,
se kterým reprezentujeme Taneční studio
Lenky Žůrkové a samozřejmě i naši školu.
Mezi nejlepší tanečníky patřím samozřejmě já Lukáš Klementa, Sára Forejtová
a Dominik Paštika. V tomto výběru dětí
je celkem čtrnáct dětí právě i z ostatních
měst a vesnic.
Účastnili jsme se soutěže ve Zlíně, kde
jsme posbírali hodně zkušeností. Tady
jsme se umístili na 5. místě. Na dalších
soutěžích jsme byli stále lepší a lepší a pilovali jsme naše chybičky. To vše nám
pomohlo, abychom v Brtnici u Jihlavy

vybojovali 2. místo. Bylo pro nás inspirací
do dalších soutěží.
Dnes již máme dvě druhá místa, jedno
čtvrté a dvě pátá. Na soutěži Taneční skupina roku 2013 v Prostějově jsme bojovali
o postup do Brna, skončili jsme na 5. místě z jedenácti hodně kvalitních streetdancových skupin.
Tančím strašně rád a nikdy nepřestanu.
Přijďte se na mne a mé kamarády podívat
do tělocvičny základní školy, kde vždy
každé úterý od 17.00 hodin probíhá náš
trénink. Ukážeme Vám, jak se Street dance tančí.
Lukáš Klementa,
N.C.O.D. - No Coment Only Dance
LUKÁŠ KLEMENTA SE ZASLOUŽENÝM
POHÁREM, NAVÍC SI VYTANCOVAL
I OBŘÍHO PLYŠOVÉHO KAMARÁDA.

TANEČNÍ STUDIO NO COMMENT ONLY DANCE

N.C.O.D. - NO COMENT ONLY DANCE NA TRÉNINKU
VE VELKOPAVLOVICKÉ TĚLOCVIČNĚ.

Taneční studio N.C.O.D. vzniklo roku
2011. Založila jej Ing. Lenka Žůrková,
která má jak s tancem, tak s lektorstvím
dlouholeté zkušenosti. Studio sdružuje děti, mládež a dospělé, jež se zajímají
o moderní tanec, zajišťuje vzdělání v této

oblasti, pořádá taneční
workshopy a letní soustředění, organizuje různá vystoupení a show,
účastní se soutěží během
celého roku.
Taneční studio se specializuje na Street dance, který se stává v posledních
letech stále více populárním. Tento taneční obor
zastřešuje velké množství
tanečních stylů, jež se neustále rozvíjejí, a každý si
určitě naleznete ten svůj.
Věnujeme se dětem od 3
let, dospělým bez věkového omezení. Nyní vyučujeme v Břeclavi, Hruškách, Moravské
Nové Vsi, Moravském Žižkově, Lanžhotě,
Týnci, Ladné a ve Velkých Pavlovicích.
Nové členy přibíráme po celý rok. Taneční
aktivity bychom chtěli do budoucna dále

rozšiřovat. Nejblíže máme v plánu otevřít
kurzy Break dance a taneční hodinu pro
rodiče „našich“ dětí a veřejnost.
Pokud ve Vašem městě či vesnici chybí
taneční kroužek, ať už pro děti či dospělé, stačí nás kontaktovat, rádi otevřeme
hodiny i u Vás. Stejně tak budeme rádi,
když nás kontaktujete, budete-li potřebovat zpestřit kulturní, ﬁremní či jakoukoliv
jinou akci. Můžeme použít buď již připravené choreograﬁe, nebo můžeme vytvořit
vystoupení či taneční show dle Vašich
představ, přání, tématu akce.
Doufáme, že se nám podaří rozšířit lásku
k tanci směrem k dalším dětem, mládeži
a dospělým, kteří budou chtít využít svůj
volný čas zdravěji, aktivněji a v kruhu nových přátel.
„V tanci není dobrých či zlých – tanec můžeš milovat nebo milovat nade vše...“
Lenka Žůrková, tel.: 723 665 935, e-mail:
ncod@seznam.cz, http://www.ncod.cz/

VELIKONOCE NA UKRAJINĚ
Ráda bych se s Vámi prostřednictvím
Velkopavlovického zpravodaje podělila
o krásné zážitky z návštěvy v Zakarpatské
oblasti, kde byly zrovna Velikonoce Řecko-katolické církve (5. - 6. května 2013).
Byli jsme pozváni, od naší nové rodiny,
na pro ně největší svátek, kdy se všichni
rodinní příslušníci sjíždí domů, (u nás
naopak, se snaží lidé na Velikonoce odjíždět). Vesnice, kterou jsme navštívili, se
jmenuje Dorobratovo, žije zde cca 3200
obyvatel.
Byli jsme velice překvapeni tím, jak silnou
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víru v Boha tam má většina obyvatel. Víru
od malinka vštěpují do svých dětí.
Sedm týdnů před Velikonocemi všichni
drží přísný půst, i děti. Nejedí sádlo, máslo, mléko, vejce, maso, čokoládu, nepije
se alkohol. A uklízí se. Stále! Nejen v domech. V chlévech, dvorech se ometají pavučiny…
V sobotu před Velikonocemi se jde na půlnoční mši. Jejich mše trvá 2,5 – 3 hodiny.
Na velikonoční neděli vstává hospodyňka
ve čtyři hodiny ráno, aby upekla slavnostní domácí, bílý chléb, tzv. PÁSKU a uvaři-

la v kouři vyuzenou celou vepřovou kýtu.
Nachystá se nazdobený, proutěný košík,
do kterého se uloží upečený chleba, uzená kýta, ve skleničkách tvaroh a máslo,
trochu vína, kraslice, čokolády a jiné dobroty, které si sedm týdnů museli odpírat.
Vzhled košíku je vizitkou rodiny.
Na nedělní dopolední mši odchází celé
rodiny a nesou sebou připravený košík,
aby jim jídlo kněz posvětil. Kolem celého
kostela stojí dvě řady košíku. Bylo jich asi
osm set.
Kostel v Dorobratovu je opravdu krásný.
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Jak zvenčí, tak i uvnitř. Vše je to zásluha
farníků. Ti hradí celou údržbu a opravy
kostela, platí si sami i faráře, dokonce si
každý platí i to, že má své místo v kostele.
Muži sedí v kostele na balkonech a ženy
v hlavní lodi kostela. Vdané ženy musí mít
na hlavě šátek, šál nebo pléd, mimochodem velmi krásné. Žasla jsem nad vkusností a krásou jejich oděvů.
Na konci mše vyjde farář s průvodem
z kostela a posvětí všechny košíky s jídlem
i farníky. Po tomto obřadu začínají velikonoční hody. Doma každý dostane něco
z posvěceného jídla. Jejich slavnostní tabule je pro nás něco nepoznaného. Esteticky i chuťově. Úžasné! Mentalita těchto
lidí je pozoruhodná. Hodní, pohostinní,
pokorní, velmi pracovití a silně věřící lidé.
Mezi sebou mají pěkné vztahy, pomáhají
si navzájem a komunikují spolu. Na ulici,
protože před každým domem je lavička,
kde nesedí jen babičky a dědové, ale střída se celá generace. Obdiv zaslouží už jen
zato, že pokud chtějí žít na slušné úrovni, musí jeden z rodičů, většinou muž,
pracovat v ČR, SR… Jsou sice odlouče-

ni, ale za vydělané
peníze v zahraničí,
své rodině u nich
pořídí luxus. Bohužel se u nich na stát
nemohou v ničem
spolehnout. Každý
je odkázán postarat
se sám o sebe a svou
rodinu.
Velice si zakládají
na slušném bydlení. Skoro v každém
domě mají krávu,
která jde ráno sama
na pastvu a večer
se sama vrací. Trefí
domů! Příroda je SVĚCENÍ VELIKONOČNÍCH KOŠÍKŮ, VIZITEK NEJEN SAMOTNÝCH HOSPODYtam krásná a čistá. NĚK, ALE TAKÉ CELÝCH RODIN.
Jediné mínus vidím
něco méně, ale bohužel! Jejich učitelka,
ve stavu jejich veřejných komunikací, ces- inženýr, technik u nás přijme práci, o ktety tam jsou opravdu špatné, ale to je vizit- rou naši lidé nemají zájem. Pokud chtějí
ka jejich státní správy, která selhává snad zabezpečit rodinu, tak jim nic jiného nevšude.
zbývá! Podle pár problémových lidí, neMožná se ptáte, proč to vše píšu. U nás můžeme soudit ostatní.
přetrvávají přežitky, že Ukrajinci jsou
Marie Jurenová

Z VINNÉHO SKLÍPKU
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – VÝSTAVA VÍN 2013
na co se nejvíce
těší, tak slyším jednotnou odpověď:
„Určitě
uvidíme
nové prostory a prostředí, které jsou
důstojné pro ochutnávky vín a konečně
se oprostíme od tradičních sokoloven,
kde se výstavy všude dosud konají.
Ochutnáme vína,
která bychom nikde
v takovém množství
neochutnali.“ Velmi se těším na přeNA 50. JUBILEJNÍ VÝSTAVĚ VÍN ČZS ZAHRÁLA A SVÝM VYSTOUPENÍM
hlídku vynikajících
POTĚŠILA VŠECHNY PŘÍTOMNÉ MLÁDEŽNICKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA PŘI ZUŠ
moravských
vín,
VELKÉ PAVLOVICE. JEŠTĚ JEDNOU VŠEM MUZIKANTŮM ZA SKVĚLÝ VÝKON
která
získala
oceněDĚKUJEME!
ní na velkých světových konkurzech,
Je sobota 13. dubna 2013, 9.30 hod.. Přijíždím k vinným sklepům Františka Lot- nechává se slyšet Ing. Josef Kňáva z Brna.
rinského, kde se v 10.00 hod. zahájí 50. ju- V 9.50 hod. začíná prodej vstupenek.
bilejní výstava vín ve Velkých Pavlovicích. V ceně 200,- Kč je započítán katalog a poPřed areálem sklepů netrpělivě čeká té- hárek s nápisem „Vinné sklepy Františka
měř stovka milovníků vín s očekáváním Lotrinského“. První návštěvníci vstupují
něčeho, co je pro ně velká neznámá. Lidé do nasvícených prostor, kde je z různých
mě s úsměvem zdraví. Když se jich ptám koutů doprovází reprodukovaná hudba.

Toto vše vytváří ideální prostředí pro příjemný prožitek při ochutnávce. K dobré
orientaci je návštěvník nasměrován nápisy v první rotundě. Bílá vína v počtu 213
se nachází v chladících boxech ve velké
rotundě, kde na všechny návštěvníky dohlíží bohyně vína.
Jednostodevatenáct vinných vzorků vinařských ﬁrem je možné ochutnat v další
rotundě, které jsou pro jejich velký počet umístěny v boxech na dvou místech.
O tato vína je největší zájem, proto v blízkosti hrála od 14 hod. mládežnická cimbálová muzika z Velkých Pavlovic. Ochutnat
vína takových vinařských ﬁrem jako jsou
Znovín Znojmo, Miloš Michlovský, Baloun, Mikulica, Zborovský, Leoš Horák,
Sonberg, Patria Kobylí, Plešinger, Proqin
a další, se hned tak brzy a za takové peníze
nikomu nepodaří.
Červená a růžová vína se nalévala v původním zámecké sklepě z 18. století. Tyto
členité prostory umožnily pohodlně pochutnat 179 červených a 40 růžových vín.
Mezi návštěvníky byla velká spokojenost
s kvalitou obou kategorií vín.
Asi kolem třetí hodiny odpolední došlo
k předávání cen vítězům. V této době bylo
v prostorách sklepů cca 250 lidí. Vyhláše-
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ní vítězů moderoval pan Jan Havránek,
jednatel ČZS.
Vítězem kategorie interspeciﬁckých vín
se stal místní vinař pan František Melichar za odrůdu Gololubok roč. 2012.
Broušený džbán včetně diplomu jsem mu
za ČZS předal já osobně, tedy předseda
MO ČZS Velké Pavlovice Ing. Pavel Lacina.
Vítězem kategorie červených vín se stal
pan Petr Koráb z Boleradic za Rulandské
modré 2011. Broušenou karafu a diplom
mu předal místní farář P.ThLic. Marek
Kardaczyński.
Vítězem kategorie růžových vín se stal
mladý vinař pan David Štefka z Velkých Pavlovic za Svatovařinecké rosé,
roč.2012. Keramický džbán včetně diplomu mu předal senátor ČR Ing. Jan Hajda.
Cenu za vítěze kategorie bílých vín obdržel Ing. Petr Hercog s Hustopečí za Sauvignon pozdní sběr 2012. Broušenou karafu
včetně diplomu předal rodáku z Velkých
Pavlovic pan Lubomír Stoklásek, akcionář společnosti Vinné sklepy Františka
Lotrinského a místopředseda představenstva ﬁrmy Moravská Agra, a.s..
Championem výstavy se stal pan Zdeněk
Bálka z Velkých Pavlovic za Ryzlink rýnský kab. 2009. Cenu Champion výstavy
včetně diplomu předal starosta města Velké Pavlovice Ing. Pavel Procházka, který
na závěr udělování cen vítězům pozdravil
všechny návštěvníky
a popřál jim hodně zážitků z výstavy vín.
V příjemných prostorách pokračovala
ochutnávka až do večerních hodin. Návštěvníci si mohli zneutralizovat chuť
minerální vodou, chlebem a sýrem. Kdo
měl větší požadavky na jídlo, vše bylo zajištěno v restauraci Stadion, pouhých 10

metrů od sklepů.
V prostorech sklepů není a nebude
nikdy možné nabízet návštěvníkům
guláše, zabíjačku
a kořenitá jídla.To
by úplně znehodnotilo úroveň degustace. Tak se tomu
děje všude ve vinařském světě a bude
se to dít i ve Velkých Pavlovicích.
Kolem deváté hodiny večer výstava
končila, většina lidí
odcházela s dobrými pocity. Tázali VYNIKAJÍCÍ JIHOMORAVSKÉ VÍNO TÁHNE ČÍM DÁL VÍC, JEHO KRÁSÁM
jsme se po lidech A LAHODNÉ CHUTI PODLÉHÁ STÁLE VÍCE MLADÝCH LIDÍ.
i na nedostatky,
kterým bychom se chtěli příště vyvarovat ale vše se nakonec zvládlo. Touto cestou
bych chtěl poděkovat Službám města Vela uspořádat ideální ochutnávku vín.
Účast byla velmi dobrá, kapacita sklepů ké Pavlovice pod vedením pana Josefa Dodostatečná. Ještě by do prostor vešlo od- stoupila, jejichž pracovníci dokázali snad
hadem o 150 návštěvníků více. Jediné, co nemožné. Velký dík platí i pro vedoucího
je zarážející, je návštěva místních občanů. sklepů Mgr. Františka Kynického a samoVýstavu navštívilo maximálně 10 % míst- zřejmě za vším stojí, kdo jiný než starosta
ních lidí, což je smutné. Bohužel chyběla města Ing. Pavel Procházka, bez kterého
tam většina zastupitelů, ale také vinařů. by tyto prostory určitě nebyly. Nemůžu
Když tito nejdou příkladem, nemůžeme zapomenout ani na další akcionáře, kteří
očekávat, že by přišli jejich voliči. Postrá- pravidelně dohlíželi na vybudování tohodal jsem tam také provozovatele penzio- to zařízení a svými prostředky umožnili
nů, kteří z větší míry žijí z turistů přijíž- dokončit tyto sklepy.
dějících do Velkých Pavlovic za vínem. Na závěr bych také poděkoval všem čleNa druhé straně se mně líbila návštěva nům ČZS a dalším, kteří se na organizaci
mladých, kterým nejsou Velké Pavlovice výstavy podíleli a všem degustátorům,
kteří se zúčastnili hodnocení vín, jež prolhostejné.
Aby výstava zdárně proběhla, bylo nutné běhlo týden předem, dne 7. dubna 2013
předem dokončit detaily na sklepech. Po- v sokolovně.
Ing. Pavel Lacina,
slední týden byl velmi hektický a náročný,
předseda ČZS Velké Pavlovice

VOC A DSO MODRÉ HORY NA VELETRHU VÍNO A DELIKATESY
Letos poprvé se VOC Modré Hory,
o.s. se sídlem Ve Velkých Pavlovicích zúčastnila veletrhu Víno a delikatesy 2013 v Praze Holešovicích.
Veletrh se konal ve dnech 24 - 26.
dubna 2013. Jednalo se již o šestnáctý ročník mezinárodního veletrhu
pro gastronomii.
K účasti na této akci se přihlásilo
sedm vinařství z VOC Modré Hory
- SYFANY spol. s.r.o Vrbice, Vinařství Horák Vrbice, VÍNO J. STÁVEK
- Vinařský dvůr Němčičky, Rodinné
vinařství Jedlička & Novák, Bořetice, a.s., Vinařství Helena Velké
Pavlovice, Vinařství Pavel a Radim
Stávkovi Němčičky a Vinařství Lacina Velké Pavlovice.
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PRAŽSKÉMU VELETRHU VÍNO A DELIKATESY VLÁDLO NEJEN
VYNIKAJÍCÍ VÍNO Z MODRÝCH HOR, ALE TAKÉ VÝBORNÁ NÁLADA.

Na veletrhu vinaři prezentovali vína
VOC (vína originální certiﬁkace)
a také další vína ze své produkce,
hlavně odrůdy zařazeny k výrobě
vín VOC Modré Hory - tj. Frankovka, Modrý Portugal a Svatovavřinecké.
Vinaře z VOC Modré Hory doplňovala expozice Dobrovolného svazku
obcí Modré Hory, kde byly manažerem Ing. Přemyslem Pálkou prezentovány jednotlivé obce regionu:
Bořetice, Kobylí, Němčičky, Velké
Pavlovice a Vrbice. Součástí nabídky byl nejen Kalendář akcí 2013
obsahující zaběhlé akce v Modrých
Horách, ale také dvě turistické novinky. První z nich je velkopavlovic-
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ká naučná stezka s názvem „Zastavení v kraji vína a meruněk“,
druhou novinkou je pak naučná stezka „Lácary“ v Kobylí.
Stánek VOC Modré Hory a DSO Modré Hory navštívila řada známých osobností, např. náměstek ministra zemědělství z odboru
rostlinných komodit RNDr. Jiří Mach s kolegou Ing. Antonínem
Králíčkem, ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec, známý
moravský zpěvák Jožka Šmukař, herci jako Ilona Svobodová či
Zdeněk Podhůrský nebo moderátor TV Prima Karel Voříšek.
Protože se jednalo zejména o vinařský veletrh, nechyběla ani vítězka ankety Miss víno 2013 Barbora Pleskačová z Velkých Pavlovic.
Pomyslné ovoce na veletrhu sklízeli i vinaři z Modrých Hor:
Červené tiché do 4 g zbytkového cukru
• Zlatý pohár - Pavlovín, spol. s r.o. Frankovka 2011
• Stříbrný pohár - PATRIA Kobylí a.s. Rulandské modré 2011
Červené tiché od 4 g do 45 g zbytkového cukru
• Zlatý pohár - PATRIA Kobylí a.s. Cabernet Sauvignon 2011

• Stříbrný pohár - PATRIA Kobylí a.s. Cabernet Moravia 2011
Vína růžová do 45 g zbytkového cukru, bez ohledu na barvu
a původ révy
• Stříbrný pohár - PATRIA Kobylí a.s. Frankovka - rosé 2012
• Bronzový pohár - Ondřej Brdečko Růžové cuvée 2012
Vína přírodně sladká nad 45 g, bez ohledu na barvu a původ
hroznů
• Bronzový pohár - Rodinné vinařství Jedlička & Novák, Bořetice a.s. André 2011
Vína ostatní – likérová, (fortiﬁkovaná), bez ohledu na zbytkový cukr a původ hroznů a nápoje vyráběné podobnou
technologií jako víno - ovocná vína, medovina…
• Zlatý pohár - Ing. Jan Stávek, Ph.D. Lokus červený 2011
• Stříbrný pohár - Ing. Jan Stávek, Ph.D. JUVEANO Mistelle de
Muscat 2012
Ing. Přemysl Pálka

