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SLOVO STAROSTY
hla rekonstrukce zahrady v mateřské škole. V letošním roce jsme vypomohli s vybudováním dětského hřiště rodičům v ulici
Trávníky. Tato hřiště nejsou dokonalá,
chybí jim oplocení a kvalitnější prvky.
Omezené jsou však i finanční prostředky, které nemohou pokrýt všechny naše
představy a požadavky. Vedení města
mělo dosud za to, že je počet dětských
hřišť dostačující a jejich umístění vhodné.
Pokud se rodiče domnívají, že tomu tak
není, pomohla by nám jejich aktivita při
údržbě těchto míst a pomoc při zpracování návrhů na jejich úpravu. K dispozici
jsou i další prostory pro činnost v zimním
období, jen je zapotřebí se informovat
a hledat řešení.

Vážení spoluobčané,
S končícím se rokem nastává i pro
vedení města čas a příležitost k hodnocení, k zamyšlení se a stanovení plánů
a cílů pro rok nadcházející. Nechci se vracet k tomu, co se nám podařilo vybudovat,
o tom již víme. Zmíním se o významu některých akcí z pohledu veřejnosti a vedení
města. Vede mě k tomu i často velmi ostrá
kritika některých občanů. Mívám pocit,
že než naši občané, mají mnohem lepší
pohled na město jeho návštěvníci a naši
rodáci. Mělo by tomu být naopak. Naši
občané by měli být patrioty a být hrdi
na to, že jsou občany Velkých Pavlovic městečka na jižní Moravě, které je známé
po celé České republice především díky
výbornému vínu, chutným meruňkám,
ale taky svému kouzlu, rozsáhlé zeleni,
čistotě a příjemnými lidmi. Možná, že je
kritika důsledkem nedostatku informací.
Nevím, netuším, mnohdy však o problémech ani jako první nevíme.
Před krátkým časem jsme se dozvěděli
o kritice týkající se dětských hřišť. Jsou
prý nevyhovující, umístěna v nevhodných
lokalitách a je jich málo. Diskuse maminek byla rozpoutána na faceboku a pokračovala i na setkání zástupců rodičů a vedením města.
V uplynulých šesti letech bylo vybudováno hřiště za kostelem, v lesoparku včetně skateparku, v parčíku u sýpky, probě-

Další připomínky se týkají bioplynových
stanic. Jaký je jejich vliv na životní prostředí a jaký mají pro nás význam?
Z výstavby bioplynových stanic ani
z nových věží posklizňové linky rozhodně nejsme nadšeni. Na druhé straně však
musíme pochopit, že pokud v našem regionu zemědělské firmy podnikají a mají
podnikat i do budoucna, potřebují tyto aktivity ke svému přežití. Zastupitelé města
měli možnost navštívit několik bioplynových stanic. Zjišťovali jsme jejich vliv na
životní prostředí, na zvýšení dopravního
provozu i vliv na krajinu. Máme obavy zejména z vlivu na krajinu. Výroba bioplynu
v bioplynových stanicích je u nás založena
především na využití kukuřice, vzniklý digestát bude vracen zpět do půdy. Předpokládá se proto, že se kukuřice stane v našem okolí dominantní zemědělskou plodinou. Bioplynové stanice musí splňovat
přísné normy zejména v oblasti vlivu na
životní prostředí. Jsou postaveny v lokalitách, kde dle územního plánu nebylo
možné jejich výstavbu omezit či zastavit.
Postupně se bude řešit možnost změny
dopravy, aby co nejméně zatěžovaly provoz na místních komunikacích ve městě,
například u ZD je plánována nová komunikace v Ostrovcích.
Kritika zazněla i v souvislosti s novými
byty pro seniory. Některým občanům se
zdají býti malé… okna velká jako výkladní
skříně… moc se protopí, atd.

Je třeba si uvědomit, že se jedná o byty
pro osoby starší 70 let, které poskytují
dostatečné zázemí pro skromný život ve
stáří. Díky velikosti se jedná o byty s příznivým nájmem a díky nízkoenergetické
náročnosti i s nízkými výdaji na energie.
Před zahájením projektu jsme navštívili
několik penzionů a zjišťovali jsme, jak se
lidem v těchto zařízeních bydlí. Vycházeli jsme i z finančních možností města.
Okna jsou osazena trojskly s výbornými
tepelnými vlastnostmi a dají se jednoduše
přistínit závěsy či žaluziemi. Po ozelenění,
vybudování přístavby se sociálním a společenským zázemím a dostavbou dalších
devíti bytů vznikne „seniorpark“, tedy
malá vesnička. Z pohledu vedení města
se nám jeví realizace tohoto záměru jako
promyšlená, koncepční a smysluplná.
Myslím, že bychom měli počkat a zeptat
se nových nájemníků třeba za půl roku,
za rok, aby sami posoudili, jak se jim zde
bydlí.
Nejblíže k silům mají obyvatelé Zahradní
ulice. Ta má i další zvláštnosti. Dolní část
má nový chodník, nad sebou různá vedení a staré osvětlení. Horní část se zbavila
vedení, dostala nové osvětlení, ale zůstal jí
starý nepohodlný chodník. Vše nejde najednou, ale komplexní řešení by nebylo od
věci.
Komplexní řešení je nesmírně důležité.
Problémem, jako všude, je však nedostatek finančních prostředků. Investovat je
třeba ve školství, do ochrany životního
prostředí, atd.. S novým chodníkem v horní části ulice Zahradní se počítá stejně
jako s rekonstrukcí osvětlení ve spodní
části. Nahoře jsme byli nuceni řešit osvětlení nedobrovolně, předčasně, z důvodu
rekonstrukce nízkého napětí a položení
kabelů do země. Vybudovali jsme nové veřejné osvětlení, aby celá ulice nebyla neosvícena. Ve spodní části jsme při budování
chodníku položili chráničky pro veřejné
osvětlení, které bude vybudováno později.
Postupuje se tak i při jiných akcích. Chráničky pro veřejné osvětlení máme například v ulicích Pod Břehy, V Sadech, Bří
Mrštíků, v části Hlavní, atd. V současné
době je připravován projekt pro komplexní řešení veřejného osvětlení. Realizace
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jednotlivých částí je závislá od finančních
možností města. Při výstavbě chodníků je
nutné rovněž přihlížet k vlastníkům pozemků pod komunikacemi. Snažíme se
pro rekonstrukce získávat dotace. Pokud
však nezískáme souhlasy všech vlastníků
ke stavebním úpravám, je naše žádost automaticky vyloučena. Bohužel se stává, že
některé vlastníky pozemků přesvědčit nedokážeme. V současné době připravujeme
žádosti o dotace na rekonstrukce chodníků v ul. Pod Břehy a části od Vinia, přes
autobusové nádraží po ulici Dlouhá až
k radnici. I zde narážíme na velké překáž-

ky ve vlastnických vztazích. Není to vždy
jednoduché, jednání a dohody se protahují a občas končí i s neúspěchem.
Které další projekty jsou připravovány do
budoucna…

svou funkcí sloužit činnostem ekocentra,
počítá se i s navýšením ubytovací kapacity. Jestli budeme s žádostí úspěšní, ukáže
čas. Finančních prostředků na dotace
ubývá, projektů je mnoho a podporovány
bývají ty nejzajímavější.

Kromě chodníků byla podána žádost
o výsadbu a rekonstrukci zeleně, která se
týká části sportovního areálu, vjezdu do
města ve směru od Bořetic, ulice Dlouhá,
Hlavní, okolí kostela a hřbitova. Připravován je investiční projekt pro využití objektu v sousedství ekocentra, který by měl

A co dodat na závěr? Snad jen hledět do
nadcházejícího roku s optimismem, s nadějí a snažit se život prožít s úsměvem. Jak
pravil americký básník Henry Wadsworth
Longfellow: „Neohlížejte se smutně za
minulostí, již se nevrátí. Dívejte se do budoucnosti, to je ta správná cesta.“

Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem pokojné a krásné prožití vánočních svátků,
šťastný nový rok plný pohody, zdraví a spokojenosti.
Ing. Pavel Procházka
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Z RADNICE
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
Rada města se za období od vydání minulého zpravodaje sešla celkem třikrát
a mimo jiné průběžně projednala a vzala na vědomí:
- informace o činnosti městského úřadu,
o průběhu investičních akcí a o činnosti
služeb města
- výroční zprávy ZŠ a Gymnázia Velké
Pavlovice za školní rok 2012/2013
Rada města schválila:
- přidělení bytu 1+0 v bytovém domě
B. Němcové 25
- prodej osobního automobilu Škoda
Octavia SPZ 1B75629 za cenu min.
60.000,- Kč
- věcný dar za dlouholetou práci pro město panu Josefu Dostoupilovi při jeho odchodu do důchodu
- smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro el. kabelové vedení a plynovodní řady
- věcný dar zástupcům vinařské školy
v Klosterneuburgu - dotační projekt
k propagaci meruněk
- uzavření smlouvy o právu provést stavbu „II/421 Velké Pavlovice – průtah“,
kde stavebníkem bude Správa a údržba
silnic Jihomoravského kraje, jedná se
o rekonstrukci komunikace na ulici Brněnská, včetně chodníků a parkovacích
stání na pozemcích města
- přípravu projektů pro podání žádostí
o dotace na veřejnou zeleň a dotace na
opravy chodníků s názvem Velké Pavlovice – Mobilita I. etapa
- práce na přípravě projektu pro vybudování učebny, pece a ubytování v místě
objektu č.p. 511
- přípravu projektu na vybudování chodníku a VO u cihelny – provozovna zámečnictví p. Fůkal
- uzavření MŠ v době vánočních prázdnin od pondělí 23. 12. 2013 do čtvrtka
2. 1. 2014

- finanční dar pro rok 2014 pro Malovaný
kraj o.s., Břeclav ve výši 5.000,- Kč
- občerstvení pro delegaci ze Záhorského
osvětového střediska v Senici - společná výstava fotografů
- umístění kontejnerů na sběr použitých
textilií, obuvi a hraček – jeden u kina,
dva před sběrným dvorem
- stavební úpravy a přístavbu ke stávající
lisovně na pozemcích parc.č. 93,97/1
a 97/9, k. ú. Velké Pavlovice

sklady celková cena 67.500,- Kč, levá
garáž 59.650,- Kč, pravá garáž 61.960,Kč, životnost objektů je 30 roků
- pronájem skladů na ul. Tovární, na parc.
č. 894, majitelům bytů Tovární 8, nájem
za sklad činí 2.000,- Kč ročně
- nákup nových vrat do objektu ZUŠ za
cenu cca 25 tis. Kč
- přidělení bytů pro seniory Bří Mrštíků
22, bylo přiděleno celkem 7 bytů, dva
byty jsou zatím volné
- vybudování parkoviště před RD č.p.
576 v ul. Příční, investor vlastník RD

- spolupořadatelství města při pořádání
koncertu Tom Zvardon and Friends,
Rotary Clubem Valtice – Břeclav, výtěžek věnován Diakonii ČCE

- umístění poštovní schránky u MŠ

- uzavření smlouvy č. 12122373 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci
„Sokolovna Velké Pavlovice – zateplení“ ve výši 68.565,- Kč

- pronájem pozemku KN parc. č. 4083
(část parcely PK, k.ú. Velké Pavlovice
o výměře 985 m2 panu P. K., za účelem
zemědělského využití

- zápis hlavní inventarizační komise
z projednání výsledků prvotní inventury majetku města provedené ke dni
30. 9. 2013
- uzavření smlouvy o dílo na vypracování
žádosti o dotaci a poradenství pro projekt s názvem „Velké Pavlovice, Mobility, I. etapa“
- stanovení poplatku za svoz komunálního odpadu pro dok 2014 ve výši 500,Kč/osoba
- pořádání putovní výstavy „Královna
Dagmar, česká princezna“
- spolu pořadatelství města „Promenády
červených vín“, jejímž pořadatelem je
Forum Moravium o.s.
- hodnotu nabytého majetku - sklady
a garáže na ulici Tovární parc. č. 894,
hodnota byla stanovena na základě kvalifikovaného odhadu soudního znalce:

- finanční příspěvek pro sdružení Domovinka Němčičky s.r.o. ve výši 5.000,- Kč

- pronájem pozemku KN parc.č. 88/21
o výměře 45 m2, k.ú. Velké Pavlovice
panu L. H. za účelem zemědělského využití
- pronájem pozemků KN parc.č. 896/2
o výměře 778 m2 a parc.č. 896/3 o výměře 196 m2 u bytového domu Tovární
2 paní P.P. za účelem zemědělského využití
Rada města neschválila:
- odkoupení obchodního podílu společnosti „Zdravotní středisko Velké Pavlovice s.r.o.“ IČ 25323482 od MUDr.
Pláteníkové za částku 600.000,- Kč
- nabídku České spořitelny pořídit spořící státní dluhopisy

Jitka Krátká,
tajemník Městského
úřadu Velké Pavlovice
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MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2014
MěÚ upozorňuje občany, že místní poplatky se budou vybírat v době od 1. 2. do
15. 2. 2014 na pokladně městského úřadu.
Pracovní doba:
Po
7:30 – 11:00
Út
7:30 – 11:00
St
7:30 – 11:00
Čt
7:30 – 11:00
Pá
zavřeno

11.30 – 17:00
11.30 – 16:00
11.30 – 17:00
11.30 – 16:00

Sazba poplatku za svoz TKO za kalendářní rok a osobu činí 500,- Kč.
Více početné domácnosti mají úlevu v tom,
že každé třetí a další dítě ve věku do 18 let
včetně platí 100,- Kč. Osvobozeny jsou
osoby, které se celoročně zdržují mimo
území ČR nebo jsou celoročně umístěny
v ústavní péči (na základě čestného prohlášení, popř. potvrzení o umístění v ústavním zařízení)

Sazba poplatku za psa:
- v rodinném domě činí ročně 200,- Kč,
za každého druhého a dalšího 300,- Kč
- v bytovém domě činí 500,- Kč, za každého druhého a dalšího 750,- Kč
Výše poplatků za nájem pozemků a nájem hrobu jsou uvedeny individuálně
v nájemních smlouvách.
Lenka Nesvadbová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Když se řekne Charita Česká republika,
vybaví si mnozí Tříkrálovou sbírku. Ta
navázala na počátku nového tisíciletí na
starou lidovou kolednickou tradici a od
té doby každoročně koledují králové do
zapečetěných pokladniček - nikoliv pro
sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali
do těžké životní situace. Obecným účelem sbírky, kterou pořádá Charita ČR se
sídlem v Praze, je pomoc rodinám a lidem
v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Tato dobročinná akce proběhne v novém roce již po čtrnácté.

Ve Velkých Pavlovicích vyjdou králové
do ulic ve dnech 3. - 5. ledna 2014

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
- děti, které se chtějí zapojit do Tříkrálové sbírky jako koledníci. Rodiče mohou zájemce nahlásit u paní Zdenky
Hasilové.
(kontakt tel.: 774 598 855,
email: zdenkahasilova@seznam.cz)
Dagmar Śvástová

SENIOŘI VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH DOSTALI DÁREK K VÁNOCŮM…
Stáří je přirozenou fází lidského života.
Tak jako rodiče a prarodiče vždy mysleli
na nás, aby byl náš život co nejjednodušší,
neměli bychom na stáří zapomínat na ně.
Jelikož stáří s sebou mnohdy nese i určitá
zdravotní a sociální úskalí, je třeba seniorům připravit snadnější život. Za ideální
jsou považovány sociální služby poskytované co nejblíže občanům, aby mohli i ve

svém stáří setrvat ve vlastním domácím
prostředí, v blízkosti svých blízkých. Tuto
myšlenku se letos podařilo zrealizovat výstavbou bytů pro seniory ve Velkých Pavlovicích.
Projekt na výstavbu bytů pro seniory byl
podpořen z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem výstavby

se stalo zajištění sociálního bydlení pro
občany v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobena
věkem – jedná se o seniory starší 70 let,
osamělostí nebo zdravotním stavem, kdy
je osoba závislá na pomoci jiné osoby a
na poskytování terénních služeb sociální
péče. Vzhledem k poskytování těchto služeb tak bude částečně zajištěna soběstačnost a nezávislost občanů zde žijících.
I. etapa výstavby byla zahájena v červenci roku 2012. Prvních 9 bytů o celkovém
nákladu 9,0 mil. Kč bylo dokončeno na
podzim letošního roku. Dotace činila polovinu této částky. Nájemné za bytovou
jednotku o velikosti 40 - 48 m2 činí cca 2
500,-Kč.
Byty jsou vystavěny samostatně v poměrně klidné nové lokalitě řadové výstavby
rodinných domů. Každý má bezbariérový
přístup, sociální vybavení a malou terasu
s pergolou. Pěkné podzimní počasí přálo
posledním dokončovacím pracím a terénním úpravám v okolí. V dokonalé parko-

PRVNÍCH 9 BYTŮ PRO SENIORY V UL. BŘÍ MRŠTÍKŮ
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vé úpravě a výsadbě zeleně v okolí budou
pracovníci služeb města pokračovat opět
v jarních měsících.
Projekt v konečné fázi výstavby předpokládá 18 samostatných bytových jednotek,
z toho 12 jednopokojových a 6 dvoupokojových, rovněž řeší společenské a sociální
zázemí, ošetřovnu, prádelnu. V příštích
dvou letech by se tedy mělo pokračovat
s výstavbou dalších devíti bytů a sociálního zázemí. Dostavbu II. etapy vedení
města v současné době zvažuje developersky – vstupem investora.
A právě v těchto dnech se již do nových
bytů stěhují první nájemníci.
„Co jiného bych si mohla přát, s novým bydlením jsem velmi spokojena. Žiju sama,
síly mi už tolik nestačí a s důchodem při vší

opatrnosti vycházím tak od měsíce k měsíci. Získala jsem jistotu ve stáří a jsem taky
ráda, že mohu na sklonku života žít blízko
svých příbuzných a známých. Letos jsem
tak dostala již předem krásný dárek k Vánocům.“ O své zážitky v novém prostředí
se s námi podělila paní Veronika Krauso-

vá, která již několik dnů bydlí v novém domově a přišla si na městský úřad zaevidovat novou adresu do občanského průkazu.
Nezbývá tedy než popřát všem občanům v
nových bytech spokojený a klidně prožitý
podzim života.
Dagmar Śvástová

Tedy pokud se bavíme o první půlhodině
či hodině. Během času jsem si vypracoval
různé metody, jak se pořádně probrat.
Z těch drsnějších byla tato: Vystrčit hlavu
ven z okna a ujet pár set metrů, dokud mi
nebyla zima a neslzely oči. Druhá metoda
byla založena na stejném principu „podchlazení“. Nebyla tak drastická, ale zase
byla zdlouhavější. Čtvrthodinová procházka vinicí. V případě, že přede mne
skočila srna nebo vyletěl v blízkosti bažant, mohl jsem se vrátit k autu, protože…
protože už jsem byl probrán dokonale.

práce. Problém byl ten, že když se někde
něco šustlo, nic jsem neviděl, protože než
si oči zvykly na tmu, bylo vše pryč.