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN FESTWINE NA EKOCENTRU TRKMANKA
Ve dnech 22. a 23. května 2013 se uskutečnilo ve velkém sále Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích hodnocení vín
devátého ročníku mezinárodní soutěže
FESTWINE 2013. Odborná porota hodnotila celkem 599 vzorků vín ze 102 přihlášených vinařství.
Pohár za nejvýše ohodnocené víno v kategorii vín speciálních získal Tramín
červený slámové víno 2006 z vinařství
Sonberk, pohár za nejvýše ohodnocené
moravské víno míří do Ampelosu za Veritas výběr z bobulí 2011 a pohár za nejvýše
ohodnocené české víno si odnáší Ryzlink
rýnský české zemské víno 2007 z Českého vinařství Chrámce. Pohár za nejvýše
ohodnocené zahraniční víno připadl Cabernetu Sauvignon 2010 z argentinského
vinařství Tapiz (dovozce Vinná galerie
Brno). Nejlépe hodnocenou kolekcí vín

jsou vína z argentinských vinařství Tapiz
a Lagarde přihlášená
dovozcem Vinnou galerií. Nejvíce zastoupenými
odrůdami
byly letos Sauvignon
a Chardonnay.
Festwine jako jedna
z mála soutěží umožňuje vinařům nahlédnout do bodování
a od porotců získat
vyjádření k jejich hod- DEGUSTÁTOŘI MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VÍN FESTWINE NA NÁDVOŘÍ
nocení. Po nalévání EKOCENTRA TRKMANKA.
vín z karaf, které je
dobu před ochutnávkou a hodnocením
dnes pro Festwine již standardem, přidali
mají být otevřená, aby se co nejlépe rozvipořadatelé letos další novinku, která jej
nula jejich vůně a chuť.
odlišuje od řady ostatních soutěží – vinaři
Tým Ekocentra Trkmanka
si mohli u přihlášených vín určit, po jakou

SPOLKY A KONÍČKY
VELKOPAVLOVIČTÍ HASIČI SE ZÚČASTNILI ODSTRAŇOVÁNÍ
NÁSLEDKŮ PO POVODNÍCH
Ve středu 12.června 2013 odjeli velkopavlovičtí hasiči do Křešic u Litoměřic
za účelem odstraňování následků ničivých povodní. Kdo je zavolal, kde bydleli a co vlastně dělali, se dozvíte v následujícím rozhovoru s Petrem Hasilem.
Jak jste se dozvěděli, že pojedete na povodně? Kdo tam naše hasiče vlastně zavolal?
* Kontaktoval nás telefonicky Stanislav
Hrdlička, který byl v Křešicích s kluky
z Břeclavska už od neděle 9. června. Pan

Hrdlička je pán mnoha funkcí. Pracuje
u MP Břeclav a také u Vodní záchranné
služby na nádrži Nové Mlýny. Na povodních už byl několikrát, co vím, tak naposled v Heřmanicích v roce 2010. Tam
s ním byl tenkrát také Jirka Skýpala. Pochopil-li jsem to dobře, potřebovali někteří kluci odjet domů skrze rodinné důvody
nebo problémy se zaměstnavatelem. My
jsme je vlastně střídali. Do Křešic nás
dovezl František Procinger a právě tyto
kluky bral obratem zpět na jih Moravy.
V Křešicích jsem zůstával já, Jirka Ský-

pala a Radek Nesvadba. Co vím, byli tam
kluci z Rakvic, Valtic a Březí.
Jak vy jste řešili uvolnění zaměstnavatelem? A kdo hradil náklady na cestu,
na jídlo, na ubytování?
* Nebyli jsme na odstraňování následků
povodní povoláni HZS JMK. Jeli jsme
tam jako „standardní“ dobrovolníci. V zaměstnání jsme měli dovolenou. Kdybychom tam byli povolání HZS JMK, museli
by nám proplácet refundace – náhradu
ušlých výdělků a to se jim moc nechce.
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Náklady na cestu neslo Město Velké Pavlovice. Věděli jsme, že je jídlo na místě
zajištěno v táboře a to včetně ubytování.
Proto jsme si s sebou nebrali žádné potravinové zásoby, pouze balenou vodu. Původně jsme měli spát ve vojenském stanu.
A nespali?
* Naše auto odjelo vlastně hned zpět. Občas něco potřebujete, tak jsme se rozhodli, že budeme mít vše u sebe na čerpacím
stanovišti (ostatní to měli ve svých autech). Večer jsme hlídali čerpadla a ráno
už se nám do tábora vzdáleného dva či
tři kilometry nechtělo. Tak jsme si ustlali
na polní - asfaltové cestě a za zvuků motorů čerpadel usnuli. Na tom samém místě
jsme spali i druhou noc.
Ještě se zeptám na jídlo, chutnalo?
* Ale jo, nebylo to špatné. Slyšel jsem, že
si někteří zkraje týdne stěžovali na vařené
jídlo, já i kluci jsme byli spokojení. Dostávali jsme i oplatky, jogurty, pečivo, paštiky aj. Bavili jsme se s klučinou, který nám
vozil oběd, že jej zastavili z televize a ptali
se ho, co říká na to, že není jídlo dobré a že
údajně už nejsou na jídlo pro dobrovolníky peníze. Řekl jim to pěkně: „Máme své
vařiče a peníze, jsme schopni se o sebe postarat“. Jestli byl v televizi nevím, ale asi
se jim to do „krámu“ moc nehodilo.
Co jste vlastně v Křešicích dělali?
* Byli jsme na čerpacím stanovišti. Za pomocí sedmi menších čerpadel (cca 1200 l/
min) a jednoho většího (cca 8000 l/min)
jsme přečerpávali vodu z jednoho pole
na druhé. Z toho druhého se voda přečerpávala na dalším stanovišti zase dál. Voda
z polí se vsakuje do sklepů okolních domů
a lidé tak nemohou čerpat vodu ze sklepů,

protože jim pořád
dotéká. Je tam
vysoko
spodní
voda. Místní říkají, že za to může
částečně i povodňová hráz, protože má základy
hluboko až tři
metry a údajně
brání v odtoku
spodních
vod
do Labe. Na obsluze jsme se střídali po třech. My
jsme se vlastně
ani moc nestřídali :-).

DOBROVOLNÝ HASIČ PETR HASIL V AKCI. TENTOKRÁT NEHASÍ, ALE ČERPÁ A
ČERPÁ A ČERPÁ, ZÁPLAVOVOU VODU U VESNIČKY KŘEŠICE.

Takže jste vlastně
jenom
dolévali
benzín?
* Dolévali benzín, kontrolovali olej. Nesměli jsme zahlcovat čerpací stanoviště
pod námi, jinak tekla voda do obce, což
nebylo žádoucí. Na druhém stanovišti
neměli výkonné čerpadlo jako my, a tak
jsme občas museli průtok vody regulovat.
Když voda dotékala do vyhloubených jam
pomalu, odstavili jsme velké čerpadlo a ty
menší přesunuli tak, aby výkonově odpovídali přibližně přítoku vody. Čerpadla
nesměla na koších podsávat a také není
dobré čerpadla každé dvě minuty vypínat
a zapínat.
Dostali jste se vůbec do obydlené části
obce?
* Z domů už bylo většinou všechno vystěhované. Hasiči vystěhovávali pár posledních, kde čekali na opadnutí vody. Hrůza.
Jedná se většinou o domy, které byly opra-

veny po poslední povodni. Dokonce jsme
viděli i několik zatopených novostaveb.
Téměř u každého domu hromada s odpadem. Za vsí bylo speciální místo, kam se
odpad svážel. Travnaté plochy, které byly
déle pod vodou, jsou hnědé, pole kde voda
rychle opadla, jsou relativně v dobrém
stavu, záleželo, co tam zrovna rostlo. Obilí, kde jsme čerpali vodu, začínalo v době
našeho odjezdu hnít. Co jsem se díval
na záhumenky, tak nevypadalo, že by zeleninu likvidovali. Oborávalo se o sto šest.
Dělali si prý rozbory vody a nebyla nějak
moc kontaminovaná ;-).
Těšili jste se domů?
* To víte, že jo. Na postel, sprchu a rodinu. Teda v opačném pořadí. A to jsme tam
byli chvilku.
Za rozhovor poděkovala
panu Petru Hasilovi
redakce Velkopavlovického zpravodaje.

VELKOPAVLOVICKÁ HASIČSKÁ OMLADINA V NOVÝCH MUNDŮRECH
O prvním májovém víkendu
roku 2013 mohli zcela premiérově vyrazit mladí velkopavlovičtí
hasiči na soutěže v požárním
útoku, a to díky novým soutěžním dresům, které pro Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice zakoupila ﬁrma Kovofůkal s.
r. o., čímž bychom jí chtěli tímto
poděkovat hlavně za děti, které
byly z nových dresů nadšené.
K novým dresům přibyly i nové
závodní přilby a to díky sponzorství stavebnin Hicl a prodejny domácích potřeb Crhák, zbytek částky byl doplacen sborem
dobrovolných hasičů. Samo-
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zřejmě i jim bychom chtěli moc
poděkovat za ﬁnanční podporu
naší hasičské mládeže.
Celý víkend byl ve znamení soutěží. V sobotu se mladí hasiči
historicky poprvé zúčastnili
soutěže ve Tvrdonicích, kde sice
skončili na posledních místech,
ale rozdíl mezi nimi a vítězi nebyl veliký. Chuť si spravili na nedělní soutěži ve Valticích, kde
mladší žáci skončili osmí a starší
devátí. Výsledky z víkendových
soutěží jsou významným a povzbuzujícím příslibem do budoucna.
Michal Procinger

NOVÉ DRESY HASIČSKÉMU DOROSTU NEJEN VELMI SLUŠÍ, ALE TAKÉ
SVĚDČÍ. KÉŽ BY JIM PŘINESLY HODNĚ ŠTĚSTÍ A KRÁSNÁ UMÍSTĚNÍ
NA DALŠÍCH SOUTĚŽÍCH!
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ČERVEN - MĚSÍC MYSLIVOSTI, MĚSÍC KLADENÍ MLÁĎAT
V naší zemi je již několik desítek
let červen měsícem myslivosti.
Ne nadarmo byl zrovna červen
vybrán jako měsíc myslivosti
a ochrany přírody. Čas přelomu
jara a léta, čas nejkratších nocí
a nejbujnějšího růstu vegetace
je obdobím zrození nového života v přírodě. Na svět přicházejí nové generace zvěře, které
potřebují od člověka co nejvíce
klidu, ohleduplnosti a ochrany.
Tento věčný koloběh probíhá na zeměkouli nepřetržitě
od vzniku života na zemi. Právě

v tomto období můžete při pohybu v přírodě narazit na malého
zajíčka, nebo srnče. I když je takové mládě roztomilé a vy máte
pocit, že je opuštěné, nesahejte
na něj, jeho maminka se určitě
za chvíli vrátí.
Právě červen je měsícem, kdy
byste při vycházkách v přírodě
měli zabránit volnému pobíhání psů bez dozoru, takové malé
srnče, bažantí kuře nebo zajíček
je proti nim zcela bezmocný.
Věra Procingerová

BUDETE-LI SE V PŘÍRODĚ CHOVAT TIŠE A NENÁPADNĚ, MŮŽETE ZDE
NAJÍT I TAKOVÉ VZÁCNÉ POKLADY.

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ
POHNUTÉ OSUDY VEKOPAVLOVICKÝCH KOSTELNÍCH ZVONŮ
Původní zvonice bývala ve Velkých Pavlovicích u fary. Když jí hrozilo sesunutí,
byla v roce 1816 raději bezpečně rozebrána. Místo ní byla postavena ze dřeva nová
zvonice u kostela, naproti tehdejší škole
(v parku).
Rajhradský benediktýn Řehoř Volný se
zmiňuje v díle „Kirchliche Topographie
von Mahren“ z roku 1858, že ve zvonici
jsou dva nepatrné zvony o váze 3,5 a 2
centy (1 český cent = 61,6 kg). Dřevěná
zvonice byla roku 1867 nahrazena zvonicí
zděnou.
V roce 1883 byla ke kostelu před severní
průčelí postavena věž. Staré zvony byly
přelity (dva staré zvony byli poškozené,
pouze jeden byl použitelný) a dva zvony byly přikoupeny u ﬁrmy Emil Weber
v Brně.
Dne 28. října 1883 bylo na věž zavěšeno
celkem 5 zvonů. Největší zvon se nazýval
„Panenka Marie“ (436 kg), druhý v pořadí měl jméno „Svatý Cyril a Metoděj“ (218
kg), třetí byl „Svatý Josef“ (140 kg), čtvrtý nesl jméno „Svatá Barbora“ (40 kg)
a poslední nejmenší „Svatý Jan“ (18 kg).
Dne 13. listopadu 1883 byla věž se zvony
vysvěcena brněnským biskupem Františkem Seleským Bauerem. Zvony zaplatil
rodák z Velkých Pavlovic, důstojný pán
Jakub Procházka (profesor theologie
v Brně).
Zvony zůstaly na věži pouze do roku 1917
(dožily se zde jako by symbolicky takřka
„kristových let“ – 34 roků). V tomto roce
byly 4 zvony z rekvírovány k vojenským

účelům a odvezeny do vídeňského arzenálu. Zůstal pouze „Svatý Cyril a Metoděj“.
Svému krušnému osudu však neušel ani
on. V roce 1942 byl i on zrekvírován. Když
byly zvony s věže sundávány, nemohli největší zvon sundat. Proto byl na věži rozbit
a po částech shozen dolů na zem. Kolem
kostela přihlíželo mnoho lidí. Některé
ženy hlasitě plakaly.
V roce 1920 byly přikoupeny u ﬁrmy
Adolfa Hillera v Brně dva zvony z náhradního kovu. Větší zvon se jmenoval „Maria“, vážil 91 kg 80 dkg, za 1.585,76 Kč.
Menší zvon „Cyril a Metoděj“ vážil 30 kg

DO DNEŠNÍCH DNŮ NEZVĚSTNÝ ZVON VELKOPAVLOVICKÉHO KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE.

80 dkg a stál 600 Kč. Zvony byly přivezeny
24. března 1920. Po krátké promluvě
faráře Josefa Süssmeyera byly zvony vytaženy na věž, posvěceny a hned se jimi
zvonilo v předvečer „Zvěstování“. Zvony
z náhradního kovu měly ale slabý hlas.
Prostřednictvím Chrámového družstva
v Pelhřimově byly u ﬁrmy R. Manoušek
a spol. v Brně Husovicích roce 1927 objednány 3 bronzové zvony za 25.000 Kč.
Ty byly pořízeny za peníze ze sbírek občanů a farníků patronátního příspěvku.
První „Svatý František“ vážil 500 kg, druhý „Panenka Marie“ o váze 160 kg, třetí
zvon „Svatý Cyril a Metoděj“ vážil 60 kg.
Zvony měly být dodány do svatodušních
svátků, ale zvon „Panenka Marie“ se při
lití nepodařil (neměl jasný zvuk). Musel se
tedy odlít znovu. Svěcení zvonů se konalo
později, až 27. července 1927. Zvony vysvětil brněnský sídelní kanovník Dr. Josef
Kratochvíl.
V roce 1942 německá armáda z rekvírovala tři zvony. Dva z roku 1927 „Svatý
František“ a „Panenka Marie“. Třetím byl
zbylý zvon z roku 1883. Zvuk zvonů byl
nahrán (na gramofonovou desku) a pak
vysílán v místním rozhlase. Pamětníci
tvrdí, že zde bylo slyšet i vytí psa, které se
na nahrávku dostalo nedopatřením.
Na věži zbyl jen šedesátikilový zvon
z roku 1927 „Svatý Cyril a Metoděj“, ten
je na věži dodnes a zvoní se s ním ručně.
Jeho zvuk nepatří k nejvítanějším. Oznamuje úmrtí místních obyvatel a rodáků.
K tomuto zvonu byly přikoupeny v roce
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1948 ze sbírek občanů Velkých Pavlovic
za 175.000 Kčs, čtyři nové zvony. O dovoz
zvonů z Pavlovského nádraží byl velký zájem. Nové zvony byly zhotoveny v První
brněnské zvonárně (dříve ﬁrma Manoušek).
Největší zvon „Svatý Josef“ váží 623 kg,
druhý „Svatý Václav“ má 424 kg, třetí
zvon se jmenuje „Svatá Marie“ o váze
249 kg, nejmenší „sanktus“ váží 23 kg.

Zvony vysvětil 15. srpna 1948 (na pavlovské hody) mikulovský probošt Dr. Drábek.
Od roku 1951 jsou zvony uváděny do pohybu pomocí elektřiny. Tohle zařízení se
ovládá ze sakristie a jeho instalace přišla
na 43.000 Kčs. Nejmenší zvon býval zavěšen v malé věži a sloužil při „pozdvihování“. Pak byl sundán a uložen u varhan.
Používal se pouze na odbíjení půlnoci při

Půlnoční mši a velikonoční svátky. Dnes
není známo, kdy a kam byl uložen, je prostě nezvěstný.
Použité prameny: Ladislav Hosák, Vlastivěda moravská – hustopečský okres
(z roku 1924); Hosák, Štambachr... Dějiny městečka Velké Pavlovice (z roku
1941); Zpravodaj z Velkých Pavlovic
1993/4, Obecní kronika archiv – Mikulov.
Stanislav Prát

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY…
SADOVÁČEK - DVĚ VYSTOUPENÍ BĚHEM JEDNOHO VÍKENDU
Druhá polovina května byla v naší školičce zasažena virovým onemocněním. Nemoc se nevyhnula ani dětem z folklorního
souboru Sadováček. Při nácviku pásma
„Hrajeme si na dospělé“ se neustále střídaly zdravé a nemocné děti a měnily se
role účinkujících.
Přes všechny tyto potíže ale děti své pásmo předvedly 25. května 2013 na „Přehlídce folklorních souborů mateřských
škol“ v Poštorné. Z původního počtu
šestadvaceti dětí odolalo nakonec jen
osmnáct. Navíc jsme byli dokonce i nejmladším zúčastněným souborem, ale
vystoupení se krásně povedlo! Tanečníci
dokázali, že i ti mladší dovedou být odvážní a šikovní, trémě a konkurenci se umí
s notnou dávkou kuráže velkopavlovické
děti postavit čelem.
Také jsme s radostí přijali pozvání na sou-

těž „O nejlepšího dětského verbíře“, která se
konala 26. května 2013
ve Velkých Pavlovicích.
I tady si děti vedly statečně, i když zase v menším počtu. Dovedly však
za chybějící „zaskočit“.
Poděkování patří nejen
dětem, ale i panu Janu
Melicharovi a Renatce
Martincové, kteří Sadováček doprovází. Také
chceme poděkovat rodičům, kteří si pro své děti
najdou čas a podporují je
v udržování tradic naše- DĚTI ZE SADOVÁČKU NA VYSTOUPENÍ VE VELKOPAVLOVICKÉ SOKOLOVNĚ, SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍHO DĚTSKÉHO VERBÍŘE“.
ho města.
Zdenka Pláteníková a Radka Klašková,
vedoucí folklórního souboru Sadováček při MŠ Velké Pavlovice

KDYŽ MAMINKY MĚLY SVÁTEK

PÍSNIČKA, BÁSNIČKA, OBJETÍ A VELKÁ PUSA – NEJKRÁSNĚJŠÍ
DÁREČKY KE DNI MATEK VŠEM MAMINKÁM.
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Děti nejen své maminky, ale
i babičky, tetičky a přátele naší
školičky pozvaly na besídky
do jednotlivých tříd MŠ, aby je
potěšily a udělaly jim radost –
konaly se zde totiž každoroční
již tradiční besídky k oslavě
DNE MATEK, svátku všech
milovaných a starostlivých
maminek.
Ve třídě Berušek sehrály
dětičky pohádku „Maminky v lese“ s říkadly, tancem
a moderní hudbou, u Sluníček
pak pohádku „O budce“. Došlo na moderní „repování“,
i tanec s deštníky. Ve třídě
Koťátek stál téměř opravdový
cirkusový stan. Jak by také ne,

když děti vystupovaly jako artisté, cvičitelé a zvířátka v cirkuse. A co ve třídě Kuřátek?
Tam děti předvedly jarní pásmo s kytičkami, zahradníkem
a zvířátky.
Dětem se besídky velmi podařily, maminky byly šťastné,
právem pyšné na své děti a samozřejmě i velmi dojaté. Každé poděkování, ať už jakoukoliv formou, maminky za jejich
každodenní náročnou a nikdy
nekončící práci vždy potěší.
A besídky bývají tím nejkrásnějším dárečkem.
Kolektiv paní učitelek MŠ
Velké Pavlovice
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ŠKOLČATA SI POHRÁLA
S KOČIČKOU HELLO
KITTY
Co se týče oslav Mezinárodního dne dětí
má velkopavlovická mateřská škola jednu
obrovskou smůlu. Téměř každý rok v tomto období prší a je nepřívětivá zima. A tak je
tedy velmi problematické uspořádat oslavu
na zahradě, na čerstvém vzduchu, která se
k tomuto účelu úžasně hodí.
Letos paní učitelky pár dnů vyčkávaly,
zda se počasí umoudří, ale nestalo se tak.
Vzaly tedy osud oslavy do svých rukou, nic
na plat, zábavné dopoledne se uskuteční
v budově školky, nejen se všemi kamarády a spolužáky, ale také s kočičkou Hello
Kitty, kterou především děvčata milují.
Dětský den, který se konal ve čtvrtek
6. června 2013, byl laděn více méně do růžova, ale pány kluky to vůbec neurazilo.
Jsou to přece inteligentní džentlmeni a navíc, růžové mašličky jako holčičky si přece
do vlásků dávat skutečně nemuseli :-).