HLÍDÁM, HLÍDÁŠ, HLÍDÁ
Září, říjen, měsíce, kdy dozrávají hrozny
ve vinicích. Pravda, v září moc cukru nemají, ale na burčák? Dobrý. Pro zloděje?
Dobrý.
V roce 2012 jsem po dohodě se starostou
zkusil napsat služby tak, že jsem sloužil
noční třeba jenom tři hodiny, ale za to
dvakrát během jedné noci. Udělal jsem si
přestávku na vyspání a nad ránem se vrátil do vinic.
V letošním roce tomu bylo stejně. V září
jsem šel do zaměstnání 32 krát a to jsem
měl ještě jeden den dovolené. V říjnu byl
plán služeb podobný.
Pravda, služby byly poněkud náročné.
Hlavně se po krátké noční službě dostat
brzy ráno do takové kondice, aby hlava neklimbala a nedošlo třeba k nehodě. Pokud
si někdo myslí, že jsem měl stát na místě
a zloděje vyhlídat, tak to opravdu nešlo.

Lépe řešitelný problém je udržet se bdělý,
když jsem vyčkával na jednom místě. Pomáhaly opět procházky. Zabiják bdělosti
je teplo v autě. Topení jsem vypnul, ale
abych si zapínal klimatizaci, tak ospale
jsem se necítil ani jednou.
Občas jsem si vzal notebook, na kterém
jsem si zpracovával různé dokumenty do

Vinice jsem „brázdil“ se zapůjčeným reflektorem umístěným na střeše auta. Svítidlo je ovládáno z vozidla a dosvit má několik set metrů. Perfektní věc do té doby,
než se zahledíte na pravoboku či levoboku
auta do vinic. Po zkušenostech jsem používal nejvyšší rychlostní stupeň č. 2. Několikrát se mi stalo, že se osvícené vinice
(i jiné polnosti) tak líbily projíždějícím
řidičům po hlavních komunikacích, že jeli
za mnou a ani nepředjížděli.
A výsledek? V letošním roce vím o jediné
„větší“ krádeži hroznů v našem katastru.
Odrůda to byla kvalitní a hrozny byly těsně před sběrem. Ale ono mrzí i odcizení
nezralých hroznů na začátku září.
Petr Hasil
Městská policie Velké Pavlovice

REAKCE OBČANA NA ČLÁNEK „SLOVO STAROSTY“, VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ Č. 5/2013
STAV KOMUNIKACE A POŘÁDEK NA ULICI BRNĚNSKÁ.
Starosta říká, že je vozovka majetkem kraje.
Ředitel Krajské správy Ing. Zouhar říká, že
je to majetek v rukou města. Mám od něj písemné zprávy, které mohu doložit.
Proč je opravena vozovka v Bořeticích a v Kobylí, včetně chodníků a ostrůvků? Je tam

lepší starosta? Pan starosta vychvaloval
vesničky ve Švýcarsku. Proč to není u nás?
V Rakousku a Holandsku určitě nevozí
družstva krmení a slámu přes město.
Na co byl vydán městský zákon o pořádku?

Děkuji Vám za pozornost a mohu Vám klidně říct, že se už zastupitelstva nezúčastním.
Škoda času!
S pozdravem
Zdeněk Hercog st.
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TELEGRAFICKY
Pokládka dlažby na
vozovce v Ostrovecké ulici
(7. 10. 2013)
Stavební skupina Služeb města Velké Pavlovice pokládala dlažbu na připraveném
podkladu na Ostrovecké ulici. Inženýrské
stavby Hodonín pokračovaly v budování
podkladních vrstev a osazování obrubníků na dalším úseku této nejnovější ulice ve
městě, tedy od křižovatky s ulicí Horňanského po křižovatku s ulicí Kopečky.

Velké Pavlovice premiérově
na zimních pohlednicích
(17. 10. 2013)
Už v polovině měsíce října myslely pracovnice Turistického informačního centra na nadcházející zimu a Vánoce a ve
spolupráci s Městem Velké Pavlovice vydaly trio zbrusu nových zimních pohlednic. Jedna z nich navíc může posloužit jako originální vánoční přání z Velkých
Pavlovic. Pohlednice si můžete zakoupit
na TIC, cena je 5,- Kč za kus.

Nová pohlednice města Velké Pavlovice se zimním motivem.

Dláždění vozovky v ulici
Horňanského
(15. 10. 2013)
Pracovníci stavební skupiny Služeb města
Velké Pavlovice využili celkem příznivého říjnového počasí k pokládce betonové
dlažby na úseku ulice Ostrovecká po křižovatku s ulicí Horňanského, kde dokončili spojku s ulicí Bří Mrštíků. Vzhledem
k tomu, že se jedná o méně frekventované
komunikace nové lokality Padělky, byla
zvolena právě dlažba.

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu
České republiky
ve Velkých Pavlovicích
(28. 10. 2013)
Ve dnech 25. a 26. října 2013 proběhly
v České republice předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve
Velkých Pavlovicích bylo zapsáno 2 531
voličů. K volbám se dostavilo 1 600 z nich,
platných hlasů bylo odevzdáno 1 589, což
se rovná 63,22% účasti. Nejvíce hlasů dali
velkopavlovičtí občané - 1. ČSSD 23,41%,
2. ANO 2011 19,82%, 3. KSČM 14,85%,
4. KDU-ČSL 9,38%, 5. ÚSVIT 8,37%
a 6. ODS 7,74%.

Den otevřených dveří
v bytech pro seniory
(17. 11. 2013)
Zájemcům z řad občanů o prohlídku
prvních devíti bytů pro seniory v ul. Bří
Mrštíků se naskytla příležitost v neděli
17. listopadu, v rámci Dne otevřených

TJ Sokol oslavil 100. výročí
založení jednoty
(23. 11. 2013)

dveří, kdy měli možnost prohlédnout si
nový, právě dokončený objekt ještě dříve,
než se do jednotlivých bytů začnou stěhovat první uživatelé. Ohlasy občanů byly
různorodé. Zástupci starší generace byli

6

spokojeni a často vyslovili nahlas myšlenku: „Vždyť člověk v požehnaném věku,
osamělý či se zdravotními problémy už
mnoho ke svému žití nepotřebuje“. Mnozí mladší naopak nešetřili kritikou. Snad
je to tím, že každá z generací má již jiné
životní hodnoty.

100. výročí svého založení oslavili dne
23. listopadu místní členové Sokola. Již
při zahájení slavnostní akademie všechny hosty oslovila historie. Pět mužů ve
stejnokrojích za sokolské hymny hrdě
napochodovalo s prapory zúčastněných
tělocvičných jednot. Současní sokolové
ctí historii a tradice, rozhodně však jdou
s dobou. Předvedli, kolika činnostem se
věnují, ať už je to klasické cvičení sletových skladeb, volejbal, florbal, plavání,
box, turistika nebo cyklistika.
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meckými texty jsou společným dílem
zástupců Velkých Pavlovic a Klosterneuburgu, kde byla již v roce 1860 založena první a nejznámější vinařská škola
v Evropě, současný Výzkumný a výukový
ústav vinařský a ovocnářský. Expozice,
s jejíž realizací vypomohla paní Marta
Křiváková, je doplněna o nejrůznější meruňkové produkty.

Velkopavlovičtí chovatelé
vystavovali v Břeclavi
(2. 12. 2013)

Expozice o meruňkách
v Ekocentru Trkmanka
(30. 11. 2013)
Meruňky patří k nejkvalitnějšímu u nás
pěstovanému ovoci. Obsahují tolik zdraví
prospěšných látek, že se jim oprávněně
říká „ovoce zdraví“. Bohužel jejich odbyt
na trhu je v posledních letech dosti opomíjen.

3. Jihomoravské výstavy králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva, která
se konala ve dnech 29. 11. – 1. 12. v Břeclavi, se úspěšně zúčastnili i naši chovatelé. Halu bývalé tržnice zaplnilo na 2 200
králíků, holubů, papoušků, slepic, kachen a husí od dvou stovek chovatelů.
Jen z Břeclavska přivezlo svá zvířata 135
chovatelů, mezi nimiž nechyběli ani naši
chovatelé. Čestnou cenu si domů přivezl
pan Antonín Komosný za holuba plemene prácheňský káník modrý černopruhý.
Čeští bubláci Jana Procingera ml. byli oceněni titulem Mistr jižní Moravy a Šampion jižní Moravy.

Městu Velké Pavlovice se v letošním roce
podařilo uzavřít projekt „Morava – Dolní Rakousko, v rámci programu „Cíl 3 –
Evropská územní spolupráce Rakousko
– Česká republika 2007 – 2013“, jehož
cílem je mimo jiné i spolupráce věnovaná právě podpoře výsadby a pěstování
meruňkových sadů, zpracování a odbytu
meruněk.
Propagaci meruněk je věnována nová
stálá expozice, která byla vytvořena v prostorách dvorního křídla Ekocentra Trkmanka. Naučné panely s českými i ně-

Ostrovecká ulice
dokončena
(4. 12. 2013)
Ve stavební zóně Padělky, v ulici Ostrovecká a propojení s ulicemi Horňanského
a Kopečky, byla dokončena vozovka. Inženýrské stavby Hodonín osadily obrubníky
a položily podkladové vrstvy. Pracovníci
služeb města poté celou plochu vydláždili
betonovou dlažbou. Všem je potřeba vyslovit uznání za pracovní nasazení, neboť
zejména v posledních týdnech byly velmi
nepříjemné povětrnostní podmínky. Velké díky všem, kteří se na budování vozovky podíleli, za všechny obyvatele nové
části Velkých Pavlovic vyslovil PaedDr.
Vlastimil Kropáč.

Do penzionu se stěhují
noví nájemníci
(3. 12. 2013)
Byty pro seniory v ulici Bří Mrštíků byly
zkolaudovány. Pracovníci služeb města
ještě stihli, dá se říci, současně s příchodem zimního počasí, dokončit terénní
úpravy kolem objektu, který hned v zápětí ožil příchodem a nastěhováním prvních
obyvatel. Senioři si pochvalují zejména
to, že byty jsou bezbariérové a pěkně prosluněné.
Přejeme všem obyvatelům penzionu, aby
byli v novém domově spokojeni, aby si bydlení ještě dlouho ve zdraví užívali.
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PUBLICISTIKA
ČINNOST MAS HUSTOPEČSKO, O. S.
Místní akční skupina Hustopečsko, o. s.
(zkr. MAS Hustopečsko, o. s.) je dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení občanů a právnických osob, které spojuje zájem o všestranný rozvoj regionu. Sdružení
bylo založeno 17. srpna 2007 lidmi, které
nadchla myšlenka podílet se vlastním úsilím na rozvoji svého regionu.

sektoru v poměru 1:3. V současné době je
naším cílem připravit území na nové programovací období 2014-2020 tak, abychom byli schopni co nejefektivněji podpořit územní rozvoj MAS v následujících
letech.

Po počátečním nezdaru byla činnost obnovena v září 2012. Územní působnost byla
určena na základě společných charakteristik, které naše území spojují (cestovní ruch,
vinařství, kulturní a historické tradice).
Zároveň ovšem kopíruje hranici správního
obvodu obce s rozšířenou působností Hustopeče, ke kterým se přidala obec Zaječí.

Za tímto účelem jsme v únoru a březnu
2013 požádali o dotace z Programu rozvoje
venkova Státního zemědělského intervenčního fondu a JMK na vytvoření integrované strategie území. Naše žádosti byly
schváleny a my získali finanční podporu
ve výši 583 000,- Kč. Od toho momentu
jsme započali činnosti, jejichž cílem bude
v průběhu roku 2014 předložení hotového
strategického plánu.

MAS Hustopečsko, o. s. pracuje na principu LEADER, což je metoda rozvoje regionu podporující partnerství místního,
podnikatelského, veřejného a soukromého

Prvním krokem bylo navázání spolupráce
s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, o. s.,
která je jednou z nejstarších a nejúspěšnějších MAS v České republice.

V červenci, pomocí starostů obcí Hustopečska, byli zváni občané a místní organizace na komunitní plánování konané v srpnu v Hustopečích, Kloboukách u Brna
a Velkých Pavlovicích. Cílem těchto veřejných setkání bylo získat co nejvíce pohledů
a informací o současném stavu našeho mikroregionu a představa o jeho budoucnosti.

Tyto podněty byly zpracovány a v současné době dochází k jejich úpravě do takové
formy, aby mohly být použity ve strategii.
V tomto nám pomáhají vytvořené pracovní skupiny cca 20 lidí, kteří projevili zájem
spolupracovat a podílet se na tvorbě strategického plánu. Další informace naleznete na www.mashustopecsko.cz.
Ing. Michal Zich a Ing. Přemysl Pálka

PODZIMNÍ PŘÍRODNÍ INSPIRACE V EKOCENTRU TRKMANKA
Ve dnech 29. a 30. října 2013 proběhly
školní podzimní prázdniny. V Ekocentru
Trkmanka ani v těchto dnech neutichly
dětské hlásky. Desítka dětí se s nadšením
pustila do práce a opravdu se nechala inspirovat přírodou, jak už název našeho příměstského kurzu napovídal. V úterý jsme
využili krásného počasí a vyrazili jsme obdi-

vovat nejen barevnou krásu podzimní přírody, ale i sbírat přírodniny k našemu tvoření.
Nejdříve jsme se věnovali výrobě ručního
papíru, nechybělo ani povídání o ochraně přírody, šetření papírem, o recyklaci.
V průběhu dne si děti vyrobily usměvavé
kočičky, krásné květiny z javorových listů,

podzimní panáčky a také nakreslily nespočet obrázků. Zůstal čas i na hry se stavebnicemi nebo známé „Člověče, nezlob se!“.
Ústředním tématem středy byly také barvy, ale tentokrát si děti vyzkoušely, jak asi
barvili látky naši předkové. A kde jinde by
člověk hledal zdroj barev, než v přírodě.
Věděli jste, že se dá obarvit látka pomocí
třezalky tečkované nebo cibulových slupek? Děti si vyrobily dva vzorníky obarvených plátýnek. Jedno plátýnko bylo díky
třezalce zelenožluté a druhé sytě okrové
pomocí výluhu z cibulových slupek. Konečný výrobek byly dva plátěné ubrousky
s přesnými popisy postupu barvení.
Počasí nám ve středu moc nepřálo a tak
si místo vycházky děti zatančily zumbu
s Yvetou. Děti u nás v Ekocentru Trkmanka strávily dva pohodové dny.
A nám nezbývá, než se těšit na další prázdninové setkání v únoru… Tentokrát příměstský kurz s podtitulem „Příroda není
nuda“ – více se o tomto kurzu dovíte na
www.ekocentrum-trkmanka.com.

JAK NALOŽI SE DVĚMA DNY PODZIMNÍCH PRÁZDNIN? TYTO DĚTI SI JE BÁJEČNĚ UŽILY SE SUPER PROGRAMEM
V EKOCENTRU TRKMANKA.
(FOTO: LENKA ŠTEFKOVÁ)
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KMEN VLKŮ V EKOCENTRU TRKMANKA
Woodcrafterský kmen Vlků působí bez přestávky ve Velkých Pavlovicích od roku 1970.
Za tu dobu vychoval řadu dětí nejen z Velkých Pavlovic a okolí, ale i Brna a dalších
míst České republiky. Ve své práci se opíráme
o výchovný program Lesní moudrosti (The
Woodcraft league) Ernesta Thomsona Setona.
Od letošního 1. října se naše dětská část schází ke svým pravidelným schůzkám v nové klubovně v Ekocentru Trkmanka. Náplní programu jsou hry pro zábavu i poučení. Cvičíme svůj postřeh, paměť i logické uvažování.
V rukodělné části schůzek jsme začali s výrobou krabice s víkem potažené plátnem. Smyslem takové činnosti je naučit děti pracovat
samostatně s plánkem a postupovat dle návodu při výrobě dvoudílného výrobku, jehož
části mají do sebe přesně zapadat. Krabice zároveň budou sloužit k individuálnímu uchovávání rozpracovaných dalších výrobků.

Děti se na schůzkách seznámily s pochodovými zvyky Vlků (soubor bezpečnostních
pravidel) i s vhodnou výbavou na pochody
a správným balením batohu. Své vědomosti jsme si ověřili ve dnech 27. - 28. 10. 2013,
kdy si desítka Vlků (3 dospěláci, 7 dětí) postavila svůj indiánský stan - týpí na kmenovém tábořišti v lesích u obce Kořenec.
Mimo výuky tábornických dovedností s ověřením si faktu, že i v tomto ročním období můžeme pohodlně tábořit v přírodě, jsme prováděli přírodovědný výzkum okolních lesů
a při něm jsme například našli mraveniště
velké 110 centimetrů. Poznávali jsme jehličnaté stromy a pořizovali materiál pro sbírku
modrotiskových otisků listů stromů a keřů.
Vařili jsme na ohni, podnikali noční pochod.
Dopoledne jsme hráli hry s míčem i talířem.
Na zpáteční cestě jsme navíc nečekaně zažili exkurzi v kanceláři výpravčího železniční

PROČ JSOU MEZI NÁMI ZLÍ LIDÉ?
Možná si pamatujete krásnou kočku Mášu, kterou chovali zaměstnanci prodejny
Služba škole. 20. 4. 2008 porodila jednoho ze svých mnoha potomků: naši Mášu,
která je stejně krásná a milá, jako byla její
matka. Je to náš mazel…
Staráme se o ni, je vykastrovaná, spává
doma, netoulá se, občas se jde proběhnout
ven. Stále nám nosí myši ke dveřím… až
do 22. 10. 2013. Nějaký darebák ji kolem
11.00 hodiny dopoledne střelil do oka.
Přišla ještě domů. Okamžitě jsme jeli do
místní veterinární ordinace, kde se podrobila operaci oka. Bohužel, náboj ji zůstal
v hlavě. Nejde vyoperovat. Trpěla velkými

bolestmi, jezdili jsme 14 dnů denně na injekce a kontroly. Spolu s ní trpěla celá naše
rodina. Je velká hrdinka, protože nyní je
už celkem v pořádku, na oko nevidí, ale žije!
Vyzývám toho HRDINU, který ji, bezbrannou kočku střelil, ať je hrdina i nadále
a zazvoní u nás v ulici Nová 13 a sdělí mi,
co mu naše kočka udělala, že ji tak ublížil!
Prosím Vás spoluobčané, nebuďte lhostejní,
ale všímaví toho, jestli si někdo nedokazuje
svou sílu na nevinných zvířatech. Moje pocity pochopí ten, kdo má doma také takového mazlíčka, který se stal členem rodiny.
Marie Jurenová

„HODY MILÉ HODY, UŽ JSEM DOHODOVAL,
UŽ JSEM UKRAD VŠECHNO, CO JSEM NAPLÁNOVAL…“
To si patrně prozpěvoval člověk, který se
v hodovní úterý v noci vydal na pouť po
Pavlovicích. Asi už věděl, co a kde přemístí.
Došel také na dvůr bytového domu v ulici
B. Němcové, kde se stal jeho kořistí 60 cm
vysoký a poměrně těžký kaktus, mnou nazývaný „Bílý dědek“, podle barvy květů.
Ani mu nevadilo, že kaktus stojí pod okny
bytu a je na něj odevšud vidět. Tento můj výpěstek obdivovali lidé z celého domu, zvláště
když rozkvetl. Byl to pašák, naráz nás dokázal potěšit až 23 květy.