DĚTSKÝ DEN SE VE ŠKOLCE VYDAŘIL, VŮBEC NAKONEC NEVADILO,
ŽE SI LETOS DĚTI ZAŘÁDILY POD STŘECHOU!

Pro všechny dětičky připravily paní učitelky bohatý program plný her, úkolů, děti si
zaskákaly v pytlích, prolézaly tunelem, nosily tenisový míček na lžičce a nebo házely
míčem do koše. Za každý, ať už úspěšně či
neúspěšně, splněný úkol získaly sladkou
odměnu a nakonec i opečený páreček při-

pravený paními kuchařkami.
Na počasí školka vyzrála, ať si prší jak
chce! Sice větru dešti poručit neumíme,
ale máme ﬁštrón a proto jsme si oslavu dne
dětí i navzdory černé obloze a zahradě bičované kapkami deště, náramně užili!
Karolína Bártová

VELKÝ VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY, SKORO JAKO NA SAFARI!
V úterý 28. května 2013 jsme ráno vyrazili s dětmi
autobusy do ZOO v Hodoníně.
V batůžku svačinu, pití, pláštěnku a něco dobrého
na zub od maminky.
V areálu ZOO se děti nejdříve posilnily svačinou
a prohlídka mohla začít. Nejvíce je zaujali živočichové v mořském akváriu, kozy a ovce, které se
nechaly dětmi krmit a opičky dovádějící na zavěšených lanech. Tu a tam smlsly děti něco dobrého
z domácích zásob a byly spokojeny. S drobným
suvenýrem v kapse se všechny vrátily v pořádku
zpět do mateřské školy na dobrý oběd.
Poděkování
Děkuje touto cestou všem příznivcům mateřské
školy Velké Pavlovice za ﬁnanční dary. O prázdninách přejeme všem dětem hezké zážitky a rodičům
příjemnou dovolenou.
Jiřina Zigová, ředitelka MŠ Velké Pavlovice

DĚTI SE PO VÝLETĚ PUSTILY DO KRESLENÍ TOHO, CO
SE JIM V ZOO NEJVÍCE LÍBILO. VĚŘILI BYSTE, ŽE TYTO
ÚŽASNÉ PELIKÁNY NAKRESLIL TEPRVE PĚTILETÝ
DAVÍDEK DRÁPAL?
DAVÍDEK NENÍ POUZE NEUVĚŘITELNĚ NADANÝ MALÍŘ, ALE TAKÉ ZDATNÝ TURISTA. TATO FOTOGRAFIE JE Z LETOŠNÍHO PŘECHODU PÁLAVY SE T.J.SOKOL. DAVČA DAL S ÚSMĚVEM A PLNÝ
ELÁNU 15 KILOMETRŮ!

PŘEDŠKOLÁCI SE LOUČÍ, HURÁÁÁ DO ŠKOLY!
Konec školního roku je tu a spolu s ním
odchází z mateřské školy nejstarší děti
– předškoláci, ze kterých se už za pouhé
dva prázdninové měsíce stanou prvňáčci.
V takový okamžik si tyto děti zaslouží patřičnou pozornost, třeba prostřednictvím
tabla! Letos celá pětadvacítka předškoláků odjela ze školky vlakem s parní lokomotivou. Své krásné tablo měli vystavené
v obchodě potravin na autobusovém nádraží.
Karolína Bártová

PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÍHO ROKU 2012-2013 – MATEŘSKÁ ŠKOLA V. PAVLOVICE.
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY…
ŠKOLA KONČÍ, PRÁZDNINY KLEPOU NA DVEŘE…
Školní rok 2012/2013 je u konce a nejen
žáci, ale i učitelé se zcela jistě těší na prázdninové měsíce. Během uplynulých deseti
měsíců uspořádala základní škola spoustu
zajímavých a věřím, že také přínosných
akcí. Byl upraven školní vzdělávací program, podle něhož se budou žáci vzdělávat
od září 2013.
Zásadní změnou ve vzdělávání je povinný
druhý cizí jazyk na druhém stupni školy,
který budeme vyučovat od sedmého ročníku. Budoucí osmé třídy čekají nové volitelné předměty – konverzace v anglickém
jazyce (s rodilým mluvčím) a předmět nazvaný ,,Hezky česky a logicky“, jehož náplní bude cvičení z českého jazyka i z matematiky.
V jarních měsících letošního školního
roku se žáci pátých tříd zúčastnili exkurze
,,Po stopách Cyrila a Metoděje“, kdy navštívili Památník národního písemnictví
v Rajhradě a absolvovali zde velmi zajímavý vzdělávací program. Celá akce byla
hrazena z projektu MŠMT ,,Od hlaholice
ke Comenia script“.
Tradiční sběr starého papíru, kterým je
velkopavlovická škola pověstná v širokém
okolí, se díky obětavosti rodičů a dětí opět
velmi zdařil. Celkem se během pěti sběrů
odevzdalo přes 90 tun papíru. Výtěžek ze
sběru míří do sdružení rodičů a přátel školy

Domino a peníze se využívají na podporu
žáků – příspěvky na adaptační pobyt žáků
šestých tříd, odměny žákům, ﬁnancování
dopravy žáků na soutěže a jiné. Pro nejlepší sběrače, třídy i jednotlivce, se v červnu
uspořádal zájezd do dětského zábavního
centra Bongo v Brně.
Během školního roku zavedla základní
škola několik nových aktivit. Jde zejména
o absolventské zkoušky pro žáky devátých
tříd, které proběhly poslední květnový týden. Výkony jednotlivců byly značně rozdílné, nicméně hlavní cíl zkoušky splnily
– motivování žáků devátých tříd i na konci
jejich působení na ZŠ.
Na obou stupních se odehrálo několik
projektových dnů – Den Země, branný
den, den poezie, projektový den k výročí
příchodu věrozvěstů, komponovaný pořad
k výročí školy a také každoročně konaný
sportovní den.
Z dalších novinek je třeba zmínit anglickou školní družinu, která si našla ve škole
místo a zejména díky paní učitelce Mgr. Vileméně Osičkové a kladné odezvě ze strany rodičů bude tato aktivita zachována
i v příštím školním roce.
Také středisko volného času přišlo s řadou novinek. Velice nás těší zájem chlapců
o střelecký kroužek vedený panem Eduardem Poulíkem, rostoucí zájem o bad-

minton (vedoucí p. Huslík a p. Reichman),
kdy děti z tohoto kroužku se již pravidelně účastní turnajů. Kladný ohlas byl také
na kytarový kroužek, který tradičně končí
závěrečným vystoupením žáků pro rodiče.
Od nového školního roku bude středisko
volného času kompletně působit v budovách základní školy.
Pro školní rok 2013/2014 přišlo k zápisu celkem 37 dětí, z nichž bylo vyhověno
celkem osmi odkladům povinné školní
docházky. Do prvního ročníku tedy pravděpodobně nastoupí 29 dětí, které budou
rozděleny do dvou prvních tříd. Do budoucí třetí třídy, která je nyní spojená (33 žáků)
přibude pět žáků a vzniknou tak dvě třídy
po 19 dětech. Celkem je tedy možno počítat s patnácti třídami (8 na prvním stupni
a 7 na druhém stupni). Celkový počet žáků
opět mírně stoupne (asi 290 – 295 žáků).
Závěrem mi dovolte poděkovat všem svým
kolegům za náročnou a obětavou práci,
kterou pro školu během školního roku
2012/2013 odvedli. Vážím si také přístupu
a korektního jednání většiny rodičů a zájmu velkopavlovické veřejnosti o dění v základní škole.
Čtenářům Velkopavlovického zpravodaje
přeji krásné a pohodové prázdninové měsíce.
RNDr. Ludvík Hanák, ředitel školy

PILOTNÍ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. A 9. ROČNÍKŮ JIŽ ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI
V průběhu měsíce června se naši žáci
5. a 9. ročníku zúčastnili pilotního testování NIQES. Jedná se o „Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy
v České republice“.
První pilotní testování proběhlo na přelomu května a června loňského roku. V letošním roce se jednalo o druhou a poslední generální zkoušku, které se účastnily
všechny základní školy na území České republiky. Cílem bylo především ověřit tech-

nické možnosti celého systému a odhalit
možná úskalí.
Testování probíhalo on-line. Žáci byli testováni ve třech předmětech: český jazyk,
anglický jazyk, matematika. Někteří žáci
si mohli zvolit i nepovinný druhý cizí jazyk.
Výsledky jednotlivých žáků jsou rodičům
k nahlédnutí na https://portal.niqes.cz/
vysledky.
Základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní

požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Zda se žák pohybuje
v průměru ve většinové skupině žáků, nebo
zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně
i negativně) skupinám. Z výsledků nelze
odvodit úspěšnosti ostatních škol.
Celý průběh testování byl bedlivě sledován
médii a vedla se celá řada diskuzí. Pokud se
tento projekt udrží, tak v příštím roce proběhne ostré testování žáků.
Mgr. Veronika Prokešová

DOBOJOVÁNO! VÝSLEDKY SBĚRU STARÉHO PAPÍRU I PET VÍČEK
SEČTENY A PODTRŽENY
SBĚR STARÉHO PAPÍRU…
V úterý, dne 21. května 2013, proběhlo
na základní škole poslední kolo ve sběru
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starého papíru. Do posledního dne probíhaly boje o první místa na jednotlivých
stupních. Na vítěze totiž čekal jednodenní zájezd do zábavního centra BONGO

v Brně.
Na I. stupni se celkovým vítězem stala
třída 3.B, hned v závěsu a nejvíce kilogramů nashromáždila však třída 2.A. A tak je
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určitě spravedlivé, že si výlet do BONGA
zaslouží obě třídy. Za svoji snahu a za to,
s jakou vervou se zapojily do této soutěže.
Nejlepším sběračem jednotlivcem se stala
Anetka Pleskačová z 2.A, která odevzdala 9.380 kg, na druhém místě se umístila Markétka Prokešová Markéta z 3.B
s 5.190 kilogramy a třetí místo patří Natálce Drbolové z 3.B s 4.830 kilogramy.
Na II. stupni svedla boj o první místo
7.A s třídou 6. B. A kdo vyhrál? Třída 7.A
o pouhých 38 kilogramů! Třetí místo patří 6.A třídě. Nejvíce kilogramů za celý rok
nashromáždil v jednotlivcích Honza Rozinka z 6.B a to sice 1.987 kg, druhé místo patří Pavle Vlkové s 1.331 kilogramy
a třetí Tadeáši Kacerovi s 993 kilogramy,
oba žáci navštěvují 7.A třídu.
Všichni nej sběrači si tak zaslouženě užili
vysněné a báječné okamžiky v BONGU.
Ještě jednou blahopřejeme!

SBĚR PET VÍČEK…
S koncem měsíce května 2013 byla na ZŠ
Velké Pavlovice ukončena také soutěž
třídních kolektivů ve sběru víček od PET

lahví. Po sečtení všech kousků
se zdatní počtáři
dopídili k neuvěřitelné šestimístné cifře 314.803
kusů, což ve výsledku představuje
1.499 kg suroviny.
A kdo vlastně zvítězil? Nejpilnějšími sběrači byli
na I. stupni žáci
3.B, na druhém
místě potom 2.A
a třetí místo patří
5.B. Na II. stupni POČÍTÁNÍ PET VÍČEK JE VELMI NÁROČNÉ, HLAVNĚ ČASOVĚ. TÉTO ČINNOSTI SE
ZHOSTILI ŽÁCI II. STUPNĚ ZŠ, PATŘÍ JIM ZA TO VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.
zvítězila po dramatickém závěru
vě. Uvedené třídě se podařilo obhájit loňtřída 8.A, za ní 6.A, třetí místo patří 6.B.
ské vítězství a lanové centrum absolvovaPro nejlepší třídy je byl za odměnu přili již v loňském roce.
praven jednodenní výlet. Děti ze třídy 3.B
Taktéž pilným sběračů PET víček posílávyrazí do lanového centra Proud v Brně,
me velkou gratulaci!
tento výlet bude však z důvodu nepřízně
Ing. Lenka Bukovská
počasí realizován až v měsíci září. Pro 8.A
je to potom výlet do Aquaparku ve Vyško-

ZHODNOCENÍ UPLYNULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Konec školního roku je tu, na děti čekají velké letní prázdniny a nám nezbývá,
než si zrekapitulovat, co vše zajímavého
a pěkného se ve školní družině událo.
V letošním školním roce navštěvovalo
školní družinu při ZŠ Velké Pavlovice 70
dětí převážně z prvních až čtvrtých tříd
základní školy. Převládaly děti z Velkých
Pavlovic, ale měli jsme zde také několik
dojíždějících, a to z Bořetic, Němčiček,
Staroviček, Nových Mlýnů či Zaječí.
Během celého školního roku jsme kladli
důraz na několik podstatných a důležitých
činností, kterými byly základy sebeobsluhy, hygieny a slušného chování. Velkou
míru důležitosti jsme věnovali základům
stolování při pobytu ve školní jídelně. Nezřídka jsme děti učili, jak správně uchopit
příbor, jak po sobě uklidit nádobí po jídle
a především jak se slušně ve školní jídelně
chovat.
Téměř každý den jsme se také v ŠD věnovali četbě, s dětmi jsme pravidelně četli
knihy na pokračování a poté vedli diskuse
na témata plynoucí z textů. Taktéž jsme
vedli řadu debat na nejrůznější aktuální
témata, řešili jsme otázky týkající se ekologie, ochrany přírody, vztahů mezi lidmi,
negativních sociálně-patologických jevů
(např. šikana, záškoláctví) atd..
Za pěkného počasí jsme hojně využívali
prostory hřiště „za kostelem“, kde děti
rády trávily čas na prolézačkách, kresli-

DĚTI JSOU V DRUŽINĚ ŠŤASTNÉ, NABÍZÍ JIM MOŽNOST SMYSLUPLNĚ A ZAJÍMAVĚ TRÁVIT VOLNÝ ČAS,
NAVÍC SE SVÝMI SPOLUŽÁKY A KAMARÁDY.

ly křídami obrázky na betonovou plochu
hřiště nebo se bavily u míčových a dalších
pohybových her.
V průběhu roku jsme s dětmi zažili několik pěkných družinkových akcí jako byly
Podzimníčci, Zimní olympiáda, Vánoční
diskotékové odpoledne, Maškarní karneval či Čarodějnický rej.
Poplatky za školní družinu jsme využili
ke koupi materiálního vybavení, a to jak
řady hraček (lego pro chlapce i děvčata, panenky, stolní společenské hry), tak

množství barevných papírů, pastelek,
ﬁxů, lepidel, nůžek atd..
Jako pěknou tečku na rozloučení se školním rokem plánujeme pro naše družinkové děti nocování ve školní družince s mottem „Hurá za strašidly“.
O naší činnosti v ŠD jsme pravidelně psali
krátké články na webové stránky města
www.velke-pavlovice.cz a základní školy
www.zs.velke-pavlovice.cz.
Mgr. Lenka Tesařová a Naďa Slámová,
vychovatelky školní družiny při ZŠ Velké Pavlovice
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ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
Dříve bylo pojetí gramotnosti založeno jen
na dovednosti číst a psát, nejnověji se použití termínu gramotnost rozšířilo na řadu
jiných základních dovedností – např. počítačová gramotnost, kulturní gramotnost,
matematická gramotnost.
Pojetí čtenářské gramotnosti prochází stálým vývojem a zpřesňováním. V českém
prostředí deﬁnuje čtenářskou gramotnost
panel pro čtenářskou gramotnost VÚP:
Čtenářská gramotnost je celoživotně se
rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi,
dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů
textů v různých individuálních i sociálních
kontextech.
Ve čtenářské gramotnosti se prolíná několik rovin, z nichž žádná není opominutelná:
VZTAH KE ČTENÍ
předpokladem pro rozvíjení čtenářské
gramotnosti je potěšení z četby a vnitřní
potřeba číst
DOSLOVNÉ POROZUMĚNÍ
čtenářská gramotnost staví na dovednosti
dekódovat psané texty a se zapojením dosavadních znalostí a zkušeností budovat
porozumění na doslovné úrovni
VYSUZOVÁNÍ
čtenářsky gramotný člověk musí umět vyvozovat z přečteného textu závěry a posuzovat je z různých hledisek včetně sledování autorových záměrů
METAKOGNICE
součástí čtenářské gramotnosti je dovednost a návyk seberegulace, tj. dovednost
reﬂektovat záměr vlastního čtení, v souladu s ním volit texty a způsob čtení, sledovat
a vyhodnocovat vlastní porozumění čtenému textu a záměrně volit strategie pro lepší
porozumění, pro překonávání obtížnosti
obsahu i složitosti vyjádření
SDÍLENÍ
čtenářsky gramotný člověk je připraven
své prožitky, porozumívání a pochopení
sdílet s dalšími čtenáři. Své pochopení textu porovná s jeho společensky sdílenými
interpretacemi, všímá si shod a přemýšlí
o rozdílech
APLIKACE
čtenářsky gramotný člověk využívá čtení k seberozvoji i ke svému konání, četbu
zúročuje v dalším životě
Roviny čtenářské gramotnosti je nutné
chápat systematicky, nelze je oddělovat –
jsou navzájem propojené.
Rozvoj čtenářské gramotnosti
Třídy a školy by se měly stát čtenářskými
společenstvími, kde je častou činností čte-
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„GRAMOTNOST VYŽADUJE AUTONOMNÍ, AKTIVNÍ ZAUJETÍ TIŠTĚNÝM SLOVEM A ZDŮRAZŇUJE ROLI JEDINCE VE VYTVÁŘENÍ NEZÁVISLÝCH INTERPRETACÍ RŮZNÝCH SDĚLENÍ
STEJNĚ JAKO V PŘIJÍMÁNÍ A PROPOJOVÁNÍ INTERPRETACÍ JINÝCH.“
(R. L. VENEZKY, WHAT IS LITERACY?)

ní textů, přemýšlení o nich a společné sdílení těchto myšlenek.
Tyto činnosti by měly být organizovány
tak, aby byly přirozené, smysluplné a aby
žákům přinášely radost a potěšení z četby.
Základní podmínky pro rozvoj čtenářství
1. Nikdo ve škole nepovažuje čtení za ztrátu času, dospělí jsou modelem čtenáře.
2. Čas – dostatek, pravidelnost, četnost:
Žáci mají dostatek času na čtení ve škole.
3. Předčítání: Žákům se ve škole často
předčítá i tehdy, když sami umějí číst.
4. Dostupnost knih a textů: Prostředí je
naplněné různými knihami a texty, které jsou snadno dostupné.
5. Vlastní volba: Žáci si mohou vybírat
knihy a texty podle vlastní volby.
6. Četba celých textů: Žáci čtou celé knihy,
nejen ukázky nebo úryvky.
7. Příležitost pro čtenářskou odezvu a sdílení: Žáci mohou bezprostředně sdílet
osobní dojmy z četby.
8. Čtení je propojeno se psaním: Žáci písemně reagují na přečtené (osobní záznamy z četby). Žáci se učí textům rozumět i tím, že je sami vytvářejí.
9. Učitelé umějí čtení vyučovat: Ovládají čtenářské strategie pro porozumění
textu, umějí je modelovat a vyučovat,
ovládají metodu hlasitého přemýšlení,
poskytování popisné zpětné vazby a korektivní zpětné vazby, umějí vést žáky
k výběru textu.
10. Učitelé čtou: Učitelé znají knihy, které
mohou zaujmout jejich žáky. Umějí každému žákovi doporučit vhodnou knihu.
Sledují novinky.
Metody rozvíjející čtenářskou gramotnost
• Čtení s otázkami
• Čtení s předvídáním
• Dílna čtení
• Literární dopisy
• Podvojný deník
• I.N.S.E.R.T.
• Poslední slovo patří mně
• Skládankové čtení
• Tvorba vlastní knížky
• Vyhledávání klíčových slov
Další metody rozvíjející čtenářskou
gramotnost
• Metoda E – U – R
• Pětilístek
• Přemýšlivé čtení
• Běhací diktát
• Volné psaní
• Metoda barevných papírů
• Třífázový rozhovor