Nevím proč se zloděj tak namáhal, stačilo
přijít a já bych mu omládek dala. Asi se mu
nechtělo s tím pěstovat. Podotýkám, že jsem
tento kaktus pěstovala 6 let a mohl ještě pár
roků dělat radost nejen mně, ale i ostatním.
Ale na každého časem dojde. Bylo by asi bláhové doufat, že zloděj svůj úlovek vrátí, pokud by měl ovšem tolik odvahy. Mě by nebavilo se těšit z něčeho kradeného. Jen doufám,
že můj „Bílý dědek“ nikomu štěstí nepřinese.
Miluše Píšová

MLADÍ VLCI NA KRÁSNÉM PODZIMNÍM TÁBOŘENÍ
V PŘÍRODĚ
(FOTO: ARCHIV EKOCENTRA TRKMANKA)

stanice s podrobným výkladem o fungování
celého systému.
To vše jsme zvládli za jediný měsíc :-).
Naše úterní schůzky jsou určeny pro děti od
osmi do šestnácti let a jsou otevřeny i novým
uchazečů o zajímavou volnočasovou činnost.
Více o nás najdete na
www.kmenvlku.estranky.cz
Informace po celý den
na tel. čísle 739 085 043 - Bc. Jara Vlk Suský
Bc. Jaroslav Suský – Vlk

POŠTOU NÁM
PŘIŠLO PSANÍ…
Zpravodaj si vždy ráda pročtu. Obsáhle
informuje o dění ve městě. Většinou kladně. Opravdu se hodně vybudovalo, opravilo, pečuje se o přírodu.
Ale vyrůstají i stavby, o kterých se moc nepíše a městu krásy nepřidají. Dominantou
města se stala obří sila pana Stokláska.
Vedle nich vyrostly dvě bioplynové stanice. Třetí se staví v objektu Zemědělského
družstva. Myslím, že o tomto budování
moc informací mezi lidmi není. Ani o tom,
jaký vliv bude mít provoz těchto objektů
na životní prostředí. Jakým způsobem se
budou likvidovat odpady z bioplynek. Silnice trpí množstvím převáženého materiálu pro bioplynky. O tom by mohli vyprávět obyvatelé Brněnské ulice.
Nejblíže k silům mají obyvatelé Zahradní
ulice. Ta má i další zvláštnosti. Dolní část
má nový chodník, nad sebou různá vedení a staré osvětlení. Horní část se zbavila
vedení, dostala nové osvětlení, ale zůstal
jí starý nepohodlný chodník. Vše nejde
najednou, ale komplexní řešení by nebylo
od věci.
Jana Peřinová
Zahradní 38
Velké Pavlovice
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V EKOCENTRU SE PEKLO NEJEN VÁNOČNÍ VIZOVICKÉ PEČIVO
Ve čtvrtek 31. října 2013 jsme se sešli
malí i velcí v Ekocentru Trkmanka a pod
odborným vedením paní Aleny Cendelínové jsme tvořili dekorativní výrobky z vizo-

vického pečiva. A proč pod vedením paní
Cendelínové (Lutonské)? Protože v její rodině má výroba vizovického pečiva dlouholetou tradici.

Jedním z prvních pekařů vizovického pečiva byl již v polovině 19. století i pan Josef
Lutonský. Lutonští byli spíš drobní hospodáři, kteří měli malou pekárnu, kde lidem pekli z donesené mouky chleba nebo
si tam sousedé nosili upéct chléb, který si
doma připravili. Uživit početnou rodinu
v té době nebylo určitě jednoduché, proto
Lutonských začali péct na Mikuláše z kynutého těsta různé figurky a zvířátka pro
děti. Postupem času se figurky pekly jen
z obyčejné mouky a vody. Už nebyly určené k jídlu, ale pro potěšení. Lidé si s nimi
zdobili vánoční stoly, později si je začali
věšet na stromeček spolu s perníčky, slámovými ozdobami.
Pečivo z Vizovic se líbilo v širokém okolí,
kam je na jarmarky přinášeli tzv. vařečkáři, kteří putovali po Valašsku se svým
zbožím. Této rodinné tradici - výrobě vizovického pečiva - zůstali věrni po celý svůj
život děti pana Lutonského - syn Alfons
a dcera Františka. Jejich výrobky obdivovali i na světových výstavách v Bruselu
a v Montrealu.

VIZOVICKÉ PEČIVO PEKLI VŠICHNI, MALÍ, VELCÍ, HOLKY, KLUCI… NEJEDEN VÁNOČNÍ STROMEČEK V DUCHU
LIDOVÝCH TRADIC OZDOBILO.
(FOTO: ZUZANA PECHÁČKOVÁ)

Zita Dvořáková,
Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

KULTURA
POZVÁNÍ NA ZÁBAVNÝ POŘAD PRO
SENIORY V PODÁNÍ DIVADLA VETŘI
Koncept preventivních pořadů vznikl v roce 2007, kdy se začaly hromadit ve společnosti negativní jevy ohrožující především děti a starší občany. Byl vytvořen
ve spolupráci s odborníky – preventisty
Policie ČR a je stále aktualizován. Hlavními účinkujícími programu jsou herci
Michaela Marková a Vlasta Vébr.
Jedná se o zábavný pořad pro dospělé
a především pro diváky „dříve narozené“.
Program je zpracovaný formou scének,
ve kterých se herci zaměřují na nástrahy všedního života, které číhají všude
kolem nás. Diváci nenásilnou a především zábavnou formou vidí situace, ve
kterých se mnohdy již i sami ocitli, ale
až nyní je vidí „zrcadlově“. Senioři jsou
součástí pořadu, sami se mohou aktivně
zapojit do debaty, která se po odehrání
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každé scénky pravidelně strhne a společně si mezi svými vrstevníky podiskutovat
o dané tématice a přispět tak i svou zkušeností.
Do pořadu jsou zařazena tato témata:
1/ obtěžování a kontakt s cizí osobou
2/ volání na tísňové linky
3/ důvěřivost k cizím osobám
4/ umění říci „NE“
5/ ochrana před krádeží na ulici
6/ domácí násilí
Městská knihovna za podpory města
Velké Pavlovice připravila nabídku divadelního pořadu jako důležitý příspěvek
k prevenci negativních jevů, se kterými
se mohou starší občané setkávat. Jedná
se o zábavnější program, než by před-

stavovala pouhá přednáška policejního
preventivy, a organizátoři se těší, že se
vystoupení doplněné písničkami zpěvačky Terezy Novotné bude divákům opravdu líbit.
Na představení zveme do výstavního sálu Městského úřadu Velké Pavlovice a bude se konat v sobotu 18. ledna 2014 od
18 hodin. Z důvodů vyšších nákladů je
stanoveno vstupné ve výši 50,- korun.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice
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VÝTVARNÝ KOUTEK
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Městská knihovna Velké Pavlovice připraví na leden a únor 2014 pro děti
malý výtvarný koutek. Koupíme výkresy, barevné papíry, vodovky, pastelky,
fixy a tempery. Štětce, tužky, gumy
a lepidla. Budeme se těšit, že děti přijdou do knihovny nakreslit nějaký pěkný veselý barevný obrázek. Rádi bychom takovéto obrázky získali pro výstavu dětských kreseb v březnu, jako
oživení Měsíce čtenářů 2014.
Vážení rodiče, vezměte sebou děti do
knihovny a dovolte jim věnovat chvilku výtvarné činnosti. Milé děti, přijďte
do hezkého a veselého prostředí knihovny, pohrajte si s výkresy a barvičkami a jako pozdrav nám zde nechejte
svoji kresbu.
Dana Růžičková, knihovnice

VEČER PLNÝ ROCKU
ANEB KONTURY
ZNOVU NA SCÉNĚ
V podání bývalé skupiny Kontury zazní opět
po letech - v sobotu 29. března 2014, ve
Velkopavlovické sokolovně hard rock. Návštěvníci koncertu se mohou těšit na největší hity 70. let převzaté od skupin BLACK
SABBATH, CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL, DEEP PURPLE, LED
ZEPPELIN, URIAN HEEP a jiných. V podobném stylu zahraje i host večera kapela
DALEN z Hodonína. Rockový večer bude
zaměřen nejen pro posluchače OLDIES
MUZIKY. Na své si přijdou i rockeři mladších ročníků, pro které zahrají další hosté
ALLIENS, NEVER JAM a SKRAT. V jednání je i další kapela z Brna. Zájem různých
skupin o vystoupení na této akci je velký.
Kdyby všichni účinkující hráli non stop,
vyšlo by to na dvoudenní festival a to není
bohužel z mnoha důvodů možné.
Účast na sponzoringu je vítána. Jména
sponzorů budou dle jejich uvážení uvedena
na plakátech a reklamních plochách v sokolovně. V případě zájmu volejte pořadateli
akce na tel. 777 856 189.
Účast skalních rockerů je povinná!! Toho
večera hoďte všechny starosti za hlavu,
zvolte návrat do mládí a možná že přijde…
Za organizační výbor Martin Otáhal

HLEDÁNÍ „DOBRÉHO SVĚTLA“
Amatérští fotografové z Velkopavlovicka
a Senicka se už tradičně setkali na společném workshopu, a to v sobotu 16. listopadu, opět v prostorech Městského úřadu
Velké Pavlovice. Výstavní sál proměnil
tentokrát odborný lektor, fotograf Jozef
Húšek, majitel fotostudia A-foto Senica,
ve skutečný ateliér pro modelové aktivity.
Téměř dvě desítky fotografů tak získaly
zcela novou zkušenost, neboť práce ve
fotoateliéru se zásadně liší od práce v přírodě či dokumentární fotografie. Stejně
tak získali fotografové do svého portfolia

exkluzivní záběry, se kterými mohou dále
pracovat pomocí software a připravit své
nejlepší práce pro společnou prezentaci.
Spřátelená organizace Záhorského osvětového střediska se fotkám těší na prosincové výstavě v Senici. Slovenští fotografové poskytnou recipročně svou výstavu, se
kterou Městská knihovna Velké Pavlovice
počítá na duben 2014.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

O PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI BYL ROZSVÍCEN
VÁNOČNÍ STROM U RADNICE
„Vánoční strom republiky, děti oči jak knoflíky, hladily mě po hřbetě, no bylo krásně na
světě…“

šli pospolu, povyprávěli si a byli přítomni
krásnému okamžiku, kdy se rozsvítí stovky
světýlek na vánočním stromě.

Známá slova vánoční písničky Janka Ledeckého se možná nejednomu z nás vybavila v okamžiku, kdy se letos zcela poprvé
rozzářily žárovičky na vánočním stromě
u radnice. Nadšení zrcadlící se v očích dětí
vykouzlilo ryzí adventní náladu, plnou nostalgie, štěstí, očekávání, nadšení a tak trošku tajemna, z nadcházejícího pohádkového
času radosti…

K dobré adventní náladě přispěly vánoční
písně a koledy v podání žáků Základní umělecké školy. Slova se ujala její ředitelka paní
Milena Karberová, vystoupil dívčí pěvecký
sbor a mládežnická dechovka pod vedením
Jakuba Kostrhuna.

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
patří v naší české zemičce, díky spisovateli
Rudolfu Těsnohlídkovi a jeho nálezu malého odloženého sirotka - dívenky Lidušky
v zasněžených lesích okolo Bílovic nad Svitavou, právě první neděli adventní, řečené
také „železná“. U nás však tato tradice zatím ještě voní novotou. První ročník, kdy se
vánoční strom slavnostně rozsvítil za přítomnosti občanů, se uskutečnil teprve loni.
Je potěšující, že i letos, v neděli 1. prosince,
přišli na náměstí místní občané, aby se se-

SOUBORY ZUŠ PŘI ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Strom se jakoby tajemně, až symbolicky
rozsvítil za zpěvu písně „V půlnoční hodinu
anděl se zjevuje…“, očka dětí v tu kratičkou
chvíli opravdu zazářila jako samotná světýlka, zkrátka a dobře „ …děti oči jak knoflíky…“. Škoda jen, že nelze prostřednictvím
psaných slov zprostředkovat ten povzdech
plný údivu a nadšení, u toho prostě musíte být.
Vítaným zpestřením příjemného podvečera
byl již na dálku kořením vonící stánek Vinařství V & M Zborovský. Tak začal advent ...,
čas půstu, rozjímání, očekávání, kouzel, tajemna, pohádek i vánočních příprav.
Karolína Bártová

(FOTO KAROLÍNA BÁRTOVÁ)
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD V PODVEČER 17. LISTOPADU ROZSVÍTIL MĚSTEČKO
Máte rádi retro? Vzpomínáte na „svá mladá léta“? Rádi si prožijete na vlastní kůži
nějaké to „dežaví“? To jste zajisté nechyběli na znovuobnovené tradici pořádání
lampiónového průvodu. Nápad vyrazit si
znovu po letech s rozsvícenými lampióny
napadlo pořadatele této akce, členy místního Sboru dobrovolných hasičů, již loni
a určitě ani v těch nejoptimističtějších
představách nečekali tak obrovský zájem
a velkou účast. Loni dorazilo lidí hodně,
letos ještě více. Dětí, rodičů, babiček a dědečků, o 17. listopadu nechyběla na náměstí u radnice žádná věková kategorie.

Co by to však bylo za věhlasné velkopavlovické hasiče, kdyby se nevycajchnovali nějakým vtipným vylepšovákem. Loni přišlo
vhod jako překvapení závěrečné občerstvení v podobě čaje a svařáku, ale ruku na
srdce, to už letos každý tak trochu očekával. Letos se blýskli jinou inovací. Do
kroku všem lampióňákům veselé dětské
písničky z pohádek a večerníčků vyhrával místní rozhlas. Idylická retro akce tak
příjemně završila víkend plný akcí. Tak za
rok s lampióny opět „na zasvícenou“.
Karolína Bártová

LAMPIONOVÝ PRŮVOD ROZZÁŘIL VEČERNÍ
ULICE MĚSTEČKA
(FOTO KAROLÍNA BÁRTOVÁ)

VÝSTAVA „KRÁLOVNA DAGMAR, ČESKÁ PRINCEZNA“ VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
V roce 2012 uplynulo 800 let od úmrtí první známé „krajanky“ v Dánsku – princezny Markéty Drahomíry, dcery Přemysla
Otakara I. a nevlastní sestry sv. Anežky
České. Velvyslanectví ČR v Kodani se aktivně zapojilo do akcí připomínajících toto
významné výročí a o této panovnici připravilo výstavu ve dvou jazykových verzích,
která již druhým rokem putuje po Dánsku
i České republice. Výstavu tvoří panely
s texty o Přemyslovcích a Waldemarech,
o historických faktech i legendách, jejichž
autory jsou čeští a dánští historikové.
Je potěšující a je nám ctí, že jedním z míst,
kam tato unikátní putovní výstava zavítala, je i naše městečko. Vernisáž výstavy se
uskutečnila o první adventní neděli 1. prosince. Kromě výpravných panelů pojedná-

vajících o životě a odkazu královny Dagmar a obsahujících spousty fotografií, fotokopií dobových textů a uměleckých děl,
je expozice doplněna několika vzácnými
exponáty, archeologickými nálezy, jež pocházejí ze 13. až 14. století. Tyto předměty
nám po dobu výstavy zapůjčilo Masarykovo muzeum v Hodoníně.
Výstavu ve Velkých Pavlovicích pořádá
Město Velké Pavlovice ve spolupráci se Severskou obchodní komorou (Nordic Chamber of Commerce) pod záštitou velvyslance Dánského království v České republice pana Christiana Hoppe a spoluautora výstavy a emeritního velvyslance České republiky v Dánském království pana
Zdeňka Lyčky, který byl vzácným hostem
nedělní vernisáže. Dalším z hostů zahá-

jení výstavy byl pan Birger Husted, Vice
President Unique Consult Czech Republic s.r.o. Human Capital, pan Ing. Pavel
Lacina ml. a jeho přítel Finn Hansen, jehož zásluhou se výstava dostala až k nám.
Slavnostní vernisáží provázely paní Dagmar Švástová a Mgr. Dana Růžičková,
které seznámily veřejnost s osobností a životem královny. Stylově a s vytříbeným
vkusem byl koncipován také hudební doprovod. Na středověké hudební nástroje
vynikajícím způsobem zahráli a zazpívali
členové brněnské skupiny Žakéři.
Česká verze výstavy spatřila světlo světa
mj. díky sponzorskému příspěvku: Severské obchodní komory, šesti dánských firem se sídlem v ČR (VELUX, ORIFARM
Supply, BATH DELUXE, SAGITTA,
EUROALARM Assistance Prague a UNIQUE CONSULT Human Capital), Magistrátu Kutné Hory (partnerského města
Ringstedu) a Českým aeroliniím.
Výstavu můžete navštívit ve výstavním sále na radnici do konce roku.

Z VERNISÁŽE VÝSTAVY Z DOBY STŘEDOVĚKU
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(FOTO KAROLÍNA BÁRTOVÁ)

Dagmar Švástová & Karolína Bártová
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MALÍŘ JIŽNÍ MORAVY ANTONÍN VOJTEK POKŘTIL NOVÝ KALENDÁŘ
Poslední říjnová sobota patřila již tradiční, od roku 2001 dokonce každoroční, příjemné kulturní akci, křtu nového kalendáře malíře jižní Moravy Antonína Vojtka. Je
potěšující, že si naše město k tak významné události pan Vojtek vybral už podruhé.
Ke slavnostní příležitosti se dostavilo tolik
příznivců uznávaného originálního malíře, že během chvilky zaplnili celý sál velkopavlovické sokolovny.

břeclavský zpěvák Jožka Černý, který má
věhlasnou píseň s totožným názvem již
dlouhá léta ve svém repertoáru.

Úvodního slova se ujal spisovatel Jan
Kostrhun z nedalekého Podivína, o hudební doprovod a další příjemná vystoupení
se postarali excelentní brněnští muzikanti
cimbalistka Bronislava Schoříková spolu
s kytaristou Vladislavem Bláhou.

Na křtu nechyběla řada známých a významných osobností a hostů. Nejmilejším
stvořením, které se však po boku mistra
malíře na pódiu pohybovalo, byla jeho
dcerka Julie. A není vůbec náhoda, že je
tato mladá slečna už v tak útlém věku takřka rovnocenným partnerem, co se do významu týče, všech na uměleckém poli se
pohybujících osobností. Julie si, k radosti
a štěstí svých rodičů, už od prvního úchopu pastelky do ruky zamilovala malířství.
Dalo by se říci, že se mu na profesionální
úrovni dnes a denně věnuje.

Kmotrem kalendáře s názvem ZA STARÚ
BŘECLAVÚ…, jak již název sám napovídá, se nemohl stát nikdo jiný než právě

Kalendář si můžete zakoupit za 250,- Kč
v GALERII 99 v Břeclavi na ulici Slovácká.
Více o malíři Antonínu Vojtkovi, jeho tvor-

MALÍŘ ANTONÍN VOJTEK, JEHO DCERA JULIE
A ZPĚVÁK JOŽKA ČERNÝ KŘTÍ KALENDÁŘ NA ROK
2014 S NÁZVEM ZA STARÚ BŘECLAVÚ…
(FOTO: ING. ZDENĚK KARBER)

bě, i tvorbě dcery Julie naleznete na
www.vojtek-av.com.
Karolína Bártová

VERNISÁŽ ILUSTRÁTORKY VLASTY ŠVEJDOVÉ PŘEDSTAVILA SVĚT PLNÝ FANTAZIE

MALÍŘKA A ILUSTRÁTORKA VLASTA ŠVEJDOVÁ
MÁ RÁDA DĚTI

Vlasta Švejdová, malířka a ilustrátorka dětských knih, nezklamala. Hýřila skvělou povznesenou náladou, rozdávala úsměvy a dívenkám z pěveckého sboru své obrázky. To vše
se událo v pátek 15. listopadu ve výstavním
sále Ekocentra Trkmanka, kde se konala vernisáž výstavy obrazů této brněnské rodačky.
Paní Vlasta Švejdová, jak ve své úvodní řeči
pronesla, má ráda děti a jejich dětský svět.
Což všichni, kteří shlédli její nádherná po
duši hladící díla, zajisté bez sebemenších
výhrad, kvitují. Vždyť láska a pochopení

křehké a zranitelné dětské duše z jejích obrázků přímo sálá, teple jako něžné maminčino pohlazení. Prozradila, že vlastně celý
život proseděla na židli, s tužkou nebo štětcem v ruce, a v podstatě se jí díky ilustracím
pro nejmenší generace čtenářů dětských
knih nepodařilo úplně dospět. Nikdy se,
ač ráda, vlastně nevymanila ze světa dětí.
Kromě knížek ilustrovala řadu výukového
materiálu a učebnic, hlavně pro I. stupeň
základních škol. Co se týče časového harmonogramu prací malířky, jsme se dověděli, že ilustrace běžné knížky jí zabere zhruba
půl roku, učebnice i rok. Proto si nikdy na
nedostatek práce a nudu nemohla stěžovat.
Vernisáž výstavy se nesla v příjemné atmosféře, snad už i trošku podpořené blížícím
se adventem, který byl i námětem několika
obrazů. Ti, kteří si díla pečlivě prohlédli,
mezi nimi určitě našli motivy známého brněnského Zelného trhu se stánky sladce
vonících trdelníků či oranžově zářícími pomeranči na pultech zelinářů. Kulturní program slavnostního zahájení výstavy si vzala

Z VERNISÁŽE VÝSTAVY

(FOTO: ING. ZDENĚK KARBER)

na starost malá děvčata pěveckého sboru
pod vedením paní učitelek Lucie Stránské
a Mileny Karberové při ZUŠ Velké Pavlovice. Dívenky zazpívaly veselé dětské písničky, které celou expozici už jen dokonale
podtrhly.
Karolína Bártová

KAM S DĚTMI NA VÝLET? NA VÝSTAVU HRAČKY 1890-1980, KOUZLO VÁNOČNÍHO DÁRKU
Výstavu Hračky 1890 – 1980, kouzlo vánočního dárku mohou návštěvníci zhlédnout do 26. ledna v prostorách Městského
muzea a galerie v Břeclavi, v objektu pod
vodárnou.
Výstava představuje sto let vývoje hraček z
hlediska chronologického a materiálového.
Zastoupeny jsou typické hračky pro chlapce (koně, autíčka, automobily, vojáčci aj.)

i děvčata (panenky, pokojíčky, kočárky aj.).
Hračky, které jsou určeny jak chlapcům, tak
dívkám (stavebnice, plyšové hračky, loutky,
divadélka, hry). Součástí výstavy jsou dvě
rozsáhlejší diorámata domácností z 30.
a 50. let, ve kterých se budou právě slavit
Vánoce. Návštěvníci si také mohou prohlédnout hračky a oslavy u vánočního stromu
z břeclavských domácností. Pro všechny je

připravena velká herna s rozmanitými druhy hraček a her, pohrát si můžete v loutkovém divadle, s kostkami, stavebnicemi nebo
vyzkoušet pohybové hry aj.
Zavítejte v čase vánočním za krásným zážitkem i k nám.
Kurátor výstavy: Mgr. Eva Sadílková
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ZAJÍMAVÉ AUTORSKÉ ČTENÍ
Jihočeský spisovatel Jiří Hájíček, oceněný dvěma cenami Magnesia Litera, byl
hostem Gymnázia a Městské knihovny
ve Velkých Pavlovicích v pátek 29. listopadu 2013. Dopoledne představil autor
svou knihu vlastními ústy studentům gymnázia. Zájemci o dobrou literaturu z řad
velkopavlovické veřejnosti se s Jiřím Hájíčkem následně setkali v páteční podvečer. Večerní setkání tentokrát proběhlo
v příjemném společenském prostředí auly
gymnázia.
Autor četl z letošní knižní novinky Rybí
krev. Je spisovatelem věnujícím se v současné době vesnické próze, tak jak jsme
to ve své době měli v oblibě u Jana Kostrhuna. O vesnici a jejích obyvatelích, vzdálených životu ve velkých městech, píše
Jiří Hájíček citlivě a se znalostí prostředí.

Také dobře ví, že to není vždy jenom idyla. Našim posluchačům a čtenářům byla
blízká problematika vysídlení vesnic v příhraničí, osudy lidí v 50. letech minulého
století, tak jako osud vesnic, které musely
v jižních Čechách ustoupit výstavbě jaderné elektrárny Temelín, stejně jako tomu
bylo u nás díky vodnímu dílu Nové Mlýny.
Sám spisovatel pochází z dnes již neexistující obce Purkarec. Přivezl také foto
prezentaci z míst, která v jeho rodném
kraji dnes již neexistují. Zmínil se také
o své první oceněné knize, která vyšla v roce
2013 jako dotisk původního vydání a kterou je Selské baroko. Román mapující
kolektivizaci vesnice v 50. letech minulého století a oživený skvělými znalostmi
genealogie – tedy zkoumání rodinné minulosti, hledání kořenů a vytváření „rodinných stromů“.

SPISOVATEL JIŘÍ HÁJÍČEK

(FOTO MGR. DANA RŮŽIČKOVÁ)

Přesto, že pro většinu z nás byl před návštěvou našeho města Jiří Hájíček neznámou osobnosti, účastníci literární besedy
se jistě již dnes těší na další autorovu knihu. Protože má ovšem Jiří Hájíček také své
civilní každodenní zaměstnání, vychází
mu nová kniha jednou za tři až čtyři roky.
Mgr. Dana Růžičková, knihovnice

PODZIMNÍ ŠLAPKA, S HŘEJIVÝM SLUNÍČKEM V ZÁDECH, UZAVŘELA
CYKLOTURISTICKOU SEZÓNU ROKU 2013
Jedna z posledních turistických akcí kalendářního roku s sebou nese vždy řadu
otazníků. Tím největším bývá počasí. Jaké
bude v neděli 17. listopadu, o Podzimní
Šlapce?... kladli jsme si snad už měsíc předem. V rychlém sledu následují další neméně důležité – jaký nabídneme program,
aby zaujal, přijdou lidé? Letos je už vše
zodpovězeno a těší nás, že pozitivně. Počasí nám přálo naprosto nečekaně, účast
byla až překvapivě velká a program? Snad
fajn, toto hodnocení však již necháme na
účastnících, kteří se přišli pohodově projít
městečkem a jeho okolím.

Půlkulatý pátý ročník odstartoval v deset
hodin u prodejny a servisu jízdních kol
ZAF Velosport manželů Kobsových. Ti
hojný počet příchozích výletníků přivítali
horkým svařákem, čajem a děti dostaly
sladké lízátko, aby měly dostatek energie
na hru, která je čekala na trase.
Samotné zahájení si vzal na svá bedra pan
starosta Ing. Pavel Procházka. Vzpomněl
na první pilotní ročník této akce, kdy se
otevírala cyklostezka mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi. Ta velmi rychle
získala na oblibě a je hojně využívána

PŘÁTELÉ COUNTRY „NA ŠLAPCE“ NIKDY NECHYBÍ
(FOTO FRANTIŠEK KOBSA)

místními, turisty a cykloturisty pro aktivní provozování řady sportů i k vycházkám
do přírody.
Poté se putovníci vydali „Za vůní dřeva“,
chutí vína i krásou dětských ilustrací
a děti za lovem razítek. Kdo posbíral všech
šest, první bonusové u rozhledny Slunečná a ostatní u pěti dřevěných soch, které
vznikly v roce 2010 v rámci Mezinárodního řezbářského sympozia ve Velkých Pavlovicích, získal v cíli odměnu - nafukovací
míč, kšiltovku a potítko.

VÝŠLAP PODZIMNÍ KRAJINOU, SE SLUNÍČKEM NA OBLOZE, SE VYDAŘIL
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(FOTO KAROLÍNA BÁRTOVÁ)

Ve Vinných sklepech Františka Lotrinského si přišly na své také chuťové pohárky
dospělých, na ochutnávce vín místních vinařů. V podzemí se degustovalo, v nadzemí
obdivovalo. V sále Ekocentra Trkmanka
probíhala výstava obrazů brněnské malířky a ilustrátorky dětských knih a učebnic Vlasty Švejdové.
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A další program? Ten už je nasnadě a kdo
trošku zná naše městečko a akci Šlapka,
zřejmě lehce vytuší. Samo sebou nechyběli členové Tělocvičné jednoty Sokol se
svým triem obrovských hrnců plných dobrot. V prvním vynikající gulášek, ve druhém zelňačka a ve třetím horký svařák.

Vše vonělo tak, že protentokrát neodolal
ani ten nejzarputilejší dietář.
A tečka? Ta patřila skvělé zábavě s místní
country skupinou Colorado, která hrála
nejen k dobré chuti, ale také k tanci. Parket
v první vlně rozproudili v rytmu divokého

západu tanečníci Přátel country, k nimž se
nesměle přidávali další odvážlivci toužící
se naučit novým tanečním kreacím. Zábava se nesla v bezva uvolněné atmosféře,
listopadové slunce hřálo o sto šest, zkrátka a dobře, pohodový sváteční den…
Karolína Bártová

TANEČNÍCI SKUPIN E. M. DANCERS & N.C. O. D. SLAVÍ ÚSPĚCHY
Břeclav, Brtnice – Břeclavské taneční
skupiny E. M. Dancers a N. C. O. D., v jejichž řadách tančí spousta dětí z Velkých
Pavlovic, zářily na celorepublikové soutěži v Brtnici u Jihlavy. Přivezly odtud šest
zlatých umístění, dvě stříbra, dva bronzy
a také Putovní pohár města Brtnice za nejlepší choreografii. Tou se stala společná
skladba Pán Prstenů.
Obrovský pokrok udělali děti a junioři
z N.C.O.D., kteří společně tancovali za
juniory. Hned se dvěma choreografiemi
v jedné kategorii obsadili první a druhé
místo. Další zlato přidali dospěláci se skladbou Please do not swagga jack me.

V sobotu 23. listopadu 2013 se Taneční
skupina N.C.O.D. a E. M. Dancers vypravila brzy ráno na vystoupení MOVE ON
- Dance cup Žilina 2013. Mezi 1163 účinkujícími a 47 skupinami vystoupily děti
z N.C.O.D. hned se dvěmi choreografiemi.
První skvěle odtančená choreografie Scream and shout jim přinesla vynikající 3. místo. S druhou choreografií se těsně umístily
na krásném 4. místě hned za partnerskou
skupinou E. M. Dancers.
Fotografie a videa ze soutěže je možné najít na: http://ncod.rajce.idnes.cz/
Libor Klementa

RADOST Z MEDAILOVÝCH ÚSPĚCHŮ
(FOTO LIBOR KLEMENTA)

Z FARNOSTI
TĚŠANSKÁ „VÍKENDOVKA“ ŽILA PŘÍBĚHEM STARÉHO ZÁKONA
Adam a Eva, Kain a Ábel, Babyloňané,
Noe – to nejsou účastníci letošní podzimní
víkendovky v Těšanech, ale postavy, které celý víkend pro nás hrály důležitou roli.
Tématem víkendovky se stalo prvních pět
příběhů ze Starého zákona. Čtyřicet dětí se
rozdělilo do čtyř příznačných skupin – Vyhnaní, kteří získávali za hry jablka na strom

poznání, Bratři, kteří tvořili stádo ovcí, Potopení, kteří dostávali za hry zvířata do Noemovy archy a nakonec Babyloňané, kteří
stavěli Babylonskou věž.
V pátek po tradiční mši s otcem Markem
bylo nutné nejprve stvořit svět. Díky pomoci dětí se to zdárně podařilo a svět byl

MY VŠICHNI Z PODZIMNÍ VÍKENDOVKY V TĚŠANECH, VÍC UŽ NÁS BÝT ANI NEMOHLO :-)!

na světě, jak se říká. A vedoucí kulisy tohoto
světa použili ve svých scénkách, kterým dětem velmi osobitě zahráli stvoření světa. No,
a protože sedmý den se odpočívalo, tak i my
jsme zalehli a těšili se na sobotní den plný her.
Ráno po Abrahámově rozcvičce čekalo děti
první téma – Vyhnání z ráje, a tak jsme si

(FOTO: ARCHIV FARNOSTI VELKÉ PAVLOVICE)
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vyrobili originálního ponožkového hada,
zkusili si střelbu na jablko (naštěstí nestálo
žádnému vedoucímu na hlavě), ochutnali
jsme plody z rajské zahrady a za všechny
hry sbírali cenné body do závěrečného hodnocení. Ještě před obědem jsme zvládli také
druhé téma Kain a Ábel. Naštěstí nás i po
tomto tématu zůstal plný počet jak vedoucích, tak dětí.
Po obědě nás čekalo třetí téma Noemova
archa, takže děti měly za úkol najít páry zvířat, které bylo potřeba dostat do archy nebo
vetřít se do přízně Boha, aby se na archu
dostaly. V pozdním odpoledne jsme vyrazili

na „kopec“ k místní kapličce, kde jsme pomyslně postavili Babylonskou věž a hlavně
si opekli voňavé špekáčky. Dobrodružnou
cestu zpět do Těšan jsme zvládli pouze za
svitu měsíce a baterek.
Večer nás čekalo opět divadelní představení, avšak tentokrát nám příběhy ze Starého
zákona hrály děti. A to už byl opravdu závěr.
Ještě před spaním jsme vyhodnotili vítěze
letošního víkendu (vyhráli žlutí, tedy Potopení) a rozdali si ceny v podobě originálního kalendáře na rok 2014 s příběhy Starého
zákona. A protože jsme toho za celý den
nachodili a naběhali dost, tak jsme všichni

brzy šli spát. V neděli pak už bylo jen nutné
dohledat u souseda vlastní ponožky, abychom odjeli s tím, s čím jsme přijeli, uklidit
faru a hurá do kostela.
Musíme letos poděkovat všem, kdo nám
přáli krásné počasí, protože babí léto tohoto
víkendu bylo doslova „vymodlené“. A taky
poděkovat naší skvělé mládeži, která letos
vymyslela, nachystala a zrealizovala řadu
zajímavých a neotřelých her. Ať se to nezdá,
na přípravu takové dvoudenní víkendovky
je potřeba značné množství času, chuti, nápadů a „zapálenosti“.
Manželé Sadílkovi

VINNÉHO SKLÍPKU
ZZ VINNÉHO
SKLÍPKU
SVATOMARTINSKÉ OTEVŘENÉ SKLEPY OPĚT NEZKLAMALY,
VINNÉ POKLADY PŘIJELO OCHUTNAT NA TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ
„Na svatého Martina kouřívá se z komína!“
Avšak letos bylo všechno nějak naruby,
z komína se díky slunečnému a na listopad naprosto nezvykle teplému počasí
rozhodně nekouřilo, maximálně tak z vinařů spolku Víno z Velkých Pavlovic...
Pořádali totiž už sedmý ročník Svatomartinských otevřených sklepů a vskutku se
měli co ohánět. Dvacet vybraných sklípků
při této příležitosti navštívila zhruba tisícovka příznivců vína, kterým byla nabídnuta nepřeberná škála vzorků vín, v čele se
svěžím Svatomartinským ročníku 2013.