Pro plánování rozvoje čtenářské gramotnosti je potřeba stanovit dílčí cíle, jejichž
prostřednictvím se postupně u dětí čtenářská gramotnost buduje.
Složky čtenářské gramotnosti,
které můžeme u žáků sledovat a rozvíjet:
Žák je k četbě motivovaný, četba patří mezi
preferované činnosti
• při nabídce různých činností žák často
volí četbu
• vybírá si k četbě vlastní knihu, hledá si
texty podle vlastní volby
• zajímá se o to, co čtou druzí, některé
z doporučených knih si vyhledá a přečte
• využívá příležitost k tomu, aby mohl referovat o tom, co právě čte nebo co dočetl
• čte i doma – bere si rozečtenou knihu
domů
• zapisuje si do deníku i knihy přečtené
mimo školu
• pokud žák odloží nedočtenou knihu, vysvětlí svoje důvody
Žák se soustředí na četbu
• tiše čte po celou stanovenou dobu
• nechá se vtáhnout do příběhu
• nereaguje na rušivé chování spolužáků
Žák vyhledá v textu informace
Žák shrnuje
Žák si vyjasňuje při čtení
Žák si klade otázky k lepšímu porozumění
textu
Žák předvídá
Žák zachytí základní složky příběhu
Žák vyvozuje, vysuzuje nebo posuzuje
Žák hledá a nalézá souvislosti
Žák vyjadřuje svou bezprostřední reakci
na četbu
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Při rozvíjení rozličných aspektů čtenářské gramotnosti nejsou vyčleněni žáci se
speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni v klasických třídách.
Těmto žákům je poskytována mimořádná
péče a v případě diagnostikování vývojové
poruchy učení je vypracován individuální
vzdělávací plán, podle kterého žák v průběhu roku pracuje.
Je kladen důraz na stanovení reálných cílů
žáka, hodnocení, srovnávání dílčích úspěchů či nedostatků s jeho vlastní osobou,
častá pochvala za výkon a snahu.
Jedná se o krátkodobou, ale častou práci
se žákem v příjemné a soustředěné atmosféře.
Mgr. Lenka Korpová
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PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ RAJHRAD
V rámci projektu „Od hlaholice
po Comenia script“ navštívili
žáci naší školy Památník písemnictví v Rajhradě.
Památník písemnictví Rajhrad
se nachází v budově kláštera
Benediktinů. Dnešní klášter
byl založen v roce 1045 knížetem Břetislavem I. na místě původního velkomoravského kostelíku, který měli podle tradice
navštívit při své misi Konstantin a Metoděj. Jde o nejstarší
mužský klášter na Moravě.
Památník nabízí stálou expozici, která zahrnuje písemné památky z doby Velkomoravské
říše až po dvacáté století. Tvoří
ji význačné středověké rukopisy, Kralická bible a různé spisy.
Z novější doby nechybí auto-

ři z oblasti krásné literatury,
žurnalistiky a politiky. Interiér
restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti
tisíci knihami budí majestátní
dojem. Tuto expozici nově doplňují speciální výukové programy pro žáky.
Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Velké
Pavlovice se dne 24. 5. 2013 zúčastnili výukového programu
o Velké Moravě. V tomto hodinovém bloku se žáci seznámili
s daným tématem a prostřednictvím pracovních listů si získané informace upevnili. Tímto způsobem si žáci připomněli
1150. výročí příchodu Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu.
PhDr. Jitka Martincová

MLADÉ BADATELE EXPOZICE PAMÁTNÍKU PÍSEMNICTVÍ
V RAJHRADĚ ZAUJALY. ZVĚDAVĚ VŠE PROHLÍŽELI, ZVÍDAVĚ
SE PANÍ PRŮVODKYNĚ VYPTÁVALI.

PROJEKTOVÝ DEN „OD HLAHOLICE KE COMENIA SCRIPT“
V úterý 28. května 2013 se konal v rámci projektu „Od hlaholice ke Comenia
skript“ projektový den věnovaný slovanským věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi.
Žáci 4. a 5. ročníku zde zúročili své poznatky a znalosti, které získali při návštěvě Muzea písemnictví v Rajhradě.
Projekt měl sloužit k zopakování základních faktů a souvislostí a k zjištění
podrobností, které se vztahují ke vzniku
písma ve světě i u nás. Za pomoci literatury na dané téma odpovídali žáci na otázky v pracovních listech, ve kterých našli
spoustu zajímavých úkolů. Vyzkoušeli si
zde napsat sami různé druhy písma nebo
vyřešit úkol napsaný písmem, který vytvořil Konstantin - hlaholicí.

Zkuste si také vyluštit :-)!
Konstantina a Metoděje povolal na Velkou Moravu…

Tajenka: (Rastislav)
Mgr. Miroslava Fišerová

A jak se líbil projektový den žákům?
Eva Novotná V.A
* Tři vyučovací hodiny jsme věnovali
příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Na začátku jsme zhlédli krátký dokument
„Velká Morava – Dějiny udatného českého národa“. Zajímavý byl popis šíření
křesťanství na našem území a život kníže-

te Rastislava. Poté jsme pracovali ve skupinkách. Další dvě hodiny jsme pracovali
ve dvojicích a opisovali prehistorická písmena. Nejvíce se mi líbila řecká písmena
a hlaholice, kterou vytvořil Konstantin.
Eliška Otřelová V.A
* Na tomto dni se mi moc líbily pracovní
listy. Takových soutěží by mohlo být více.
Nejlepší na tom bylo, že jsme se neučili
a pracovali ve skupinkách.
Miloš Suský, V.A
* Video se mi líbilo, dával jsem pozor,
a proto pro mě nebyly otázky v testu těžké. Líbily se mně především ty, které se
nás snažily „nachytat“.

PROJEKTOVÝ DEN „OD HLAHOLICE KE COMENIA SCRIPT“
VÝTVARNÁ ČÁST
Na předchozí části projektu
(exkurzi a písemnou část)
jsme navázali výtvarnou činností a výtvarným zpracováním tématu Cyrila a Metoděje. Žáci všechny potřebné
informace znali a mohli začít
zapojovat a rozvíjet vlastní
fantazii. Výtvarně jsme zpracovali tři témata: Ikony Cyrila a Metoděje, Tajné vzkazy
inspirované hlaholicí a jinými
obrázkovými písmy a Cesty

motivované putováním slovanských věrozvěstů.
Třída 5.A měla nejnáročnější
úkol, namalovat podle předlohy ikony Cyrila a Metoděje.
Nejdříve se seznámili s tím, co
vlastně ikony jsou, podle jakých pravidel byly malovány,
jakou symboliku měly barvy
a potom temperovými barvami a tužkou sami malovali.
5.B se inspirovala hlaholicí,
tajným indiánským písmem
a vytvářeli vlastní obrázkové
písmo, které použili na své
tajné vzkazy. Na velký kus

balicího papíru klovatinou
napsali „text“, zamalovali
tiskařskými barvami, které
po zaschnutí vymývali. Práce tak získala větší tajemnost
i „patinu“. Tato méně častá
výtvarná technika se nazývá
gumotisk.
4.A se vydala „po stopách“
slovanských věrozvěstů. Děti
pracovaly v přírodě, přemýšlely o cestách a putování, o náročnosti, spletitosti,
délce… Své „cesty“ vytvářely
CYRIL A METODĚJ ŠTĚTCEM A TEMPERAMI ANIČKY VARMUŽOVÉ.
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z přírodnin daného místa, vyhledávaly ne
příliš patrné cestičky a stezky, při své práci využívaly listy, větvičky, kameny, kůru,

květiny, písek…
Práce všech tříd se moc povedly. Žáci
pracovali s nadšením a mnohdy i trpělivě

ztvárňovali své představy.
Mgr. Lucie Nováková

VÝTVARNÁ TVORBA ANEB V LETOŠNÍM ROCE SE NÁM DAŘILO…
V letošním školním roce jsme se více zaměřili na výtvarnou činnost žáků. Po prvotním úspěchu v soutěži Nemocnice
Břeclav následovala umístění v soutěži
Slunce pořádané Ekocentrem Trkmanka.
Do výuky jsme zařazovali také méně
známé výtvarné techniky, které rozvíjejí
dětskou fantazii, představivost i zručnost
(dekalk, roláž, linoryt, …). Děti si vyzkoušely fotografování i tvorbu v přírodě (land
art).
Vynikající práce si hlavně rodiče měli
možnost prohlédnout na výstavě, kterou jsme připravili vždy v rámci třídních
schůzek v celé budově prvního stupně základní školy. Celoročně zdobí práce žáků

jídelnu, schodiště 1. stupně a nově i instalace nazvaná Ze života hmyzu u počítačové učebny.
Nyní nás ještě čeká vyhodnocení fotograﬁcké soutěže Tajemná velkopavlovická
zákoutí, do které se měli možnost zapojit
i žáci druhého stupně. Všechny soutěžní
fotograﬁe budou vystaveny v prostorách
školy až do konce školního roku.
Dětská fantazie je neuchopitelná, nekonečná, živá a překvapující, uvádějící
do jiných, neskutečných, nám již vzdálených světů. Proč se s nimi touto krajinou
nevydat…
Mgr. Lucie Nováková
& Mgr. Dagmar Šmídová

NAŠIM DĚTEM SE LETOS MOC DAŘILO, NEJEN V SAMOTNÉ TVORBĚ, KTERÁ JE NAVÍC VELMI TĚŠÍ A NAPLŇUJE, ALE TAKÉ V SOUTĚŽÍCH. TY JSOU POMYSLNOU TŘEŠNIČKOU NA DORTU, JSOU TOTIŽ OHROMNOU
MOTIVACÍ DO DALŠÍ PRÁCE A NEOTŘELÝM EXPERIMENTŮM.

HONZA SI NA MATEMATICKÉ OLYMPIÁDĚ VYPOČÍTAL ZLATO
Okresní kolo Matematické olympiády,
které se uskutečnilo v měsíci dubnu
2013 na půdě velkopavlovického gymnázia, ukázalo nepřemožitelnost žáka
Základní školy Velké Pavlovice Jana
Novotného ze 7.A třídy, který s počtem 15 bodů získal první místo.
Mezi dvaceti řešiteli ve stejné kategorii, tj. žáků sedmých ročníků ZŠ a studentů sekundy nižších ročníků gymnázií, se umístil na pěkném 6. místě
Oldřich Vymazal.

Základní škola Velké Pavlovice společně s občanským sdružením DOMINO
v zastoupení ředitele školy předalo
Honzovi za jeho skvělou reprezentaci
školy poukaz v hodnotě Kč 1000,- Kč.
Určitě je Honza vzorem pro všechny
spolužáky, že i v takové konkurenci je
možné uspět.
Oběma žákům naší školy gratulujeme!
Mgr. Veronika Prokešová

VÍTĚZ MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY HONZA NOVOTNÝ PŘEBÍRÁ GRATULACE A ZASLOUŽENÝ DAR
OD ŘEDITELE ZŠ VELKÉ PAVLOVICE RNDR. LUDVÍKA HANÁKA.

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ – RYTÍŘ KRÁLE CHLODVIKA
Ve středu 12. června 2013 proběhlo na naší
škole ﬁnále vědomostní soutěže 5. tříd
„Rytíř krále Chlodvika“.
Naše páťáky reprezentovalo 8 žáků, kteří
získali v předchozím písemném testu nejvíce bodů. Soutěž se skládala ze tří okruhů:
Historie, Příroda, Pro chytré hlavičky.
Historické otázky se dotýkaly naší dávné
minulosti, zavedly nás do doby příchodu
Cyrila a Metoděje na Moravu a postupně
nás provázely stručným přehledem historie
naší vlasti.
V přírodovědě si naši soutěžící zase dokázali, jak dalece jsou kovaní ve znalostech rostlinné a živočišné říše. Nechyběly ani otázky,
které prověřily jejich pohotovost a „Filipa“.
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Do boje o zlaťáky, které nahrazovaly body
za správné odpovědi, bylo však vtaženo
i publikum, které se mohlo pochlubit také
svými znalostmi a pohotovostí.
První tři vítězové byli pasování na rytíře
a za svůj obdivuhodný výkon byli odměněni
trikem s nápisem soutěže.
1. rytíř – Štěpán Prokeš
2. rytíř – Lukáš Pejchl
3. rytíř – Eva Novotná
Ani ostatní soutěžící však nepřišli zkrátka.
I ti dostali drobné upomínkové předměty.
Všechny ceny na soutěž poskytlo občanské
sdružení Domino.
Věříme, že si všichni soutěžící odnesli ze

soutěže příjemné zážitky a chuť v podobných soutěžích pokračovat. Všem žákům
děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy a k jejich výsledkům jim gratulujeme!
A proč zrovna soutěž Rytíř krále Chlodvika?
Král Chlodvik I. z rodu Merovejců sjednotil
všechny Franky pod svoji vládu, je považován za zakladatele franské říše. Byl úspěšným válečníkem, ale také schopným politikem a diplomatem. I my máme před sebou
velký cíl: „Chceme být vzdělaní a úspěšní
ve svém povolání. Nebudeme třímat v rukou meč a štít jako královi rytíři, naší zbraní bude rozum a cílevědomost!“
Mgr. Miroslava Fišerová
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA ZŠ
Tak jako každý rok, i letos Základní škola
ve Velkých Pavlovicích zařadila do výuky
dopravní výchovu, besedu s policistou
a praktická cvičení, kde si žáci 4. a 5. tříd
ověřovali své znalosti z pravidel silničního
provozu a ochrany svého zdraví.
Pozornost vyučující z 1. stupně věnovali
především chodcům, cyklistům a tématům viditelnosti. Děti zkoušely, jak důležité je vidět a být viděn v dopravním provozu, učily se správnému chování na silnici
i při setkání s cizími lidmi.
Čtvrťáci a páťáci si teoretické znalosti
ověřili testem a na cvičném hřišti za kostelem procvičili své schopnosti bezpečně
se v silničním provozu pohybovat. Malí řidiči jezdili na kolech podle semaforů, dopravních značek, správně projížděli křižovatkami a ukázali, že dopravní pravidla

znají. Nejlepší cyklisté byli odměněni
drobnými dárky. Žáci
pátých tříd si za své
znalosti a dovednosti
odnesli řidičské průkazy pro cyklisty.
Za odbornou spolupráci při dopravní
výchově v tomto školním roce děkujeme
instruktorům z autoškoly v Lednici a panu
Petru Hasilovi, strážníku Městské policie
Velké Pavlovice.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – IDEÁLNÍ POMOCNÍK A PROSTŘEDNÍK PRO VÝUKU
DOPRAVNÍ VÝCHOVY V PRAXI, BEZ NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ DĚTÍ OSTRÝM
SILNIČNÍM PROVOZEM.

Věříme, že základy znalostí pravidel bezpečného chování na silnici naši žáci v bu-

doucnosti využijí a vyrostou z nich zodpovědní řidiči a chodci.
Mgr. Eva Drienková

DEVÁŤÁCI V PRAZE, MĚLI SE BLAZE :-)!
Celkem 25 žáků devátých tříd Základní
školy Velké Pavlovice se vydalo poznat
krásy našeho hlavního města v rámci
školního dvoudenního výletu. Putování
začalo již o půl šesté ráno na vlakové zastávce. Pro některé to byl velmi brzký čas
a tak se po cestě snažili ztracený spánek
dohnat. Tříhodinová jízda z Brna jim
k tomu postačila.
Po příjezdu do Prahy bylo prvním cílem
najít ubytovnu na Karlíně, odložit zavazadla a vydat se do města. Vše se zdárně podařilo a byl vydán povel vpřed. Nejdříve
jsme se metrem přesunuli na Malostranské náměstí a odtud po schodech vystoupali na první nádvoří Pražského hradu.
Podařilo se nám stihnout střídání hradní
stráže ve dvanáct hodin. Toto střídání je
zajímavé tím, že je doprovázeno hudbou
posádkové kapely.
Poté naše cesta pokračovala do zrcadlového bludiště na Petříně, kde byli mnozí
překvapeni, jak vypadají v různých zrcadlech - malí, velcí, zlomení, zakřivení :-).

Další bodem pěšího putování byla Malá
strana, Karlův most, Staroměstské náměstí s orlojem a přilehlé uličky. Tím byl
úterní program vyčerpán.
Druhý den začal snídaní, kterou si každý sám připravil z vlastních zásob, před
odjezdem na Letnou. Zde jsme navštívili
technické muzeum. Velké, prostorné sály
plné starých, ale krásných aut, motorek
či bicyklů zaujaly nejen kluky, ale i holky.
Po téměř dvouhodinové prohlídce jsme se
přesunuli na Náměstí republiky a odtud
pěšky na Václavské náměstí.
Zde byl dán závěrečný rozchod za účelem nezbytného doplnění zásob svačinek
do vlaku. Vzhledem k tomu, že zde právě probíhala akce „Sluníčkový den“ byl
v dolní části Václavského náměstí kulturní program se známými herci a zpěváky.
Takže mnozí z nás se vyfotili se Zdeňkem
Troškou, Jáchymem Krausem či s Martinem Zounarem. Výlet skončil, hurá
domů!
Ing. Lenka Bukovská

NAŠI DEVÁŤÁCI V OBJETÍ REŽISÉRA PROSLULÉ
TRILOGIE SLUNCE, SENO... ZDEŇKA TROŠKY.
NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK!

II. KYTAROVÝ KONCERT ANEB KÁJU
STŘÍDÁ KARČA
V pátek 10. května 2013 se uskutečnil již druhý závěrečný koncert kytarového kroužku. Účinkovalo téměř třicet kytaristů,
které přišli podpořit jejich rodiče, prarodiče a kamarádi. Sešlo
se nás opravdu hodně a atmosféra koncertu byla báječná. Děti
právem sklidily za své vystoupení velký potlesk.
Na koncert jsme nacvičovali pečlivě a troufám si tvrdit, že se nám
AČKOLIV NECHODÍ DO HUDEBNÍ ŠKOLY, UMÍ VŠECHNY TYTO DĚTI HRÁT NA
KYTARU, DÍKY KÁJE OSIČKOVÉ. PŘÍŠTÍ ROK JI V ROLI UČITELKY VYSTŘÍDÁ JEJÍ
ŽAČKA KARIN FOREJTOVÁ. AŤ SE JÍ DAŘÍ!