Za historií Svatomartinských slavností...
Letos se oblíbená vinařská akce ve Velkých Pavlovicích uskutečnila v sobotu 16.
listopadu 2013, necelý týden po svátku
sv. Martina. Kdybychom se vydali hledat
historické prameny Svatomartinské tradice, vrátili bychom se až do 18. století,
do období vlády císaře Josefa II.. Tehdy
o magickém datu 11. 11., na svátek sv. Mar-

VINAŘI ZE SPOLKU VÍNO Z VELKÝCH PAVLOVIC MĚLI
CO NABÍDNOUT
(FOTO: ING. PŘEMYSL PÁLKA)
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tina, chodívali majitelé vinic ke svým vinařům ochutnat nové víno a podle jeho
kvality se pak rozhodovali, jestli s vinařem
prodlouží smlouvu na další rok. A pokud byl majitel spokojený a smlouva byla
prodloužena, byl to opravdu pádný důvod k oslavě. Z tohoto prastarého zvyku
do dnešních dnů zůstaly svatomartinské
oslavy, svatomartinské víno a svatomartinská husa.
Ani ta na letošních slavnostech nechyběla. Nabízela ji řada restaurací společně
s tradičním svatomartinským menu. Kdo
dává raději přednost vepřovému, mohl
si pochutnat na zabíjačkových hodech
a spoustě dalšího občerstvení servírovaného přímo ve vinných sklípcích.

Co rok, to novinka...
Pořadatelé si své návštěvníky hýčkají,
upřímně si jejich přízně váží, a proto se jim
snaží rok co rok přinášet řadu příjemných
novinek a vylepšení, čímž zvyšují celkový
komfort akce. Letos mezi tyto patřilo posílení kyvadlové dopravy. Dříve byla zajištěna do obcí Modrých Hor, tedy Němčiček,
Bořetic, Kobylí a Vrbici, letos už jezdila
i do Rakvic, Přítluk a Zaječí. Velmi potěšující v této souvislosti je, že ačkoliv se akce
otevírání sklepů ve stejný termín konala
právě i ve zmiňovaných Rakvicích nebo
v nedalekých Hustopečích, Velkým Pavlovicím účastníci zůstali věrní. Mnozí z nich
k nám totiž jezdí opakovaně, tudíž ví, do
čeho jdou a hlavně, že není třeba zbyteč-

NÁVŠTĚVNÍKŮ BYLO PLNO A POŘADATELÉ MĚLI PILNO
(FOTO: ING. PŘEMYSL PÁLKA)

ně měnit ověřenou značku „BEST OF“ za
třeba nižší standarty. Jistota je jistota.

Vstupenka plná bonusů...
Další bonusy nabízela i samotná koupě
vstupenky. V její ceně získal každý platící
návštěvník otevřených sklepů automaticky
kupon v hodně tří set korun na nákup vína
dle vlastního výběru a také slevu sta korun na večerní zábavu s cimbálem v místní
sokolovně. Od sedmé hodiny zde vyhrávala k tanci, poslechu, společnému zpěvu
i dalšímu ochutnávání vín cimbálová muzika Slovácko mladší, taneční vystoupení
patřilo tanečníkům Valašského souboru
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písní a tanců Bača. Půlnoc pak byla spojena s tradičním losováním vstupenek o vinné ceny.

Trio pozvánek aneb Zpět
do velkopavlovických
sklípků...
Svatomartinské víno ročníku 2013 je vynikající, jiskrné a lahodné, také zábava na
letošních Svatomartinských otevřených

sklepech ve Velkých Pavlovicích byla skvělá. Již nyní tedy přijměte srdečné pozvání
vinařů spolku Víno z Velkých Pavlovic nejdříve na květnové Májové otevřené sklepy,
dále pak na červencové Víno v oranžovém
a samozřejmě i na listopadové Svatomartinské otevřené sklepy roku 2014. Již nyní
jste v našich podzemních pokladnicích
těch nejvzácnějších tekutých pokladů,
tedy v jihomoravských vinných sklípcích,
vítáni!
Karolína Bártová

PROMENÁDA ČERVENÝCH VÍN 2013
V sobotu 30. listopadu 2013 se konala veřejná prezentace přehlídky Promenáda červených vín. Již tradičně začala slavnostním
vyhlášením vítězů a předáváním diplomů
zástupcům oceněných vinařských firem
a vinařství. Slavnostního vyhlášení včetně
předávání cen se ujal místostarosta Velkých Pavlovic Ing. Zdeněk Karber spolu
se senátorem za Břeclavsko Ing. Janem
Hajdou.
Ten věnoval nejcennější pohár Promenády s titulem Champion 2013, jenž byl
předán zástupcům Vinařství u Kapličky
za letošní nejlépe vyhodnocené víno - Cabernet Moravia - výběr z hroznů, 2011.
Zlatou kolekci vín získalo Vinařství Vít
Sedláček z Vrbice, stříbrnou Vinium a.s.
Velké Pavlovice a bronzovou opět Vinařství U Kapličky Zaječí. Velmi potěšující

je skutečnost, že se na čelních příčkách
pomyslného žebříčku mistrů ve výrobě
vín z červených odrůd révy vinné umístili
zástupci Modrých Hor – svazku obcí, který vsadil právě na kvalitu, oblibu a věhlas
červených odrůd tolik typických pro tuto
lokalitu.
VIII. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky červených vín se setkal se slušným úspěchem a současně i s rostoucí oblibou
jak u vinařských špiček, tak u laické veřejnosti. Vína připravená k degustaci na
Promenádě červených vín si za osmiletou
historii této přehlídky vybudovala pevný
statut garanta vysoké kvality. K dobré náladě vyhrávala cimbálová muzika Lašár.
Ing. Přemysl Pálka, DSO Modré Hory

OCHUTNÁVKA VÍN BÝVÁ
VŽDY PŘÍJEMNOU
SPOLEČENSKOU UDÁLOSTÍ
(FOTO: ING. PŘEMYSL PÁLKA)

VINAŘI! NEZAPOMEŇTE
NA PROHLÁŠENÍ
O SKLIZNI!
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení registru vinic, upozorňuje na povinnost podání prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci
vinařských produktů dle § 29 zákona
č.321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství. Podání je vhodné učinit prostřednictvím Portálu farmáře, který je
osvědčeným způsobem podání všech
povinných prohlášení na ÚKZÚZ, výkazů Vinařskému fondu a komunikace
se SZPI.
Elektronickým podáním si nejefektivněji splníte svou povinnost podat, (do
15. 1. 2014), Prohlášení o sklizni a Prohlášení o produkci k 31. 12. 2013, která
je v současné době aktuální pro všechny pěstitele, výrobce, obchodníky a obchodní zprostředkovatele podnikající
ve vinařství a je jednou ze základních
podmínek pro přiznání dotačních podpor.
Prohlášení lze podat i na příslušném
tiskopisu zaslaném poštou, nebo osobně doručeném. Tiskopis je ke stažení
na adrese: http://eagri.cz/public/web/
mze/farmar/registr-vinic/formulare-k-podani-RV/
Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že:
- na registrované vinici byl stav sklizně
nulový,
- mají zahájenou výrobu produktů, ale
v kalendářním roce produkty nevyráběly.
V obou případech se vypisuje do prohlášení hodnota nula.
Ucelené informace
Vám poskytnou stránky www.eagri.cz
a www.ukzuz.cz

K DOBRÉ POHODĚ VYHRÁVALA CIMBÁLOVÁ
MUZIKA LAŠÁR
‹‹ Z HODNOCENÍ VÍN V EKOCENTRU TRKMANKA

Ing. Rostislav Gruna
referent
pro zemědělství
- vedoucí oddělení

(FOTO: ING. PŘEMYSL PÁLKA)
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SVĚCENÍ MLADÝCH VÍN ROČNÍKU 2013
ČZS Velké Pavlovice ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice a spolkem vinařů Víno z
Velkých Pavlovic uspořádal v neděli 24. listopadu 2013 ve Vinných sklepech Františka
Lotrinského tradiční slavnost svěcení mladého vína. Celkem 135 vzorků mladých vín
za účasti velkého počtu návštěvníků posvětil páter ThLic. Marek Kardaczyński.

Zdařilou akci moderovala paní Dagmar
Švástová, která v krátkosti zhodnotila ročník 2013 z pohledu klimatických podmínek. I přes velké výkyvy počasí daly vinohrady našim vinařům hrozny, ze kterých
jsou vína plná krásného aroma a svěžích
kyselinek, které vína předurčují k velké
perspektivě.

Úspěšnou akci kulturně obohatil velkopavlovický mužácký Presúzní sbor a cimbálová muzika Lašár. Návštěvníci tak měli
možnost v příjemné atmosféře hodnotit
kvality vín ročníku 2013.
Velký dík za organizaci nejen letošního svěcení patří panu Ing. Františkovi Kostrhunovi. Za kvalitní ozvučení akce zahrádkáři
a vinaři rádi děkují panu Josefu Veverkovi.
Ing. Pavel Lacina, ČZS Velké Pavlovice

HISTORICKÝ SKLEP VINAŘSTVÍ LACINOVI V PRVNÍ DESÍTCE
TOP VINAŘSKÝCH CÍLŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Vinařský institut České republiky vyhlásil výsledky soutěže TOP VINAŘSKÝ CÍL
2013. Do klání se silnou konkurencí se
pustila hned čtyři vinařství z Velkých Pavlovic – Historický sklep Vinařství Lacina,

Vinařství Lubomíra Zborovského, Vinařství Reichman a Vinařství Suský. Právě
první jmenované Vinařství Lacinovi se
umístilo na skvělém 9. místě, tedy v první
desítce, což je naprosto vynikající výsledek.

Vinařství Lacinovi tímto děkují všem za
zaslané hlasy a my blahopřejeme k velkému úspěchu!
Karolína Bártová

SPOLKY A KONÍČKY
HRA PLAMEN SE VRÁTILA DO VELKÝCH PAVLOVIC
Po mnohaleté odmlce se do Velkých Pavlovic vrátila Hra Plamen pro mladé hasiče.
Stalo se tak v říjnu 2013. Jednou ze soutěžních disciplín je i branný závod a štafeta družstev.

HASIČSKÝ DOROST SI NA VLASTNÍ KŮŽI VYZKOUŠEL,
CO TO KDYSI BÝVALA A DNES UŽ ZNOVU
JE HRA PLAMEN.
(FOTO ARCHIV SDH)

Štafetu si děti zaběhly v areálu myslivny,
ale na branný závod už musely do terénu.
Družstva měla start na myslivně.
První stanoviště obnášející střelbu ze vzduchovky bylo na střelnici, druhé stanoviště
u kaple sv. Urbana - topografie, třetí stanoviště na cyklostezce pod výrobní halou
ŠSV - základy první pomoci, čtvrté stanoviště u lesoparku - uzlování, páté stanoviště u železničního přejezdu k Penzionu
André - znalost technických prostředků
požární ochrany a poslední stanoviště
bylo také u myslivny - překonání překážky
po vodorovném laně.
Vyhodnocení soutěže proběhne až na jaře
roku 2014. Zatím nemáme ani průběžné

výsledky, které je potřeba teprve zpracovat.
Jakmile nám budou doručeny, zveřejníme je na webových stránkách velkopavlovických hasičů pod adresou
www.hasicivelkepavlovice.estranky.cz.
Úvodního kola Hry Plamen ze zúčastnilo
240 mladých hasičů. Namátkově za našeho okolí: Velké Bílovice, Cvrčovice, Strachotín, Tvrdonice, Perná, Valtice, Moravská Nová Ves, Drnholec, Velké Pavlovice,
Velké Němčice a další.
Za SDH Velké Pavlovice soutěžila tři družstva, jedno družstvo mladších a dvě družstva starších žáků.
Petr Hasil

JAK JSME VYHRÁLI 20 TISÍC
Dobrovolní hasiči v České republice mají
různé soutěže, do kterých se mohou přihlásit a získat tak pro svůj sbor nejen mediální zviditelnění, ale hlavně finanční prostředky.
Jednou z takových soutěží je MISS hasička
Česko Slovensko, či Hasič roku. Do těchto soutěží jsme se však zatím nepřihlásili.
Výhry chceme nechávat i druhým :-).
Nezbylo nám tedy než zkusit Soutěž pro
sbory či zásahové jednotky hasičů, která
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byla vyhlášena třetím rokem, jejím hlavním patronem je skupina RWE. Vloni
jsme měli podklady nachystané, ale nepodařilo se nám je dát v termínu dohromady
a přihláška do soutěže nebyla odeslána.
V roce 2013 jsem přihlášku vyplnil a odeslal. Nebylo potřeba o přihlášení do soutěže příliš mluvit. Nevěděli to ani samotní
hasiči. Trošku jsem se obával, že zůstaneme někde vzadu.

(FOTO ARCHIV SDH)

ZASLOUŽENÁ ODMĚNA PRO NAŠE HASIČE
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Až teprve doručený email, potvrzující postup do veřejného hlasování, rozpoutal malou „reklamní kampaň“. Web, facebook,
plákaty, noviny, televize. Teď už bylo jasné, že se o soutěži dozví i veřejnost a tak
bylo načase oznámit i Zdeňkovi Kosíkovi,
že bude požár v jeho domě opět medializovaný. Pan Kosík vše pochopil a ještě nás
podpořil při natáčení reportáže Českou
televizí.
Šance na vítězství v kategorii „Jednotka
roku-jih Moravy“ byla mizivá. Kluci ze Strážnice byli velkou konkurencí. Do soutěže
se přihlásili se zásahem, kdy hledali pohřešované osoby v jednom z ramen řeky
Moravy. Tehdy skončil jejich zásah pro
pohřešované špatně. A popravdě řečeno,
musíme uznat, že si mákli více.
Ale soutěž je soutěž. Nevyhrává vždy nejlepší, bývá to i o štěstí.

SVATOHUBERTSKÁ
MŠE OPĚT ZAPLNILA
CELÝ KOSTEL

Slavnostní vyhlášení soutěže bylo připraveno
v brněnském hotelu Voroněž. Byla potvrzena maximální účast tří členů z naší jednotky – když nevyhrajeme, abychom dopřáli
aspoň naším žaludkům gurmánský zážitek.
V pozvání na vyhlášení bylo uvedeno, že
si mají soutěžící nachystat krátkou řeč,
kterou budou přednášet v případě, že ve
své kategorii vyhrají. Přání vyhrát naši kategorii dostalo trhlinku. Druhé místo by
bylo možná lepší, třetí taky dobré. Navíc
jsem řešil problém s tím, že jsem neměl
oblečenou slavnostní uniformu. Nebo tak
– já jsem s tím problém neměl, ale měli
s tím problém ti, kteří si prohlíželi fotky
z vyhlášení.
První vyhlašovanou kategorií byla kategorie „Jednotka roku -jih Moravy“. Třetí
místo nás míjí, druhé už nikoliv (radost
velká), první jsou pánové ze Strážnice.

Možná ideální scénář. 30 tis. pro prvního,
20 tis. pro druhého, třetí si odnáší symbolický šek na 10 tis.
Ale co to? První ještě dostává šek na 10 tis.
na slavnostní uniformy od firmy Koutný
a 10 tis. od nadace, která se zabývá prací, jak
s dobrovolnými, tak i profesionálními hasiči. Pořadatelé si nevšimli, že jediný Hasil
z Velkých Pavlovic nemá slavnostní uniformu?
Příštíroksedosoutěžeopětpřihlásíme.Tentokrát s akcí, kterou pořádá sbor. Jednotka si musí dát dle regulí soutěže roční půst.
Na rok už si tu uniformu obléknu. Nejprve
se však musíme dostat do hotelu Voroněž.
A co s výhrou? Dohodli jsme se na pořízení věci, která pomůže jak sboru, tak jednotce i městu. Ale více neprozradím.
Petr Hasil
velitel JSDH Velké Pavlovice

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE KE 100. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL
VELKÉ PAVLOVICE
Dne 23. listopadu 2013 uběhlo na den přesně dlouhých 100 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol Velké Pavlovice /23. 11.
1913 to byla ustavující schůze/.
Na oslavu stých narozenin si členové místní jednoty připravili Slavnostní akademii,
která byla ukázkou spojení současného
života zdejšího Sokola s historií.

(FOTO: MICHAL GRŮZA)

TRADIČNÍ SLAVNOSTNÍ TROUBENÁ
SVATOHUBERSKÁ MŠE VE VELKOPAVLOVICKÉM
KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE.

Stalo se již tradicí, že velkopavlovičtí myslivci opět uspořádali, tentokrát již po
páté, Svatohubertskou mši svatou, která
se uskutečnila dne 26. října 2013. Mše je
sloužena k poctě české myslivosti a za živé
i zemřelé lesníky a myslivce. Mši celebroval místní farář P.ThLic. Marek Kardaczyński. Na lesnice již tradičně troubili trubači Školního lesního podniku Křtiny.
Letos přidali své vystoupení před kostelem, kdy prezentovali jednotlivá troubení používaná při lovech a po lovu jelena,
divočáka či honech. Toto představení se
setkalo s velkým obdivem a potleskem v průběhu i na závěr.
Michal Grůza

Program byl pestrý a byl připraven jak pro
sestry a bratry ze Župy Slovácké a okolních jednot, tak i pro příznivce Sokola či
spoluobčany, kteří měli zájem tuto akademii zhlédnout.
Akademie byla zahájena Sokolskou hymnou,
při které nastoupilo na pódium 5 praporečníků v sokolských krojích s historickými
prapory některých zúčastněných jednot,
byl mezi nimi i náš prapor z roku 1947. Po
úvodním slovu starostky a náčelnice sestry
Jany Václavkové následoval krátký proslov
starostky župy sestry Potůčkové, která své
vystoupení ukončila slavnostním ostužkováním našeho praporu stuhou vydanou ČOS
Praha k této příležitosti. Krátkou zdravici
Sokolu pronesl také starosta města Ing.
Pavel Procházka.
Po úvodních proslovech se ujala slova sestra Lenka Štefková, která uváděla celou

(FOTO JANA VONDROVÁ)

SOKOLI NA CVIČIŠTI

akademii. Jednotlivé skladby a vystoupení
prokládala výňatky z historie i současnosti
Tělocvičné jednoty Sokol Velké Pavlovice.
Jako první bylo vystoupení sletové skladby „Jen pro ten dnešní den“, kdy se představila věrná garda zastupující nejstarší
cvičence. Následovalo příjemné zpestření
a to taneční pásmo dětí z Mateřské školy
Velké Pavlovice. Na jejich veselé a bezprostřední vystoupení navazovala nejnovější
sletová skladba Waldemariána – smíšená
skladba pro muže a ženy na melodie písní Waldemara Matušky. Po této skladbě
byla zacvičena mezinárodní skladba All-Participant Finale, která byla uvedena na
XXIII. americkém sletu v Milwakau, jako
závěrečná skladba společná pro všechny
zúčastněné národy. V České republice se
cvičila poprvé a tím se toto cvičení stalo
její českou premiérou. Abychom se však
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a tradice, zdárně přizpůsobuje svou činnost
současnosti a hledá cesty, jak oživit a držet myšlenky pospolitosti, sportu, rodiny
a společenské činnosti.
Součástí oslav byla také výstava historických i současných fotografií z života a činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Velké Pavlovice, byly vystaveny historické sokolské
kroje, historické písemnosti, kroniky Sletů a nechyběly vítězné trofeje z vaření gulášů, kterými je naše jednota známá po
širokém okolí.

(FOTO JANA VONDROVÁ)

PRAPOREČNÍCI V SOKOLSKÝCH KROJÍCH

vrátili zpět do Velkých Pavlovic, zatančili
nám také Přátelé country. Po živém vystoupení v rytmu country zacvičily ženy
opět sletovou skladbu Českou suitu od
Antonína Dvořáka. Po lyrickém vystoupení žen nastoupili muži v krojích a sálem se
rozezněl folklorní zpěv zdejšího Presúzního sboru. Poslední sletovou předvedenou
skladbou byli muži a to ve skladbě Chlapáci III. Po ukončení posledního cvičení

naběhli na podium zástupci zdejší jednoty, kteří ve své krátké scénce předvedli
ukázky běžné týdenní činnosti Sokola Velké Pavlovice a svými jednoduchými scénkami prezentovali z části to, čím se místní
„sokolíci i sokoli“ baví.
Myslím, že akademie ukázala všem zúčastněným, že i když Sokol patří k nejstarším spolkům v našem městě a ctí historii

Touto cestou bych chtěla poděkovat Ing. Antonínu Schäfferovi za skvělé ozvučení akademie, všem účinkujícím za krásně provedená vystoupení, všem sokolům zdejší
jednoty za pomoc při realizaci a podpoře
této akce a Městu Velké Pavlovice za spolupráci při vydání Sokolského almanachu,
který publikuje průřez 100 lety Sokola ve
Velkých Pavlovicích.
Kdo se nezúčastnil akademie a měl by zájem získat Almanach, zavolejte
na tel. č. 602 446 152.
Ing. Jana Václavková
Starostka a náčelnice
T. J. Sokol Velké Pavlovice

NAPSALI O NÁS
NÁŠ KMEN JE CELOŽIVOTNÍ ZÁLEŽITOSTÍ, ŘÍKÁ VLK SUSKÝ
Napsali o nás * Břeclavský deník, 12. 11.
2013 – Ráno se v jejich táboře nekřičí
„budíček!“, ale bubnuje se na bubínek.
A zpívá. Členové Kmene Vlků se svolávají do
kruhu, v němž jsou si všichni rovni a ve kterém má každý právo na vlastní názor. Ať je
mu šest let nebo čtyřicet. Věk neomezuje.
Protože jak říká vedoucí velkopavlovických
Vlků Jaroslav Suský, nic nekončí odchodem
ze základní školy. Vlkem jste od příchodu
navždy. Sám začínal v pěti letech. V patnácti
převzal vedení. Dnes je mu sedmačtyřicet.
„Náš kmen je celoživotní záležitostí. Od
čtyř do čtyřiadevadesáti let. Masovou organizací ale nejsme. Zato jsme ochotní přijmout a podpořit toho, kdo se chce v životě
uplatnit,“ vysvětluje Suský, jenž je také vinařem. Podle něj v kmeni rostou děti, které se o sebe dovedou postarat. V divočině
i společnosti. Takoví, kteří nežijí na úkor
jiných lidí. Ti, kteří objevili náplň života.
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„U nás se nemusí nikdo podřizovat nikomu. Je to sice zdlouhavější cesta, ale alespoň se nebudou lidé bát prosadit svou myšlenku,“ stojí si za svým Suský. V kmeni
otevírá i zajímavé diskuze.

V týpí je teplo

„Bavíme se o tom, proč jsou čeští velikáni,
o kterých se nemluví, a proč se zviditelňují
takzvaně neviditelní,“ říká vedoucí.

„Ve Velkých Pavlovicích bych mohl napočítat dosud aktivních členů kolem šedesátky. Na pravidelné schůzky chodí sedm
dětí. Se staršími členy chodíme třeba na
víno,“ směje se Suský. Všech Vlků je ale
podle něj mnohem víc než šedesát. Dnes
se ale vede boj o mládež.

Podle něj by měl být člověk všestranný –
schopný postarat se o sebe a sžitý s modrou oblohou v pozadí. Sám musel kdysi
soutěžit o první místo v Pionýru a Tomících. Dnes pracuje podle Svitku březové
kůry Ligy lesní moudrosti.
„V Pionýru se závodilo o první, druhé, třetí
až poslední místo. U nás je to jinak. Buďto
splníš, nebo nesplníš. Dokážeš, nedokážeš. Prvním můžou být všichni, nebo taky
nikdo,“ přibližuje Suský.

Ten si o všem sepisuje deníky. V nich by
také musel dlouze pátrat po všech dětech,
které kdy prošly Vlky.

„Všichni sedí u počítače a nikdo nechce zažít pořádné dobrodružství. Zajímá ho jen
z obrazovky,“ stěžuje si. Zatímco ostatní
už měli doma puštěné topení, on se svými
svěřenci spal venku. V týpí je prý teplo.
Vlci totiž hledají malebnost ve všem.
Autor: Adéla Jelínková, Břeclavský deník
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MALÍŘKA BAREV DUŠE
Dne 6. prosince 2013 odešla žena, malířka a rodačka z Velkých Pavlovic, která zanechala živý otisk své duše v překrásné, originální a úžasně pozitivně
vyzařující energii své malířské tvorby.

Samostatnou kapitolou její tvorby jsou
akvarely inspirované ročním pobytem v Indii. Prostřednictvím indických tanečnic,
hudebníků i prostých lidových typů nám
přiblížila kulturu této exotické země.

Růžena Krčmařová (1943), malířka a výtvarnice se narodila ve Velkých Pavlovicích
a dětství prožila v Moravské Nové Vsi.
Vystudovala návrhářství na Střední škole
oděvní v Prostějově. Poté působila na Slovensku jako učitelka estetiky, aranžování
a oděvní technologie. Od poloviny 90. let
žila v Moravských Bránicích.

Vystavovat začala paní Krčmařová v polovině 80. let a od té doby se zúčastnila
více než padesáti výstav, z toho třiceti samostatných. Její tvorbu nalezneme v řadě
soukromých sbírek a galerií nejen u nás,
ale např. i v Německu, Rakousku, Švédsku, Francii, Itálii, USA nebo v Kanadě.
A samozřejmě i v Indii a Singapuru.

Od počátku své výtvarné tvorby to byl především lidový kroj, který autorku upoutal
svou dokonalou barevnou harmoničností,
ale také schopností vypovídat o jeho nositelích, krajové příslušnosti či kultuře.
Pro toto její zaměření bylo ideálním předpokladem studium oděvního návrhářství.
Své náměty hledala na folklorních slavnostech, při událostech spojených s lidovými tradicemi nebo při vystoupení souborů a kroužků lidových písní a tanců. Při
své tvorbě si příliš nevšímala detailů, ale
zachovávala podstatné znaky jednotlivých
krojů i různých variant lidového tance.

Na výstavě v kapli Paláce šlechtičen autorka představila akvarely z tuzemských regionů (např. Brněnsko, Valašsko, Haná,
Podluží, Chodsko či Horňácko), ze Slovenska (např. Detva, Myjava, Orava a další), romské kroje a také akvarely inspirované zahraničními lidovými oděvy (Indie,
Holandsko, Ghana, Španělsko a Anglie).
(zdroj_ web Moravského zemského muzea Brno)
Pro ty, kteří se s ní chtějí ve vzpomínce
setkat znovu, je zde pořad České televize,
její medailonek v seriálu Folklorika, na
webu ke zhlédnutí zde:

h t t p : / / w w w. c e s k a t e l e v i z e . c z /
porady/1102732990-folklorika/
306295350120010/
„Setkal jsem se s tetou Růženkou vlastně
jen párkrát, ale i tak se mi vtiskla hluboce
do mysli. Patří mezi osobnosti, které může
člověk potkat v životě jen jednou a zůstane
mu trvalá vzpomínka a inspirace. Je pro
mne skutečně velmi inspirativní ženou,
jednak originalitou a nabíjející energií své
tvorby a také tím, že dokázala překrásně
zúročit svůj talent. Díky její tvorbě proudí
stále tolik krásy mezi nás.
Shodou okolností jsme s kapelou Medicimbal ve dnech jejího odchodu dokončili
klip k písni Dobrú noc, který jsme natáčeli v klášteře Rosa Coeli v Dolních Kounicích, právě poblíž místa, kde žila. Rád bych
vzpomínce na tuto vzácnou ženu naše video věnoval.“ R. V.
Dobrú noc: http://www.youtube.com/
watch?v=S27GcUniJWw
Roman Veverka

ŠKOLNÍ OKÉNKO
NENÍ LEPŠÍ NA TOM SVĚTĚ JAKO ČERTŮM V PEKLE, VE DNE
V NOCI PŘIKLÁDAJÍ, PĚKNĚ SEDÍ V TEPLE…
Po těchto slovech začalo čertí a mikulášské rejdění v naší mateřské škole. Než přišel opravdový čert s Mikulášem, tak děti
předvedly v krátké „ besídce“ co všechno
se naučily, jak jim jdou říkanky, tanečky
a dokázaly, že mají „pro strach uděláno“.
Ve třídě Kuřátek stála velká čertovská pec,

družinou – nadělil, pohladil, někdy pokáral a šel zas o dům dál.
Rodiče se svými dětmi a pani učitelkami
prožili hezké odpoledne a mohou se těšit
na vánoce.
Klidné a pokojné svátky všem přeje
kolektiv zaměstnanců mateřské školy
SLUNÍČKA TENTOKRÁTE ZA MIKULÁŠKY A ČERTÍKY

PTÁČCI V ZIMĚ VE TŘÍDĚ BERUŠEK

čertice i čertíci předvedli své taneční kreace-podle reprodukované hudby. U sluníček k nim přibyli i Mikulášci, aby i kladné
postavy byly zastoupeny. V Koťátkách
panovala zcela vánoční pohoda – hudební
scénka s živým betlémem pohladila oko
i duši. A co u Berušek? Tam děti představovaly ptáčky v zimě, tančily, hrály na
ozvučné nástroje a pak přišla ta chvílevšechny třídy navštívil Mikuláš se svou

(FOTO ARCHIV MŠ)

ČERTÍCI A ČERTICE V KUŘÁTKÁCH
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MILÝ JEŽÍŠKU,
snad jsi mě viděl, jak jsem celý rok pomáhala rodičům.
Nechci psát, že jsem byla hodná, ale zlá jsem také nebyla.
Obálku s tím, co si přeji, jsi mi vzal.
Bylo tam, že bych si přála kolečkové brusle a nějaké věci
do nového pokoje. Je fialový a tak chci, aby ty věci byly fialovo bílé.
Stromeček dones Ježíšku veliký, aby se pod něj všechno
vlezlo :-). Sestra chce dárků ještě víc jak já.
Tento rok stromeček nezdob. Sára ho chce ozdobit sama.
Ale můžeš nám nachystat ozdoby. Maminka by si přála stromeček červený, když byl minulý rok modrý.

Ježíšku, mně pořád vrtá hlavou, proč taťka vždy, když
hledáme na dvoře hvězdičky, tak jde na záchod. Vypadá to,
že to z té netrpělivosti nemůže vydržet.
Snad mi doneseš, co bylo na tom papírku napsané.
P.S. Vyřiď andělíčkům, co žijí v nebi, ať na Vánoce sněží,
ať není tak jak poslední tři roky – Vánoce bez sněhu.
Tvoje Simona

MLÉČNÁ RÝŽE A OBR KNEDLÍK PŘINESLY ZUZCE VÍTĚZSTVÍ
Dne 16. října 2013 byla Zuzce Bártové
ze 4. A třídy předána věcná cena za prázdninovou soutěž vyhlášenou školní jídelnou
těsně před koncem školního roku. Zuzka
nám zaslala dva recepty, jeden, který sama uvařila - Mléčná rýže s čokoládou, skořicí nebo jahodami a druhý Krakonošův
obr borůvkový knedlík, se kterým se setkala na dovolené. Oba recepty nám zaslala

společně s fotografiemi, naleznete je v galerii na webových stránkách Základní školy
Velké Pavlovice www.zs.velke-pavlovice.cz.

BESEDA O OSOBNÍ
HYGIENĚ

OSMÁCI A JOSEF DOBROVSKÝ

Péče o čistotu těla je základní lidskou potřebou. Míra i způsob uspokojování této potřeby je zcela individuální. Platí však určitá
obecná pravidla týkající se čistoty lidského
těla a to z hlediska zdravotního, hygienického a estetického. Udržování tělesné přitažlivosti a tím pádem i dodržování osobní hygieny je to, na co nám odpovídal ve středu
13. 11. a v úterý 19. 11. 2013 MUDr. Jiří Diblík. Na programu naší besedy však nebyla
pouze hygiena, ale i rizika a prevence nemocí, zejména všudypřítomné „nemoci špinavých rukou“, tedy žloutenky. Dozvěděli jsme
se také, jak se vyhnout zbytečným úrazům,
jak poskytnout první pomoc apod. Velmi
zajímavé byly zkušenosti s úrazy dětí, se kterými se ve své dlouholeté praxi pan doktor
setkal. Měli jsme spoustu otázek, na které
nám ochotně a rád odpovídal. Ještě jednou
mu za jeho rady a trpělivost děkujeme.
Mgr. Miroslava Fišerová
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Doufáme, že i nadále budou žáci zasílat
své oblíbené recepty, na kterých by si rádi
pochutnali ve školní jídelně
(e-mail: jidelnazsvp@gmail.com), aby paní
kuchařky měly novou inspiraci při vaření.

Ve středu 13. listopadu 2013 opět navštívil
naši třídu pan Mgr. Petr Malčík, vědecký
a výzkumný pracovník Etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd
České republiky.
Protože jsme se už s ním seznámili při první
jeho poutavé přednášce, těšili jsme se, s čím
naši třídu tentokrát překvapí. A nezklamal
nás.
Jeho vyprávění o pozoruhodné osobnosti
našeho národa, o Josefu Dobrovském, nás
plně pohltilo. Dozvěděli jsme se, že Josef
Dobrovský náleží mezi největší postavy našeho národního obrození a mezi největší zjevy našeho národa vůbec. Za svého života byl
i uznávanou evropskou autoritou.
Žil v letech 1753 – 1829. Narodil se v Maďarsku, vystudoval v Praze bohoslovectví,
ale většinu života žil jako soukromý učenec.
Také působil jako učitel filozofie a matematiky u hrabat Nosticů. Zde zažil příhodu,
která ovlivnila celý jeho další život. Na honu
s nasazením svého života zachránil život
hraběcího syna. Byl postřelen do kyčle a následky zranění trpěl do konce života. Olověná kulka, kterou nešlo z těla odstranit, způsobila otravu a Dobrovský po zbytek svého
života trpěl záchvaty zuřivosti. V tomto stavu

Alena Čermáková, vedoucí
školní jídelny
při ZŠ
a Gymnáziu
Velké Pavlovice
ZUZKA VAŘILA, SOUTĚŽILA A VYHRÁLA BALÍČEK
PLNÝ VITAMÍNŮ A PRO DALŠÍ INSPIRACI DĚTSKOU
KUCHAŘKU.

zničil spoustu svých rukopisů. Také nás zaujalo, že se za svého života naučil kolem třiceti
jazyků, což nám všem trošku vyrazilo dech.
Dobrovský je zakladatelem české jazykovědy. Zabýval se studiem nejstarších dějin,
českým a slovanským jazykozpytem a naší
kulturní historií. Svá díla psal německy
a latinsky, česky až ke konci života. Z mnoha
jeho děl měla pro obnovení spisovného jazyka českého velký význam německy psaná
Zevrubná mluvnice jazyka českého. Také
zasáhl do vývoje našeho pravopisu.
Zemřel v Brně na zápal plic při návratu
z Vídně do Prahy. V Brně je také pochován.
Můžeme říci, že Josef Dobrovský byl veliký
vědec.
Během této hodinové přednášky jsme získali mnoho zajímavých informací, porozuměli
jsme pro nás dosud neznámým pojmům
z oblasti jazykovědy, např. čím se zabývá
etymologie, lexikografie, onomastika, dialektologie, s druhy slovníků a s jinými poznatky důležitými pro naše další studium.
Závěrem můžeme konstatovat, že se těšíme
na další, v pořadí třetí přednášku s panem
Mgr. Petrem Malčíkem.
Žáci 8. A třídy
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SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE
Pondělí 2. prosince bylo slavnostním dnem
pro prvňáčky, kteří navštěvují ZŠ Velké
Pavlovice. Přehouply se tři měsíce pilné
a tvořivé práce žáků prvních ročníků.
Děti přečetly Živou abecedu, nastal tedy
čas, začat číst ve skutečném slabikáři.
Slabikář slavnostně předal ředitel školy
Ludvík Hanák. Děti předvedly, že umí
písmena nejen číst a psát, ale i skládat ve
slabiky a slova. Hrály si s obrázky, zpívaly, četly z interaktivní tabule. Na závěr
čekalo děti překvapení v podobě dortu,
který upekly maminky. Patří jim tímto
velké poděkování. Všechny děti odcházely s úsměvem a se svou první „velkou“
knihou – slabikářem.
Mgr. Jitka Řádková
Mgr. Dagmar Šmídová

(FOTO: ŠKOLNÍ ARCHIV)

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST ANEB „ÚKOLY PRO BYSTRÉ HLAVIČKY“
Problémové úlohy a matematická gramotnost jsou pojmy, se kterými se ve školách
v současné době často setkáváme. Jedná se
o matematické vzdělání, které má žákům
poskytnout vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě.
Na mezinárodní úrovni se matematickou gramotností zabývá projekt Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), který obsahuje testové úlohy z matematiky různé obtížnosti.
Výzkum TIMSS je zaměřen na znalosti rozvíjené ve školní výuce. Do tohoto mezinárodního srovnávání se zapojuje několik let
i Česká republika. Také na naší Základní
škole ve Velkých Pavlovicích se tomuto té-

matu ve výuce věnujeme a na rozvoj matematických schopností klademe velký důraz. V měsíci prosinci proběhne pro žáky
I. stupně ZŠ matematická soutěž „Úlohy
pro bystré hlavičky“, kde děti budou řešit
pomocí logiky, matematických znalostí
a dovedností problémové úlohy spojené
s reálnými životními situacemi. Se svými vyučujícími budou následně konzultovat použité postupy, hledat řešení, tvořit podobné
úlohy a rozvíjet matematické myšlení.