39

VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ

3/2013
to velice vyplatilo. Všichni hráči mě mile
překvapili a během koncertu jistě nebyly
slyšet žádné chyby. Zazněly písně lidové,
trampské, ale i populární, takže si každý
přišel na své. Dokonce jste na koncertu
mohli slyšet i indiánskou ukolébavku.
Po koncertě asi půlka dětí zůstala a strávili jsme spolu báječnou noc ve škole. Večer
nám přišel zahrát speciální host Honza
Míchal. Spolu s jeho bratrem Ondrou

nám předvedli, jak se hraje na elektrickou
kytaru a baskytaru a že se vyplatí naučit
se noty :-)!
Po večeři jsme bouchli dětský šampus
na oslavu dalšího společného roku a pak
jsme všichni usnuli u Malé mořské víly.
Bohužel, příští rok již kytarový kroužek
nepovedu, protože budu studovat v Praze. Ale nemusíte se bát, kytara nekončí!
Od září se stane novou vedoucí má kama-

rádka a „žačka“ Karča Forejtová. Myslím,
že povede kroužek stejně dobře, jak tomu
bylo doposud :-).
Chtěla bych poděkovat všem dětem, které se zúčastnily koncertu, udělaly mi
velkou radost! Velký dík patří také panu
Kalivodovi, který nám poskytl aparaturu.
A samozřejmě děkujeme také rodičům
a všem, co nás přišli podpořit!
Karolína Osičková, vedoucí kroužku

TANEC PRO RADOST & ROZTLESKÁVAČKY NA DNU TANCE
V úterý, dne 7. května 2013, se kroužky Tanec pro radost a Roztleskávačky SVČ při
ZŠ Velké Pavlovice vydaly na cestu do Hodonína, kde se konal každoroční DEN
TANCE. V jednu hodinu odpoledne se
ve Velkých Pavlovicích na vlakové zastávce
sešli bez problémů všichni členové a netrpělivě vyhlíželi vlak, který nakonec přece
jen dorazil. Ve vlaku se všichni osvěžili
a občerstvili, ale v Hodoníně nás přivítal
déšť, což nebylo nic milého, protože jsme
museli vytáhnout deštníky a pláštěnky.
Po přesunu k areálu zimního stadionu, kde
se celá akce odehrávala, jsme se nahlásili,
našli jsme svoji šatnu a přípravy na vystoupení mohly začít, protože nám zbývala necelá hodinka do vystoupení Tance pro radost a program se stále posunoval, protože
některé skupiny nedorazily.
Následovala chvíle zmatků, kdy se každý
chystal do svého tanečního úboru, ptal
se, jestli si ještě může odskočit nebo jestli
si má nějak učesat vlasy, případně, jestli
má na sobě vše v pořádku. Nakonec se vše
zvládlo a Tanec pro radost mohl s klidem
v srdci, ale u některých i s notnou dávkou
nervozity, vystoupit. Vystoupení se moc
povedlo a sklidilo velký potlesk.
Poté byla řada na Roztleskávačkách, které
měly přijít o půl hodinku později. Na to, že

jsou věkově mladší, nedaly na sobě nervozitu
vůbec znát, a i přesto, že
zrovna při jejich vystoupení nejvíc pršelo, tak
vše krásně zvládly a zasloužily si také velkou
dávku potlesku.
Za odměnu jsme od pořadatelů dostali pití a nějaký ten mls pro každého
účastníka. Po obou vystoupeních se tanečníci
ještě inspirovali u dalších skupin, které vystupovaly po nich. Viděli
například skupiny tančící hip-hop, street dance,
mažoretky, ale i břišní
tanečnice, které se všem
velmi líbily.
HOLKY Z VELKÝCH PAVLOVIC POD VEDENÍM KAMILY KUNICKÉ ROZTANČIPotom už se se všemi LY DEŠTIVÝ HODONÍN, NUTNO ZDŮRAZNIT, ŽE NA JEDNIČKU!
věcmi vyrazilo k vlakovému nádraží, kde ještě proběhla návštěva TLESKÁVAČKY naleznete na www.youcukrárny, která je hned naproti. Posilnění tube.com a také na www.velke-pavlovice.
sladkostmi se malí tanečníci mohli usadit cz. Určitě se podívejte, holky byly skvělé!
do vlaku a konečně se vydat směrem domů.
Kamila Kunická,
Video z vystoupení kroužku TANEC PRO
vedoucí tanečních kroužků SVČ
RADOST i vystoupení kroužku ROZpři ZŠ Velké Pavlovice

MALÉ GYMNASTKY POPRVÉ SOUTĚŽILY

GYMNASTICKÉ VYSTOUPENÍ TŘEŤAČKY BÁRY JURENOVÉ.
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Malé gymnastky, žákyně I. stupně
ZŠ Velké Pavlovice, poprvé změřily své dovednosti v první školní
olympiádě ve sportovní gymnastice. Celkem deset děvčat se nejdříve představilo na gymnastické žíněnce - pásmu a potom v druhém
kole sestavou na lavičce. Jejich
vystoupení hodnotila tříčlenná
komise předem stanoveným kritériem a body.
V komisi zasedala zástupkyně ředitele školy paní Mgr. Lenka Korpová, paní učitelky Mgr. Veronika
Prokešová a Ing. Lenka Bukovská.
A jak to dopadlo? Nebylo lehké vy-

brat ty nejlepší, holčičky se snažily
a bojovaly jako opravdové závodnice.
Mladší kategorie
1. místo * Markéta Nováková
2. místo * Simona Valná
3. místo * Anabela Horáčková
Starší kategorie
1. místo * Barbora Listová
2. místo * Barbora Jurenová
3. místo * Eliška Konečná
Všem děvčatům velmi blahopřejeme!
Ing. Lenka Bukovská
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BADMINTONISTÉ SOUTĚŽILI V HUSTOPEČÍCH
Badmintonisté ze SVČ Velké Pavlovice se
zúčastnili v sobotu 18. května 2013 turnaje probíhajícího ve sportovní hale v Hustopečích, který pořádal místní klub. V sestavě Valerie Juřičková, Sabina Hájková,
Matěj Červenka a Martin Huslík se utkali
ve dvojhrách ve velmi příjemné atmosféře
turnaje a ve svých věkových kategoriích
obsadili jedno druhé a dvě třetí místa.
Po březnovém turnaji v Brně to byl již druhý turnaj, kde velkopavlovičtí badmintonisté získávali své cenné zkušenosti.

DĚTSKÝ BADMINTONOVÝ
TURNAJ DO TŘETICE
NA DOMÁCÍ PŮDĚ
Další badmintonový turnaj pro děti se
uskutečnil v sobotu 25. května 2013,
uspořádalo jej SVČ Velké Pavlovice
v místní tělocvičně. Zúčastnilo se ho 28
hráčů z Velkých Pavlovic, Hustopečí,
Břeclavi a Brna. Přihlásit se mohli všichni

začátečníci a mírně pokročilí. Hráči byli
rozděleni do věkových skupin na chlapce
a dívky. Po odehrání základních skupin
byly sehrány ﬁnálové zápasy o pořadí.
Pětihodinový maratón badmintonových
dvouher se neobešel bez ostrých výměn,
ale i slz zklamání. Pro všechny byla připravená odměna ve formě sladkostí a diplomu. Děti si sportovní klání doslova
užívaly. Pro některé byl turnaj první soutěžní zkušeností a jiné již měly pár turnajů
za sebou.
Velkopavlovičtí badmintonisté, kteří nastoupili v sestavě Hanka Bálková, Petr
Dostoupil, Matěj Červenka, Martin Huslík, Matěj Kocmánek, Valerie Juřičková
a Sabina Hájková, získali na turnaji dvě
stříbrné medaile: Martin Huslík – 2. místo v kategorii mladší chlapci, Sabina Hájková – 2. místo v kategorii starší dívky.
Na první příčky v kategorii nejmladších hráčů dosáhli Marek Skoupý z Brna
a Martina Ševčíková z Hustopečí, v kategorii starších dívek pak zvítězila Barbora

MLADÉ BADMINTONOVÉ NADĚJE Z VELKÝCH PAVLOVIC SEHRÁLY KVĚTNOVÝ TURNAJ NA DOMÁCÍ
PŮDĚ, VYNESL JIM DVĚ DRUHÁ MÍSTA.

Korábová z Hustopečí a za starší chlapce se na stupně vítězů postavil Jáchym
Müller z Brna.
Jiří Huslík

STŘELECKÝ KROUŽEK SVĚDKY ZÁSAHU NA POLICEJNÍ STŘELNICI
Školní rok pomalu končí a s ním i činnost
kroužků. Také členové střeleckého kroužku prožívají poslední hodiny své zájmové
činnosti tohoto školního roku. Odměnou
za poctivé tréninky a vzorné chování byla
návštěva na policejní střelnici v Břeclavi-Poštorné.
Vzhledem k dosavadní dobré spolupráci
vedoucího střeleckého kroužku s vedoucím bojové a tělesné přípravy Okr. ředitelství POLICIE ČR v Břeclavi nám bylo
umožněno zhlédnout výcvik zásahové
jednotky PČR.
Na policejní střelnici v Poštorné jsme
byli svědky „zneškodnění nebezpečného
ozbrojeného pachatele za použití služební zbraně a s využitím služebního vozidla
jako krytu“. To vše za jekotu houkačky
policejního služebního vozidla. Příslušníci zásahové jednotky nám předvedli
jak pohotový zásah, tak i následně nabídli k prohlédnutí vybavení zásahové
jednotky. Členové střeleckého kroužku

při ZŠ měli možnost
si vyzkoušet jak jim
„padnou“ neprůstřelné vesty, ochranné
přilby a jiné vybavení.
Největší zájem byl asi
o zbraně, ale ty byly jen
ke koukání a za bedlivého dohledu těch nejpovolanějších.
O naší účasti na této
akci svědčí společné
foto se členem „zásahovky“. Domů si
všichni odnesli nevšední zážitek a ně- EXKURZE NA POLICEJNÍ STŘELNICI V POŠTORNÉ SE PRO KLUKY
kteří i starší vystřelené STALA KRÁSNOU TEČKOU ZA CELOROČNÍ ČINNOSTÍ A JEDNOZNAČNĚ
(nepoužitelné)
ná- I ZLATÝM HŘEBEM.
bojnice ze služebních
a také členům zásahové jednotky, kteří si
zbraní, které na střelnici našli.
pro nás udělali čas a alespoň část ze svého
Chtěli bychom poděkovat paní Janě Stří- výcviku nám ukázali.
tecké, která nás svým velkým autem
Členové střeleckého kroužku
na toto zajímavé odpoledne odvezla,

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Z GYMNÁZIA…
NOVÍ ABSOLVENTI VELKOPAVLOVICKÉHO
GYMNÁZIA PŘEVZALI VYSVĚDČENÍ

Zatímco ostatní žáci jednotlivých ročníků gymnázia ještě získávají známky a uzavírají klasiﬁkaci v jednotlivých
předmětech, žáci maturitních ročníků již své vysvědčení
převzali. V odpoledních hodinách dne 7. června 2013 se
na našem gymnáziu uskutečnilo slavnostní předání maturitních vysvědčení novým absolventům školy.
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Slavnosti za účasti rodičů, pedagogů
a dalších hostů byl přítomen i místostarosta města pan Ing. Zdeněk Karber.
Ředitel školy PaedDr. Vlastimil Kropáč
ve svém úvodním vystoupení zhodnotil
průběh maturitních zkoušek a popřál absolventům hodně štěstí při dalším studiu,
které je čeká na vysokých školách.
V letošním školním roce maturovalo
20 studentů oktávy s třídní učitelkou
Mgr. Janou Zavadilovou v osmiletém studijním oboru, z nichž devět prospělo s vyznamenáním. V druhé maturitní třídě 4.A
s třídním učitelem PhDr. Stanislavem Rubášem složilo zkoušku dospělosti 23 studentů čtyřletého studijního oboru. Šest
studentů prospělo s vyznamenáním a dva
studenti budou opakovat ústní maturitní
zkoušku v září tohoto roku.
Potěšitelné je, že se v třetím roce státních
maturit předešlo nedostatkům z minulých let. Cermat nám mnohem dříve poskytl výsledky z didaktických testů a písemných prací z cizího jazyka. Písemné
práce z českého jazyka hodnotili opět
naši vyučující. Studenti našeho gymnázia u společné části maturitní zkoušky,
tj. v didaktických testech a u písemných
prací z českého a anglického jazyka uspěli
a nemusí skládat opravné zkoušky.
Místostarosta města pan Ing. Zdeněk
Karber poblahopřál studentům k dosaženým studijním výsledkům. Vyzval je, aby
využili všech možností v dalším studiu
a co nejlépe se uplatnili ve zvolené profesi.
Příjemné setkání bylo doprovázeno kulturním programem, které pro již bývalé
studenty připravil žáci Základní umělecké školy Velké Pavlovice pod vedením
MgA. Zbyňka Bílka. Novým absolventům
velkopavlovického gymnázia se tímto
dnem otevřely dveře do světa za naplněním svého životního cíle, který pro ně maturitou začíná.
Úplné bilancování školního roku
2012/2013 není zatím možné provést,
ale nahlédnete-li do výsledkových listin
vědomostních soutěží, zjistíte, že studenti naší školy v žádné z nich nechyběli
a v řadě případů postoupili do krajských

TŘÍDA OKTÁVA GYMNÁZIA VELKÉ PAVLOVICE – MATURANTI 2013.

TŘÍDA 4.A GYMNÁZIA VELKÉ PAVLOVICE – MATURANTI 2013.

kol. V těchto dnech proběhlo celostátní
kolo dějepisné olympiády ve Strážnici.
Naše gymnázium reprezentovala studentka kvarty Viola Krausová. V silné
konkurenci získala pěkné osmé místo,
a tím naše nejaktivnější studentka završila letošní soutěžení. Za reprezentaci školy
jí, ale i dalším studentům patří právem
ocenění a poděkování.
Svou „malou maturitu“ mají za sebou
i studenti posledního ročníku nižšího
stupně gymnázia, tj. kvarty, kteří během
měsíce května a června prošli celostátním testováním v rámci projektu NIQES
vyhlašovaného MŠMT. Cílem plošného
ověřování je poskytnout informaci o tom,

nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností a zasadit výsledky žáků
školy do rámce výsledků všech testovaných žáků v ČR. Žáci školy dosáhli v letošním roce v českém jazyce percentilu 83 %,
v anglickém jazyce 81 % a v matematice
pak 63 %.
Dva měsíce školních prázdnin jsou před
námi a při této příležitosti bych rád popřál
pracovníkům školy příjemnou dovolenou
pro načerpání energie do další nelehké
práce a žákům školy odpočinek od každodenních školních povinností.
PaedDr. Vlastimil Kropáč

VODA V NAŠÍ KRAJINĚ - DALŠÍ PODPOŘENÝ PROJEKT NAŠEHO GYMNÁZIA
Oblast environmentální výchovy je důležitou součástí všeobecného vzdělání žáků
našeho gymnázia. Podobně jako v minulém roce, i letos, jsme na odbor životního
prostředí Jihomoravského kraje v Brně
podali žádost o ﬁnanční podporu projektu s touto tématikou. Náš projekt „Voda
v naší krajině“ byl výběrovou komisí vybrán k ﬁnanční podpoře.
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Co je předmětem a náplní samotného projektu? Žáci školy budou zkoumat ekosystém zámeckého rybníka ve Velkých Pavlovicích, povodí Trkmanky, kde odeberou
vzorky vod. Provedou následnou analýzu
vzorků vody s využitím soupravy EcoLabBox, která umožňuje stanovení fosfátů,
dusičnanů, dusitanů, amonného kationtu
ve vodě, pH vody a určení tvrdosti vody.

V odborné besedě se seznámí s historií krajiny Velkopavlovicka. Na starých
mapách žáci vyhledají místa lokality původních rybníků a místa pravěkých vnitrozemských moří. Žáci rovněž navštíví
mokřady a budou sledovat vývoj v nově
zakládaném biocentru Zahájka v rozličném vegetačním období.
Workshopy se uskuteční na ekologic-
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kém centru Trkmanka, kde
žáci ve spolupráci s pracovníky
ekocentra provedou četné sledování kvality vody, biodiverzity a stavu ekologické sukcese;
obdobná činnost s časně podzimním sledováním bude provedena další skupinou žáků během pobytu v uvedeném centru
v měsíci září tohoto roku.
Do konce kalendářního roku
žáci pod vedením vyučujících
zpracují a podrobně vyhodnotí veškeré získané informace
ve formě informační brožury
v tištěné i elektronické podobě. Samotná realizace projektu

začala tradičním Dnem Země
22. dubna výsadbou nových
dřevin v místním mokřadním
biocentru Zahájka a následným
shromažďováním a vyhodnocováním získaných vzorků.
Projekt přispěje k prohloubení
spolupráce naší školy a ekologických institucí jako je Agentura ochrany krajiny, Ekocentra Trkmanka, s vedením města
a občanskou veřejnosti v oblasti
aktivní tvorby a ochrany naší
krajiny.
Ing. Oldřich Tesař
VODA V RYBNÍKU A TŮNÍCH BIOCENTRA ZAHÁJKA BUDE STĚŽEJNÍM PŘEDMĚTEM STUDENTSKÉHO VÝZKUMU.

PĚT NEZAPOMENUTELNÝCH DNÍ
V prvním červnovém týdnu se konalo
ústřední kolo 42. ročníku dějepisné olympiády s tématem „Od pohanských zvyků
ke křesťanským tradicím“. Účastnilo se
ho celkem 32 soutěžících z celé České republiky. Jedním z 5 reprezentantů Jihomoravského kraje jsem byla i já. Povinným
úkolem bylo sepsat práci na téma „Zvyky
a tradice mého regionu zachycené v muzejních sbírkách“.
Strážnice nás přivítala deštivým odpolednem. Po zahájení na městském úřadě nás čekala prohlídka Městského muzea ve Strážnici a také návštěva židovské synagogy.
Druhý den po snídani jsme se odebrali
na Purkyňovo gymnázium, kde celý den
v tamní aule probíhaly prezentace našich
prací.
Během poledne, abychom si trošku odpočinuli od práce, jsme šli do Muzea vesnice
jihovýchodní Moravy. Prohlídka byla zaměřená na zvyky udržované mezi prostými lidmi. Večer pro nás byl připraven zážitkový program ve městě, ale kvůli počasí
nám organizátoři vytvořili neméně zábavný program pod střechou našeho ubytovacího zařízení.
Strážnice pro nás však neznamenala pouze
práci. Středa totiž patřila celodennímu výletu. Ze všeho nejdřív jsme jeli do archeoskanzenu v Modré. Z poutavého výkladu

jsme se dozvěděli mnoho nových informací
o slovanských věrozvěstech. Následoval
Památník Velké Moravy, klášter ve Velehradě
s překrásnou barokní
bazilikou a nakonec
petrovské sklepy nazývané „Plže“. Po večeři
jsme na Purkyňově
gymnáziu měli připravenou přednášku o jízdě králů a verbuňku.
Ve čtvrtek nás čekalo VIOLA KRAUSOVÁ JE NAPROSTO VYNIKAJÍCÍ STUDENTKA. SVÝMI SKVĚLÝposlední měření sil - MI VÝKONY V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH PERFEKTNĚ REPREZENTUJE NEvelký kontrolní test. JEN SAMOTNÉ DOMOVSKÉ GYMNÁZIUM, ALE I MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE.
Po něm jsme zamířili
k rozdávání diplomů. Ze třiceti dvou souna zámek, v němž sídlí Národní ústav lidotěžících se deset umístilo a ostatní skončili
vé kultury a nachází se expozice hudebních
na symbolickém jedenáctém místě. Bylo
nástrojů. Po obědě jsme pluli lodí po Baťopro mě velkou radostí, že se mi povedlo obvě kanále a dále jsme navštívili Průžkův
sadit 8. místo. Každý z umístěných dostal
mlýn a Zámecké sklepy.
velkou spoustu cen a dárků ve formě kníAbychom měli opravdu na co vzpomínat,
žek, časopisů a stolních her.
po večeři se ještě pořádal táborák. OpéTýden byl u konce. Zbývalo jen sbalit pokání špekáčků a zpěv u ohně se protáhly
sledních pár věcí a byl nejvyšší čas vyrazit
dlouho do noci. Byl před námi poslední
na nádraží. Strážnice se s námi loučila proz pěti nezapomenutelných dní.
sluněnými ulicemi.
Slavnostní vyhlášení začalo skvělým vyViola Krausová; Kvarta,
stoupením cimbálové muziky s ukázkou
Gymnázium Velké Pavlovice
opravdového verbuňku. Potom se již přešlo

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
V letošním školním roce 2012/2013 pořádalo Gymnázium ve Velkých Pavlovicích
již 62. ročník okresního kola matematické
olympiády. Ve všech kategoriích (Z 6 - Z 9)
soutěžili nejen žáci základních škol, ale
i gymnázií. Okresního kola se zúčastnilo
celkem 13 základních škol a 5 gymnázií.