JAK VÉST ŽÁKY K POROZUMĚNÍ
MATEMATICE?

najít nebo zdůvodnit. Tato potřeba narůstá
s úspěchem. Žák, jemuž se podaří udělat
matematický krůček, má potřebu pokračovat v řešení úloh. Pokud sledujeme a oceňujeme výkon dítěte, dodáváme mu svým
zájmem a uznáním energii do dalšího učení.
Motivace je pro úspěch klíčová a je důsledkem řešení přiměřeně náročných úloh.
Všem žákům přejeme v předvánoční soutěži
hodně úspěchů.
Mgr. Eva Drienková

Východiskem k řešení a pochopení matematických úloh je motivace. Tím rozumíme
potřebu žáka něco zjistit, vypočítat, sestrojit,

MLUVME SE SVÝMI DĚTMI
Když jsme byli malí, naši rodiče většinou neměli ani auto, ani pračku, televizi, ani plynový sporák. Zato měli drůbež, prase, vinohrad
a pole. Všechno dělali za naší „asistence“.
A u všeho jsme si povídali. Z ničeho nás nevyřazovali. Hraček jsme také mnoho neměli,
o to víc jsme si jich vážili. Dnes máme všechny možné vymoženosti doby – aut dokonce několik, televizorů též, pračky, sušičky,
vysavače a roboty. Naše ratolesti mají tak vybavené pokojíčky, že žasneme. Ale upřímně
- kolik máme na děti času? Povídáme si s nimi?
Při zápise do 1. tříd jsme zaznamenali jeden
velký problém – přibývá dětí, které neumí
tvořit věty a špatně vyslovují některé hlásky. Letos nám nastoupilo 30 prvňáčků a 9

z nich má špatnou výslovnost! Většina na
otázku odpovídá jedním slovem. Neumí utvořit celou větu.
My dospělí máme spoustu práce a spoustu
starostí. Je pro nás často úlevou, že si dítě
sedne k počítači nebo k televizi a „máme
klid“. A tady je kámen úrazu. Velice málo
s dětmi komunikujeme, málo si povídáme
o tom, jak se měly, co dělaly, jaké mají starosti, co je trápí, co se jim líbí. Neřešíme to,
že dítě málo anebo špatně mluví a řekneme si, že ono se to časem spraví. Nespraví.
Samo ne. Nastanou jiné problémy, třeba
v českém jazyce. Dítě, které špatně vyslovuje
nějakou hlásku, přijde do školy a učí se číst.
Není mu rozumět. Začne psát a píše to, co

slyší. Např. slovo HŘEBÍK – vysloví HŽEBÍK, diktuje si H-Ž-E-B-Í-K a píše HŽEBÍK.
Hromadí se chyby i špatné známky. A to ani
nemluvím o tom, jak ošklivě se k takovému
žákovi mohou chovat spolužáci. A přitom
stačí tak málo. Více si doma povídat, a pokud slyšíme, že není něco v pořádku, řešme
to. Dobrých logopedů je dost a někdy stačí
jen pár návštěv a je po problému. A jak poznat, kdy máme problém? V pěti letech by
dítě mělo zvládat výslovnost všech hlásek,
pokud to tak není, poraďme se. Uděláme
pro své dítě víc, než když mu koupíme nový
počítač. Dar řeči je nenahraditelný.
Mgr. Šmídová Dagmar
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„KNOCK KNOCK, TRICK OR TREAT?“
Touto písničkou začala halloweenská party v anglické školní družině. Tak jako v loňském roce i letos naši malí „angličánci“
nacvičili pásmo písniček a básniček k oslavě Halloweenu. Děti přišly v krásných
maskách, které jim pomohli připravit jejich rodiče, a vystoupení se jim velmi povedlo. Odměna byla sladká.
Halloweenskou výzdobu postupně měníme za vánoční a připravujeme si písničky
a básničky se zimní a vánoční tématikou.
V družině nám již poletují „little snowflakes“(vločky) a dokonce jsme z nich vyrobili i „snowmen“(sněhuláky). Výhoda
našich sněhuláků je, že nám vydrží až do
jara. Už nám chybí jen stromeček, a přestože děti zdraví a mluví anglicky, tak i do
naší družiny snad zavítá Ježíšek. Vždyť
pořád jsou to české děti, které věří v Je-

(FOTO: ŠKOLNÍ ARCHIV)

žíška, ale díky své jazykové vybavenosti
snad budou jednou vyprávět, jak se slaví
Vánoce v naší malé krásné české zemi.

Ráda bych našim dětem a všem popřála
krásné a klidné svátky.
Lektorka: Mgr. Vilemína Osičková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE…
Jsou za námi čtyři měsíce letošního školního roku a za čtyři týdny po vánočních
prázdninách se školní rok 2013/14 dostane
do druhé poloviny. V základní škole v období od září do prosince proběhla řada zajímavých akcí, rozběhly se volnočasové aktivity žáků a studentů v rámci střediska volného času, množství žáků se zapojilo do
sportovních i naukových soutěží a již v současné době se chystá množství aktivit, které
proběhnou v roce 2014.
Ke svému zdárnému konci kráčí projekt organizovaný školou a sdružením rodičů Domino, o.s., nazvaný ,,Od hlaholice ke Comenia script‘‘, který v loňském i letošním
školním roce připomněl významné výročí
příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Projekt byl podpořen MŠMT částkou
120 000 Kč. Všichni žáci školy byli zapojeni
do mnoha aktivit tohoto projektu – projektové dny, exkurze, vědomostní soutěže aj.
V listopadu projekt vrcholil dějepisnou soutěží čtyřčlenných družstev, které se mimo

domácí tým zúčastnily Základní školy z Moravského Žižkova, Kobylí a Klobouk. Dalším výstupem projektu je zřízení galerie
písemnictví v mezipatře budovy druhého
stupně, která bude k dispozici pro výuku již
začátkem ledna. Projekt též podpořila Akademie věd ČR, konkrétně Ústav pro jazyk
český, který pro žáky 8. a 9. ročníků uspořádal ve škole několik přednášek a besed.
Velmi nás těší, že se Základní škola Velké
Pavlovice oficiálně stala partnerskou školou Akademie věd ČR.
V letošním školním roce se základní škola
zaměřuje na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost a její rozvíjení ve
všech ročnících. Mezi významné aktivity
podporující právě čtenářskou gramotnost
patří další z projektů „Historie velkopavlovických vinohradů“, který je zaměřen na
pomístní jména ve městě. Zde jsou zapojeni
zejména žáci prvního stupně, kteří pod vedením vyučujících řeší historické i současné názvy částí Velkých Pavlovic.

A plány školy do roku 2014? V březnu pozveme současné, bývalé i budoucí žáky,
zaměstnance i veřejnost na den otevřených
dveří s bohatým doprovodným programem. Mimo to nás čekají tradiční akce jako
zápis do 1. tříd, který se uskuteční 5. února 2014. Žáci druhého stupně se zúčastní
lyžařského výcviku v Čenkovicích, žáky 2.
a 3. tříd čeká plavecký výcvik v Hustopečích.
Stále otevřenou otázkou je nevyhovující
stav podlahy v tělocvičně a zastaralá učebna fyziky na druhém stupni školy. Vedení
základní školy ve spolupráci s vedením
gymnázia a s městem Velké Pavlovice stále
hledají možnosti financování těchto náročných oprav a věřím, že rok 2014 bude
v tomto ohledu příznivý.
Mnoho zdraví a pohody do roku 2014 přeje
RNDr. Ludvík Hanák,
ředitel ZŠ Velké Pavlovice

GYMNAZISTÉ V RAKOUSKÉM KLOSTERNEUBURGU
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Dne 24. října studenti Gymnázia Velké
Pavlovice s doprovodem zavítali do rakouského Klosterneuburgu.

ní rozvoj v oblasti Jihomoravsko – Dolnorakouské přeshraniční spolupráce s mottem „Společně dokážeme více“.

Návštěva se uskutečnila v rámci projektu
„Po stopách vína, meruněk a folklóru“,
na který Město Velké Pavlovice získalo
dotaci z Evropského fondu pro regionál-

Vyšší vinařsko – ovocnářská škola v Klosterneuburg (http://www.weinobstklosterneuburg.at/) nabídla studentům na začátku
programu prohlídku školního vinařství na

Agnesstrasse. S technologickými provozy
i vinohrady seznámil hosty vedoucí Dipl.
– Ing. Karel Hanák. Po té následovala
návštěva samotné školy pod vedením pana zástupce ředitele Dipl.-Ing. Dr. nat.
techn. Manfreda Gössingera, jenž představil školu s její tradicí od roku 1860 do
současnosti.
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MERUŇKOVÉ MARMELÁDY BYLY VÝTEČNÉ

tovny, kde se zrovna lisovala jablka, plody
dřínu a řešetláku, palírny, sušárny a linky
na produkci marmelád.
Ve slavnostní zasedací síni studenti ochutnali několik vzorků vín a hlavně mohli posoudit šest šarží meruňkových marmelád
z různých odrůd. Nejlépe chutnala a voněla marmeláda z odrůdy Klosterneuburgské, která je velmi podobná naší Velkopavlovické.
(FOTO: ING. ZDENĚK KARBER)

STUDENTI GYMNÁZIA VELKÉ PAVLOVICE NA EXKURZI MĚSTA KLOSTERNEUBURG V SOUSEDNÍM RAKOUSKU.

Vysvětlil, že škola je propojena se Spolkovým úřadem pro vinice a sady, kde pracuje
150 odborníků a mnoho z nich je zároveň
pedagogy ve škole. Tak je zajištěno spojení mezi výzkumem, vzděláváním studentů
a praxí.

Hosté mohli nahlédnout přímo do výuky
na hodinu hygieny potravin a mikrobiologie, kterou vyučuje ředitel školy pan Dipl.-Ing. Dr. Reinhard Eder. Velmi zajímavé
bylo představení technologických zařízení na zpracování ovoce a hroznů – moš-

Závěr návštěvy patřil Opatství Klosterneuburg, které v příštím roce oslaví 900 let
od založení Leopoldem III, patronem Dolního Rakouska.
Studenty zaujalo spojení výuky a praxe na
klosterneuburgské škole, takže absolventi
nemají problém najít si uplatnění v oblasti
vinařství a ovocnářství.
Ing. Zdeněk Karber

VÁNOČNÍ BRATISLAVA ANEB JAKÝ JE ADVENT U SOUSEDŮ
Středisko volného času uspořádalo druhou
adventní sobotu zájezd do vánoční Bratislavy. A že byl o tuto akci velký zájem, jely hned
dva autobusy. Jeden byl označený jako čertovský bus a na předním skle měl umístěn
obrázek čertíka. Druhý byl označen jako
mikulášský a na palubní desce se usmíval
Mikuláš. A nyní je na vás si určit, jaké osazenstvo bylo v jednotlivých autobusech.
Odjezd byl naplánovaný až na půl devátou,
i tak bylo počasí díky větru velmi mrazivé.
Ten nás potom doprovázel po celý den ve
stejné mrazivé síle a mnozí z nás z něj měli
tvářičky jako „růžičky“. Ale to předcházím
událostem.
Cesta ubíhala v poklidu, až na dálnici na
slovenském území, pokrytou uježděnou
vrstvou sněhu a místy i ledovou vrstvou. Řidiči zpomalili a zařadili se za kolonu kamionů. Při předjíždění se jednomu z nich uvolnila vrstva ledu z plachty a dopadla nám na
přední sklo prvního autobusu. Ozvala se
strašná rána, ale sklo na štěstí vydrželo.
Po desáté hodině nás přivítala Bratislava
- hlavní město Slovenska. Po vystoupení

na nábřeží vedly naše kroky ke starému divadlu, kde se nacházely malé vánoční trhy.
Zde na nás dýchla vánoční atmosféra, zavoněly klobásy a svařené víno. Odtud jsme se
vydali na Primaciálné náměstí, kde již bylo
umístěno více stánků s různým vánočním
zbožím. Ale jak jsem již v úvodu uvedla,
studený vítr nás trápil po celý den. Mnozí
si trhy jen prošli a další čas strávili v nákupním centru v Petržalce. A jen malá hrstka
účastníků zájezdu se vydala na malý okruh
historickým centrem Bratislavy.
Většina památek se nachází v historickém
jádru města. Stará radnice je komplex budov vybudovaných ve 14. a 15. století a dnes
je sídlem městského muzea. Michalská brána je jediná brána z původních středověkých
městských opevnění a je jednou z nejstarších budov ve městě. Univerzitní knihovna,
vybudovaná v roce 1756, byla používaná
uherským sněmem (parlamentem) v letech
1802 - 1848. Městské centrum je charakterizováno mnohými paláci v barokním stylu.
Grasalkovičův palác, vybudovaný okolo roku 1760, je dnes sídlem slovenského prezi-

denta. Slovenská vláda sídlí v bývalém arcibiskupském paláci. V Primaciálném paláci,
dnešním sídle primátora, byl v roce 1805
podepsán prešpurský mír.
Ke známým sakrálním stavbám patří Katedrála svatého Martina, vybudovaná ve
13. až 16. století, která byla v letech 1563
- 1830 korunovačním kostelem uherských
králů. Františkánský kostel ze 13. století je
nejstarší zachovalý kostel v Bratislavě a byl
místem rytířských ceremonií. Kostel svaté
Alžběty, taktéž známý jako Modrý kostelík,
je vybudován v secesním stylu. Kuriozitou
je podzemní (předtím nadzemní) židovský
hřbitov při vjezdu do tramvajového tunelu
na nábřeží, kde je pochován i rabín Chatam
Sofer. Jeden ze dvou vojenských hřbitovů je
Slavín, který byl vybudován v roce 1960 na
památku vojáků Rudé armády, kteří padli
při osvobozování Bratislavy v roce 1945.
Takový byl letošní poslední adventní zájezd
a zase někdy na trase na shledanou….
Ing. Lenka Bukovská
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SPORT
FOTBALOVÝ ODDÍL SLAVOJ VELKÉ PAVLOVICE – PODZIM 2013
A muži:
Podzimní část soutěže se A mužstvu vůbec nevydařila. Po špatném začátku sice
následovala série tří vítězství, ale konec
podzimu zastihl hráče v neuvěřitelném útlumu. Výsledkem byl zisk pouhých 14 bodů
ze 14 odehraných zápasů. Mužstvo se nachází na 12. místě tabulky těsně nad sestupovými příčkami. Hrozivou bilanci má
„áčko“ na domácím hřišti (7 zápasů – 5 bodů !!!). Venku patří k těm lepším mužstvům (7 zápasů – 9 bodů).
Stejně tak pouhých 18 vstřelených branek
a proti tomu celkem 29 obdržených je velmi špatná bilance. Loňská chlouba mužstva – obranná činnost – byla na podzim
k nepoznání, mužstvo dostávalo laciné
branky, navíc se nedařilo ani brankářům.
V ofenzívě určitě chyběly góly kanonýra
Šabaty, kterému se stejně jako ostatním
ofenzívním hráčům vůbec nedařilo.
Na vstřelených 18 brankách se nakonec
podílel největší měrou kapitán Petr Vašek – 5 branek, zbylé góly vstřelili Dan
Záblacký – 3 branky, Tomáš Měřínský
a Marek Stehlík – 2 branky a dalších 6
hráčů po 1 gólu.
Podzimní část soutěže vedl mužstvo jako
hlavní trenér Luděk Šefránek, kterého
z rodinných důvodů na 3 zápasy vystřídala dvojice Pavel Forejta a Libor Melichar.
Trenér Luděk Šefránek po podzimu ukončil svoje působení v A mužstvu. Novým
trenérem se stane od ledna 2014 Stanislav
Hříba, který v oddíle působí již několik let
u mládeže a jednu sezónu vedl i B mužstvo.
Nezbývá než věřit, že pod novým trenérem
se mužstvu podaří svou výkonnost stabilizovat, získat důležité body a atraktivní
B skupinu I. A třídy zachránit!
Zimní přípravu zahájí hráči přibližně v polovině ledna, kdy budou kromě tradičních
zimních výběhů využívat sportovní halu,
přilehlé venkovní hřiště, posilovnu a spinning.
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V průběhu přípravy se tentokrát nezúčastní zimního turnaje, ale budou hrát jednotlivá přátelská utkání.

B muži:
V B mužstvu po několika letech trápení
s docházkou a disciplínou hráčů došlo během podzimu k úplnému kolapsu. Mužstvo se rozpadlo, na zápas s Hlohovcem
se hráči ani nesešli a výkonný výbor klubu
rozhodl jednohlasně o odhlášení mužstva
ze soutěže.

Dorost:
Dorostenci se na podzim dlouho trápili
s absencí kvalitního gólmana a také s počtem hráčů. Nakonec se podařilo získat
solidního brankáře, ale vzhledem k několika zbytečným ztrátám se mužstvu nepodařilo dotáhnout do plánované horní části
tabulky. Nakonec získali dorostenci ze 14
odehraných zápasů pouze 13 bodů a v tabulce jim patří 11. příčka se skóre 25:37.
Střelecky se prosazovali Jara Hasík – 8
branek a Denis Pohl – 6 branek.
Dorost se tentokrát nebude účastnit turnaje v rámci zimní přípravy, kterou zahájí
v polovině ledna. Stejně jako muži odehraje pouze cca 4 – 6 přípravných zápasů.

Starší žáci:
Starší žáci mohou být se svým podzimním
vystoupením spokojeni. Trenérům se podařilo vhodně mužstvo doplnit a patří tak
k lepšímu průměru v tabulce skupiny C.
Po odehrání 11 zápasů skončili starší žáci
nakonec na 5. místě se ziskem 16 bodů
a skóre 26:27. Střelecky se znovu prosazoval výrazně Jakub Malhocký – 8 branek, střelcem důležitých branek byl autor
5 gólů a výrazná posila z Moravského
Žižkova Erik Kunč. Někteří hráči si také
zahráli už i za dorostence.