Úspěšných řešitelů bylo 25. Za úspěšného
řešitele se považuje každý soutěžící, který dosáhne aspoň 12 bodů z 24 možných
v kategorii Z 9, v ostatních kategoriích je
to 9 bodů z 18 možných.
Okresní kolo 9. ročníků se konalo 23. ledna. Naše žákyně Viola Krausová v něm
obsadila hezké 6. místo. Okresní kolo 6.,

7. a 8. ročníků se konalo opět na našem
gymnáziu, a to 17. dubna. Celkem se
okresního kola matematické olympiády
zúčastnilo 80 žáků.
Matematikou více či méně nadaní žáci si
tak mohli vyzkoušet, jak vlastně na tom
s touto královnou věd opravdu jsou.
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PRO TY, KTEŘÍ BY SI CHTĚLI SVÉ
ZNALOSTI POROVNAT S ŽÁKY
9. ROČNÍKŮ, UVÁDÍME
NÁSLEDUJÍCÍ ÚLOHU:
Do třídy chodí 33 žáků. Před Vánocemi
byli s hajným v lese plnit krmelce. Dívky si rozebraly balíky sena. Chlapci se
rozdělili na dvě skupiny: někteří vzali
4 pytle mrkve a 3 pytle ořechů a ostatní
vzali po jednom pytli jablek a jednom
pytli ořechů. Poměr počtu dívek, chlap-

ců z první skupiny a chlapců z druhé
skupiny byl stejný jako poměr počtu
pytlů ořechů, jablek a mrkví.
Kolik bylo ve třídě dívek, kolik chlapců
neslo pytle s mrkví a kolik jich neslo
pytle s jablky?
(Ve třídě je 15 dívek, 6 chlapců neslo pytle
s mrkví a 12 chlapců neslo pytle s jablky.)
Mgr. Michal Rilák,
garant MO za okres Břeclav

S MATEMATIKOU JSME SNAD VŠICHNI ZAČÍNALI
S TOUTO NEZBYTNOU POMŮCKOU…, NĚKTEŘÍ TO
DOTÁHLI AŽ NA OLYMPIÁDU!

NA GYMNÁZIU VOLILI DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA – NANEČISTO
lídři pěti politických stran.
V třídním projektu se žáci
sekundy seznámili s nejpodstatnějšími
částmi
obecních voleb. Uvědomili
si, co stojí za sestavením
volebního programu, jak
obtížné je ho přednést
a především obhájit.
Zástupci politických stran,
které si žáci sami vytvořili,
zodpovídali dotazy nejen
ze stran účastníků předSTUDENTI GYMNÁZIA SI ZKUSILI NA VLASTNÍ KŮŽI, CO TO JSOU VOLBY. volebního mítinku, ale odráželi také konstruktivní,
Kdybyste měli možnost nahlédnout v pá- někdy i všetečné dotazy svých „kolegů kantek 19. dubna do hodiny občanské výchovy didátů“. Pro svou předvolební strategii žáci
na velkopavlovickém gymnáziu, možná použili různých prostředků: předvolební
byste byli překvapeni. Na tabuli plakáty, čokoládové cookies, plakáty, ale také webopřed ní řada stolů a na židlích zaujali místa vé stránky – jedny z nich můžete posoudit

na http://volte-martina.webnode.cz/.
A co naši „kandidáti“ do svých volebních
programů nejčastěji zařazovali? Rádi by
zlepšili životní prostředí, do škol by zavedli
ovoce, pro seniory nabízeli počítačové kurzy zdarma a využití volného času všem věkovým skupinám.
Po nelítostném předvolebním boji žáci
dostali volební lístky, jež si sami vytvořili,
na chodbě, která nahrazovala plentu, vložili do obálky svůj hlas a vhodili do urny,
již pro tuto příležitost nahradila krabice
od bot. Volební komise poté hlasy spočítala
a oznámila výsledky voleb.
Jestli naším mladým politikům jejich nadšení, elán a nápady vydrží, setkáte se s nimi
jako s kandidáty do obecních voleb přibližně za 8 let :-).
Mgr. Pavla Míchalová

GYMNÁZIUM NA VĚDECKO-TECHNICKÉM ZÁJEZDU DO FRANCIE
V neděli 12. května 2013 jsme v odpoledních hodinách vyjeli autobusem od budovy
gymnázia do Francie. Cesta byla únavná,
ale v brzkých ranních hodinách jsme přejeli
hranice Německa s Francií a brzy poté jsme
dorazili do vysněné Paříže. I když jsme byli
unavení, Paříž jsme si patřičně užili.
Prvním bodem byl Louvre. Zde jsme prošli
ve skupinkách expozice, které nás zajímaly, samozřejmě si nikdo z nás nenechal ujít
nejznámější obraz od Leonarda da Vinciho
- Monu Lisu. Venku jsme si mohli prohlédnout Malý vítězný oblouk a projít Tuilerijské
zahrady. Potom jsme se vydali podél řeky
Seiny k Eiffelově věži. Cestou jsme se zastavili u nejznámějšího chrámu Notre Dame
a po individuální prohlídce chrámu jsme došli Eiffelově věži. Zde si někteří z nás vyjeli
výtahem až do nejvyššího patra (286 m vysoko), kde se nám naskytl nádherný výhled
na Paříž. Zajímavé bylo, že střechy domů
v Paříži jsou bílé.
Po tomto náročném dnu jsme se ubytovali
kousek od Paříže v hotelu F1. Další den jsme
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se přesunuli z Paříže do města Blois. Zde
jsme navštívili zámek s jezdeckou sochou
Ludvíka XII., také jsme se zastavili u sochy
rodáka tohoto města Denise Papina a přejeli
jsme do dalšího města Amboise, kde jsme si
prohlédli zámeček Leonarda da Vinciho, kde
zemřel. Poté jsme se přepravili do dalšího hotelu F1, tentokrát u Futuroscopu.
Další den ráno jsme vyjeli do města La Rochelle, kde hlavním bodem dne byla projížďka lodí k pevnosti Boyard. Ve čtvrtek jsme
celý den strávili ve Futuroscopu. Tento den
byl pro nás zábavný a odpočinkový, protože
Futuroscope je centrum kin a projekcí. Myslím, že všem se nejvíce líbila dynamická kina
s trenažéry, která nás vnesla přímo do děje
ﬁlmů. V pozdních večerních hodinách jsme
zhlédli laserovou show.
Pak nastal poslední den, pátek, kdy jsme brzy
ráno odjeli zpět do Paříže prohlédnout si Velký vítězný oblouk. Zde jsme také strávili pár
hodin v Paláci objevů, který byl velmi zajímavý a naučný. Dozvěděli jsme se spoustu věcí
z okruhu astronomie, optiky, matematiky,

chemie a biologie. Potom jsme metrem dojeli do moderní čtvrti La Défense. Posledním
bodem našeho zájezdu byl kabaret Moulin
Rouge, u kterého jsme nasedli zpět do autobusu a vydali se na cestu domů. I když bylo
většinu týdne zataženo, výlet jsme si užili.
Martina Volechová, septima

ZÁJEZD STUDENTŮ GYMNÁZIA DO FRANCIE BYL
PŘEDEVŠÍM O UMĚNÍ A TECHNICE.
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S ČAPKEM VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH
Je Karel Čapek autor vzdálený naší
době? Má nám stále co říct? Je aktuální? Tyto otázky nastínili a pomohli
zodpovědět studenti kvarty Gymnázia Velké Pavlovice dne 12. června
2013 v Kulturním domě ve Velkých
Bílovicích žákům druhého stupně
místní základní školy. Dopoledne,
místo vyučování, tam sehráli pro své
vrstevníky jedno vystoupení, jehož
premiéru bylo možné zhlédnout již
v dubnu na našem gymnáziu.
Celé představení trvající 40 minut
cvičili přes rok. Je pojato jako pásmo

– do tří Čapkových her je zakomponováno slovo moderátora a písně
Voskovce a Wericha. Podobně jako
texty těchto písní i zdramatizované
Čapkovy povídky vypovídají o době
1. poloviny 20. století, ale přesto
i dnes je jejich význam žákům srozumitelný.
Vystoupení se povedlo, studenti
kvarty zářili. Věříme, že si diváci odnesli nejen krásný divadelní zážitek,
ale i poznatek, že Čapkovo dílo prostupuje časem.
Mgr. Renata Bláhová

ČAPEK MÁ STÁLE CO ŘÍCI I DNEŠNÍ MLÁDEŽI. TU JEHO DÍLO
OSLOVILO NATOLIK, ŽE SE JEJ ROZHODLA ZDRAMATIZOVAT
NA PRKNECH, KTERÁ ZNAMENAJÍ SVĚT…

GYMNAZISTÉ NA EXKURZI V BRNĚNSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ
Součástí výuky botaniky v rámci vyučovacího předmětu biologie na Gymnáziu
ve Velkých Pavlovicích je vedle zhotovení
vědeckého herbáře také návštěva Botanické zahrady PřF MU v Brně. Ta se letos
uskutečnila 6. června a absolvovaly ji třídy kvinta a 1.A spolu se svými vyučujícími biologie.
Studenti během návštěvy zajímavých
skleníků se sukulentními, subtropickými
a tropickými rostlinami i venkovní části
zahrady se systematickými i ekosystémovými úseky vyplňovali speciální pracovní
listy, které vypracovávali na základě odborných přednášek pracovnic zahrady
ve sklenících i samostatného průzkumu
venkovního areálu.
Zajímavým doplněním uvedené školní
akce byla následná návštěva arboreta
Mendelovy univerzity, při které studenti vedle prohlídky krásných parkových

scenérií a přírodních
kompozic s dominantními solitérními
dřevinami mohli také
obdivovat tropický
pralesní ekosystém
s desítkami druhů
nádherných orchidejí
v místním skleníku.
Odborná přednáška
Ing. Buchtové, erudované pracovnice
skleníku byla završena prohlídkou pěstírny orchidejí s kultu- STUDENTŮM BYLA EXKURZE V BOTANICKÉ ZAHRADĚ OHROMNÝM PŘÍNOSEM, DOSLOVNÉ NAPLNĚNÍ VÝROKU A STĚŽEJNÍ MYŠLENKY J.A.KOMENrami in vitro.
Studenti odjížděli SKÉHO „ŠKOLA HROU“.
z Brna unavení po náročném programu, avšak plní dojmů z ne- také zábavné poznávání obrovské rozmavšedních zážitků a jistě i s poznáním, že nitosti a krásy světa rostlin.
Gymnázium Velké Pavlovice
botanika nemusí být jen obtížná věda, ale

AUTENTICKÉ VZPOMÍNKY
NA 2. SVĚTOVOU VÁLKU…
V pondělí 13. května 2013 jsme na Gymnáziu Velké Pavlovice přivítali vzácnou
návštěvu – na besedu se studenty kvarty, septimy a 3.A přijel podpluk. Jan
Maria Hronek. Během dvou hodin velmi
poutavého vyprávění připomenul nejen
odbojovou činnost za 2. světové války,
ale také výchovu první republiky k vlastenectví.
Z tohoto pocitu pramenilo odhodlání
bránit naši zemi i v období Protektorátu Čechy a Morava. Pan Hronek se
účastnil domácího odboje na Moravě již
od svých 13 let. Za tuto svoji činnost byl

vyznamenán medailí za chrabrost, kterou mu – coby nejmladšímu členu brigády – udělil gen. Alois Klapálek.
Druhá světová válka je pro studenty
tematikou zajímavou. Pan Hronek ale
k faktům přidal také osobní postoj, nadhled, vtip a v neposlední řadě nesmírnou erudovanost. O tom, že se mu s našimi studenty besedovalo dobře, svědčí
i jeho návrh: pokračovat v započaté práci příští školní rok – tentokrát na téma
československé legie v Rusku.
Mgr. Pavla Míchalová
PODPLUK. JAN MARIA HRONEK NA BESEDĚ SE
STUDENTY GYMNÁZIA VELKÉ PAVLOVICE.
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DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ - GYMPL ZABODOVAL
Ve čtvrtek dne 25. dubna 2013 proběhlo
ve Velkých Pavlovicích okrskové kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Zúčastnilo se jej celkem 12 týmů ze základních
škol a velkopavlovického gymnázia rozdělených do dvou kategorií dle věku soutěžících – mladší žáci (5 týmů) a starší žáci
(7 týmů). Hlavním cílem okrskového kola
bylo vybojovat jedno ze tří prvních postupových míst a tím si zajistit účast i v kole
okresním.
Družstvům ZŠ Velké Pavlovice se v letošním ročníku příliš nedařilo. Ačkoliv se soutěžící snažili, seč jim síly, vědomosti i zručnost ovládat jízdní kolo stačily, na postup
to nestačilo. V kategorii mladších žáků
obsadili velkopavlovičtí šesté místo, v kategorii starších žáků pak místo páté. Tak
snad za rok!

Zato gymnazisté zabodovali.
Družstvo
starších žáků ve složení Robin Podrázský,
Matěj Kynický, Gabriela Zemková a Renata Popovská soutěž
sebevědomě vyhrálo
a zajistilo si tak přímý
postup z příčky nejvyšší do okresního kola.
Navíc studentka gymnázia Renata Popovská
získala
individuální
cenu pro soutěžícího PŘESTOŽE DRUŽSTVO PÁŤÁKŮ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEPOSTOUPILO,
s nejmenším počtem OSTUDU NEUDĚLALO. KONKURENCE MĚLA LETOS GRÁDY!
trestných bodů a jako
přejeme a děkujeme za účast a vynikajicí
cenu dostala sadu reproduktorů.
reprezentaci našeho města.
Všem vítězům, ale i poraženým, blahoKarolína Bártová

AIKIDO
Dne 12. června proběhly v našem „dojo“
Aikido klubu Gymnázia Velké Pavlovice
zkoušky na žákovské stupně. Všichni nominovaní studenti se poctivě a svědomitě
připravovali dlouhou dobu a jejich úsilí
bylo úspěšně završeno. Čtyřem z nich
bylo uděleno 6. kyu a jednomu dokonce
kyu 5. Všem cvičencům gratulujeme!
Náš oddíl působí na gymnáziu již druhý rok, a i když jsme „dojo“ malé, jsme
poměrně slušně technicky vybavené.
Ke cvičení je nám k dispozici 60 m2 tatami a každý ze studentů má k dispozici
vlastní cvičné zbraně (jo, boken a tanto).
Všichni aikidoka svoje cvičení berou váž-

ně a myslím si, že jsou
hrdí na to, že jsou členy
právě našeho oddílu.
Stálých členů máme 10
a všichni jsou to dobří
kamarádi, kde legrace
nechybí. Dojo vede pan
Stanislav Rubáš (1.
DAN AIKIKAI) a ob- ČLENOVÉ „DOJO“ AIKIDO KLUBU GYMNÁZIA VELKÉ PAVLOVICE.
čas nás navštíví pan
Všem zájemcům o toto krásné japonské
Petr Bednář (taktéž 1.
DAN AIKIKAI), který nás vždy obohatí bojové umění doporučuji nás navštívit,
o nové prvky a jejich využití v praktickém podívat se, nebo si s námi rovnou zacvičit.
boji (navštěvuje oddíl Kometa Brno pod Potřebné informace najdete na webových
stránkách: http://aikidogvp.webnode.cz/
vedením Martina Zádrapy).
PhDr. Stanislav Rubáš

ŠKOLNÍ OKÉNKO

ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY…
AUTORSKÝ KONCERT
PANA UČITELE OLDŘICHA
JEŘÁBKA
V neděli 19. května 2013 uspořádala základní umělecká škola koncert, na kterém
se představil všem dobře známý pan učitel Oldřich Jeřábek jako hudební skladatel. Pan učitel Jeřábek vyučoval na velkopavlovické hudební škole od roku 1954
do roku 2004, tedy celkem 50 let, a za tu
dobu prošlo jeho třídou několik generací
žáků, které naučil hrát na klavír, hous-
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PAN OLDŘICH JEŘÁBEK SE PŘEDSTAVIL
NA KONCERTĚ SVÝCH SKLADEB A PÍSNÍ
NEJEN JAKO BÝVALÝ A ŽÁKY VELMI OBLÍBENÝ UČITEL ZUŠ VELKÉ PAVLOVICE, ALE
PŘEDEVŠÍM JAKO HUDEBNÍ SKLADATEL.

le, akordeon, kytaru i dechové nástroje
a jeho skladby byly vlastně určeny právě
těmto mladým hudebníkům.
Další kapitolou skladatelské tvorby pana
učitele byly písně, které vznikaly postupně k příležitosti obřadů Města Velkých
Pavlovic, na kterých se pan učitel dlouhá
léta hudebně podílel, ať už to byly svatby
nebo vítání občánků.
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Na nedělním koncertě zazněly skladby
pro klavír sólový i čtyřruční, pro klarinet,
kytaru, zobcové ﬂétny, akordeon, housle,
trubku i pro dechový orchestr a několik
písní pro sólový i sborový zpěv.
Některé skladby doprovázel sám pan učitel na klavír a se svou vnučkou Radanou
Villínovou, která vystudovala na kroměřížské konzervatoři zpěv, představil pub-

liku některé ze svých svatebních písní.
Bývalí žáci velkopavlovické hudební školy, mladší i starší ročníky, se přišli podívat na svého pana učitele a poslechnout
si skladby z jeho hudební dílny. Veselá,
melodická a optimistická hudba byla posluchači nadšeně přijata a pan učitel byl
po zásluze odměněn bouřlivým, upřímným potleskem.

Ředitelka ZUŠ Milena Karberová
za všechny předala panu učiteli Jeřábkovi kytici a poděkovala mu za jeho skladby
i za léta záslužné pedagogické činnosti
ve Velkých Pavlovicích.
Velké poděkování patří také všem učitelům a žákům ZUŠ, kteří se podíleli na přípravě koncertu.
Milena Karberová, ředitelka ZUŠ

TUCET HUDEBNÍCH ZÁŽITKŮ NA TŘETÍM ROČNÍKU KONCERTU ZUŠ

HRAJE A ZPÍVÁ CELÁ RODINA
V neděli 28. dubna 2013 uspořádala Základní umělecká škola Velké Pavlovice již
III. ročník populárního koncertu „Hraje
a zpívá celá rodina“, na kterém spolu se
žáky ZUŠ vystoupili jejich rodiče, prarodiče a sourozenci.
Přípravy na koncert trvaly několik měsíců,
kdy rodinní příslušníci navštěvovali vyučovací hodiny v ZUŠ a společně se svými dětmi a pedagogy pracovali na přípravě programu. Velmi početné a nadšené publikum
si některé známé písně zazpívalo společně
s vystupujícími a odměnilo velkým potleskem výkony všech účinkujících.
Na koncertě vystoupilo celkem 12 rodin
z Velkých Pavlovic a okolí a vytvořily nejrůznější nástrojové sestavy. Čtyřruční hru
na klavír předvedly se svými maminkami
Markéta Michnová, Anabela Horáčková a Tereza Veiglová. Trio klavír, klávesy
a akordeon sestavily sestry Radka a Simonka Valných s maminkou, sestry Anna
a Emma Procházkovy zahrály s maminkou
v sestavě čtyřruční klavír a zobcová ﬂétna.
Natálie Drbolová doprovázela svého tatínka kytaristu na klávesy, Tomáš Melichar
s tatínkem utvořili netradiční duo cimbál
s akordeonem, sestry Markéta, Zdeňka,

Hanka a Eliška Bálkovy zazpívaly čtyřhlasně
píseň Petra Ulrycha
s poetickým textem
básníka Jana Skácela,
Zdeňka v mezihrách
předvedla hru na příčnou ﬂétnu.
Velký úspěch u publika sklidilo trio Oldřich
a Petr Vymazalovi se
svým dědečkem panem
Josefem
Konečným
ve složení dvě zobcové RODINNÉ TRIO OLDA A PETŘÍK VYMAZALOVI S DĚDEČKEM JOSEFEM KOﬂétny, akordeon a zpěv NEČNÝM KRÁSNĚ ZAHRÁLO A ZASLOUŽENĚ SKLIDILO OHROMNÝ POTLESK.
koncertem se zasloužila rodina Bílkova,
a není náhodou, že známé lidové písně si publikum rádo zazpíva- která sestavila malý rodinný bigbend, rodilo společně s vystupujícími. Pan Konečný če se syny Martinem a Michalem se předbyl žákem velkopavlovické hudební školy vedli ve složení kytara, klavír, bicí a zpěv.
a učil se hrát na harmoniku u pana učitele Pedagogové i ředitelka základní umělecké
školy děkují co nejsrdečněji všem rodinám,
Jeřábka před více než padesáti lety.
Perfektní žesťové trio, které okamžitě roz- které vynaložily velké úsilí při přípravě
proudilo krev všem přítomným, sestavila koncertu a překonaly trému z veřejného
rodina Sadílkova - bratři Michal a Tomáš vystupování. Všichni, kteří věnovali mnos tatínkem. Šestiruční hru na klavír již ho času nácviku skladeb, jistě strávili se
tradičně předvedla učitelská rodina Anto- svými dětmi krásné a nezapomenutelné
šových - oba rodiče se synem Vojtěchem. okamžiky plné radostné rodinné pohody!
Milena Karberová, ředitelka ZUŠ
O veselou a výraznou tečku za zdařilým

KONCERT FLÉTNIČEK A KLAVÍRU ŽÁKŮ MGA. ZBYŇKA BÍLKA
Jako mezi ﬁlmovými pohádkami, v koncertní síni prozvučené
menuety či v divadle na opeře
Nabucco, nebo na muzikálech
Jesus Christ Superstar a Dracula si mohli připadat posluchači,
kteří se zúčastnili besídky ﬂétnové a klavírní třídy pana učitele
MgA. Zbyňka Bílka Základní
umělecké školy Velké Pavlovice. Jedenáct malých žáčků zde
předvedlo své hudební umění
a obrovské pokroky, které jsou
vždy po roce naprosto nepřeslechnutelné.
Jak již bylo v úvodu avizováno,
výběr skladeb a písní se panu

učiteli skutečně podařil. Jednalo
se o známé kusy, které obecenstvo bavily a většina si i poklepávala s úsměvem na rtu do rytmu.
Převážná většina žáků zahrála
na ﬂétnu, patřili mezi ně Klárka
Pejchlová, Terezka Fůkalová,
dvojčata Standa a Tomáš Bálkovi, Domča Melicharová, Eliška
Bálková, Zuzka Bártová, Míša
Helešic a Kačka Stehlíková,
která zahrála i na klavír. Dva
žáci, Lucinka Kynická a Martin Horák, zahráli na klavír a to
i společně čtyřručně s panem
učitelem.
Závěr koncertu patřil komorní-

VYSTOUPENÍ DÍVČÍHO KOMORNÍHO FLÉTNOVÉHO KVARTETA SE STALO
ZLATÝM HŘEBEM CELÉ BESÍDKY TŘÍDY MGA. ZBYŇKA BÍLKA.
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mu ﬂétnovému kvartetu ve složení Domča Melicharová, Klárka Pejchlová, Eliška
Bálková a Kačka Stehlíková. Čtveřice
děvčat zahrála pod vedením pana učitele naprosto famózně a bez chybičky dva

kousky, za které sklidila ohromný a hlavně
zasloužený potlesk.
Všechny děti, které se besídky zúčastnily,
zasluhují velkou pochvalu. Byly výborně
připravené, za což patří velké poděkování

především panu učiteli Bílkovi a také rodičům, kteří děti k hře na hudební nástroj
přivedli a navíc je dokážou u hry udržet.
Ruku na srdce, právě to bývá to nejtěžší :-)!
Karolína Bártová

CIMBÁLOVÝ KONCERT ŽÁKŮ, STUDENTŮ A JEJICH UČITELŮ
V pondělí 22. dubna 2013 uspořádali učitelé Základní umělecké školy Velké Pavlovice Michal
Grombiřík a Barbora Oudová
Cimbálový koncert, na kterém
vystoupili nejen žáci naší ZUŠ,
ale i studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě se
svým vyučujícím Mgr. Danielem
Skálou.
Publikum mělo možnost poznat
cimbál jako hudební nástroj nevšedních zvukových možností
a poslechnout si moderní skladby
v podání studentů konzervatoře, mezi které ne náhodou patří
i učitel ZUŠ Michal Grombiřík
z Hodonína a prvním rokem

také bývalý žák ZUŠ Jakub Šíbl
z Němčiček.
Z žáků ZUŠ předvedli své dovednosti Tomáš Melichar, Tobiáš Ouda, bratři Štěpán a Matěj
Prokešovi, Barbora Urbánková,
Martin Grůza a Kamila Šošovičková. Nutno vyzvednout, že se
všichni malí žáci předvedli jako
nadějní a velmi šikovní cimbalisté. Doufáme proto, že jim nadšení a láska k tolik pro náš kraj
typickému hudebnímu nástroji
vydrží a za pár let si je poslechneme jako nedílnou součást některé
cimbálové muziky.
Milena Karberová,
ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice

BRATŘI MATĚJ A ŠTĚPÁN PROKEŠOVI UŽ POMALOUČKU DAJÍ
NA MALOU CIMBÁLKU :-)!

SPORT
FOTBALOVÝ KLUB TJ SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE
Úvodem několik informací ohledně získání informací o fotbalových soutěžích na internetu, kterých se účastní naše družstva.
Krajské soutěže (A muži, dorost, žáci) – web: www.jmkfs.cz
Okresní soutěže (B muži, přípravky) – web: www.ofsbreclav.cz
Soutěže Řkf na Moravě (ženy) – přímý odkaz: http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/rk-morava/souteze.asp?soutez=003J2B
Oﬁciální stránky FAČR – web: www.fotbal.cz
Zpravodajský portál o fotbalovém dění na Jižní Moravě – web: www.jihomoravskyfotbal.cz
Facebook – neoﬁciální stránka sportovního klubu: TJ Slavoj Velké Pavlovice
A MUŽI:
Do jarních odvet vstupovalo mužstvo s cílem bojovat o přední příčky tabulky, což se
zatím daří. Trenérovi se podařilo družstvo
vhodně doplnit a to patří na jaře k nejlepším ve své skupině. Tři zápasy před koncem soutěže patří „áčku“ zatím 2. místo
v tabulce se ziskem 45 bodů.
Díky širokému kádru hráčů se dokázalo
mužstvo vyrovnat i s absencí dlouhodobě
zraněných hráčů (Chromek, Kolman, Nesvadba), předvádělo většinou atraktivní
technický útočný fotbal a zaslouženě nastřílelo nejvíc branek v soutěži.
Mužstvo velmi dobře zvládlo i prestižní
derby v Bořeticích, kde soupeře bojujícího
o záchranu přehrálo kvalitní hrou a zkušenostmi a zvítězilo 4:2.
Nejlepším střelcem mužstva byl opět zkušený Jakub Šabata, který prožívá jednu
z nejlepších sezón ve své kariéře. S celko-
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vým počtem 17 vstřelených branek dokonce atakuje nejvyšší příčky mezi kanonýry!
V jarní části soutěže nejčastěji nastupují:
Libor Honz (David Václavek, Jakub Chromek) – Zájeda Lukáš, Jilka Michal Měřínský Tomáš, Kotoun Lukáš (Nesvadba
Tomáš, Kolman Ondřej, Halm Roman)
– Záblacký Miroslav, Pilarčík Viktor, Vašek Petr, Kerel Jakub (Škarabela Radek,
Pohl David) – Šabata Jakub, Havlík David
(Sladký Luboš)
Trenér: Šefránek Luděk
Asistent: Miklík Pavel
Vedoucí družstva: Šaněk Karel
B MUŽI:
Béčko nastupovalo do jarních odvet z poslední pozice, ale s jasným cílem nejvyšší
okresní soutěž pro klub zachránit. Tomu
také odpovídalo doplňování družstva

o hráče „A“ mužstva, kteří výrazně pomohli ke konečné záchraně. Dvě kola před koncem soutěže je „béčko“ na 9. místě tabulky
se ziskem 31 bodů a jistotou záchrany v OP.
Střeleckou oporou týmu byl opět Pavel
Procházka, který zatím vstřelil celkem
16 branek. Na jaře mu výborně střelecky
sekundoval Luboš Sladký, jedna z několika
výrazných posil z A mužstva.
Na jaře nejčastěji hráli: Lanžhotský Pavel
(Honz Libor) – Levčík Ondřej, Kalužík
Patrik, Melichar Libor, Halm Roman (Pilarčík Viktor, Suský Josef, Gajdošík Miroslav, Šebesta Daniel) – Pohl David, Dufek
Michal, Michna Kamil, Procházka Martin
(Vydařelý Roman, Havlík David, Pilarčík
Ondřej, Nesvadba Tomáš) – Procházka
Pavel, Sladký Luboš
Trenér: Forejta Pavel
Asistent: Melichar Libor
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DOROST:
Dorost se potýkal na jaře s nestabilními
výkony, také sestava se často měnila, ale
nakonec určitě vládne spokojenost s dosavadním umístěním na 7. místě tabulky se
ziskem 34 bodů. Po odchodu silné generace ročníku 1993 mělo určitě vedení dorostu před sezónou mírné obavy, ale nakonec
je třeba ročník hodnotit jako vydařený.
Za dorost na jaře nejčastěji nastupovali:
Václavek David – Horák Radek, Šebesta
Daniel, Plšek Tomáš, Cichra Petr (Knápek Martin, Kocourek Michal) - Šefránek
Dominik, Pilarčík Ondřej, Jan Melichar,
Galbavý Lukáš (Pohl Denis, Franc Marek,
Plot Ladislav) – Springer Pavel, Hasík Jaromír
Trenér: Halm Roman
Asistenti: Zaviačič Radek, Maincl Václav
Vedoucí družstva: Janovský Aleš

STARŠÍ ŽÁCI:
Starší žáci bojují celou jarní část s nedostatkem hráčů, obzvláště v zápasech
na hřišti soupeře musí nastupovat i větší
počet mladších žáků za starší. To se posléze samozřejmě projeví i na výkonu obou
družstev. Výraznou oporou starších žáků
je Patrik Suský, který hostuje z Rakvic.
Navíc spolu s Kryštofem Kaderkou je i nejlepším střelcem družstva. Po odehraných
20 zápasech jsou starší žáci na 8. místě tabulky se ziskem 23 bodů.
MLADŠÍ ŽÁCI:
Mladší žáci jsou v tabulce také na 8. místě se ziskem 19 bodů. Několik nadějných
hráčů již pravidelně nastupuje i za starší
žáky, naopak v zápasech mladších žáků
dostávají šanci talentovaní kluci z kategorie přípravek.
Trenéři st. a ml.žáků: Forejta Pavel, Hříba Stanislav, Lanžhotský Pavel

PŘÍPRAVKA:
Přípravka hraje jarní část soutěže opět se
dvěma družstvy. Starší přípravka hraje
turnajovým systémem, turnaje v Kobylí
a ve V.Pavlovicích s přehledem vyhrála,
v Šakvicích se dělila o vítězství s MSK
Břeclav. Mladší základna vstoupila nově
do soutěže na jaře, zatím odehrála 6 zápasů s bilancí 2 vítězství a 4 porážky.
Trenéři přípravek: Hříba Stanislav, Jilka
Michal
ŽENY:
Družstvo žen se celé jaro potýká s nedostatkem hráček, převážně z důvodu zranění. V tabulce Moravskoslezské divize žen,
skupina B patří děvčatům zatím 7.příčka
se ziskem 23 bodů.
Trenéři: Stehlík Laďa, Kučerka Zdeněk,
Levčík Radek
František Čermák

KANONÁDA SLAVOJE TRVALA 25 MINUT, V. PAVLOVICE VYHRÁLY 6:0!
Napsali o nás * Břeclavský deník, 5. 5.
2013 - Už při pohledu na soupisku rezervy Břeclavi bylo jasné, že Velké Pavlovice
v zápase I.A třídy budou jasným favoritem.
V sestavě MSK, kde byl nejstarším hráčem
dvaadvacetiletý kapitán Paulík, hráli totiž
i šestnáctiletí fotbalisté, kteří si seniorskou
soutěž vyzkoušeli vůbec poprvé. Proto není
divu, že už v prvním poločase odcházel
MSK do kabin s šestibrankovým přídělem.
Ačkoliv Břeclavané dohrávali druhý poločas s hráčem z pole v bráně, další gól už
nedostali. Ale ani sami žádný nevstřelili.
Konečný účet tak zní 6:0 pro Slavoj.
„Domácí nám zápas hodně ulehčili, přijeli
s velmi mladým mužstvem. Bylo by pro nás
ostudou, kdybychom si s nimi neporadili.
Musím ale uznat, že v první půli nám tam
spadlo snad vše, na co jsme sáhli,“ přiznal
spokojený trenér Velkých Pavlovic Luděk
Šefránek.
V prvních dvaceti minutách ale převaha
domácích nebyla taková, jakou by si sami
představovali. S úvodem zápasu byl proto spokojený i trenér hostů Ivan Dvořák
starší. „Protože hrálo zároveň naše áčko,
nemohli jsme využít nikoho z jejich kádru.
Vzali jsme sebou tedy i kluky, kteří dopoledne hráli zápas za sedmnáctku a měli minimální oddech. Pro některé to byla premiéra
v I.A třídě. Podle toho naše hra vypadala.
Ale do první branky jsme se drželi,“ hodnotil
zápas s odstupem kouč MSK.
První gól viděly dvě stovky diváků v 19.
minutě. To uspěl v tvrdém souboji na hranici šestnáctky Záblacký s gólmanem
Fibingerem a otevřel skóre. Následovalo

dlouhé ošetřování
nohy brankáře MSK,
po kterém sice poločas dochytal, jeho
výkon však nebyl stoprocentní. A to ještě
netušil, že bude ještě
pětkrát lovit míč ze
své sítě.
Po půlhodině hry
se totiž prosadil nezvykle hlavou nejnižší hráč domácích Pilarčík, když Fibingra
přeloboval. Za pět
minut pak Škarabela dorazil do branky
střelu Šabaty, která PAVLOVICE DRTÍ BŘECLAV, V ČETNÝCH SOUBOJÍCH TĚLO NA TĚLO. TY JIM
nastřelila
břevno. PŘINESLY VÍTĚZSTVÍ 6:0
A opravdu, nevedl si vůbec špatně. Sice
A kanonáda Slavoje
nekončila. Domácí stříleli ze všech pozic. tempo zápasu opadlo, přesto si připsal miVe 41. minutě umístil do sítě Šabata centr nimálně dva výborné gólové zákroky a nez pravé strany a v poslední minutě inkaso- dovolil domácím zvýšit náskok. „Klukům
vala rezerva MSK ještě dvakrát. Na konci nešlo z hlavy vymazat, že pohodlně vedou
obou akcí byl kapitán domácích Vašek. a začali hrát trošku profesorsky. Ale šancí
Nejprve zvýšil na 5:0 hlavou a jen o pár měli i tak dost. Nakonec se na hřiště dostali
sekund později prostřelil Fibingera z ma- i mladí hráči z lavičky, kteří tolik prostoru
nedostávají. Kdy je také jindy nasadit, než
lého vápna.
Do druhé půle už břeclavský brankář ne- zrovna v takovém zápase,“ položil řečnicnastoupil, odkulhal z trávníku a v bráně kou otázku Šefránek, který některé hráče
ho nahradil obránce Kuriál. „Gólman o po- šetřil na dohrávané středeční vinařské derločase přišel do kabiny, že nemůže dál chy- by v Bořeticích.
tat. Tak se trenér zeptal, kdo chce jít chytat Výkon Kuriála v brance Břeclavi ocenil
a nikdo se k tomu neměl. Tak jsem si řekl, že i jeho trenér. „Čekal jsem, že po poločase
půjdu. Chytal jsem úplně poprvé a říkal jsem dostaneme ještě nějaké branky, v tom je pro
si, že už není co zkazit. A nakonec to bylo nás konečný výsledek milosrdný. Naštěstí
dokonce s čistým kontem, i když se štěstím,“ pro nás domácí Kuriála několikrát nastřelili a párkrát šly střely těsně vedle branky.
přiznal dvacetiletý zadák.
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Postavil jsem navíc nejzkušenějšího Paulíka
ze zálohy na stopera, možná jsem ho tam
měl dát už od začátku. Pak už jsme výsledek
ubránili,“ dodal Dvořák, jehož ve středu
čeká dohrávka v Rakvicích. I v ní určitě
některé dorostence využije, protože herně
úplně nezklamali. V kombinaci s posilami
z áčka MSK by mohli být domácím vyrovnanějším soupeřem.

Slavoj Velké Pavlovice – MSK Břeclav
„B“ 6:0 (6:0)
Branky: 19. Záblacký, 27. Pilarčík, 33.
Škarabela, 41. Šabata, 45. a 45+1. Vašek
Střely na branku: 12:4
Rohy: 6:2
Diváků: 200
Velké Pavlovice: Honz – Kotoun, Měřínský, Kerel, Jilka – Zájeda (71. Halm),

Záblacký, Vašek (K), Pilarčík (64. Pohl) –
Škarabela (75. Šebesta), Šabata
Břeclav „B“: Fibingr (46. Mácsai) – Svoboda, Lošťák, Tuček, Ciprys – Matevski,
Ivančic, Paulík (K), Kuriál – Úlehla, Halady (71. Bílek)
Autor: Martin Daneš,
Zdroj: Břeclavský deník
http://breclavsky.denik.cz

VINAŘSKÉ DERBY OVLÁDL POPÁTÉ V ŘADĚ VELKOPAVLOVICKÝ SLAVOJ
Napsali o nás * Břeclavský deník, 9. 5.
2013 * Vinařské derby v I.A třídě zvládly
popáté v řadě Velké Pavlovice (v červeno-bílých dresech). Původně se mělo hrát
okresní derby Bořetic a Velkých Pavlovic
už na konci března. Počasí ale donutilo
přeložit zápas až na druhý květnový svátek. Ve středu se před slušnou návštěvou
hrál solidní fotbal, kterému nechyběly
branky. Padlo jich hned šest.
Navíc domácí nevyužili v klíčovém momentě v první půli nabídnutou penaltu.
Oba poločasy vyhrály hostující Velké Pavlovice 2:1 a odvezly si z trávníku Celticu
všechny tři body. To už ovšem dohrávaly
o desíti bez vyloučeného Záblackého.
Bořetice měly překvapivě výborný začátek a vůbec se favorizovaného Slavoje nezalekly. Lorenc střílel po rohu jen
do brankáře Honze a o chvíli později Vojtěšek v jasné pozici na malém vápně vysoko přestřelil velkopavlovickou branku.
Hosté udeřili vlastně z první střely mezi
tři tyče. Ve 14. minutě propadl míč na hranici šestnáctky až k Šabatovi, a ten se
treﬁl přesně k tyči Otáhalovy brány. Domácí Celtic ale nesložil zbraně a začínalo
se odznovu. To se treﬁl kapitán Bořetic
David Petrásek, když se po trestňáku
opřel do míče a s pomocí břevna jej dostal
za brankovou čáru.
O chvíli později navíc Vašek postrčil
ve vápně protihráče a sudí nařídil penaltu
pro Bořetice. Tomáš Drápal ji sice nekopl
špatně, ale Honz směr střely vystihl a balon vyrazil. Poradil si pak i s následnou
dorážkou.
Vítězný gól vstřelily Velké Pavlovice minutu před poločasem. To podcenil Otáhal
centr z pravé strany, jen jej přizvedl přímo
na hlavu Šabaty, který se mohl podruhé
radovat. A brzy po změně stran hostující sniper odmítl hattrick, když napřáhl
a balon zamířil jen těsně vedle bořetické
branky.
Po hodině hry vyšlo hostujícímu kouči
střídání. Místo Sladkého vyběhl na hřiště Procházka a hned po minutě hry dal
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po rohu hlavou třetí gól
Slavoje. Domácí se ale
znovu dostali do zápasu, když se v 73. minutě
po nepřímém kopu radoval podruhé David Petrásek. A zápas znovu dostal
náboj.
Jenže radost domácího
publika trvala sotva minutu. To se balon ze strany
snesl na hlavu Záblackého, který z metru poslal
balon na vzdálenější tyč. NAPÍNAVÉ UTKÁNÍ PŘINESLO ŘADU ZAJÍMAVÝCH KOMBINACÍ,
Střelec čtvrté branky hostí VE FINÁLE KORUNOVANÝCH VYTOUŽENÝM KLADNÝM SKÓRE PRO
pak rozjitřil emoce poté, VELKOPAVLOVICKÉ „ÁČKO“, BOŘETICKÉHO SOUPEŘE ROZDRTILO
co v 85. minutě na vlastní V DERBY 2:4.
útočné polovině fauloval
plně pod kontrolou. Nechali jsme si dát gól,
zbytečně soupeře a diváci se tak dočkali
to byla nezodpovědnost našeho bránícího
i červené karty, která ve vinařském derby
hráče. A pak rozhodčí asi správně nařídil
nesmí chybět.
penaltu. Kdyby ji domácí dali, tak by byl záA když neuspěl se svým povedeným lopas asi o něčem jiném. A když se znovu dobem ani domácí Jakub Jambor, Slavoj už
mácí dostali do zápasu ve druhé půli, opět
si i v deseti hráčích vedení pohlídal.
si svými chybami v obraně zápas prohráli.
Michal Škrabko (Bořetice): „RozhodovaNebyli jsme tentokrát o moc lepším týmem,
lo se hlavně v prvním poločase, když jsme
ale šťastnějším.“
zvládli po obdrženém góle hru vyrovnat,
dali jsme branku, ale v momentě, kdy jsme
Bořetice – Velké Pavlovice 2:4 (1:2)
mohli jít do vedení, tak Tomáš Drápal seBranky: 33. a 73. Petrásek D. – 14. a 44.
lhal. Vyčítat mu to ale nebudu, v předchoŠabata, 65. Procházka, 74. Záblacký
zích zápasech nás vždy podržel a dával víŽK: 2:2
tězné branky. Mohli jsme proti Pavlovicích
ČK: 85. Záblacký (VP)
hrát zatažení v defenzivě, mohli jsme čekat
Diváků: 320
na brejky. Ale je to derby a pro diváky bylo
Střely na bránu: 9:6
určitě lepší, že se hrálo nahoru dolů. SouRohy: 5:4
peře jsme vybičovali k výbornému výkonu.
V rozhodujících momentech se ukázala
Bořetice: Otáhal – Nasadil, Klíč, Dufek
vyspělost hostů, kteří hned po našich nevy(23. Michna), Petrásek M., Lorenc, Petráužitých šancích sami skórovali. Dojeli jsme
sek D. (K) (87. Jambor Z.), Drápal, Jamna nevyzrálost a nezkušenost. Všechny
bor J., Filo (58. Farkaš), Vojtěšek
branky jsme dostali po centrech z krajních
prostor, přestože jsme věděli, jak soupeř
Velké Pavlovice: Honz – Kotoun, Měhraje. Každopádně každý bod z tohoto zářínský, Jilka, Kerel, Zájeda, Vašek (K),
pasu by pro nás byl cenný, my musíme bodoZáblacký, Šabata, Sladký (64. Procházvat s týmy od osmého místa dolů.“
ka), Škarabela
Luděk Šefránek (Velké Pavlovice): „DoAutor: Martin Daneš,
mácí projevili, že kvalitu mají, šli na nás
Zdroj: Břeclavský deník
bez respektu. My jsme je zbytečně pustili
http://breclavsky.denik.cz
do zápasu v momentě, kdy jsme ho měli
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NA ZLATOU UDICI ZABRAL PĚT A PŮL KILOVÝ OBR KAPŘÍK!
V neděli, dne 5. května 2013, se na tréninkovém hřišti TJ Slavoj uskutečnilo
Oblastní kolo rybářské soutěže mládeže
„Zlatá udice“. Celkem se jej zúčastnilo
rekordních třiadvacet mladých závodníků ze čtyř místních organizací MRS mimo domácích ještě z Blanska, Jihlavy
a Podivína.
Závod se vydařil, počasí nám přálo a kluci a holky předvedli kvalitní výkony a to
jak na hřišti, tak u vody. Domácí závodníci ovládli všechny kategorie - žákyně Julie Šulová, dorostence Petr Peška
a žáky Ondra Latýn, kterého následoval
Martin Horák, dále byl Lukáš Kocourek
desátý, Jirka Šula ml. třináctý a Tomáš
Horák šestnáctý.