Mladší žáci:
Mladší žáci svými výkony zůstali trochu
za očekáváním. V mužstvu se sešlo spous-

tu výborných hráčů, individualit a v některých zápasech vázla komunikace a spolupráce. Nakonec získali mladší žáci 18 bodů a to stačilo na 5. místo v tabulce. Samozřejmě v týmu dostávají šanci i hráči ze
starší přípravky, jak už to v této kategorii
bývá obvyklé.
Kanonýrem týmu je Adam Springer, který
se svými 23 vstřelenými brankami je dokonce nejlepším střelcem soutěže! Z dalších hráčů se střelecky prosadili výrazně
Adam Fridrich – 10 branek, Radek Krejčiřík, Lukáš Hovězák a Kryštof Petrásek
– všichni 7 branek.

Přípravka:
Starší přípravka bojovala se svými sedmi
soupeři v Okresním přeboru velmi dobře. Kromě zápasu v Hustopečích, který
prohrála 2:4, si se zbývajícími družstvy
poradila a obsadila konečné druhé místo
se ziskem 18 bodů. Družstvo nastupovalo pod vedením trenéra Stanislava Hříby
ve stabilní sestavě, většina hráčů již také
hrála za mladší žáky. Ovšem trenér Hříba
se přesunul k družstvu mužů, proto musel
z časových důvodů své úspěšné účinkování u přípravky ukončit. Budeme rádi,
pokud se najde někdo, třeba z řad rodičů nebo fotbalových příznivců, ochotný
pomoci s vedením těchto nejmladších
fotbalistů. Za svou snahu a píli by si určitě zasloužili mít svého trenéra!
Mladší přípravka hrála také Okresní přebor, skupinu A. V celkové tabulce skončili
benjamínci Slavoje na 4. místě tabulky se
ziskem 10 bodů.

Ženy:
Ženám se podzim celkem vydařil, s omlazeným družstvem byly nepříjemným protivníkem i velkým favoritům divize. V konečné tabulce obsadily holky výborné 3. místo
se ziskem 17 bodů a aktivním skóre 28:18.
V areálu TJ probíhá momentálně rekonstrukce hlavní travnaté plochy. Během
listopadu a v prvním prosincovém týdnu
byl stržen travnatý povrch a nainstalován
podzemní zavlažovací systém. Dále byla
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celá plocha srovnána a byl na ní navezen
písek.V jarních měsících, podle počasí,
bude připravena plocha definitivně k osetí
a bude zasazena nová tráva. Nový travnatý
povrch by měl být k dispozici fotbalistům

pravděpodobně na začátku srpna. Z tohoto důvodu budou mužstva absolvovat
na jaře většinu tréninků a mistrovských
zápasů na zadním travnatém hřišti u rybníka. O pokračující rekonstrukci hlavního

hřiště a také o programu našich družstev
v jarní části soutěží budete pravidelně informováni na webu Města Velké Pavlovice.
Čermák František

ČERNOBÍLÉ ZPRAVODAJSTVÍ ODDÍLU ŠACHU
Zdravím všechny naše šachové příznivce
a fandy! Tak nám začala soutěž. Hráli jsme
v neděli s tradičním soupeřem ŠK 1923
Kyjov. Začátek po vstupu do hrací místnosti balada, Franta Čermák nastavil termostat na 20°C, venku se honili kluci v dešti za balonem při 5°C. Hned se udělá člověku lépe.
Máme přeci krásný sport. Hráči domácích
se pomalu trousí, skládáme figurky, vedeme ranní nedělní plky, prostě pohoda.
Volá Ivoš: „Kde čeká Aleš s Táňou?“
„Hmm“, již vím, že bude problém, lidi z prvních tří šachovnic jsou někde v terénu.
Přihrnou se hosté jak Turci na Vídeň, v plném počtu a načas.
Co „fčíl“? Vedeme s nimi keci(y) v kleci,
dobrá každá minuta. Po chvíli je jim jasné, že máme asi problém. Usedají k šachovnicím, a že abychom začali. Pravidla
jsou jednoznačná a musí se dodržovat.
Čtu pomalu jednotlivé hráče, vítám hosty,
vzpomenu dušičkový čas, letošní úrodu
hroznů, polituji mladé fotbalisty, upozorním na možnost občerstvení, požádám
rozhodčího o pár slov a začínáme.

li na veselé návštěvníky svatomartinských
otevřených sklepů.
Na dalších šachovnicích rychlé remízy, je
již rozhodnuto. Máme první vítězství 5,5
: 2,5. Letos jsme oslabeni o kolegy, kteří
za nás hráli několik let, ale snad budeme
i nadále důstojně hájit barvy velkopavlovického šachu. Jistě nemůžeme myslet na
umístění na prvních příčkách, ale to nám
až tak nevadí.

Šachový zápas
Velké Pavlovice - Bučovice
V dalším utkání šachového krajského přeboru přivítalo 1. prosince 2013 naše „A“
družstvo soupeře z Bučovic. Ranní nedělní vstávání člověku dělá jenom dobře. Tentokrát jsme se sešli bez problémů, v plném
počtu. Soupeř byl papírově slabší, ale na
to se nedá v žádném případě spoléhat. Po
předchozím kole, kdy jsme utrpěli těsnou
porážku, nebylo třeba ani burcovat, protože hráči chtěli tento výsledek odčinit.

Začali jsme rozvážně, Staňa Hlávka remízou na čtvrté šachovnici, poté vyhrála
Táňa a já jsem udolal soupeře spíše sebevědomím než výkonem. Také Milan Válek
vítězí. Prostě slušný začátek. Na první
šachovnici se borci domluvili na remíze
a věděli jsme, že je dobře. Marek na čtvrté šachovnici ve výrazně lepší až vyhrané
pozici nabídl remízu, abychom jako tým
měli vítězství doma. Soupeř ji se skřípěním zubů přijal, poněvadž stál na prohru.
Celkově jsme zvítězili 6 : 2 a držíme se v popředí tabulky.
Připravujeme opětovné zavedení šachového kroužku pro děti. Držte nám i nadále
palce a my se Vám budeme snažit přinášet
radost a dobré zprávy. Pro zájemce sděluji, že se konají pravidelné šachové čtvrtky
od 18.00 hod. ve společenské místnosti na
stadionu.
Zdeněk Hicl,
předseda šachového oddílu
Velké Pavlovice

Naštěstí se část našeho komandstva přiřítí za 10 minut. Energii, s jakou se naši
hráči vrhli na soupeře, by mohl ČEZ vykupovat. Jako první skončil Staňa Hlávka
a shodl se se soupeřem na remíze, vítězí
Jenda Michna, který soupeře zválcoval jak
plech ve Vítkovicích. Ale ouha. Začínají
většinou složité střední hry na jednotlivých šachovnicích, remizuje Milan Válek
a začíná být vidět, že soupeři nejsou žádná
ořezávátka. Aleš dostane parádní vidle,
jeho věž se odebrala za Velkým Manitou.
Nabízím soupeři, remízu, odmítá. Vyvětráme. Čerstvý vzduch a nové myšlenky.
I ODS by to potřebovala.
Marek na čtvrté šachovnici se dostává z močálu, kde byl až po ústa a remizuje. Táňa
likviduje soupeřovy figurky jak Amazonka bojovnice nepřátele a máme další bod.
Mému soupeři padá praporek. Uf!
Všichni se najednou ze zachmuřených obličejů lidí ve vegetariánské jídelně proměni-

V ZÁPALU ŠACHOVÉHO KLÁNÍ

(FOTO: ING. ZDENĚK HICL)
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Přijměte pozvání do Squashové haly nacházející se u hřiště
v Rakvicích. Kromě squashové haly se v objektu nachází
plně zásobený bar s nealkoholickými i alkoholickými
nápoji a dalším občerstvením.

V NABÍDCE JIŽ MODELY 2014!!!

na skladě 100 kusů jízdních kol, koloběžek a odrážedel
náhradní díly, doplňky a sluneční brýle

Otevřeno je denně od 16 hodin,
telefonicky lze dohodnout i jiný čas.
Ceník:

Otevřeno: po - pá 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 sobota: zavřeno
Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel.: 519 428 507, www.zaf.cz, velo@zaf.cz

½ hodiny stojí 120 Kč; 1 hodina 220 Kč.
Možnost zakoupení 10-ti hodinové permanentky za 1800 Kč.
Možnost zakoupení i zapůjčení squashového vybavení.
V prodeji jsou poukazy na squash
vhodné jako vánoční dárek.

Rezervace kurtu a objednávky se přijímají na mob. č. 728 709 687.
Squash je dynamickým sportem, při kterém hráči pomocí raket odrážejí
míčky o zeď a snaží se tak porazit protihráče. Squash je určen pro každého
a dá se hrát v jakémkoli věku. Tato gentlemanská hra učí vzájemnému
respektu na kurtu mezi hráči - tzn., že se hráči nesmí omezit, natož pak
ohrozit při hraní této hry. Jelikož se hraje na poměrně malém prostoru,
obklopeném čtyřmi stěnami, vydáte během krátkého časového úseku
nejvíce energie. Ve squashi spálíte za hodinu až 1500 kilokalorií (6280 kJ).
Ve Squashi dále rozvíjíte postřeh, taktiku, odhad a celkově si udržujete kondici.

KLÍČOVÁ SLUŽBA
Shopping Center Břeclav • TESCO hypermarket Břeclav
• autoklíče s čipem
• bezpečnostní dveře, mříže, trezory...
• široký výběr zámků a vložek
• čalounění dveří, shrnovací dveře
• nouzové otevírání dveří a aut

NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA

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

www.zamky-valis.cz

Mob.:728 553 010
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Užitečný dárek
na poslední chvíli…

Koupím
nebo pronajmu

garáž
ve Velkých Pavlovicích
Stává se, že zapomenete na někoho blízkého s dárkem ať
už na Vánoce či u příležitosti narozenin nebo výročí? Nabízím Vám jedno řešení; zakupte si dárkový poukaz na masáž
a pedikúru. Je to vhodný a příjemný dárek. Cenu poukazu
si určíte sami, dle svých možností.
Zakoupit ho můžete v provozovně „Masáže a pedikúra
Marie“ na ulici Nová 13 Velké Pavlovice. Můžete mne také
kontaktovat na telefoním čísle:

Tel.: 721 653 566
za nabídky děkuji.

519 428 746 nebo 723 173 446
Na Vaši návštěvu se těší Marie Jurenová.

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

TĚŠÍME SE NA VÁŠ ZÁJEM!
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
Velké Pavlovice * prosinec 2013 * leden a únor 2014
NESEĎTE DOMA, POJĎTE SE BAVIT V KOUZELNÉM ČASE VÁNOC
A NOVOROČNÍ PLESOVÉ SEZÓNY
Nabídka je pestrá…
Město Velké Pavlovice Vás srdečně zve na

Farnost Velké Pavlovice srdečně zve na tradiční...

VÁNOČNÍ JARMARK U RADNICE

VÁNOČNÍ, SILVESTROVSKÉ
A NOVOROČNÍ MŠE SVATÉ

neděle 22. prosince 2013 (10.00 – 17.00 hod.)

Štědrý den 24. prosince 2013 * 22.00 hod.

děti i dospělí mohou navštívit oblíbenou tvořivou
JEŽÍŠKOVU DÍLNIČKU zasedací místnost městského úřadu

Narození Páně – 1. svátek vánoční * 25. prosince 2013 * 10.30 hod.

prodejní výstavu KOUZELNÝ SVĚT HRAČEK
obřadní síň na radnici

Tradiční svatoštěpánská mše s hudebním doprovodem dětské dechovky při ZUŠ Velké Pavlovice pod vedením MgA. Zbyňka Bílka a s vystoupením dívčího pěveckého sboru pod vedením Lucie Stránské a Mileny Karberové

výstavu KRÁLOVNA DAGMAR, ČESKÁ PRINCEZNA
výstavní síň na radnici
VÁNOČNÍ PROGRAM:
10.00 hod. – zahájení jarmarku
10.35 hod. - děti z Mateřské školy Velké Pavlovice
11.00 hod. - vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
13.30 hod. - žáci Základní školy Velké Pavlovice
14.00 hod. - studenti Gymnázia Velké Pavlovice
14.30 hod. – mužácký Presúzní sbor
15.00 hod. - country skupina Colorado
15.45 hod. - vyhlášení výsledků soutěže
VÁNOČNÍ MĚSTEČKO 2013
16.00 hod. - vánoční přání starosty města
16.10 hod. - žáci ZUŠ Velké Pavlovice
Stánky s rukodělným zbožím, domácí zabíjačka, svařené víno.
SBÍRKA POD VÁNOČNÍM STROMEM
Pod vánočním stromem najdete pokladničku, do které můžete
přispět finančním darem opuštěným dětem, které nemohou být
ani v době vánoční se svými nejbližšími.
Vstup na jarmark je volný, včetně obou výstav. Poplatek se platí
pouze v Ježíškově dílničce, 50,-Kč příspěvek na výtvarné pomůcky.
Zapomeňte na chvíli na předvánoční shon, zpomalte v kouzelné
době adventní a přijďte se podívat před radnici. Přejeme Vám
krásný čas vánoční ...

Svátek sv. Štěpána – 2. svátek vánoční * 26. prosince 2013 * 10.30 hod.

Silvestr * 31. prosince 2013 * 18.00 hod.
Nový rok * 1. ledna 2014 * 10.30 hod.
Těšíme se na krásná poklidná vánoční setkání.

20. ročník MEMORIÁLU
VLADISLAVA TRSŤANA V MALÉ KOPANÉ
Turnaj bude zahájen dne 26. prosince 2013 v 8.00 hodin
ve sportovní hale při ZŠ a Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích
Rozlosování turnaje 2013
Skupina A: BOCA, Restaurace U Kolíka, FC Archangelos, Němčičky
Skupina B: Romanovci, J F A, Sadorost 2013, F4ever Team
Skupina C: Kepák Team, Gami Sport, Suchý Řádek, Kalub Team
Skupina D: Padělky, B - 52, Lázeňští šviháci, FC Nekopnemsi
Velkopavlovická chasa Vás srdečně zve na

KROJOVÝ PLES
sobota 4. ledna 2014, zahájení v 19.30 hod.
sál sokolovny ve Velkých Pavlovicích
K tanci a poslechu hraje dechová hudba BÍLOVČANKA.
Ples bude zahájen vystoupením dětského souboru Sadováček
a předtančením Slovácké besedy.
Vstupné 80,- Kč, předprodej vstupenek v TIC, Hlavní 9.

MUŽ TŘÍ TVÁŘÍ

Dobrovolný svazek obcí Modré Hory srdečně zve všechny příznivce
hudby, tance a dobrého vína za zábavou na

Ekocentrum Trkmanka Vás zve na vernisáž výstavy a setkání
s Vilémem Veverkou, který je jedním z uznávaných českých hobojistů současnosti, horolezcem a fotografem v jedné osobě, tedy
„MUŽ TŘÍ TVÁŘÍ“

SPOLEČENSKÝ PLES MODRÝCH HOR

Čtvrtek 9. ledna 2014, začátek 17.00 hod.
Výstavu můžete navštívit v Ekocentru Trkmanka do 24. ledna 2014.

sobota 15. února 2014, zahájení ve 20.00 hod.
sál sokolovny ve Velkých Pavlovicích
K tanci a poslechu bude hosty doprovázet SALONNÍ ORCHESTR BRNO, jehož základní skladbou jsou klasikové salonní literatur a autoři světových muzikálových melodií.
Předprodej vstupenek bude probíhat v TIC, Hlavní 9.

Gymnázium Velké Pavlovice Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 14. ledna 2014, od 8.00 do 17.00 hod.
Komplex budov velkopavlovického gymnázia
Program je určen zájemcům o studium, budoucím i bývalým
studentům a nejen jim!
Vítáni a vřele přijati budou úplně všichni.

Město Velké Pavlovice a městská knihovna zvou všechny starší
občany na představení

Divadla Ve Tři z Prahy s názvem
„Zábavný preventivní pořad pro seniory“.
Program upozorňuje na současná nebezpečí ve společnosti
a je doplněný vystoupením zpěvačky Terezy Novotné.
Představení se uskuteční v sobotu 18. ledna 2014
v 18 hodin ve výstavní síni Městského úřadu Velké Pavlovice.
Vstupné 50,- korun.

Myslivecká jednota Velké Pavlovice Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ PLES
sobota 18. ledna 2014, zahájení ve 20.00 hod.
sál sokolovny ve Velkých Pavlovicích
K tanci a poslechu hraje dechová hudba VACENOVJÁCI.
Úvodem zazní píseň „Ta naša myslivna“, autora Jaroslava Hejla,
v podání Stanislava Prachaře. Bohatá, nejen zvěřinová tombola
a občerstvení zajištěno.
Vstupné 80,- Kč, předprodej vstupenek 10. ledna 2014
v 18.00 hod. na Myslivně

Ekocentrum Trkmanka Vás zve na

výstavu „ONDŘEJ SEKORA
PŘÍRODOVĚDCEM,“
která se uskuteční ve dnech 31. ledna – 23. února 2014
ve výstavním sále Ekocentra Trkmanka.

Ekocentrum Trkmanka zve všechny děti na

PŘÍMĚSTSKÝ PŘÍRODOVĚDNÝ KURZ
„PŘÍRODA NENÍ NUDA“
ve dnech 17. - 21. února 2014 pro děti od 7 do 12 let
poznávání přírody zábavnou formou, pokusy, zkoumání, hry,
výtvarné aktivity, cena 800,- Kč, (kurzovné, dopolední svačina,
oběd, odpolední svačina, pitný režim)
www.ekocentrum-trkmanka.com

Ekocentrum Trkmanka Vás zve na vernisáž výstavy

„FOTOOBRÁZKY EVY PILAROVÉ
a HELENY ŠTEFANOVÉ“,
která se uskuteční v pátek 28. února 2014,
začátek 18.00 hodin.
Výstavu můžete navštívit v Ekocentru Trkmanka
do 28. března 2014.

Gymnázium Velké Pavlovice Vás srdečně zve na

STUDENTSKÝ PLES
pátek 28. února 2014, zahájení v 19.30 hod.
sál sokolovny ve Velkých Pavlovicích
K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba.
Slavnostní předtančení polonézy v podání studentů.
více na www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Dne 1. března 2014 se v Základní škole ve Velkých Pavlovicích
uskuteční „Den otevřených dveří“
se zajímavým školním i kulturním programem, který je určen pro
žáky, jejich rodiče i všechny ostatní zájemce.
Těšíme se na Vaši návštěvu, všichni jste srdečně zváni.