Za zmínku stojí parádní úlovek 5,5 kg
těžkého kapra, kterého ulovila Magda
Švecová z Podivína. Tento obr byl následně puštěn do velkého rybníka.
Jako obvykle bych rád poděkoval všem,
kteří se na pořádání soutěže podíleli: Oldovi Vymazalovi, Vašku Halmovi, Kubovi Svobodovi, Marii Šulové, Jiřímu Šulovi st. a Míši Šulové.
Výsledková listina oblastního kola soutěže ZLATÁ UDICE je k dispozici ke stažení na www.velke-pavlovice.cz.
Ing. Jiří Šula, hlavní pořadatel soutěže
VĚŘILI BYSTE, ŽE SE PO DNĚ
NAŠEHO RYBNÍKA PROHÁNĚJÍ
TAKOVÍ „DROBEČCI“?

KARDINÁLNÍ ÚLOVEK NA ZLATOU UDICI? ÚČAST V NÁRODNÍM KOLE!
V sobotu a v neděli ve dnech 11. a 12.
května 2013 se v Týnci konalo Svazové kolo celostátní soutěže rybářské
mládeže Zlatá udice, které se opět zúčastnilo i družstvo velkopavlovického
rybářského kroužku, letos startujícího pod hlavičkou MO Podivín, která
nám zaplatila náklady na účast.
Družstvo ve složení: dorostenec - Petr
Peška, žáci - Ondra Latýn, Martin
Horák, Jirka Šula, David Herzán (Podivín) a žákyně - Julie Šulová obsadilo
nádherné 2. místo z pěti startujících
družstev, a to ačkoli mělo suverénně
nejnižší věkový průměr.
V jednotlivcích byl Ondra druhý, Martin
šestý, David dvanáctý a osmiletý Jirka
čtrnáctý z dvaadvaceti startujících žáků.
Julča a Petr Peška skončili ve svých kate-

goriích shodně na třetích místech.
V jednotlivých disciplínách stojí za pozornost vítězství Petra v chytání ryb
a k tomu ještě přidal bronz v rybolovné technice, Ondra byl druhý v rybolovné technice a Julča druhá ve znalostech. Stříbrná medaile Ondry Latýna
navíc znamená jeho postup do Národního kola, které se bude konat na konci
června v Hradci Králové. Přejeme mu
hodně úspěchů.
Děkuji za pomoc při vedení dětí Janě
Latýnové, Míši Šulové a Kubovi Svobodovi.
Výsledková listina Svazového kola
celostátní soutěže rybářské mládeže
ZLATÁ UDICE je k dispozici na www.
velke-pavlovice.cz.
Ing. Jiří Šula - vedoucí družstva

ÚSPĚŠNÝ TÝM VELKOPAVLOVICKÉHO RYBÁŘSKÉHO
KROUŽKU NA SVAZOVÉM KOLE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE
ZLATÁ UDICE V TÝNCI.

VELKÉ PAVLOVICE HOSTILY MISTROVSTVÍ MRS VE VÍCEBOJÍCH

ŠŤASTNÍ VÍTĚZOVÉ KATEGORIE DO DESETI LET – STŘÍBRNÝ
HONZÍK BOMBERA, ZLATÝ TOMÁŠEK HORÁK A BRONZOVÝ
JIŘÍK ŠULA.

V neděli 28. dubna 2013 se již tradičně na tréninkovém hřišti TJ Slavoj
uskutečnilo Mistrovství Moravského rybářského svazu ve vícebojích.
Zápolení se zúčastnilo jednadvacet
závodníků ze čtyř místních organizací MRS. Závod se vcelku vydařil,
i když nás tentokrát trochu zlobil
vítr, který v průběhu dne několikrát
změnil směr, postupně z jižního až
na severní.
Z domácích závodníků zvítězila
ve své kategorii Julie Šulová, Ing. Jiří
Šula byl třetí v devítiboji a dvakrát
čtvrtý v ostatních vícebojích. V nejpočetněji obsazené kategorii žáci
skončil Ondra Latýn čtvrtý, Martin

Horák pátý a Lukáš Kocourek sedmý, v kategorii do deseti let zvítězil
Tomáš Horák a Jirka Šula ml. byl
třetí.
Sluší se poděkovat i těm, kteří s pořádáním soutěže pomohli - Oldovi
Vymazalovi, Vašku Halmovi, Kubovi Svobodovi, Marii Šulové, Radku
Bártovi, Míši Šulové a Janě Latýnové a všem domácím závodníkům.
Výsledková listina Mistrovství Moravského rybářského svazu ve vícebojích je ke stažení a nahlédnutí
na webových stránkách města Velké
Pavlovice www.velke-pavlovice.cz.
Ing. Jiří Šula, ředitel soutěže
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
JUNIORŮ A ŽÁKŮ V RYBOLOVNÉ TECHNICE
Ve dnech 7. až 9. června 2013 se v areálech TJ Slavoj a Ekocentra Trkmanka
ve Velkých Pavlovicích uskutečnilo Mistrovství ČR v kategoriích junioři, juniorky, žáci a žákyně, které spolupořádali
TJ Slavoj a Klub sportovního rybářství
Velké Pavlovice, o.s. Tato soutěž, ve které
se bojuje o tituly mistra republiky v pětiboji jednotlivců a družstev i jednotlivých
disciplínách, je pro většinu přítomných
závodníků vrcholem sezóny. Letošního
Mistrovství se celkově zúčastnilo 61 mladých závodníků, 24 vedoucích a trenérů,
12 rozhodčích a 15 organizátorů a funkcionářů.
V průběhu pátečního odpoledne se výpravy postupně sjížděli do Velkých Pavlovic
a po ubytování měli možnost si zatrénovat. Večer se pak uskutečnila tradiční porada vedoucích, trenérů a rozhodčích.
Vlastní závod byl zahájen slavnostním
nástupem v sobotu v 8:00 hodin. Po úvodním přivítání z úst ředitele soutěže Ing. Jiřího Šuly se slova ujali místostarosta
Velkých Pavlovic Ing. Zdeněk Karber
a předseda Moravského rybářského svazu Ing. Rudolf Milerski.
Povel k zahájení první disciplíny dal
hlavní rozhodčí Pavel Kobliha, který měl
velký podíl na následném hladkém průběhu celé soutěže. Dopoledne se soutěžilo
v terčových disciplínách, po obědě v dálkových. Zvláštností mistrovských soutěží
je v tom, že po každé disciplíně následuje
šestičlenné ﬁnále, ve kterém si to závodníci rozdají o medaile a titul mistra repub-

liky.
Vyhlášení vítězů terčových disciplín se uskutečnilo přímo na hřišti
před závěrečnou disciplínou zátěž dálka
jednoruč. Vyhlášení
vítězů dálkových disciplín, pětibojů a družstev pak bylo hlavním
programem večerního
rautu na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Poté
následovala
hostina
a posezení při sklence
ZÁVODY V NETRADIČNÍM SPORTU – RYBOLOVNÉ TECHNICE V PLNÉM
vína, které sponzor- PROUDU.
sky věnovali Vinařství
že si zaslouží všichni rozhodčí, z nichž
Lacina a Vinařství
Reichman a Reichman. V průběhu ne- musím jmenovat místní Marii Šulovou,
dělního dopoledne se výpravy rozjeli Václava Halma, Jakuba Svobodu a Oldřicha Vymazala, dále tradiční opora techdo svých domovů.
Podrobné výsledky jsou dispozici nický ředitel Radek Bárta a stavěcí četa
na webových stránkách města Velké Pav- ve složení Jan Bombera, Michal Mauer,
lovice www.velke-pavlovice.cz, zmínil Oldřich Vymazal a Jakub Svoboda. No
bych jen umístění závodníků místního a zapomenout nesmím ani na bodovací
klubu sportovního rybářství. V kategorii komisi ve složení Martina Štollová, Jana
žáků se v pětiboji umístili Ondra Latýn Latýnová a Michaela Šulová, které rychna 20. a Martin Horák na 22. místě z 28 le a bez chyb zpracovávaly a zveřejňovaly
účastníků. Nejblíže k postupu do vysně- výsledky. Zvláštní poděkování pak patří
ného ﬁnále měl Martin v disciplíně zátěž Františku Čermákovi za TJ Slavoj, JožArenberg. V kategorii žákyň ani osobní kovi Konečnému za perfektně připravené
rekord nestačil Julii Šulové na lepší než hřiště, Zitě Dvořákové a jejímu kolektivu
10. místo, což ale vzhledem k faktu, že za pohostinnost a skvělou péči a městu
byla nejmladší účastnicí celého Mistrov- Velké Pavlovice za partnerství a všestrannou pomoc.
ství, bylo dle očekávání.
Ing. Jiří Šula - ředitel soutěže
Poděkování za zdárný průběh soutě-

UDÁLOST PO UZÁVĚRCE ZPRAVODAJE…

Sobota 22. června 2013 přivítala krásným
počasím a zajímavým celodenním programem návštěvníky na premiérovém Ekofestivalu na Ekocentru Trkmanka ve Velkých
Pavlovicích. Ekofestival pořádala poprvé příspěvková organizace Ekocentrum
Trkmanka spolu se svým zřizovatelem
Městem Velké Pavlovice a akciovou společností Hantály.
Počasí nám po celý den přálo, na nádvoří
se vystřídaly různé hudební žánry v podání několika účinkujících. Při zahájení jsme
se zaposlouchali do tónů a zpěvu skupiny
z Kobylí v Hnízdě rej, po ní následova-
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lo krásné duo děvčat z Velkých Pavlovic
Barbory Grůzové a Elišky Vomáčkové.
Ke svým rodným kořenům se vrátil Josef
Kralovič se svou skupinou Marián & Úlety,
pak přišel čas vystoupení, na který čekalo
spoustu účastníků a to Tomáš Kočko a jeho
Orchestr. Třešničkou na závěr bylo další
duo z Velkých Pavlovic Karolína Osičková
a Jan Míchal ml..
Pro ty co nepřišli jen tak posedět byly připraveny různé přednášky zaměřené na životní prostředí – O bylinkách, O přírodě
v našem okolí – sysli, Fair Trade, Třídění
odpadů a šetření životního prostředí, pre-

NA EKOFESTIVALU NECHYBĚLY ANI UKÁZKY
STARÝCH LIDOVÝCH ŘEMESEL.

PREMIÉROVÝ EKOFESTIVAL NA EKOCENTRU TRKMANKA
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O PREMIÉROVÝ ROČNÍK EKOFESTIVALU BYL OBROVSKÝ ZÁJEM,
NÁDVOŘÍ TRKMANKY PRASKALO VE ŠVECH.

zentace společností Fosfa a.s. Břeclav
a Sonnentor, s.r.o. Čejkovice.
Účastníci měli možnost ochutnat další
„premiérovku“ a to guláš z hlívy ústřičné
v podání týmu Charlieho andílci. Ráno
jsem měla obavu, že plný kotel tohoto guláše je pro nás velké sousto, ale v podvečer
jsme stěží vyškrábali pět porcí. Zajímavých novinek na občerstvení byla na Ekofestivalu spousta – nové břeclavské pivo
Kanec a Delegát, pravá Malinovka, bio
čaje, bio káva, bio víno, bio mošty. Děvčata z naší kuchyně nezapomněla na sladkou tečku a připravila fantastické šátečky
z listového těsta s pudinkem a meruňkou.
Pro malé a velké byly připraveny různé
aktivity. V malém sálku to byla výtvarná
ekodílnička, ve výtvarné dílně řemesla jak
se zpracovává vlna a možnost vyzkoušet
si plstění přímo s odborníky z Občanského sdružení Stránské, s Brontosaury různé aktivity a kvízy. Zájem byl velký, jak
u malých tak i dospělých účastníků.
A nádvořím se po celý den neslo „néééé“,

RUKODĚLNÁ DÍLNIČKA LÁKALA NEJEN ŠIKOVNÁ A ZRUČNÁ DĚVČATA, ALE I
DOSPĚLÝ DOPROVOD.

které ve skutečnosti, jak poznamenal pan
Kočko znamenalo ano, protože „béé“ vydávali živé ochočené ovečky, které byly
největší atrakcí pro děti.
Nesmím zapomenout na poděkování
všem, bez kterých by se Ekofestival nepodařilo zrealizovat … za různé formy
podpory patří poděkování Městu Velké
Pavlovice, společnosti Hantály a.s., společnostem Fosfa a.s., Sonnentor s.r.o., Point4me, Vinselekt
Michlovský, Spolku Víno z Velkých
Pavlovic, Pekařství
Jitka Pláteníková,
organizaci Hnutí
Brontosaurus, Veronica, Nesehnutí
a Na zemi, Grawebu, Ekolampu a samozřejmě
mým
spolupracovníkům
za vynikající organizaci.

Mnoho účastníků se loučilo s přáním
setkat se zase na stejném místě za rok
na dalším ročníku Ekofestivalu. Protože
chceme, aby se Ekofestival stal jednou
z tradičních aktivit našeho Ekocentra, tak
věříme, že příští rok v červnu zase na shledanou.
Bc. Zita Dvořáková, MSc,
vedoucí příspěvkové organizace

OVEČKY – SNAD NEJVĚTŠÍ ATRAKCE CELÉHO FESTIVALU, PRO DĚTI JEDNOZNAČNĚ!

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 4/2013 – 14. srpna 2013
* termín vydání a distribuce Velkopavlovického zpravodaje 4/2013 – 29. srpna 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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PRODEJ NEMOVITOSTI

PRODEJNA VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
Nabízíme k prodeji prodejnu s velkým dvorem na frekventované ulici ve Velkých Pavlovicích.Celková plocha pozemku
559 m2, zastavěná plocha 160 m2. Nemovitost je po celkové
rekonstrukci (voda, elektřina, odpady), rozdělena na několik
částí. Hlavní prodejní plocha má 60 m2, a lze do ní využít samostatných vstupů. Celý prostor je obložen obklady a dlažbou. K této ploše přiléhá sociální zázemí (WC, sprcha), prostorná šatna, dvě malé místnosti, a vstupní hala. V zadní části
objektu se nachází technická místnost, a skladové prostory.
Za komerčním objektem se nachází prostorný vydlážděný
dvůr, s vinným sklepem. Přístup je po vlastním pozemku také
z další ulice. Vytápění plynový kotel, ohřev vody bojler. Veškeré IS, el. 220/380V.

VÍCE INFORMACÍ NA TEL.Č. 777 619 828
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Í PŘÍLEŽITOST.
ÚVĚRY NA BYDLENÍ

IČN Í P
ZAJÍMAVÁ INVEST

MÁTE ZÁJEM O PŘEÚVĚROVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ÚVĚRU NEBO HYPOTÉKY?
CHCETE STAVĚT NEBO MODERNIZOVAT SVÉ BYDLENÍ?
CHCETE KUPOVAT BYT NEBO RD?
NABÍZÍM VÁM INDIVIDUÁLNÍ POMOC
PŘI VÝBĚRU ŘEŠENÍ VAŠEHO BYDLENÍ.
VŠECHNY NABÍDKY JSOU PŘIPRAVOVÁNY INDIVIDUÁLNĚ A ZDARMA.
OSOBNÍ JEDNÁNÍ PŘÍMO U KLIENTA DOMA.

FINANČNÍ PORADCE IGOR KAHÁNEK
TELEFON: 608 776 618

ANGLICKÝ JAZYK
VELKÉ BÍLOVICE

KLÍČOVÁ SLUŽBA
4IPQQJOH$FOUFS#ǲFDMBWtTESCO hypermarket Břeclav
tBVUPLMÓǏFTǏJQFN
tCF[QFǏOPTUOÓEWFǲF NǲÓäF USF[PSZ
tÝJSPLâWâCǔS[ÈNLǾBWMPäFL
tǏBMPVOǔOÓEWFǲÓ TISOPWBDÓEWFǲF
tOPV[PWÏPUFWÓSÈOÓEWFǲÓBBVU

NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA

Klíčová služba TESCO – hypermarket
otevírací doba Po – Ne 8:00 – 20:00 hod.
FNBJMKBSWBMJT!UJTDBMJD[

www.zamky-valis.cz
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Mob.:728 553 010

– Kurzy všeobecné angličtiny
– Příprava na FCE/
Státní jazykovou zkoušku
– Příprava na státní maturitu
Podrobnější informace:

www.ajvb.unas.cz

ajvb@seznam.cz, tel: 776720010
Jana Leblochová

Sleva 5% při platbě do 15.9.2013
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NĚMČINA
překlady – tlumočení
(dle časových možností)
odborná terminologiezemědělství, vinařství, elektro,
obchod a další

výuka
od mírně pokročilých, odborná němčina,
konverzace (víkendy)

ING. ROMANA PARLÁSKOVÁ, VRBICE
Tel.: 724 125 601
e-mail: parlasek@seznam.cz

NĚMČINA

Čejkovické

bylinkové slavnosti

Čejkovice u Hodonína, 1. září 2013 od 11.00 h
Přijďte nahlédnout do zdejšího království bylinek a koření a zhlédnout
zrození nálevového sáčku biočaje od výkupu bylin, až po jeho samotnou výrobu.

Občerstvení zajistí restaurace zdravého životního stylu Rebio.
Hraje Varmužova cimbálová muzika.
V areálu Sonnentoru můžete po celý rok navštívit firemní prodejnu čajů
i koření a také Bylinkový ráj – zážitkovou exkurzi ve výrobě čajů.
Více informací na www.sonnentor.cz
Srdečně vás zve tým čejkovického Sonnentoru.
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Připraven je celoodpolední kulturní program, prohlídky firmy, ochutnávky,
minibiojarmark, setkání s pěstiteli i farmáři, přednášky o zdravém životním stylu
a bohatý doprodný program pro děti. Vstup na slavnosti je zdarma.
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